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        ebI)anCaemIlehIy   sUmemtþaBüayam  emIlxøÜn´BI

edImTIrhUtdl;TIbBa©b; énCIvitcugeRkaypg.  sUmkMuTuk´ 

ecal[esaH  ebIGñkTuk´ecal rEmgmindwgGVIEdlKYrdwgkñúg 

elakenHmanerOgra:vCaeRcInEdlGñkmindwgminyl;. 
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អារម្ភកថា 
       ស ៀវសៅស េះ គឺជាវណ្ណកមមថ្មីមួយស ៀត ដែល រស រ 
សរៀបរាប់ បញ្ជា ក់អំពីបញ្ជា មាគ៌ា ន ជីវតិ ឆលុេះបញ្ជច ងំចំណុ្ច
លអ  ិងចំណុ្ចអារកក់រប ់កូ ៗផលវជិាមា   ិងផល
អវជិាមា ន ការរបរពឹតតសៅតាមរយៈ  របកបរពមសោយទ្វវ រ
ទំ្វង ៣គឺ កាយ វាចា ចិតត យ៉ាងណាស េះ? ។ 
       ការរ ់សៅរប ់ម ុ សសយើងសោយសរចើ  រដមងមិ 
ែឹងមិ យល់កនុង ខ របរពឹតតបែិបតតិជីវតិរបចំានថ្ងស េះយ៉ាង
ណា មា បុគគលជាសរចើ មិ ស្គគ ល់ស ចកតី ុខ ុកខសៅតាម
 ភាវពិត ។ សបើមិ  ិកាឲ្យបា លអស  បុគគលពាលមួយ
ចំ ួ អូ ទ្វញសៅសឆវងៗស្គត ំៗ មិ  បា កំណ្ត់ ិ សៅវថីិ្
ជីវតិស េះស  រដមងមា ស ចកតី ុកខជាក់ជាមិ ខា  ស េះជា
សរឿងរា៉ា វន ជីវតិរបចំានថ្ងរប ់ម ុ សសយើង។ ការ ិកាគឺជា
រតីវ ័ិយចងអុលបង្ហា ញរបាប់ រមាប់ម ុ សរគប់ៗគន   ូវ 
ផលូវលអ ផលូវអារកក់សៅតាមរយៈការ ិកាសរៀ  ូរត។ 
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ទស្សនកថា 

          អតថប ដែលមា សៅកនុងស ៀវសៅដែលកា ់សៅ  ឹងនែរប ់មិតត
អនកអា សពលស េះ គឺជាស្គន នែអនក ិព ធ ងឃមួយអងគដែលរពេះអងគយក
រពេះ ័យ ុកោក់ខិតខំ រមិត រមំាងឲ្យសកើតស ើង ជា ំសណ្រកវ ិីព ធ
សរកាមចំណ្ងសជើងថា ’’ឱ!កូ ខំុ្”។ 
         ស េះ បញ្ជា ក់ឲ្យសឃើញថា រពេះអងគកាជាអនកលល  នវមួយរបូដែរ
ដែលស្ លាញ់ ិងរកាបា  ូវអកសរស្គស្ត តដខមរ ស ើយរពេះអងគកាជា
សថ្រ មាជិកអនក ិព ធដខមរដែលមា រពេះ មថា”ស្ម្ថធរោអ ៊ិត ស្ ជាត៊ិ”។ 
         តំាង មខ្ុំបា របធា ការយិល័យរែធបាល ន  មាគមអនក     
 ិព ធដខមរ ខ្ុំបា  ូមស្វើការសកាត រស ើរ ិងដថ្លងអំណ្រគុណ្ែល់  
រពេះសតជគណ្អងគមាច  ់ អ ៊ិត ស្ ជាត៊ិ ដែលចំណាយសពលសវលា  ិង      
កមាល ំងកាយ ចិតត ថ្វកិាស្គថ ប ស ៀវសៅស េះស ើង  រមាប់បសរមើជូ 
របជាពលរែធដខមររគប់ស្ ទ្វប់វណ្ណៈ សែើមបីមា ការយល់ែឹងបដ ថម ូវ
កាតពវកិចចរប ់មាតាបិតាចំសពាេះបុរតាបុរតី ។ ស ៀវសៅស េះមា ចំ ួ 
២៣អតថប តូចៗស ៀតសៅតាមមាតិកាស ើយ កាមា ចំ ួ ២០៦ ំព័រ
ជាងផងដែរ។ មិតតអនកអា ជា ីសគរព ិងរាប់អា ! បងបអូ ពលរែធដខមរ
រគប់ ិ  ី រណាកាែឹងដែរថា អកសរស្គស្ត តគឺជាអតត ញ្ជា ជាតិមួយ
ដែលមិ អា បំបាត់ សតើសយើងរតូវស្វើយ៉ា ងណាឲ្យអកសរស្គស្ត តសយើង
គង់វងសជាសរៀងរ ូត? 



 

 

          ស ខ្ុំបា កនុង មជាស្គស្តស្គត ចារយ បណ្ឌិ តមាន ក់ដែលបសរងៀ 
មុខវជិាា   ស វជិាា ស េះ  ូម ំណូ្មពរយ៉ាង  ូចចំសពាេះដខមរ កនុង
របស  សរៅរបស  រគប់ ិ  ីសៅសលើដផ ែី  ូមឲ្យយកចិតត ុកោក់
រកាការពារអកសរស្គស្ត តជាតិសយើងផង ។  ូមឲ្យមា ការអា ឲ្យបា 
សរចើ ចសរមើ ចំសណ្េះរតិេះរកពុ ធិ រមាប់ការអភិវឌ្ឍ ៍ជីវតិខលួ  ឲ្យស្ ប 
សៅតាម ម័យកាល កលភាវបូ ីយកមម។ 
           -អកសរស្គស្ត តរលត់ ជាតិរលាយ 
           -អកសរស្គស្ត តពណ្ណរាយ ជាតិសថ្កើងថាក  ។ 

  
            

          ភ្នញំេេ  ថ្ងៃ ទ ី១៣ ខែ   មករា 
        ព.ស ២៥៥៨  គ.ស ២០១៥ 
      ការិយាល័យរដ្ធបាល ស.អ.ខ 

ប្បធាន 
      ឯ. ឧ បណ្ឌ៊ិ ត សាស្រ្សាា ចារយ រ ៀវ  ក ស្ល 

   
 

 
 
 
 
  



 

 

]TÞiskfa 

      stVTaMgLayTaMgBYg Edldl;ehIynUvesckþITukç   

sUm[CastV)at;esckþITukçeTA   Edldl;ehIynUvP½y  

sUm[CastV)at;ភ័យeTA Edldl;ehIynUvesckþIesak sUm

[CastV)at;esckþIesakeTA . 

      edayGMNacénbuNükusl Edl´xMRbwgERbg 

Büayameroberogស ៀវePAenH   sUmRbeKnfVaybuNü 

kuslenH dl;semþcRBHsgÇraCTaMgBIrKN: RKb;

sm½ykalនិងRkúmCMន ុំគម្ពីរRBHéRtbidkTaMgGs;. 

      müa:geTotenaH sUmfVayRBHraCkuslenH dl;  
ព្រះmhavIរៈkSRtខ្មែរ RBHkruNaRBH)aTsemþcRBHneratþmsIhnu 

RBHmhavIរៈkSRtRBHvrraCbitaÉkraCüCati RBHbitasikSaFikar

Cati RBHbitasuxaPi)alCati- RBHbitakILaCati-RBHbita

sßabnaCati sUmRBHGgÁស េចyagesaysuxkñúgsm,tþisYK’

kuMbIGak;xaneLIy. TaMgGtIt ទុំងbc©úb,nñ TaMgGnaKt  
EdlRKb;RKgEdndIsuvNÑPUmieyIg nigraCvgSanuvgSEdl



 

 

BlIកម្ែedIm,ICati ព្រម្ទុំងCUnRbmuxraCrdæaPi)alRKb;za

nanuRkmm®nþIraCkarTaMgGs; EdlbUCaCIvitesñhaCatisasna

RBHmhakSRtRKb;kalsm½y ehIysUmCUnbuNükuslenHdl;

GñkR)aCJkvIbNÐitTaMgLayRKb;²sm½ykal[)anesckIþsux.        

      mYycMENkeTotenaH sUmelIkCUnmhakuslenH dl;

ejamRbús eQµaH ywm sMGun   Edl)anTTYlmrណៈenAéf¶ 

esAr_  RtÚvនឹងéf¶   4  ekIt  ExGsSúC RtIs½k  B>s  2555 

evlaema:g 4>46 naTIl¶ac kñúgCnµayu 64 qñaMedayeraKaBaF. 

      sUm[elakeTAkan; suKtiPB kMubIeXøógXøateTACaRbkar

déTeLIy. edayGMNacénkarRCHføakñúgRBHrtnRt½yenH sUm

]TÞisbuNükusldl;BBYkjatikñúgsgSarvdþnigsBVstVTaMg

Gs;kñúgéRtPBenH TIbMputsUm[rYccakesckþITukçRKb;²Kña .    

                                               

 sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 1 

 

ទឹកច៊ិតតមាតាប៊ិតាមានចំព ោះកនូ 
     3 

        ស្រី្ថដដលញុុំាងបុររឲយក ើរ ក ម្ ោះថាជា “មាតា”។ បុរីដដលញុុំាង
បុររឲយក ើរ ក ម្ ោះថាជា“បិតា”។ មាតាកាលរាថាប ចង់ានដផល គឺ  ូន ដរង
នមស្កា រកេវតា ីួរន ខរថបញ សទុំាងឡាយផងីួររដូវនិងឆ្ប ុំាទុំាងឡាយផង ។ 
កាលមាតាក ោះ មានរដូវលាងស្កា រក ើយ ីរវ ៏ចុោះម កាន់គភ៌ី៊ប់
កោយក រុក ោះ មាតាជាស្រីថ្ មានកីច ថ្ចាញ់គភ៌ កររោះក រុក ោះានជា
បណ្ឍិ រកៅថា សហុទា (មានដួង បញេ័យលា) ។ មាតារ ាផ្ផធ អី់ជិរមួយឆ្ប ុំា ឬ
ថយព្មួយឆ្ប ុំាក ើយ កេើបរបីូរបុររម  កររោះក រុក ោះ ានជាបណ្ឍិ រ
កៅមាតាក ោះថា  ជនយនត ីឬ ជពនតត ី (អប បកងាើរ ូន)។ មាតាញុុំាង ូន
ដដល ុំាពុងយុំាឲយកររ អរកោយការបុំាកៅកោោះផង កោយការឱបរ កស្កប
ផង កររោះក រុក ោះ ានជាបណ្ឍិ រកៅថា ពតាពសនតី (អប ញុុំាង ូនឲយ    
កររ អរ) ។  រអុំាព្ក ោះម  មាតាក វ្ើនូវកីច ថ្ស្រីឡាញ់រាប់អានក ើយ រ កេ 
កមើលទរ  ដដលកៅពុុំាទន់ដឹង ថ្  បុងេ្មានខ្យល់ និង កតថ ផ្ថងដ៏ពនលឹ  
កររោះក រុក ោះ ានជាបណ្ឍិ រកៅថា ពោពសនតី (អប ចិញ្ច ឹម ូន) ។ រេពយ
ណាខាងមាតាផង រេពយណាខាងបិតាផង មាតារគប់រគងរេពយទុំាងព្រ
ចុំាដណ្ ន៎ុោះ កដើមផ ូ្នក ោះ កោយបុំាណ្ងថា រេពយកនោះររូវមានដល់បុររ
របី់កយើង។ មាតា រដមងលុំាា  កោយការបង្ហា រ់បករងៀន ូនដូកចបោះ ថា
មាប ល ូនឯងចូរ ុុំារបមាថ បុងរាជររ ូលជាកដើមយ៉ាងកនោះ មាប ល ូន ឯងចូរ
ក្វើការឯកណាោះ។ កាលកបើ ូនមានវយ័ ចករមើនកេើងក ើយមាតា ានដឹង 
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ថា  ូនរបមាេ  បុងរបពននផ្នអប ដផ្េ បុងកពលអរាររក ើយ មិនររេប់
ម   បុងកពលលាង ច  ៏រដមងលុំាា ចិរថកោយរបការដូកចបោះ។ 

មុនកនូមកចាប់បដ៊ិសនធ៊ិ 
     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

 

  
        បបក្ខជនអាពាហ៍ពិពាហ៍គួរដឹងថា បន្ទទ ប់ពីបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងរមួ

រស់ក្នុងឋានៈជាស្វា មីភរយិាបហើយ អនក្នឹងមានបុត្រជាមិនខាន។ ដូបចនេះ គួរ



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 3 

 

អនក្គិរគូរឲ្យបានមមនមែនមដរ ចំបពាេះការសបត្មចចិរតមដលមានមរមដង

របស់អនក្ មដលមិនត្រឹមមរប េះពាល់ដល់ជីវរិរបស់អនក្បែ មរចំបពាេះកូ្នអនក្

បែៀរផង បត្ពាេះការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីបក្េងបពក្ តាមក្បួនបវជជស្វស្តសត

បាននិយាយថានឹងនំ្ទឲ្យកូ្នមានសុខភាពមិនមំាទំ បត្ពាេះបមជីវរិរបស់

បុរសស្តសតី មិនទន់មំាមួនលអ។ ក្បួនបវជជស្វស្តសតបាននិយាយថា បុរសស្តសតី គួរ

បរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បពលបុរសអាយុបាន ២៥ ឆ្ន ំ និងស្តសតី ២៣ ឆ្ន ំ។ មយ ង

បែៀរ អាយុប ុប ណ្ េះក៏្រយៈបពលមដលបានែែួលការសិក្ាលេម នឹងចិញ្ច ឹម

ជីវរិខលួនបាន និងស្វគ ល់សុខែុក្ខរបស់ជីវរិបានគួរសមបហើយ។  
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ការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីអាយុ ១៦ ឬ ១៨ ឆ្ន ំ បពលបនេះជាបពលកំ្ពុងបរៀន

សូត្រ បបើបរៀបបហើយនឹងមិនបានបរៀនសូត្របែៀរបឡើយ បបើតាមចាប់

ត្បបែសខលេះ យក្អាយុ ១៨ ឆ្ន ំ ខលេះ ២០ ឆ្ន ំ បែើបជាអាយុមដលបពញនីរិ    

ភាវៈ។គូស្សក្រមដលមានមាឌរូចៗ លុេះបានកូ្នមក្ កូ្នបន្ទេះក៏្នឹងមិនធំ

ជាងឪពុក្មាដ យមដរ។ បរឿងបនេះ ទក់្ែងបៅនឹងក្មាល ំងសមរថភាពក្នុងការ

ការពារត្បបែសផងមដរ។ ការយក្ស្វច់ញារិជិរៗបពក្ មក្បធាើជាត្គួស្វរ ក៏្

មានពាក្យថា សរិបញ្ញា មិនសូវមានខាល ំងពូមក្មដរ      បត្ពាេះ   Gene   របស់

បយើងមិនមានការ  អភិវឌឍន៍។ បបើមាតាបិតា ជាអនក្មានជំងឺកាមបោគផង

បន្ទេះ ជំងឺបនេះអាចនឹងឆលងដល់កូ្ន និងអាចបធាើឲ្យកូ្នមានពិការភាព ឬ សរិ

បញ្ញា ែន់បខាយ ជាពិបសស សពាថ្ងៃបនេះ ជំងឺបអដស៍ (AIDS) ជាជំងឺមួយដ៏

កាចស្វហាវមដលឆលងបៅកូ្ន បហើយមដលគ្មេ នថាន ំពយបាល បានបឡើយ រង់

ចំមរថ្ងៃស្វល ប់ប ុប ណ្ េះ។ បបើគូស្សក្របយើងគ្មេ នសីល ជាមនុសសែុចចររិ ដល់

បពលបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បហើយ ស្ស្វប់មរមានបទសែណ្ឌ  ត្រូវបគចប់ដាក់្

ឃំុឃំងបន្ទេះ កូ្នបយើងក៏្ត្បាក្ដជាកំ្ត្ពា និងខាេះែីពឹងសត្មាប់អភិវឌឍន៍ខលួន

គ្មន ជាមិនខាន ។ល។ ចំណុ្ចទំងបនេះ ជាចំណុ្ចមដលអន្ទគរមាតាបិតា 

គួរពិចរ្ និងែែួលខុសត្រូវចំបពាេះកូ្នបយើងមដលនឹងត្រូវបក្ើរពីបយើង 

បពលមដលបយើងបរៀបការបហើយ។ 
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ពពលកនូចាបប់ដ៊ិសនធ៊ិ 
     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ជាធមេតា ចប់តំាងពីថ្ងៃចប់បដិសនធិ រហូរថ្ងៃបចញចក្ថ្ផទ កូ្នត្រូវសថិរបៅក្នុងថ្ផទ

មាតាចំនួន ៩ មខ ១០ថ្ងៃ ។ មានកូ្នខលេះក៏្បៅរហូរដល់ ១០ មខ ឯខលេះមរ ៧ មខក៏្ត្រូវត្បសូរមក្

ក៏្មាន ។ រយៈបពលថ្នការលូរលាស់បៅក្នុងថ្ផទបនេះជារយៈមដលមាតាបិតាត្រូវស្សលាញ់ថាន ក់្ 

ងនមនិងការពារចំបពាេះអាយុជីវរិរបស់កូ្នបហើយ ។ បៅក្នុងថ្ផទ កូ្នរមមងែែួលអារមេណ៍្ដូចគ្មន

នឹងមាដ យមដរ ដូបចនេះបហើយបានជាបពលមានែមៃន់ ន្ទងជាមាតាមិនគបបីខឹងបត្ចើន មួប  បត្ចើន 

ឬបក្ើរែុក្ខបទបមនញបែ បត្ពាេះនឹងអាចបធាើឲ្យកូ្នបន្ទេះមានមុខមារ់មិនស្វអ របារ ឬមុខត្ក្ញូវ

ដូចមាដ យបពលខឹងមដរ ។ អនក្មដលជាឪពុក្ក៏្ត្រូវងនមភរយិាខលួនមដរ បធាើយា ង្ឲ្យន្ទង

សបាយចិរត ។ ក្នុងរយៈបពលមានែមៃន់បនេះន្ទងជាមាតាមរងមានចំណ្ង់ និងឃល នជានិចច។

ការបរបិភាគក៏្មិនត្រូវតាមចិរតចង់មដរ ត្រូវគិរថា ចំណី្បនេះនឹងប េះពាល់ដល់កូ្នខលួន ដូចជា
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របស់មានជារិស្ស្វជារិបដដ ហឺរកូ្នបយើង ក៏្ត្រូវែែួលជារិអាល់កុ្លហឺរមដរ លុេះដល់បក្ើរមក្ ភាគ

បត្ចើន  ក៏្បត្ចើនមរផឹក្ស្ស្វដូចមាដ យមដរ ។  បគបានមណ្នំ្ទឲ្យន្ទងជាមាតាសមលឹងរបូ្មដលស្វអ រៗឬ  

យក្របូកូ្នបក្េងស្វអ រៗមក្ បិែបដើមបីឲ្យការ់បៅរក្  កូ្ន។ បបើមាដ យជាអនក្មានសីលទនឧសាហ៍បធាើ

បុណ្យបធាើទនមានចិរតរកី្ោយ កូ្នក៏្នឹងអាចការ់បៅរក្មាដ យបានមដរ។ ត្គប់ឥរយិាបែទំងបួនត្រូវត្បុង

ត្បយតរន មត្ក្ងបលាឈឺចប់ដល់កូ្ន ។ ឪពុក្មិនត្រូវវាយរប់ត្បពនធបឡើយ បត្ពាេះបបើវាមិនរលូរបែ ក៏្នឹង

អាចបក្ើរមក្ពិការឬសរិបញ្ញា មិនលអ។ ការបត្បើថាន ំមក្បោគ បដាយមិនស្វគ ល់គុណ្ភាពថាន ំចាស់លាស់ ឬ

មិនតាមបញ្ញជ បពែយ ក៏្នឹងអាចឲ្យកូ្នពិការមដរ ។ គួរឧសាហ៍បៅឲ្យបពែយពិនិរយបពាេះឲ្យបានញឹក្ញា

ប់។ គួរបលើក្មលងការរមួដំបណ្ក្ខលេះ និងគួរពិបត្គ្មេះនឹងបពែយ ពីបរឿងក្ត្មិរថ្នការរមួដំបណ្ក្ជាមួយ

ស្វា មី ។  អនក្ជាឪពុក្ត្រូវត្បយតរនក្នុងការបដើរបលងជាមួយស្សីបពសយ បត្ពាេះនឹងអាចឆលងបមបោគកាមបោគ

ពីស្សីទំងបន្ទេះលុេះមក្វញិរមួដំបណ្ក្ជាមួយភរយិា ក៏្ឆលងបៅដល់ភរយិានិងកូ្នផងមដរ ។ កូ្នមដលឆលង

ពីឪពុក្មាដ យដូបចនេះ បក្ើរមក្បត្ចើនមានពិការភាព ឬខួរក្ាលមិនលអ ។ ចស់ៗមខេរបយើងមរងឲ្យន្ទងជា

មាដ យផឹក្ថាន ំឆលងែបនលបួនឬត្បំាមខ មុនឆលងែបនល បត្ពាេះបបើកូ្នស្សួល ការឈឺចប់របស់មាដ យក៏្មិនមាន 

មដរ ។ ការមដលកូ្នលំបាក្បនេះ នឹងប េះពាល់ដល់សុខភាព និងខួរក្ាល សរិស្វេ ររីរបស់កូ្នពិរ

ត្បាក្ដ ។ បពលត្បសូរបែៀរបស្វរ ក៏្ត្រូវមរបៅបពែយ ឬបបើគ្មេ នបពែយ  ក៏្គួរបរ ើសរក្យាយហេប្

មដលមានសមរថភាព  និងមានអន្ទមតយក្នុងការការ់ែងផចិរ បត្ពាេះការខាេះអន្ទមតយនឹងអាចឲ្យកូ្នបក្ើរ

បោគបរតាណូ្សលុេះធំបឡើងត្បកាច់មដលបយើងបៅថាសកន់បន្ទេះឯង។ 
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មាតាបិតាមានឈ ម្ ោះសរមាបក់នូររសុរសីឈៅ ៤ យ៉ា ង 
១-រពោះរពហ្ម 
២-បពុវឈទវា 
៣-បពុ្វវ ចារយ 

               ៤ -អាហ្ឈុនយយបគុ្គល 
        ១      មាតាប៊ិតាជារពោះរពហមរបសប់ុរតធីតា  
        មាតាបិតាទុំាង ២   ់ក ោះ បណ្ឍិ រកលា កៅថាជារពោះរព មរបី់
បុររ្្តា។ ករបៀបឧបមាដូចជាមហារព មដរងមិនលោះបង់ភាវ ទុំាង ៤ 
របការ  បុងពពួ ីរវ យ៉ាងណាមិញមាតាបិតា  ៏មិនានលោះបង់ភាវ   
ទុំាង ៤ របការ  បុងបុររទុំាងឡាយ យ៉ាងដូកចបោះដដរ។ ដមនពិរ កាលបុររ
កៅ បុងផ្ផធមាតាក ោះ ក ើរចិរថរប បកោយកមតាថ  បុងបុររថា កាលណា ប៎! 
កយើងនឹងានក ើញ ូនរូចដដលគ្មម នករាគដូកចបោះ។ 
          មយ៉ាងកេៀរ   បុងកាលណាបុររន៎ុោះ     កៅក មងខ្ច្   កដ ផ្ងង រររូវីរវ 
ទុំាងឡាយ មានផ្ចជាកដើមខាុំា ឬកពលកដ ររូវេុ ខ កបៀរកបៀន រដមងេួញយុំា 
 បុងកាលក ោះ មាតាបិតាទុំាង ២ ក ោះ ក ើរកីច ថ្ រណុាកេើង កររោះាន
ឮ ុីំាកេងផ្នបុររក ោះ។ មយ៉ាងវញិកេៀរ  បុងកវលាដដលបុររកចោះររ់កៅររ់
ម កលងាន ថ្ បុងកវលាដដលបុររីទិរកៅ  បុងវយ័គួរជាេ្ស្រីឡាញ់ ថ្ 
មាតាបិតាទុំាង ២ ក ោះ ៏មានចិរថកទរេន់ ីបាយរ ្រាយ កររោះីមលឹង
កមើល ូនរូច  បុងកាលក ោះ មាតាបិតាទុំាង ២ ក ោះដរងានកីច ថ្   
កររ អរតាម ។  មយ៉ាងកេៀរ  បុងកាលណា បុររក ោះក្វើនូវការចិញ្ច ឹមភរយិ
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កៅរគប់រគងផធោះកោយដេ   បុងកាលក ោះ មាតាបិតាទុំាង ២ ន៎ុោះ  ៏ក ើរ
ឧកបកាខ កេើង ថា កពលកនោះ ូន របី់កយើង អាចកដើមផនឹ្ងចិញ្ច ឹមជ្វរិាន
តាម្មមតា របី់ខ្លួនក ើយ  បុងកាលក ោះកលា ទុំាង ២ ក ោះដរងមាន
ឧកបកាខ ចិរថគឺ (ការតាុំាងចិរថជា ណាថ លៗ)។ 
     មាតាបិតា ទុំាង ២   ់ក ោះបណ្ឍិ រកៅថា រព ម កររោះគ្មរ់  ទុំាង ២ 
  ់ក ោះ របរពឹរថហា ់ប្ ដូចជារពោះរព ម កោយក រុានក ម្ ោះថា រព ម
វហិារ្ម៌ បុងបុររទុំាងឡាយទល់ដររគប់ទុំាង ៤ របការតាមកាលដូកចបោះឯង។ 
        ២    មាតាប៊ិតាជាបុពវពទពរបសប់ុរត  
       ករបៀបឧបមាដូចជាវ ិី ុេនិកេវតា ករលគឺរពោះខ្្ណាស្រីពមិនគិរដល់
កីច ថ្ខុ្ី ដដលពួ ជនរល ានក្វើក ើយរាថាប ដរកីច ថ្ស្កបីូនយ
កៅផ្នកីច ថ្វ ិី?និងក ើរកេើង ផ្នកីច ថ្ចករមើនប៉ាុកណាត ោះ?របរិបរថិ
កដើមផ្របកយជន៍ ដល់ជនរល?ទុំាងក ោះដរមយ៉ាងពិរ និងដរង ុំានូវភាវៈ 
ផ្នីកាា រៈទុំាងឡាយ របី់ជនទុំាងក ោះ មានអានិីងសករចើន កររោះជា
េ ខិកណ្យយបុគគល យ៉ាងណាមិញ មាតានិងបិតាទុំាង ២ ក ោះ  ៏ដូកចបោះដដរ 
មិនគិរដល់កីច ថ្ខុ្ីឆគង របី់បុររទុំាងឡាយ របរិបរថិកដើមផរ្បកយជន៍
ីុខ្ដល់បុររទុំាងក ោះដរមយ៉ាងគរ់ប៉ាុកណាត ោះជាអប ីមគួរដល់      េ ខិណា 
រដមង ុំានូវភាវៈ ផ្នីកាា រៈដដលបុររទុំាងឡាយក ោះ ានក្វើក ើយកលើខ្លួន 
ជាីកាា រៈ មានផលានិីងសករចើនកររោះក រុក ោះមាតានិងបិតាទុំាង ២ 
ក ោះកេើបក ម្ ោះថាកេព កររោះជាអប របរពឹរថបដិបរិថដថរ ា ូនដូចជាកេព។ 
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        ចុំាដណ្ មាតាបិតា ានជាបណ្ឍិ រកៅថា     បុពវពទព  ៏កររោះមាតា
បិតាទុំាងក ោះ ជាអប មានឧបការៈគុណ្មុនកគ ជាងកេរថ ដផ្េ។ 
         ៣        មាតាប៊ិតាជាបុ វ ចារយរបសប់ុរត 
          មយ៉ាងកេៀរ កររោះមាតាបិតាទុំាង ២ ក ោះ ញុុំាងបុររឲយរបកាន់យ  
ឲយីិ ា ចាប់កផថើមតាុំាងព្បុររក ើរម  កោយន័យជាអាេិ៍ថា  ូនឯង ចូរ
អងគុយ យ៉ាងកនោះ ចូរឈរ យ៉ាងកនោះ និងថា អប កនោះ  ូនឯងចូរកៅថា ឪ   
ដូកចបោះ ករកាយម  ពួ អាចារយដផ្េ កេើបឲយីិ ា ីិលផៈទុំាងឡាយអាចារយ
ដផ្េកេៀរ ឲយីរណ្ៈនិងី្ល អាចារយដផ្េកេៀរបុំាបួី ដផ្េកេៀរឲយករៀន
នូវពុេនវចនៈ ដផ្េកេៀរឲយឧបីមផទ ដផ្េកេៀរ ឲយានីករមចមគគផល 
អាចារយីូមផ្ទុំាងអី់ក ោះ ក ម្ ោះថាជា បចាា ចារយ កោយរបការដូកចបោះ   
កររោះក រុក ោះមាតាបិតាទុំាងឡាយានជាបណ្ឍិ រកៅថា បុ វ ចារយ   
កររោះមាតាបិតាទុំាងក ោះ ជាអាចារយមុនកគទុំាង អី ់។ 
        ៤     មាតាប៊ិតាជាអាហុពនយយបុគ្គលរបសប់ុរត                
         មយ៉ាងកេៀរ កររោះមាតាបិតាទុំាងក ោះ រដមងីមគួរនូវវរទុមានាយ
និងេឹ ជាកដើម ដដលបុររទុំាងឡាយ ុំាម បូជាេេួលចារ់ដចង គឺជាអប 
ីមគួរ កដើមផ្នឹងេេួលនូវាយនិងេឹ ជាកដើមក ោះដូកចាប ោះមាតាបិតាទុំាងក ោះ 
បណ្ឍិ រកៅថាអា ុកនយយបុគគល។ 
        ក រុក ោះ រពោះដ៏មានរពោះភាគរេង់រតាី់  បុងីរព ម ីូររថា 
មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ រ យថា រពហម ន៎ុោះ ជាក ម្ ោះ មាតាបិតា រ យថា  
បុពវពទព ជាក ម្ ោះមាតាបិតា រ យថា បុ វ ចារយ  ជាក ម្ ោះ   មាតា
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បិតារ យថាអាហុពនយយបុគ្គល ន៎ុោះជាក ម្ ោះមាតាបិតា។ ដុំា កណ្ើ រ
ក ោះកររោះក រុអវ្? ។  
          មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ កររោះមាតាបិតា ជាអប មានឧបការៈករចើន 
ប្ាច់ដថរ ា ចិញ្ច ឹមបុររ ជាអប ឲយបុររានក ើញកលា កនោះ។ 
        រពោះដ៏មានរពោះភាគ រេង់រតាី់រពោះពុេនវចនៈកនោះ រពោះីុគរ ជា    
រពោះស្កស្កថ  លុោះរេង់រតាី់រពោះពុេនវចនៈកនោះក ើយ រម ខាងករកាយ រេង់
ានរតាី់និគមវចនៈឯកេៀរបដនទមកេៀរថា ៖ 
        មាតាបិតា កលា កៅថា រព មផង ថាបុរវ ចារយផង ថា    អា ុកនយយ
បុគគលផង របី់បុររទុំាងឡាយ កររោះជាអប អនុករគ្មោះនូវពពួ ីរវនូវបុររ
ទុំាងឡាយ។ 
 
     

 
 
 

បបើពិតជារពហ្មប ោះ គឺរតូវតតរបកបរពមបោយមខុទំាងបួន បបើមិនទនរ់គប ់
ទំាងបួនបទប ម្ ោះថារពហ្មវហិារធមម៌ិនបពញលកខណៈជារពោះរពហ្មប ើយ។ 
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ការតបគ្ណុដលម់ាតាប៊ិតា 
     3 

         ដូកចាប ោះ ភាវៈផ្នមាតាបិតាទុំាងក ោះ ជាអប មានឧបការៈករចើន រពោះដ៏
មានរពោះភាគរេង់រតាី់ថា ជាក រុផ្នភាវៈរព មជាកដើម ដដលជាក រុគឺ
បុររមិនអាចនឹងក្វើរបដល់មាតាបិតាទុំាងក ោះ ឲយានចប់ីពវរគប់កោយ
របការណាមួយកោយឧបការៈជាកលា ិយានកេើយ។  
 ៏របីិនកបើបុររបញ្ជ ិោះមាតា  
ោ ់ចុងស្កម ខាងស្កថ ុំា បិតាោ ់ 
ចុងស្កម ខាងកឆវង កោយគិរថា 
 អាតាម អញនឹងក្វើរបដល់មាតា 
បិតាទុំាង ២ ក ោះដូកចបោះក ើយ  
គបផ្របណិ្ប័រន៍ បុងអវយវៈ 
រគប់យ៉ាងក ើយក្វើការេុំានុ  
បរមុងមាតាបិតាទុំាងក ោះ 
 ដដលីទិរកៅកលើស្កម ទុំាង ២ ក ោះឯង កោយមានការដុីជរមោះបុំាារ់ លិន
អារ  ់ជាកដើម ឯមាតាបិតា ទុំាង ២ ក ោះ ៏គបផអ្ងគុយបក ធ បង់មូររនិង
លាម ជាកដើម កលើចុងស្កម ទុំាង ២ របី់បុររក ោះឯង បុររក ោះីូមផ្ក្វើ
យ៉ាងកនោះ អី់រយៈកវលា១០០ ឆ្ប ុំា  ៏មិនអាចកដើមផ្នឹងក្វើរប ដល់មាតា
បិតាទុំាងក ោះានកេើយ។ របីិនកបើបុររគបផ្កលើ រកមាើងបិតា  បុង
រុំាដណ្ងចរ ពរតា្ិរាជមាតា បុងរុំាដណ្ងផ្នអគគមក ី្របី់ កីថច
ចរ ពរថិ ីូមផ្ជាក្វើយ៉ាងដូកចបោះ  ៏មិនអាចក្វើរប ដល់មាតាបិតាទុំាង ២ 
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ក ោះានកេើយ។ កោយក រុក ោះរពោះដ៏មានរពោះភាគរេង់រតាី់  បុង
មាតាបិតាគុណ្ីូររថា  មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ រថាគរករលថា  ុលបុររ
មិនង្ហយនឹងក្វើការរបគុណ្ ដល់បុគគលព្រពួ ានកេើយ។ បុគគលព្រពួ  
ករើនរណាខ្លោះ? គឺ មាតា ១ បិតា ១។ 
       មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ បុររមានអាយុ ១០០ ឆ្ប ុំា រី់កៅ ១០០ ឆ្ប ុំា គបផ្
បញ្ជ ិោះមាតា កោយស្កម មាខ ងបញ្ជ ិោះ បិតាកោយស្កម មាខ ង ក ើយបុររក ោះ គបផ្
បករមើមាតាបិតាទុំាង ២ ក ោះ  ៏គបផប្ក ធ បង់នូវមូររនិងលាម កលើស្កម ផ្ន
បុររក ោះឯង មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ ក រុមានរបមាណ្ប៉ាុកណាត ោះ  ៏គង់មិន
ទន់កៅថា បុររក្វើឬក្វើរបដល់មាតាបិតាានកេើយ។ 
       មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ បុររគបផ្កលើ រកមាើងមាតានិងបិតា ឲយតាុំាង បុង
រាជីមផរថិ មានឥីសរភាពជាអ្ិបរ្ កលើដផនដ្ ុ្ំា ដដលដ វ ៧ របការ
ករចើនីននឹ កនោះ មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ ក រុមានរបមាណ្ប៉ាុកណាត ោះ។ 
ដុំាកណ្ើ រក ោះ កររោះក រុអវ្? ។ មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ កររោះថា មាតានិងបិតា 
ជាអប មានឧបការៈករចើន កររោះជាអប ដថរ ាចិញ្ច ឹម បង្ហា ញនូវកលា កនោះ 
ដល់បុររទុំាងឡាយ។  
        មាប លភិ ខុទុំាុំាងឡាយ កបើបុររណាមួយដឹ  ុំាមាតាបិតា ដដលមិនទន់
មានីទន  ឲយកាន់យ  ឲយអាស្រី័យកៅ ឲយកៅ បុងីទន ីមផទ កបើ
រេុីថី ្ល ឲយកាន់យ ឲយអាស្រី័យកៅ ឲយតាុំាងកៅ បុងី្លីមផទ កបើ
 ុំាណាញ់ ឲយកាន់យ  ឲយអាស្រី័យកៅ ឲយតាុំាង បុងចាគីមផទ កបើឥរមាន
រាជាញ  ឲយកាន់យ    ឲយអាស្រី័យកៅ    ឲយតាុំាងកៅ បុងបញ្ញដ ីមផទ    
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មាប លភិ ខុទុំាុំាងឡាយក រុមានរបមាណ្ប៉ាុកណាត ោះកេើបកៅថាគឺបុររក្វើរប 
និងក្វើឲយផ្រ ដលងក ើយដល់មាតានឹងបិតា។  

ការមិនស្តា បព់្វកយមាតាបិតាជាឈហ្តនុំាឲ្យវិនសខ្លួនឯង 
រ ឿងមិត្តវិន្ទុក: 
មានកីច ថ្រុំាណាលថា 
  បុងកាលផ្នរពោះពុេនជា 
មាច ី់ រពោះ មថា ីសប: 
បុរររបី់កីដឌ្មានីមផរថិ  
៨០ កកាដិ បុងរ ុងររាណ្ី្ 
ានមានក ម្ ោះថា មិរថវនិធុ :  
ជាអប រេុីថី្លមិនមាន 
ីទន ។ ចុំាដណ្ មាតាបិតារបី់កគជាកស្កតាបនប (មានចិរថស្កា រលា) ។         

                                                     កនូអកតញ្ញូម៊ិនដឹងគុ្ណ 
រគ្ូមាតាប៊ិតា វាហ៊ា ន                       

                                                      សមាល ប់តាមច៊ិតត វា 
 

ចង់ពទាសពនោះនឹងន ំ  
                                                      

អនតរាយដលខ់្លួនទុកខ 
ពនោះផទួនៗនរកអវ៊ិចី 
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 បុងកាលរម  កាលបិតាក្វើមរណ្កាលក ើយកគករលថា ដម៉ាខ្ញុុំានឹងកៅក វ្ើ
ជុំានួញតាមេូ ។ មាតា.  ូនឯងជា ូនដរមួយរបី់ដម៉ា  ីូមផ្រេពយ បុងផធោះកនោះ ៏មាន
ករចើន ីមុរេមានកទីករចើនយ៉ាងឯង ុុំាកៅកេផើយ ។  

មាតាបិតាមិនមមនដចូសតវធាតឈុនោះឈទកនូមាសមាា យ 
កគចកចីនឹងកៅដរមយ៉ាង  
និយយថា ដម៉ាមិនអាច 
ហាមខ្ញុុំាានកេីូមផ ្
ររូវមាតាចាប់ររង់ផ្ដ 
 ៏រលាី់ផ្ដកចញវាយ 
មាតាឲយដួលចុោះ ក្វើនូវ 
អុំាកពើាបដ៏្ងន់  ៏ជិោះេូ  
កៅកាន់ីមុរេ ។  បុង 
ផ្ថងេ្ ៧ កររោះអាស្រី័យមិរថវនិធុ ក្វើាបមាថ យេូ ានឈប់មិន ករមើ ។ 
បាបកមមឈដញទានត់ាមជានម់កងមនសុសលងង ់

                                                       ស្កល  ដដលជនទុំាងឡាយករជើី 
ករ ើី (ចាប់) កោយគិរថា បុង 
េូ កនោះ      នឹងមានមនុីស                                                                             
កាេ ិណ្ត្  (មនុីសចិរថកមម )  
 ៏ាល  ់ បុងផ្ដ មិរថវនិធុ ៈក ោះ 
ដល់ ៣ ដង   ។    រគ្មក ោះ              
ពួ មនុីសកេើបឲយ ផូនដល់ 

                     កគកាោះកគកៅកលើផ្ផធីមុរេ ។ 
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ឈ ីញលអស្តម នមតលអតាមពិតអារកកឈ់ស្តោះ 
កគកៅ កោយ ផូនក ោះ 
ានកៅ ដល់កកាោះមួយ 
 ដនលងកោយលុំាោប់ាន 
ក ើញនរ មួយមានទវ រ ៤ 
កលើកកាោះក ោះ។ ានឮថា 
 របកេីក ោះក ម្ ោះថា  
ឧីសេនរ  ជាេ្កស្កយ 
 មម រណ្ៈ (ការក្វើនូវ មម)  
របី់ីរវអប ក ើរ បុងនរ ដ៏ករចើន។ ដរនរ ក ោះរា ដដល់មិរថវនិធុ ៈដូច
នគរដដលកគរបោប់ក ើយ កោយ មាល ុំាងផ្ន មម គឺ ការរបហារមាតា ។ កគគិរ
ថា កយើងនឹងជារពោះរាជា បុងនគរកនោះកេើបចូលកៅានក ើញីរវនរ មួយ មានច ា
ដ៏មុរេូលកៅកលើ ាល ុំាពុងខ្សឹ ខ្សួល។ 
       លុំាោប់ក ោះ ច ាដ៏មុរកលើ ាលរបី់ីរវនរ ក ោះានរាដ ដល់
មិរថវនិធុ ៈ ដូចជាផ្ងា ឈូ  ករគឿងចង ៥ យ៉ាងររង់រេងូ របី់ីរវនរ  ាន
រា ដដូចជាខ្លឹមចនធន៍ ជាករគឿងលាប ុីំាកេងខ្ស ឹខ្សួល របី់ីរវនរ   
ានរា ដដូចជា ុីំាកេងករចៀង ។ កគចូលកៅជិរីរវនរ ក ោះក ើយ
ករលថាដនបុរីដ៏ចករមើន កលា កីៀរផ្ងា ឈូ យូរក ើយ ចូរឲយផ្ងា ឈូ 
ក ោះម ខ្ញុុំាចុោះ។ 
          ីរវនរ និយយថាដនីមាល ញ់កនោះមិនដមនផ្ងា ឈូ កេវាជាច ាដ៏មុរ។ 
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          មិរថវនិធុ ៈ អប ករលយ៉ាងកនោះ កររោះដរមិនចង់ឲយដល់ខ្ញុុំា។ 
          ីរវនរ គិរថា  មមរបី់កយើងនឹងជា មមអី់ក ើយ បុរីកនោះ ជាអប វាយមាតា ដូច
កយើងក វ្ើ នលងម ក ើយ កររោះក រុក ោះ កយើងនឹងឲយច ាដ៏មុរដល់កគ ដូកចបោះក ើយ និយយ
ថា ដនអប ដ៏ចករមើន អប ចូរម េេួលផ្ងា ឈូ កនោះចុោះ ក ើយកាោះច ាដ៏មុរក ោះេុ កលើ ាល
របី់កគ។ ច ាក ោះវលិដូចជា ិនអុំាដបង ាល ។ 
        របហហលជាោបកមម ខំុ្្អសព់ហើយ ពពលពនោះបុណយ កសុលជួយខំុ្្ឲ្យពៅពកើត 
ជាមនុសសវ៊ិញពហើយ សមាល ញ់    អនកឯងសមមុខ្ពហើយ   ពរ ោះអនកឯងសមាល ប់មាតា
ប៊ិតា   ពទើបធ្លល ក់មកពកើតជា នរកពនោះណាសមាល ញ់   ខំុ្្ម៊ិនអាចជួយអនកោនពទមានហត
អនកពទ     ពទើបជួយខ្លួនឯងោនណាសមាល ញ់។ 

ស្មម នហតករមងមាសតាមព៊ិតកងចកកពស្មោះស្មម នខុ្សអស់ខំុ្្ 
 បុងខ្ណ្ៈក ោះ មិរថវនិធុ ៈ 
ដឹងថា របី់កនោះជាច ា 
ដ៏មុរ កេើបករលថាកលា  
ចូរម យ ច ាដ៏មុររបី់ 
កលា វញិចុោះដូកចបោះក ើយ 
របីពវកវេ ខ្សឹ ខ្សួល 
ក ើយ។ីរវនរ ករៅកនោះ 
ារ់កៅក ើយ។ ចុំាដណ្  
មិរថវនិធុ ៈ កស្កយេុ ខកៅ បុងនរ  ក ោះអី់កាលយូរកររោះផលផ្នអ ុីល
 មម គឺការរបហារមាតា កាលផលផ្ន មមអី់ក ើយ កេើបលោះច ាដ៏មុរក ោះ 
កចាលកៅតាមយថា មម ។       



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 17 

 

គំន្ិត្ពិចា ណា  

        ការមិនកជឿរ យដណ្ ុំារបី់អប មានគុណ្ោី់ករឿនអប់រ ុំាករបៀនរបកៅ វាជា
ក រុផ្នកីច ថ្េុ ខទុំាងកៅ បុងបចចុបផនបកនោះទុំាងកៅ បុងបរកលា  យ កររោះក រុ
ដរមិនដឹងមិនយល់នូវីភាពពិរផ្នជ្វរិកចោះ ដររបរពឹរថកៅតាមអុំាណាចចិរថដឹ  ុំា 
ីូម ូនរបុី ូនស្រី្ររូវមានស្កម ររ្ឲយានលា ។ រ យករបៀនរបកៅរបី់គ្មរ់មួយ
មា៉ា រ់មានរផ្មលមិនអាចការ់ផ្ថលានក ោះកេ ីរមាប់ ូនរបុីស្រី្ ។  បុង មជាឪពុ 
មាថ យមិនចង់ឲយ ូនលុំាា  ឬ ៏របរពឹរថអុំាកពើេុចចររិដដលរី់កៅ បុងីងគមក ោះកេ។ 
កបើកយើង  ជា ូន  ស្កថ ប់រ យដណ្ ុំារបី់គ្មរ់ក ោះ   កយើងរដមងាននូវីុភមងគល
កីច ថ្ីុខ្យ៉ាងពិររា ដ ។ ឪពុ មាថ យ កាលណាក ើញ ូនរបុីស្រី្  ទុំាង
ឡាយរបី់គ្មរ់កចញកៅក វ្ើការង្ហរ ឆ្ង យជិរគ្មរ់ដរងដររពួយារមភចុំាករោះ ូន ជា
និចចទុំាងកនោះ គឺជាេឹ ចិរថដ៏បរ ិី ុេនរបី់ពុ ក ើយ និងដម៉ាដដលគ្មរ់ខ្ុំាប្ាច់ដថរ ា
មានចុំាករោះ ូនទុំាងឡាយ ។ ទុំាងកនោះជាការបញ្ញជ  ់អុំាព្េឹ ចិរថកមតាថ  ដដលមាន
ចុំាករោះ ូនក រុដូកចបោះ ីូម ូនរបុីស្រី្ ុុំាចកចីរងឹរូី រ មារ់ រ   កោយករបើ
រ យីមថ្ ង្ន់ៗ ុំាឲយកយើងមានកទីផ្ព មមកពៀរកវរា ដវងឆ្ង យ នឹងគ្មរ់ កររោះ
កគ្មលបុំាណ្ងរបី់គ្មរ់ចង់ឲយកយើងលា ។  មមកពៀររដមងមានពិររា ដ កបើកយើងជា
 ូនមានកីច ថ្របមាេក វ្ីរបដ ី បដណ្ថ របកណាថ យកៅតាម ចិរថដឹ  ុំាអូី
ទញនូវផលូវ ខុ្ីរាីចា ផលូវ ររូវររង់កររោះអាស្រី័យខ្លួនកយើងមិន ានីិ ាករៀន
ីូររីភាពពិរផ្នជ្វរិ  ឲយានចាី់លាី់ វារដមងជួបរបីពវដរ   កីច ថ្េុ ខដរ
មយ៉ាងទុំាងកនោះគឺជាីចច្ម៌ពិរ។ 
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រ ឿងព្ពះមហារោគគល្លា ន្ 
     3 

          manesckþIdMNalfa kñúgGtItkalmankulbuRtmñak;Ca GñkRkúg

BaraNsIeFVIkic©RKb;ya:gmanbukGgárnigdaM)ayCaedImedayxøÜnÉgRbtibtiþ

matabitaedayykcitþTukdak; . eRkaymkmatabitarbs;kulbuRtniyay 

nwgkUnrbs;xøÜnfa mñalkUnÉgEtmñak;Égbu:eNÑaH eFVIkargarTaMgkñúgpÞHpg

kargarkñúgéRBpgdUecñaHkUnÉght;xøaMgNas;ehIymatabita nwgnaMRsIRkmuM

mñak;mk[kUnRtÚvkUnhamfa bBiRtelakឪBuk  Gñkmþay´minRtÚvkar RsIRkmuM

EbbenHeT´ nwgbeRmIGñkTaMgBIredayédrbs;´drabdl;GñkTaMgBIrGs;CIvit

cMENk matabitarbs;kulbuRtGgVrkUnjy²ehIyk¾naMRsIRkmuMmk[kUn. 

kargarGVIk¾eday[EtkargarsucritKWCakargarRbéB 
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មាតាប៊ិតាពួកគាត់ហតងគ្៊ិតចំព ោះកនូជាន៊ិចច 
                                                           ®sþIenaH beRmImþayekµk                      nig»Bukekµk)an  BIរ bI éf¶     

                                 b:ueNÑaHeRkaymkmincg;eXIj                      mþayekµknig»BukekµkEdlCa  
                                  Cncas;CraenaHeLIy )an 

R)ab;bþIfa´minGacrs;enACamYy 

matabitarbs;Gñk)aneTluH 

R)ab;bþIdUecñaHehIyk¾tiHedol 

edayRbkarepSg²kalsVamI                      enaHmineCOBakürbs;xøÜneBl 

EdlsVamIecjeTAxageRkAkan;ykce®moksMbkRkecA nigkMNat;eQI

TaMgLaynigBBuHbbreTA 

erayraykñúgTIenaH² [ 

RsekkRskakeBjpÞHburs 

EdlCasVamImkBIeFVIkarxag 

eRkAvijeXIjdUecñaHk¾sYrfa 

enHCaGMeBIrbs;GñkNa?nag 

R)ab;faenHGMeBIrbs;mnusS 

®sþIGaRkk;júHjg;bþI[smøab;matabita 
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kBa©as;xVak;TaMgBIrន្ទក់្enHkBa©as;xVak;TaMgBIrន្ទក់្ enHeFVIRKb;kEnøg [ 

esµakeRKak´minGacrs;enA TIEtmYyCamYYykBa©as;TaMgBIrន្ទក់្enH)aneT. 

អនកហដលរបមាទមាតាប៊ិតាជាពហតុននកតីវ៊ិនសទាន់ហន់ 

eCORbBn§RtÚvsmøab;Em:ឪ 

kal®sþIenaHt¥ÚjEt¥rdUecñaH 

jy² Gñkman)armI)an 

bMeBjehIysUm,Iman 

sPaBEbbenaHk¾eday 

k¾enAEtEbkcitþBImata 

bitaTal;Et)an.bþIniyay 

faeNðIycuHbgnwgeFVIkmµ 

EdlKb,IeFVIdl;elakTaMg

BIrluHeBaldUecñaHehIyk¾GeBa¢Ijmatabita[briePaKehIybbYlfa bBiRt 

Gñkmþayelak«BukBYkjatienAÉeNaHcg;[«BuknigEm:បៅelgpÞHeK ´ 
nwgnaM«BuknigEm:eTAelgTIenaH luHeBaldUecñaHehIy   k¾elIkKat;TaMgBIr 

eLIgkan;yantUcehIybrreTHecjeTAluHeTAdl;kNþaldgéRB k¾eBal

kuhkfabBiRtbitasUmbitakan;ExS[Cab;eKanwgedIreTA edaysBaØaCnøÜj

TIenHmanBYkecarenA´ nwgcuHeTAehIyRbKl;ExS[bitakan;cuHeTA ehIy

)aneFVIenAsMeLgsn§ab;ដូចecarTaMgLayEdllak;xøÜnនូវkñúgéRB.           

 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 21 

 

         គ្ួរឲ្យអាណ៊ិ តពោកទាងំពីរណាស ់ ពហតុហតម៊ិនដឹងនូវពគាលបំណង
របសម់នុសសខ្ូចវាពធវើអវីៗម៊ិនោនព៊ិចារណាគ្៊ិតហវងឆ្ងា យអវីលអ អវីអារកក់
ពនោះទាងំពនោះ រហមងជួបរបសពវនូវកតីទុកខជារោកដជាក់ជាម៊ិនខាន។ 

matabitaRsLaj;kUnCagxøÜn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matabita)anB¤sMeLg 

enaHehIyk¾smÁal;fa 

BYkecarcaMsÞak;eTIbR)ab; 

famñalkUnEm:BukCamnusS 

cas;ehIycUrkUnrkSaxøÜn[ 

putGMBIP½ycuH. kalbuRt 

enaHeFVIsMeLgdUcecarvay 

sMBgmatabita  EdlkMBugERskdUecñH  [søab;ehIyykeTAe)aHecalkñúg

éRBrYcRtLb;mkvij.  

 

     takBa©as;yay 

kBa©as;søab;eTA 
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កោយ មមក ោះកគកឆោះ 
  បុងនរ អី់កវលាយូរ 
អដងវង កោយកីីីល់ 
ផ្នវាិ  ( ផល ) ររូវកចារ 
វាយឲយលាិរក ើយដល់ 
កីច ថ្ស្កល ប់អី់មួយរយ 
អរថភាព បុងអរថភាពចុងករកាយជារពោះមហាកមាគគលាល ន ររវូពួ កចាររបហារ
កោយ មាល ុំាងផ្នអុំាកពើ មមក ោះឯង។ 

គំនិ្ត្ពិចា ណា  
        មនុីសកយើងកោយករចើនecHEteCOBaküGñkdéTkUn² kñúgsm½ys®gÁam  

3 qñaM ៨ Ex  20  éf¶cgcaMminePøcmankarsmøab;matabitaxøÜnÉgenaH BI

eRBaHmanGñkdéTbBa¢ak,al BIelImancMnYnminticeTEdlkUn²TaMgenaHFøak;

GnnþriykmµenaH eRBaHEtxøÜneCOBaküGñkdéT.  ត្បសិនបបើCa´ekItTan;

sm½yenaH ´minRBmsmøab;GñkmanKuNeLIysuxcitþ[eKkat;k,al´cuH 

minRbRBwtþGMeBId¾efakTabeLIy. ´niyayya:genHminEmnGYtGMnYtxøÜnÉg

enaHeT bu:EnþRKan;EtCakarRbkas KuNénesckþIl¥Etbu:eNÑaH   Edl

sb,úrsTaMgLayelakmankarRbRBwtþ ehIyCaBiessmanRBHBuT§CaedIm. 
េឹ ចិរថឪពុ មាថ យកនោះណា ពួ គ្មរ់ហ៊ានលោះបង់ីពវរគប់ដបបយ៉ាងកដើមផ្
 ូន ររង់កនោះក ើយជាការបញ្ញជ  ់អុំាព្េឹ ចិរថកោយកស្កម ោះចុំាករោះ ូន ីូមផ្



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 23 

 

ដរជ្វរិរបី់ខ្លួន ៏មិនគិរ ។ កពលខ្លោះគ្មរ់ក្វើការង្ហរចិញ្ច ឹម ូនកោយ
ការង្ហរលុំាា កផសងៗមានដូចជាក្វើការហាលកភលៀងហាលផ្ថង កររោះ
អាស្រី័យ ូនជាេ្ស្រីឡាញ់របី់គ្មរ់ បញ្ញា ដដល ុីំាខាន់ក ោះ គឺពួ គ្មរ់
របឹងដរបងក្វើការកដើមផ ូ្ន       រីូ៊ រទុំាលុំាា ខ្ុំាយ ចិរថេុ ោ ់ចិញ្ច ឹម
 ូនតាុំាងដរព្ដឹងថា របពននរបី់ខ្លួនមានគភ៌  អប ជាឪពុ មាថ យ ពួ គ្មរ់
គិរីពវរគប់ដបបយ៉ាងរ វ ិ្ ្ស្កស្រីថយ៉ាងណាក្វើ ឲយីងគមរគួស្ករ ពួ គ្មរ់
មានការរ ្ចករមើន នឹងកគជាពិកីីជាងក ោះកៅកេៀរក ោះគ្មរ់ក្វើការង្ហរ
អវ្ៗកដើមផ ូ្ន។ ពួ គ្មរ់ខ្ុំាដថតាុំាងដរព្ ូនកៅ បុងផ្ផធម កម៉ាលោះ កដើមកេើយអប 
ជាមាថ យដឹងចាី់ថាមាន ូនម បដិីននិជាមួយកពលណា   កលា ឪពុ 
អប មាថ យពួ គ្មរ់ដរងគិរីពវរគប់ដបបយ៉ាងកដើមផ ូ្ន រីូ៊រទុំាលុំាា  មិន
ថាការង្ហរក ោះីុចររិ ថ្ េុចចររិ ថ្ ៏ពួ គ្មរ់មិនខាល ចក ោះកេ។ មាតាបិតា
កពលខ្លោះ ីូមផ្ដរជ្វរិរបី់ពួ គ្មរ់ ៏ហ៊ានលោះបង់ានផងដដរ ទុំាងកនោះជា
ី ខ្ភាពបញ្ញជ  ់ឲយដឹងថាមាតាបិតាពិរ ជាមានគុណ្ីរមាប់ ូនរបុីស្រី្ដមន។ 

រ ឿងភិកខុចិញ្ចឹមោតាបិតា 
3 

        មានកីច ថ្ដុំាណាលថា  បុររកីដឌ្មាប  ់ បុងស្កវរទ្ស្កថ ប់កេី  របី់      
រពោះស្កស្កថ ក ើយានបពវជាជ ឧបីមផទ  ( ានបួីជាភិ ខុ) ករៀន្ម៌ ៤ ឆ្ប ុំាក ើយ
ករៀន មមោឌ ន បុង ុីំាណា ់រពោះឧបជាយ៍ កចញអុំាព្វរថកជរពន កៅកាន់បចចនថរគ្មម
អាស្រី័យស្រីុ ក ោះកៅ បុងផ្រព ។ ចុំាដណ្ មាតាបិតារបី់កលា  ចាប់កផថើមអុំាព្កពល
កវលាដដលកលា បួី ក ើយរេពយីមផរថិ  ៏អី់រល្ងតាមលុំាោប់ ដល់ភាវៈជាអប 
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គួរអាណិ្រយ៉ាងផ្រ ដលងមានផ្ដកាន់ភាជនៈរតាច់ ីូមទនកៅអាស្រី័យជញ្ញជ ុំាង
ផធោះរបី់ជនដផ្េ។                

ទាបឬខ្ពសគ់្ងម់ានថ្ថងមយួធាល បខ់្លួនជាមិនខាន 
 បុងកាលរម   ភិ ខុក ោះ 
ានស្កថ ប់ថាមាតានិងបិតា 
របី់ខ្លួនជួបកីច ថ្លុំាា  
កេើបគិរថា   កយើងីូមផ ្
ពយយមកៅ បុងផ្រពអី់  
១២ ឆ្ប ុំា ៏មិនអាចីករមច 
មគគផល ានកយើងជា 
មនុីសអភ័ពវកយើងនឹងររូវ 

 
ការអវ្កោយការបួីកយើង 
ជារគ ីទចិញ្ច ឹមមាតា 
បិតា និងឲយទន ៏នឹងជា 
អប មានឋានីួគ៌ជាេ្កៅ 
 បុងខាងមុខ្ានដូកចបោះ 
ក ើយ កចញអុំាព្ផ្រពដល់ 
រ ុងស្កវរទ្កោយលុំាោប់ 
 គិរថា ផ្ថងកនោះកយើងចូល 

 
គ្មល់រពោះស្កស្កថ ស្កថ ប់្ម៌ជាមុនក ើយផ្ថងដីា កនោះ     នឹងីួរីុខ្េុ ខមាតា 
បិតាអុំាព្រពឹ ដូកចបោះក ើយចូលកៅកាន់វរថកជរពន។         
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បញ្ហា ជវី៊ិតគ្ជឺាពរឿងហដលរតវូគ្៊ិត 
 ៏ បុងផ្ថងក ោះរពោះស្កស្កថ  
រេង់របកមើល កមើល  
(និីស័យីរវ) កលា  
 បុងកវលាជិរភលឺរេង់ក ើញ     
ឧបនិីស័យផ្នបឋមមគគ  
របី់ភិ ខុក ោះក ើយ  
កាលកលា ម អងគុយ 
ក ើយ រេង់ពណ៌្ គុណ្ 
របី់មាតា និងបិតាកោយ 
មាតាបិរុកាី ីូររ។  

 
រពោះសមាម សមពុទធជាអនកបង្ហា ញផលូវរតូវរតង់ដលខំុ្់្ 

កលា ស្កថ ប់រពោះីូររក ោះ 
ក ើយគិរថាកយើងម  
កោយតាុំាងចិរថថា នឹងជា 
រគ ីទចិញ្ច ឹមមាតានិង 
បិតាដររពោះស្កស្កថ រតាី់ 
ថា បុគគលជាបពវជិរ ៏ 
ក ម្ ោះថាេុំានុ បរមងុ  
មាតានិងបិតាានកបើ 
កយើងមិនគ្មល់រពោះស្កស្កថ  
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ក ើយកចញកៅ គបផ្វ ិីចា បពវជាជ មានីភាពដូកចបោះ  ៏ឥេូវបនេះបយើងនឹង
ចិញ្ច ឹមមាតាបិតាទំងបន្ទេះមដលបៅជាបពវជិរ។      

ការច៊ិញ្ច មឹមាតាប៊ិតាគ្ឺជាតួនទីរបសក់នូ 
 យគូនិងស្កល  ភរថដដលដល់ 
ក ើយដល់ខ្លួនចូលកៅស្រីុ   
កាន់បបរនិងាយឲយ ដល់ 
មាតាបិតាក ើយចុំាដណ្ ខ្លួន 
រតាច់បិណ្ឍ ារ ក្វើភរថ ិចច 
ក ើយក្វើេ្កៅីរមាប់មាតា 
និងបិតាក ោះចាប់កដើមអុំាព្ 
ក ោះ  ៏ផគរ់ផគង់ (មាតាបិតា)  

ជាប់ជានិចច។  ៏កលា ឲយ  ប ខិ ភរថជាកដើមដដលខ្លួនានក ើយដល់ មាតា 
និងបិតាក ោះក ើយចុំាដណ្ ខ្លួន រតាច់បិណ្ឍ ារកាល ាន  (បិណ្ឍ ារ)  
 ៏បរកិភាគ កាលមិន ាន  ៏មិនបរកិភាគ។ ផ្ថងដដលានភិកាខ របី់កលា  
មានរិច ផ្ថងដដលមិនាន មានករចើនជាង។ កលា ាន ុីំាពរ់វីាវាីិ ៈ 
( ុីំាពរ់ចុំាណាុំាវីា) ឬ ុីំាពរ់របកភេ ណាមួយ ីូមផ្ ដផ្េ  ៏ឲយដល់មាតា 
និងបិតាក ោះឯង ខ្លួនឯងក្វើការប៉ាោះ ុំាណារ់ ុីំាពរ់ចាី់ដដលមាតានិងបិតា 
ក ោះ ករបើរាី់ក ើយ រជល ់ករបើរាី់ ។ កលា ររូវកីច ថ្ ងវល់  បុង
ការបករមើមាតាបិតាកបៀរកបៀនយ៉ាង ក ោះានជាអប ីគមមានីមផុរ
អារ  ់ក ើយ។ 
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         ភិ ខុទុំាងឡាយជួបកលា  កេើបីួរ ស្កថ ប់កីច ថ្ ក ោះក ើយរិោះកដៀលកលា 
ក ើយ េូលដល់រពោះស្កស្កថ ។ រពោះស្កស្កថ រេង់រតាី់ឲយកៅកលា ម ក ើយទុំាង 
(ដដល) រេង់រជាប ៏រេង់រតាី់ឲយេូលកីច ថ្ក ោះ របទន ស្ក្ុការមានរពោះរាថាប  
នឹងរេង់របកាី បុពវចរយិរបី់រពោះអងគ កេើបរតាី់ីួរថា មាប លភិ ខុ មនុីសទុំាង
ឡាយដដលអប ចិញ្ច ឹម ររូវជាអវ្នឹងអប ? ភិ ខុេូលថា បពិរររពោះអងគដ៏ចករមើន គ្មរ់
ររូវជា មាតា បិតារបី់ខ្ញុុំារពោះអងគ។ 
        លុំាោប់ក ោះ រពោះស្កស្កថ របទនស្ក្ុការ ៣ ដងដល់កលា ថា ស្ក្ុ ស្ក្ុ ស្ក្ុ (របផ្ព
ក ើយ) ក ើយរតាី់ថា អប តាុំាងកៅ បុងផលូវដដល រថាគរកៅ ក ើយ    ីូមផ្រថាគរកាល
របរពឹរថបុពវចរយិ  ៏ចិញ្ច ឹម មាតាបិតាក ើយ រេង់រតាី់ីុវណ្តស្កមជារ   បុងមហានិារ
ក ើយរតាី់ថា មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ ក ម្ ោះ ថា ការចិញ្ច ឹមមាតា និងបិតាជាវងសរបី់បណ្ឍិ រ
ទុំាងឡាយ ដូកចបោះក ើយ រេង់របកាីីចចៈ្ម៌ទុំាងឡាយ។  បុងកវលាចប់ីចចៈ្ម៌ ភិ ខុក ោះ
ានជាកស្កតាបនបក ើយ។ការបំពពញតួនទីជាកនូលអគឺ្ជាមងគលននជីវ៊ិត 

 ៏្មមតា បុគគលអប  
បករមើមាតានិងបិតា  
ីូមផ្ររូវមុរកោយ 
រពួញដដលលាប 
កោយថាប ុំាពិី រដមង 
ផុរចា េុ ខគឺមរណ្ៈ 
ានដូចីុវណ្ត 
ស្កមករ្ិីរវ ។  
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ពបើអនករតូវពគ្ោញវ់៊ិញមានអារមមណ៍ហបបណាហដរ 
ជាឧទ រណ៍្ ករឿង 
ីុវណ្តស្កម បុងអរ្រ 
កាលរពោះករ្ិីរវជា 
តាបីក ម្ ោះីុវណ្ត 
ស្កមកៅ បុងអាស្រីម 
ដដលកេវតាក ម្ ោះ  
ី ាៈរបទនឲយកៅ 
ជិររចាុំាងីធឹងក ម្ ោះ   
 មិគីមមតា  បុងរ ងុ 
ររាណ្ី្េុំានុ បរមុង 

មាតានិងបិតារបី់ខ្លួនអប ទុំាងព្រមានដភប ងងឹរ  ីុវណ្តស្កមកគ្មរព   
កោយយ ចិរថេុ ោ ់ជាេ្បុំាផុរ។ 
        បុងកាលក ោះរពោះរាជា បុងរ ងុររាណ្ី្រពោះ  មថាបិលយ ខរេង់
របគល់រាជីមផរថិដល់មាតា កោយកីច ថ្កលាម ភ បុងស្កច់រមឹគ មួយ    
រពោះអងគឯងប៉ាុកណាត ោះកីថចកៅកាន់ផ្រព ិមរនថ រេង់ីមាល ប់រមឹគទុំាងឡាយ 
ក ើយកស្កយស្កច់បកណ្ថើ រ កីថចរតាច់កៅដល់េ្ក ោះ រេង់ក ើញស្កប ម
កជើងរមឹគ ររង់ ុំាពង់ដងេឹ ផឹ របី់ស្កមតាបី រេង់ក្វើីុ៊មកោយដម  
កឈើពួនមួយរពោះអងគឯងក ើយ រេង់ក ើញតាបី ដដលពួ រមឹគដ  ម
ម ងូរេឹ ក ើយ ររេប់កៅ បុងកវលាលាង ច កេើបាញ់កោយរពួញដដល
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លាបកោយថាប ុំាពិី។ រពោះករ្ិីរវដួលកដ ដីវងរ បុគគលអប ក្វើខុ្ី
ានករលវាចាយ៉ាងេន់ភលន់។ 
ពកួឈទវតាកម៏ានចិតាអាណិតរសឡាញ់បគុ្គលមានគ្ណុធមល៌អ 

ពកួឈទវតាទាំាងឈនោះ រមមងជយួមថរការគ្បក់ាលជានិចច 
រពោះរាជារេង់ស្កថ ប់រេង់គិរថា 
អប កនោះីូមផរ្រូវកយើងាញ់ 
ដួលចុោះក ើយកៅមិនកជរមិន 
របកេចររេប់កៅកោយ 
រ យដដលគួរស្រីឡាញ់ 
 ដូកចបោះក ើយកីថចកៅកាន់ 
េ្ជិរស្កមតាបីក ោះក ើញ 
តាបីក ោះរបីពវេុ ខក ើយ 
រពោះអងគឯងរេង់រពោះ ដនសង។  

          បុងកាលក ោះ កេព្្តាអប កៅ របចាុំាភបុំាគននមាេន៍ក ម្ ោះ វីុេនរា្ល ប់
ជាមាតារបី់រពោះមហាីរវ  បុងអរថភាពេ្៧ ដឹងក រុក ោះក ើយគិរថា 
របីិនកបើ អញនឹងមិនកៅ បុងេ្ក ោះកេស្កមបុរររបី់អញ នឹងស្កល ប់
កាលកបើស្កមក ោះស្កល ប់ក ើយ មាតាបិតា របី់ ស្កម នឹងអរ់អាហារស្កគ ុំាង
ីគមស្កល ប់  ឯរពោះរាជាកស្ករ  ៏នឹងរេង់ដប រពោះ បញេ័យ េិវងគរ ប៉ាុដនថ 
កាលកបើអញ កៅក ើយរពោះរាជារេង់យងកៅអាស្រីមក ើយ រេង់ ុំា មាតា
បិតារបី់ស្កមម  មាតាបិតារបី់ស្កមក ោះម ក ើយនឹងក្វើនូវ   ីចចៈ
 ិរយិីូមផអ្ញ  ៏នឹងក្វើបុរររបី់អញនឹងានជ្វរិ កោយរបការ   ដូកចបោះ 
ចុំាដណ្  មាតាបិតារបី់ស្កមក ោះ  ៏នឹងររេប់ានច ខុវញិ ឯរពោះរាជា
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កស្ករ    នឹងរេង់ស្កថ ប់រពោះ្ម៌កេី របី់ស្កមក ើយកីថចយងកៅ
រពោះនគររេង់បុំាកពញ រពោះរាជ ុីលទុំាងឡាយ មានទនជាកដើមក ើយ
រេង់រគងរាជីមផរថិកោយ្ម៌កីថចនឹងកៅក ើរស្កទ នីួគ៌ ដូកចបោះក ើយ 
កៅ បុងេ្ក ោះ មានកាយមិនរា ដីទិរកៅពនដ៏អាកាីករលថា បពិររ
រពោះមហារាជ ីូមរពោះអងគចិញ្ច ឹមមាតាបិតារបី់ស្កមទុំាង ២ ដដលខាវ  ់
ដភប ក ោះឲយដូចជាស្កមចិញ្ច ឹមចុោះ រេង់ក្វើយ៉ាងដូកចបោះរពោះអងគនឹងរេង់យង
កៅីុគរិ។ 
        រពោះរាជា រេង់រពោះីណាថ ប់រ យក ោះក ើយកីថចយងកៅកាន់
អាស្រីម កដើមផេ្ុំានុ បរមុងមាតាបិតា របី់ស្កមក ោះរេង់រតាី់រាប់
ករឿងរា៉ា វទុំាងអី់ក ោះកាលកបើមាតាបិតារបី់ស្កមក ោះ រកាបេូលថា 
បពិរររពោះមហារាជ កបើដូកចាប ោះីូមរពោះអងគកីថចរេង់ ុំាេូល រពោះបងគុំា
ទុំាងឡាយ កៅេ្ក ោះផងចុោះ ដូកចបោះក ើយ រេង់ានក្វើក ើយយ៉ាង
ដូកចាប ោះ។ មាតាបិតារបី់ស្កមក ោះម ក ើយានក្វើីចចៈ ិរយិកោយ ៧ 
គ្មថាមានជាអាេិ៍ថា ៖           ពសចកតីលអហតងកមាច ត់ភាពអារកក់ពីកនងុខ្លួនមនុសស 

            បុងកាលមុនស្កមជាអប  
របរពឹរថ្ ម៌ដ៏របក ើីរ 

                                                                           កោយីចចៈណាីូម 
ឲយពិីរបី់ស្កម 
រលាយកៅកោយការ 
ករលីចចៈន៎ុោះ។  
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រគ្មក ោះីូមផ្ ង  កេព្្តាានករល ីចចៈ ិរយិ កោយ    ២ គ្មថា
កនោះមានជាអាេិ៍ថា ៖ ខ្ញុុំាកៅអាស្រី័យ កលើភបុំាគននមាេន៍ អី់កាលជាយូរ
ក ើយ ឥរមាននរណាដផ្េ     ដដលជាេ្ស្រីឡាញ់    កោយវកិីីរបី់
ខ្ញុុំាជាង  ស្កមកេ កោយការករលីចចៈន៎ុោះីូមឲយពិីរបី់ស្កមស្កប
រលាបកៅកៅភបុំាគននមាេន៍ ីពវផ្រពរពឹ ាទុំាងឡាយីុេនីឹងមាន លិន
រ អូប កោយការករលីចចៈកនោះ ីូមឲយពិី របី់ ស្កមស្កបរលាបអី់
កៅ ។  បុងកពលចប់ីចចៈ ិរយិ របី់ ង្្តាក ោះស្កមជាមិនមានករាគ
ករកា កេើងក ើយ ។ កីច ថ្អស្កច រយទុំាង  ពួងគឺភាពជាអប មិនមានករាគ ១ 
ការររេប់ានច ខុផ្នមាតានិងបិតា (របី់ស្កម) ១ អរណុ្រោះកេើង ១ ភាព
ផ្នជនទុំាងក ោះរា ដ បុងអាស្រីមកោយអានុភាពរបី់កេវតា ១ ាន
មានក ើយ បុងខ្ណ្ៈក ោះជាមួយគ្មប ន៎ុោះឯង។ លុំាោប់ក ោះ រពោះករ្ិីរវ
កាលីដមថង្ម៌ដល់រពោះរាជាានករលគ្មថាទុំាងឡាយថា៖ 
       ីរវណា  ដរងចិញ្ច ឹមនូវមាតា  និងបិតាកោយ្ម៌    ីូមផ្កេវតា      
ទុំាងឡាយដរងដររ ានូវនរៈជន អប ចិញ្ច ឹមមាតានិងបិតា ីរវណាដរង
ចិញ្ច ឹមនូវមាតានិងបិតាកោយ្ម៌បណ្ឍិ រទុំាងឡាយ  បុងកលា កនោះឯង 
ដរងករលីរក ើីរនូវនរៈជនក ោះលុោះលោះបង់កលា កនោះកៅ រដមងរ ្រាយ
ីបាយ បុងឋានីួគ៌កេវកលា  ។  
                ភាពអស្ចា រយកនុងការបបរមើមាតាបិតា រតមងជាបហ្ត ុំាមកនូវបេចកតេីុខ ។ បគុគលតដលធងនក់នុងការ
របរពតឹតបដិបរថិកនុងបេចកតីលអប ោះ េូមបីមានបររោះថាន កដ់លជ់ីវតិ បហ្ើយក៏បោយកម៏ិនលោះបងក់នុងការតាំាង
ចិតតនកឹបឃើញនូវអំាបពើលអប ោះតដរ អំាបពើលអប ោះរតមងជយួតថរកាអភិបាលឃុំារគងបគុគលប ោះជានចិា។ 
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គំន្ិត្ពិចា ណា  
         រពោះករ្ិីរវទុំាងក ោះ មានរពោះីុវណ្តស្កមជាកដើម រចួផុរព្       
កីច ថ្េុ ខក ោះៗក ើយានដល់នូវរបកយជន៍ីុខ្កោយឧបនិីស័យផ្ន
 មម   គឺការចិញ្ច ឹមនូវមាតាបិតា  កោយរបការៈដូកចបោះ, កររោះក រុក ោះ    
“បុគគលកាលរាថាប នូវការរចួចា ផុរេុ ខីមលឹងក ើញនូវរបកយជន៍របី់
ខ្លួនគបផ្ក្វើនូវការចិញ្ច ឹមរព ម(គឺមាតាបិតា) ដដលជា ិចចដ៏របក ើីរបុំាផុរ 
រគប់កាលទុំាងពួង ដូចជារពោះករ្ិីរវទុំាងក ោះដដរ ” ។ ការចិញ្ច ឹមមាតា
បិតា គឺជារួ េ្យ៉ាង ុីំាខាន់ីរមាប់ ូនរបុីស្រី្ទុំាងឡាយ គួររបកាន់ឲយ
ខាជ ប់នូវកីច ថ្លា កាលណា កបើកយើងខ្ុំារបឹងបដិបរថិកោយយ ចិរថេុ ោ ់
ក ោះកីច ថ្ីុខ្រដមងក ើររា ដដល់ ុលបុររក ោះៗជា ់ជាមិនខាន។ 
                                
 

រ ឿងបុ សកមសត្់រ ម្ ះសុត្ន្ៈ 
     3 

 បុងអរ្រកាល បុងរ ុងររាណ្ី្ រពោះករ្ិីរវក ើរជាេុគ៌របុរីក ម្ ោះីុរនៈ
ក វ្ើការី្ុឈបួលចិញ្ច ឹមមាតាបិតា កាលកបើបិតាក វ្ើកាល ិរយិក ើយ ៏ចិញ្ច ឹមមាតា ។    
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មាតាប៊ិតាទាងំឡាយកាល ពបើធ្លល ក់ខ្លួនឈ ឺ
    ពបើមានកនូពៅជ៊ិតរហមងមានភាពកក់ពតត កនងុច៊ិតត 

 បុងកាលក ោះរពោះរាជា 
រ ុងររាណ្ី្រេង់ 
ីពវរពោះេ័យនឹងចង់ 
បរកិភាគស្កច់រមឹគផ្ថង 
មួយរេង់កីថចយង 
ចូលផ្រពក ើយ រេង់ 
រពោះបញ្ញជ  ់ថាកបើរមឹគ 
កាលកៅតាមេ្ ដនលង 
ដដលបុគគលណាឈរពិន័យ 
នឹងមានដល់បុគគលក ោះ ។ 

អនកម៊ិនមានពមតាត ច៊ិតតចំព ោះមនុសសសតវរហមងមានការពតត  
រកហយជាខាងពរកាយម៊ិនខានអំពពើពនោះឯងពៅថាោប 
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រគ្មក ោះរមឹគរទយមួយ (មានពួ ឈលូីជាកដើម)  កដើរកៅកាន់េ្ដដល   
រពោះរាជារេង់គង់កៅ។ រពោះរាជារេង់រច  ូនីរ កដើមផ្នឹងរេង់ាញ់នូវ
ឈលូីក ោះ។ ឈលូីក ោះមានមាយផ្នរមឹគដដលានីិ ាក ើយ ដឹងថា 
រពួញ ុំាពុងម ររង់មុខ្ឆាឹងជុំាន្ក ើយររេប់ខ្លួនដួល ក្វើដូចជាាញ់ររូវ
កោយរពួញ។ ខ្្ុសំ្មម នហតខ្លួនខ្្ុធំំជាងពគ្តាមព៊ិតតូចជាងពគ្ពស្មោះ 

ដូកចបោះក ើយកេើបកីថចររ់ 
កៅកដើមផ្នឹងចាប់ ។ 

 ឈលូីករកា កេើងក ើយ 
  ៏កាលកចញកៅ ។  
ពួ អាមារយ ៏ានក ើីច 
ចុំាអ នឹងរពោះរាជា ។  
រពោះរាជារេង់កដញ 
តាមឈលូីក ោះក ើយ 

          រេង់ការ់ ជាព្រ ុំាណារ់  
កោយរពោះខ័្ន រេង់ 

ពយួរររង់កឈើពុនក ើយ រេង់ ុំាអដរម កីថចយងម  រេង់រពោះបនធុំាកៅ
ករកាមកដើមផ្រជ បុងចក ល ោះផ្នផលូវរេង់ករើនកេើងក ើយនឹងកីថចយងកៅ ។ 
យ សក ម្ ោះថា ម កេវៈ ក ើរកលើកដើមផ្រជក ោះ ចាប់រពោះរាជាររង់        
រពោះ ីថ កោយីមលុរថាីូមរពោះអងគកីថចឈប់ីិន ីូមរពោះអងគជាចុំាណ្្
របី់េូលរពោះបងគុំា ។ រពោះរាជារេង់កីថចភ័យខាល ចរតាី់ីួរថា អប នឹងី្ុ



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 35 

 

ដរ បុងផ្ថងកនោះប៉ាុកណាត ោះ  ឬ ៏ី្ុជាប់រាល់ផ្ថង?  ។ យ សករលថាេូលរពោះបងគុំា 
កាលកបើាន នឹងី្ុស្កច់ជាប់ជានិចច។ រពោះរាជារតាី់ថា បុងផ្ថងកនោះ ចូរអប 
ី្ុស្កច់ឈលូីកនោះក ើយដលង  ខ្ញុុំាកៅចាប់កផថើមព្ផ្ថងដីា កៅ   ខ្ញុុំានឹងបញ្ជូ ន
មនុីសមថងៗមួយម ជាមួយនឹងថាីចុំាណ្្មួយៗ ។  
         យ សករលថា កបើដូកចាប ោះ ីូមរពោះអងគ ុុំាកភលចកេើយ  បុងផ្ថងដដលរពោះ
អងគមិនានបញ្ជូ នមនុីសនិង មិរថភ ថិេូលរពោះបងគុំា នឹងី្ុនូវរពោះអងគឯង 
ដូកចបោះក ើយ  ៏េេួលការកបថជាញ ក ើយ ានដលង    រពោះរាជាអងគក ោះកៅ ។  
        ឯរពោះរាជារេង់រតាី់ថាខ្ញុុំាជារពោះរាជារ ុងររាណ្ី្វរទុអវ្ៗរបី់ ខ្ញុុំា 
ក ម្ ោះថាមិនមាន រដមងមិនមាន ក ើយកីថចយងចូលកៅរពោះនគរចាប់ 
កផថើមព្ផ្ថង េ្ ២ ម រេង់រតាី់បញ្ញជ ឲយ ុំាយ មនុីសមថងៗមួយ កចញព្    
ពនឌ គ្មរក ើយ ឲយកាន់យ  ថាីភរថក ោះក ើយបញ្ជូ នកៅឲយយ ស។    
យ សី្ុភរថក ើយ កេើបី្ុមនុីសក ោះ ។ 
        កពលខាងករកាយម  មនុីស បុងពនន គ្មរ ារ់អី់ក ើយ។      
រពោះរាជា រេង់ភ័យខាល ចចុំាករោះមរណ្ភ័យរេង់ោ ់បងវិច ហាបណ្ៈ ១ 
រន់កលើខ្បងដុំារក្ ើយ   រេង់កដើរវាយីគររបកាីថានរណាអាចយ ភរថ 
កៅឲយយ សានចូរយ  ហាបណ្ៈ ១ រន់កនោះចុោះ ។ 
         រពោះករ្ិីរវឮរ យកគរបកាីក ោះក ើយ  ៏េេួលយ បងវិចផ្ន    
 ហាបណ្ៈ ១ រន់ក ោះកៅឲយដល់មាថ យក ើយ  ចូលកៅគ្មល់រពោះរាជា
រកាបថាវ យបងគុំាក ើយ ស្ក ីួរនូវបញ្ញា ដដលក ើរកេើងថា បពិរររពោះីមមរិ
កេពករើរពោះអងគមានករឿងរា៉ា វអវ្ដដលក ើរកេើងចុំាករោះរពោះអងគ ីូមមហាបពិរររាប់ខ្ញុុំា
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មាច ី់ម ចុោះរពោះអងគ កយើងមានករឿងផ្ងធ ល់ខ្លួន កយើងររូវយ សចាប់កយើង ីូមអប 
ជួយកយើងផង ីូមមហាបពិររ ុុំាភ័យកេើយ។ រពោះរាជារតាី់ីួរថា អប ក្វើអវ្
ខ្លោះចុំាករោះយ សក ោះកេើបគួរ ។ រពោះករ្ិីរវរកាបេូលថា េូលរពោះបងគុំាីុុំា
ពរ រពោះអងគករឿងមួយេូលរពោះបងគុំាជាខ្ញុុំា ីុុំាឆ័ររមាីមួយ និងរពោះខ័្ន របី់
រពោះអងគមួយកេើបីមគួរ។ រពោះរាជារតាី់ីួរថាកររោះក រុអវ្ ?។ 
                   មាត យសបាយច៊ិតតពរ ោះព ើញកនូមាសមាត យពចោះយល ់

       តនមលននពសចកតីលអព៊ិត កាន់ធម៌សចុរ ៊ិតរបរពឹតតធម៌ស្មអ ត 
 
 
 
 
 
 
 

មនុសសពយើងកាលណាមរណៈភ័យមកដលព់ទើបរកទីពឹង 
រពោះករ្ិីរវរកាប 
េូលថា      បពិររ 
រពោះីមមរិកេព្មមតា  
អមនុីសទុំាងឡាយ 
ដរងខាល ចដល់មនុីស 
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ដដល មានអាវុ្នឹងផ្ដប៉ាុកណាត ោះ   កររោះក រុក ោះេូលរពោះបងគុំាមានរពោះខ័្ន  
នឹងផ្ដមិនឈរកៅររង់ស្កទ នេ្ដដលជារបី់ផ្នយ សក ោះមិនឈរករកាម
មលប់កឈើរបី់យ សក ោះ  នឹងឈរករកាមមលប់ឆ័ររ    កររោះថា    យ សក ោះ 
ដរងី្ុនូវមនុីសដដលឈរ  បុងស្កទ នេ្នឹងមលប់កឈើដដលជារបី់ផ្នខ្លួន។  
           េូលរពោះបងគុំាមិនកៅស្កទ នេ្ ដនលងដដលយ សក ោះកៅកេ    រពោះអងគ 
ព្កររោះ្មមតាអមនុីសទុំាងឡាយ រដមង ួងដ ង ដនលងរបី់វា កបើមាន
មនុីសឬ ៏ីរវណាឆលងការ់េ្ ដនលងក ោះ វាគបផ្ចាប់ ីរវ ឬ មនុីសទុំាង
ក ោះបរកិភាគភាល មមួយរ ុំាកពច។  
          កររោះអមនុីសខ្លោះានអុំាណាចម ព្កីថចយ សក ម្ ោះថា រពោះាេ
កវីសវណ័្ ឲយពួ ក ោះរគប់រគងកៅ ដនលងក ោះរពោះអងគ ។ រពោះរាជារេង់
រជាបនូវក រុក ោះ ក ើយរេង់ីបាយរពោះេ័យយ៉ាងពន់កព ។ រគ្មក ោះ 
រពោះករ្ិីរវានីដមថង្ម៌ឲយយ សក ោះស្កថ ប់ឲយយ សក ោះកាន់ ី្ល ៥ 
រ ករៀងកៅ។                       បព៊ិរតមហរាជអនកហដលពប តពប នអនក   
                                                                         ដនទម៊ិនជាការលអពទ 

                                                                                                                           គំនិ្ត្ពិចា ណា  
 ជ្វរិអប រ ីូមផ ្

                                                                                  ជ្វរិខ្ញុុំារ   ៏ពិរ  
 ៏ប៉ាុដនថខ្ញុុំាមិនដដល 
លោះបង់កចាលគុណ្ 
្ម៌ផ្នកីច ថ្លា 
ក ោះកេ។ ជ្វរិកនោះ 
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កររកពញកៅកោយការ    រី់កៅកតា យ៉ា លុំាា លុំាបិនររោបររដួី 
េ្េ័លរ យ៉ាងណា ៏កោយខ្ញុុំាស្រីឡាញ់កីច ថ្លាជាងជ្វរិរបី់ខ្ញុុំាកៅកេៀរ។   
        មានមនុីសជាករចើនមិនយល់មិនដឹង  បុងការបុំាកពញ ផ្នអុំាកពើលាក ោះ 
មនុីសខ្លោះ កចោះីរកីររ យថា ាប ប៉ាុដនថមិនស្កគ ល់ថាាបក ោះមានន័យ
យ៉ាងណា។ ការមានានរបី់មនុីសកយើងខ្លោះ ក្វើការង្ហរអវ្មួយទុំាងការ
កបៀរកបៀនអប ដផ្េ ៏មិនកចោះគិរថា អប ដផ្េកគមានកីច ថ្េុ ខយ៉ាងណា ៏
មិនានដឹង។ មនុីសខ្លោះអាងដរខ្លួនមានអុំាណាច ក្វើាបអប េន់កខ្ាយ
ជាងខ្លួន  ៏ក ើញមានដូចជា បុងករឿងកនោះកយើងវភិាគក ើញស្រស្កប់។ 

ពរឿងពសតចពសក     

 3 
          បុងអរ្រកាល បុងេិីបូរ៌  និងេិីឧរថរ អុំាព្េ្រ ុងរាជរគឹោះមានផធោះ
របី់ររ មណ៍្ក ម្ ោះថា ស្កលិនធិយៈ។   បុងេិីបូរ៌ និងេិីឧរថរ  អុំាព្
ស្កលិនធិយរគ្មមក ោះជាដស្រីរបី់អប ដដនមគ្ៈ។  

ហម៉ែពុកសម័យឥឡវូកនូព៊ិោកនឹងរកចំណីណាស ់
 េិីឧរថរ អុំាព្ 
ដស្រីរបី់អប ដដន 
មគ្ៈក ោះជាផ្រព 
រកាដ៏ ុ្ំាដ ផរស្កនុ 
បព៌រមួយ ។ ីរវ 
កី ជាករចើនអាស្រី័យ 
កៅ  បុងផ្រពរកាក ោះ ។ 
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ខ្្ុំចាពំមើលអនកពតើអនកចាពំមើលខ្្ុំពទ?ការពមើលគាន  
គ្ួររបកបពោយពមតាត ច៊ិតតពនោះ ពទើបជាការលអ 

 

 

 

 

 

 

 

        
 បុងកាលក ោះ រពោះករ្ិីរវក ើរជាកីថចកី មានខ្លួនប៉ាុនដុុំា រកេោះ  ុំា
ចុំាណ្្ អុំាព្ផ្រព ិមរនថ ម ចិញ្ច ឹមមាតាបិតា ។ រគ្មក ោះ ររ មណ៍្មាប  ់ 
ក ម្ ោះថាកកាីិយកគ្មររ កៅ បុងលិនធិយរគ្មម ឱយបុគគលស្កបស្រីវូស្កល្ 
 បុងដស្រី របមាណ្ ១ រន់ស្រី ្ដូងករៀបជាជួរឲយរគប់ចុំានួន១រន់ោ ់
មនុីសឱយកៅចាុំាដស្រីមាប  ់កីថចកី រពមទុំាងបរវិារ ចុោះ បុងដស្រីក ោះ ។ 
អប ដថរ ាដស្រី មិនអាចហាមឃារ់ ីរវកី ទុំាងឡាយដដលចុោះ  បុងដស្រី
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ក ោះៗ ានកេើយ ។ ីរវកី ទុំាងឡាយដ៏កីី ី្ុតាមររូវការក ើយ 
 ៏ក ើរកៅឯមារ់េកនល។ ចុំាដណ្ កីថចកី  ក្វើ ួរស្រីូវស្កល្ជាករចើនរមួ
ចូលគ្មប ក ើយ  ៏រុំាកោយចុំាពុោះក ើយ ក ើរ កៅ ។ បុរីអប រ ាដស្រី ាន
កៅរាប់ ដល់ររ មណ៍្ ។ ររ មណ៍្ានបញ្ញជ ថា “កបើដូកចបោះ ចូរអប កវញ
ករាម នធុយកីោះ ោ ់អ ធ  ់  បុងេ្ដដលកីថចកី ចុោះក ើយ ចាប់វាទុំាង
រី់  ុំាយ ម  ” ។ បុរីអប រ ាដស្រី ានក្វើយ៉ាងក ោះ ានចាប់កីថច
កី ក ើយ  ីដមថងដល់ររ មណ៍្ ។ បុគ្គលមានភាពអស្មច រយ សមូបមីាន  
                                                        ពរគាោះថាន ក់ដលជី់វ៊ិត 

         ក៏ម៊ិនមានភ័យខាល ច ពរ ោះខ្លួនមានពសចកតីលអជាទីពឹង 
ររ មណ៍្ក ើញ 
កីថចកី ក ោះ 
ក ើយ ក ើរមាន 
កីច ថ្ស្រីឡាញ់ 

 ជា មាល ុំាងឱយ 
រពោះករ្ិីរវ  
េុុំាកៅ បុងរេងុ 
ក ើយ  ៏ករល 
ថា “ មាប លកី  
អប ី្ុនូវស្រីូវស្កល្ តាមកីច ថ្ររូវការរចួក ើយ  ៏រុំាយ ស្រីូវស្កល្ 
កោយចុំាពុោះ ក ើរកៅកេៀរ, ជរងុ  របី់អប មាន ឬ ? ឬ ៏ អប ចងកពៀរ នឹង
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កយើង ? ” ដូកចបោះ ។  កីថចកី  ស្កថ ប់រ យក ោះក ើយ ករលគ្មថាកនោះ  បុង
ក ទរជារ  កោយ ុីំាដ្មនុីសដ៏ព្ករាោះថា៖ 
      “ ខ្ញុុំាមិនចងកពៀរ ជាមួយនឹងអប កេ,  ជរងុ របី់ខ្ញុុំា ៏មិនមានដដរ, ខ្ញុុំា
កោោះបុំាណុ្លផង ឱយបុលផង, ខ្ញុុំាក ើរកៅ ចុងរកា ៏ ប់ ុំាណ្ប់េុ  បុងផ្រព
រកាក ោះ, បពិររកកាីិយៈ អប ចូររជាបយ៉ាងកនោះចុោះ ” ។   
        បណាថ បេទុំាងក ោះបេថា “ ឥណំា  ” មានកីច ថ្ថាខ្ញុុំា ុំាស្រីូវស្កល្ 
របី់អប កៅក ើយ ដរងកោោះបុំាណុ្លផង ឱយបុលផង ។ បេថា “   នធិឹប ិ ”  
មានកីច ថ្ថា ដរង ប់ គឺេុ នូវ ុំាណ្ប់រេពយមួយ ដដលមានរបរ រ្កៅ
តាមខ្លួន បុងេ្ក ោះគឺផ្រពរកា ។       សតវក៏មានគ្ុណធម៌របពសើរជាជាង 
                                                 មនុសសខ្លោះរសព់ៅអត់មានសលីធម៌កនងុខ្លួន 
 ៏រពោះករ្ិីរវលុោះ 
ករលយ៉ាងក ោះរចូ 
ក ើយររូវររ មណ៍្ 
ីួរ កាលក្វើកីច ថ្ 
ក ោះឱយរា ដក ើយ 
កេើបករលថា ៖ 
 “ បពិររកកាីិយៈ  
ខ្ញុុំាមាន ូនរូចៗ មិន 
ទន់ដុោះស្កល ប់ក ោះ 
កៅកេើយ,  ូនរូច 
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ទុំាងឡាយក ោះ ដដលខ្ញុុំាចិញ្ច ឹមក ើយនឹងចិញ្វ ឹមខ្ញុុំាវញិ, ក រុក ោះ ខ្ញុុំាររូវឱយដល់ ូនរូ
ចៗ ទុំាងក ោះ ។ មយ៉ាងវញិកេៀរ ខ្ញុុំាមានមាតាបិតាចាី់រគ្មុំារគ្មមាន វយ័ នលងក ើយ
, ខ្ញុុំារុំា (ស្រីូវស្កល្) កោយចុំាពុោះ យ កៅជូនដល់មាតាបិតា ទុំាងក ោះ, ខ្ញុុំាររូវកោោះ
បុំាណុ្ល ដដលគ្មរ់ក វ្ើក ើយ បុងកាលមុន។  បុងផ្រពរកាក ោះ មានប ស្ទុំាងឡាយ 
ដផ្េកេៀរ ដដលរជុោះស្កល ប់អី់ក ើយ ថមថយ មាល ុំាង, ខ្ញុុំាររូវការកោយបុណ្យ  ៏ឱយ
ដល់ប ស្ទុំាងក ោះ, បណ្ឍិ រទុំាងឡាយ ករលថា បុញ្ដ មមក ោះជា ុំាណ្ប់រេពយ ” ។    
បណាថ បេទុំាងក ោះបេថា“ ហារូន ” ដរបថា ុំាកៅក ើយ ។ ២ បេថា “រុំា និ្ឹ ” មាន
កីច ថ្ថា បណ្ឍិ រទុំាងឡាយ ករល ថា បុញ្ដ មមក ោះ ក ម្ ោះថា  ុំាណ្ប់រេពយ 
ដដលមានរបរ រ្កៅតាមខ្លួន។ ររ មណ៍្ ស្កថ ប់រ យក ោះក ើយ មានចិរថរជោះថាល  
ករល ថា “ តាុំាងព្ផ្ថងកនោះរកៅ អប រពមទុំាងញរិ ចូរ ុុំាឱយមានភ័យ ី្ុស្រីូវស្កល្
ចុោះ ” ដូកចបោះក ើយ របគល់ដស្រីទុំាងអី់ឱយក ើយ ស្រស្កយចុំាណ្ងកចញព្កជើង ។ រពោះ
ករ្ិីរវ កររោះជាអប ដឹងរបមាណ្  ៏េេួលររឹមដរ ៨  រ ្ី  ប៉ាុកណាត ោះក ើយ ឱយ
ដស្រីដដលកៅកីីីល់ដល់ររ មណ៍្ន៎ុោះឯងកេៀរ ានឱយឱវាេ ថា “ មាប លមហា
ររ មណ៍្ ចូរអប   ុុំារបមាថកេើយ ” ដូកចបោះក ើយ  ៏ានរុំា ួរផ្នស្រីូវស្កល្ កៅកាន់
ុីំាណា ់ ផ្នមាតាបិតា ។ ឯររ មណ៍្ កាោះនូវបកង្ហគ លីីរ បុងេ្មានរបមាណ្ ៨ 
 រ ្ី  ក ើយ ានរាប់អប ដថរ ាដស្រីថា “ ចូរអប  ុុំាហាមឃារ់ នូវកី ទុំាងឡាយ
ដដលរុំាស្រីូវស្កល្ព្ដស្រីក ោះកេើយ”។ តាុំាងព្កពលក ោះ ម កី ទុំាងឡាយាន
ី្ុស្រីូវស្កល្ព្ដស្រីក ោះឯង ។        

មនុេសឆ្លល តឬក៏េតវឆ្លល តក៏បររោះធ្លល បម់ាននិេសយ័ឆ្លល តពីមុន 
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គំនិ្ត្ពិចា ណា  
        បុគគលជាអប មានភាព រញ្ដូតា្ម៌ រដមងជាអប មិនមានភ័យចុំាករោះ
មរណ្ៈ   ីូមផដឹ្ងថាមរណ្ៈភ័យរគបីងារ់ក ើយ  ៏កោយ ៏ីភាពផ្ន
េឹ ចិរថ  ៏នូវដរររជា ់ក ើីមជានិចច ព្កររោះមានខ្លួនជាអប ានេូ ម នលា
ក ើយ ។ បណ្ឍិ រទុំាងឡាយដរង វឹ ហារ់េូ ម នខ្លួន ដូចជាកីោះ
អាជាកនយយដដលពួ រាជបុរីាន វឹ ហារ់ ក ើយកោយលាយ៉ាងណា   
មិញបុគគលមានខ្លួនានអប់រ ុំាក ើយរដមងនូវជាីុខ្។ 
        ការក្វើលារបី់បុគគលមាប  ់ៗ គឺចាប់កផថើមព្ចុំាណុ្ចលា បនថិចៗ នឹងកៅ
ករបៀបក្ៀបដូចីរវ កណ្ថ ររ   ពូនដ្យ៉ាងដូកចបោះឯង ។ ការតាុំាងចិរថក្វើលា
កនោះ កយើងររូវជាមនុីសមិនរបមាេ បុងអវ្ដដលជាអុំាកពើលា កេើបីមជា
មនុីសលាពិរ។   ការរលឹ នឹ ក ើញកីច ថ្លា  ៏ជាក រុ ុំាម នូវកីច ថ្
ីុខ្ បុងកលា ។              ពរឿងរមឹគ្ព ម្ ោះននទ៊ិយៈ     
                                        3 
          បុងអរ្រកាល រពោះរាជាកកាីល  បុងេ្រ ុងស្កក រ បុងកកាីលរដឌ 
ានរេង់ីពវរពោះេ័យ បុងស្កច់រមឹគ ។          ពគ្ពឡាមព័ទធជំុវ៊ិញជ៊ិត ពតើខំុ្្ 

រត់ពៅណារចួខំុ្្ភ័យ 
ណាសជួ់យខំុ្្ផងអនក 
ហដលពប តពប នអនកដនទ 
រហមងមានពសចកតីទុកខ 
រពោះអងគមិនានឱយពួ  
មនុីស ក្វើការទុំាងឡាយ 
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មាន ីិ មមជាកដើមរេង់មានមនុីសជាបរវិារានយងកៅាញ់ីរវករៀងរាល់ផ្ថង។ 
រ ម  បុងផ្ថងមួយមនុីសទុំាងឡាយានរបជុុំា របឹ ាគ្មប ថា ក វ្ើដូចកមថច ប៎? ពួ កយើង 
គបផ្ក វ្ើរបងព័េនឧេយន អញ្ជ វន័ក វ្ើទវ របិេក ើយកគៀងរមឹគទុំាងឡាយកចញម ព្ផ្រព 
ឱយចូលកៅ បុងឧេយនក ោះ បិេទវ រអី់ក ើយរកាបេូលដល់រពោះរាជាក ើយ ក វ្ើ
ការង្ហររបី់ខ្លួនដូកចបោះក ើយចារ់ដចងឧេយនរចួក ើយ ចូលកៅកាន់ផ្រព ុ៊មព័េនេ្ ដនលង
របមាណ្ ១ កយជន៍។ 
            បុងកាលក ោះរពោះករ្ិីរវ ក ើរជារមឹគក ម្ ោះននធិយៈ ុំាមាតាបិតាកៅកៅ 
 បុងគុមពកឈើរូចៗមួយគុមព ានក ើញពួ មនុីសទុំាងក ោះក ើយកេើបគិរថា  បុងផ្ថង
កនោះ  អញលោះបង់ជ្វរិក ើយឱយជ្វរិដល់មាតាបិតា កេើបគួរក ើយករលថាីូម អប 
ទុំាងឡាយគបផ្រី់កៅកោយឧាយ លមួយ, ខ្ញុុំានឹងឱយជ្វរិដល់អប ទុំាងឡាយ,
កាលកបើគុមពកឈើ រគ្មន់ររូវពួ មនុីសវាយក ើយប៉ាុកណាត ោះ, ខ្ញុុំានឹងររ់កចញកៅ, កាល
កបើដូកចបោះ មនុីសទុំាងក ោះនឹងីមាគ ល់ ថាគុមពរូចកនោះនឹងមានដរ ូនរមឹគរូចមួយ
ប៉ាុកណាត ោះឯងដូកចបោះក ើយ ៏មិនចូលកៅកាន់គុមពកឈើក ើយ មិនក ើញអប ទុំាងឡាយ
, ីូមអប ទុំាងឡាយ ុុំាក វ្ីរបដ ីកេើយដូកចបោះក ើយ ញុុំាងមាតាបិតាឱយអរ់
កទីក ើយជាអប កររៀមនឹងកាលកៅ, កាលកបើគុកមាព រកឈើរគ្មន់ររូវពួ មនុីស
វាយក ើយប៉ាុកណាត ោះ,  ៏ីធុោះររ់កចញព្គុកមាព រកឈើក ោះ ក ើយានកាលចូលកៅ
កាន់ចក ល ោះផ្នរមឹគទុំាងឡាយ ។ ពួ មនុីសទុំាងឡាយក ោះឯង ៏មានកីច ថ្
ីមាគ ល់យ៉ាងដូកចបោះដដរ មិនានចូលកៅកាន់គកមាព រកឈើក ោះកគៀងរមឹគទុំាងឡាយ 
ឱយចូលកៅកាន់ឧេយនក ើយ រកាបេូលដល់រពោះរាជា ានកៅកាន់េ្លុំាកៅឋាន
របី់ខ្លួនក ើយ ។   
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មនុសសពយើងរគ្ប់គាន គ្បបយីកខ្លួនឧបមាជីវ៊ិតមនុសស  ជីវ៊ិតសតវ  មាន
ជីវ៊ិតចង់រសដូ់ចហតគាន ម៊ិនគួ្រណាពប តពប នគាន ពនោះពទ ពបើអនកសមាល ប់ខំុ្្ 

ចុងពរកាយននជីវ៊ិតរបសអ់នកនឹងរងទុកខពវទនដូចជាខំុ្្ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ចាប់កផថើមតាុំាងព្ផ្ថងក ោះម  រពោះរាជា រេង់យងកៅាញ់រមឹគមួយ ដរមួយអងគឯងដរមថងក ើយ 
រេង់ ុំាយ  ឬ បុងកាលខ្លោះ រេង់បញ្ជូ នរាជបុរី ឱយកៅ ុំាម ។ រមឹគទុំាងក ោះានោ ់កវនគ្មប
ក ើយ ។ រមឹគដដលររូវដល់កវនក ើយានឈរកៅ  បុងេ្ដ៏ីមគួរមួយ។ រពោះរាជារេង់ាញ់
រមឹគក ោះក ើយរេង់កីថចកាន់យ ម ។ ករកាយម  បុងផ្ថងមួយ កវនរបី់រមឹគក ម្ ោះននធិយៈ 
 ៏ានម ដល់ក ើយ ។  ៏ បុងផ្ថងក ោះ រពោះរាជារេង់កីថចយងកៅដរមួយរពោះអងគឯងដរមថង 
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រេង់រារពនក ើយកដើមផ្នឹងាញ់។ រមឹគននធិយៈ ផាយកមតាថ  ឱយកឆ្ព ោះកៅខាងមុខ្ក ើយាន
ឈរកៅកីងៀម។ រពោះរាជារេង់មិនអាចកដើមផ្នឹងដលងរពួញកៅាន កោយអានុភាពផ្នកមតាថ  
របី់រមឹគ    ក ម្ ោះននធិយៈក ោះ រេង់កាោះ ប្ូរកចាលក ើយរតាី់ថា ប្ូរកនោះ ីូមផ្ជារបី់គ្មម ន
ចិរថ ជា ុំាណារ់កឈើកោយពិរ, ខ្ញុុំាីូមផ្ជាមនុីស មានចិរថដដរ ដរមិនដឹងគុណ្របី់អប , ចូល
អប អរ់កទីឱយដល់ខ្ញុុំា, ខ្ញុុំានឹងឱយអភ័យដល់អប  ។ 
       រពោះករ្ិីរវ រកាបេូលថា  បពិររមហារាជ រពោះអងគរេង់របទន
អភ័យ ឱយដល់េូលរពោះបងគុំា កោយពិរ,ចុំាដណ្   វូងរមឹគ  បុងឧេយនកនោះ 
ករើនឹងក្វើ យ៉ាងដូចកមថចកៅ ?  ។ រពោះករ្ិីរវ ានឱយរពោះរាជា រេង់រពោះរាជទន
អភ័យឱយដល់ ពួ ីរវរគប់យ៉ាង គឺរមឹគ បុងផ្រព ីរវប ស្ដដលក ើរកលើអាកាី និងីរវររ្
ដដលរី់កៅ បុងេឹ ក ើយ ញុុំាងរពោះរាជាឱយតាុំាងកៅ  បុងី្ល ៥ ដូកចបោះក ើយ កេើបរកាបេូល
ថា  បពិររមហារាជ ្មមតារពោះរាជារេង់លោះបង់ នូវការលុោះ បុងអគរិក ើយ មិនរេង់ញុុំាង្ម៌
ផ្នរពោះរាជា ១០ របការ ឱយ ករមើ ក ើយ រេង់រគប់រគងរាជីមផរថិកោយ្ម៌ កេើបគួរដូកចបោះ
ក ើយ កាលនឹងីដមថងនូវ្ម៌ផ្នរពោះរាជា ១០ របការកេើបករលគ្មថាទុំាងឡាយ ២  ថា៖ 

សមូមហបព៊ិរតឈប់ពធវើអំពពើោបតពទ តពៅ 
ីូមរពោះអងគ រេង់ពិចារណា 
ក ើញនូវ្ម៌  ដដលជា 
 ុីល ដដលតាុំាងកៅ  
 បុងខ្លួនផ្នរពោះអងគ ទុំាង 
កនោះ គឺ ទន ១ ី្ល ១  
ការបរចិាច គៈ ១ ភាពជាអប  
កេៀងររង់ ១ ភាពជាអប  
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េន់ភលន់ ១ របៈ ១ ការមិនពិករា្ ១ ការមិនកបៀរកបៀន ១ កីច ថ្អរ់្ន់ ១   
ការមិនរបេូីរា៉ាយ ១, ប ធ ប់អុំាព្ក ោះម ប្រិនិងកស្កមនីសមិនដមនរិច
រួចរដមងក ើរមាន ដល់រពោះអងគ។ កីច ថ្ផ្នគ្មថាកនោះ កលា ករលក ើយ 
 បុងអដឌ ថាមហា ងសជារ  យ៉ាងកនោះថា បណាថ ្ម៌ទុំាង ១០ យ៉ាងក ោះ 
កចរ  រពមទុំាងវរទុ ក ម្ ោះថាជាទន។ ី្ល ៥ ី្ល ១០ ក ម្ ោះថា ី្
ល។ ការលោះនូវកេយយ្ម៌ ក ម្ ោះថាបរចិាច គ។ ភាពជាអប កស្កម ោះររង់ក ម្ ោះ
ថាអាជជវ។ ភាពជាអប េន់ភលន់ក ម្ ោះថាមទទវៈ។ ឧបបាេថកមម ក ម្ ោះថាតបៈ ។ 
្ម៌មានកមតាថ ជាបុពវភាគ ក ម្ ោះថា  អបកាោ ធៈ ។ ្ម៌មាន រុណាជាបុពវភាគក ម្ ោះថា 
អវហិ្ឹស្ច។ ការអរ់រទុំាក ម្ ោះថាខនតី ។ ការមិនរបេូីរា៉ាយក ម្ ោះថា អវបិោធៈ។  
       រពោះករ្ិីរវ កៅ បុងដុំាណា ់  ផ្នរពោះរាជា  ២- ៣ ផ្ថងក ើយញុុំាង
បុគគលឱយវាយីគរមាី រតាច់កៅ បុងនគរ កដើមផនឹ្ងរបកាីអភ័យទន     
ដី់ីពវីរវក ើយរកាបេូលថា  បពិរររពោះមហារាជ ីូមរពោះអងគ  ុុំាក វ្ី
របដ ីកេើយ ដូកចបោះក ើយកដើមផ្កៅជួបនូវមាតាបិតាកោយរបការដូកចបោះ ។            
គំន្ិត្ពិចា ណា 
      គុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លាអាចក្វើឲយអប ដផ្េកគយល់ចូលចិរថាន វាមិន
ដមនជាករឿងង្ហយក ោះកេ។ របការដដល ុីំាខាន់ក ោះ ករើអប ? គួរពិចារណា
ថា ករើគុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លាក ោះ វាជាផលូវផ្នកីច ថ្លាពិរ ឬ ៏ដ លងកាល យ 
ផលូវដដលលាររឹមររូវពិររា ដក ោះ ទល់ដរអប ីិ ាដីវងយល់កៅ
កោយបញ្ញដ កេើបជាការលារបផ្ព។ 
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       ីរវពួ ខ្លោះ   ៏មានអា្យស្រី័យលា របក ើីរជាជាងមនុីសខ្លោះដដលរី់
កៅអរ់គុណ្្ម៌ បុងខ្លួន។ ក្វើជាមនុីសលា ររវូមាន្មមីញ្ញដ  បុងខ្លួន កបើមិន
ដូកចបោះកេអរថភាពជាមនុីសស្កល ប់កៅកចាលេកេ តាមពិរកៅារុពិរផ្នជ្វរិរី់កៅ
ក ោះ ររូវមានគុណ្្ម៌ក ម្ ោះថាមនុីសមានខ្លឹមខាង បុង។ 

 
មនុេសពិតេថិតបៅរតងម់ានគុណធម ៌

ពរឿងពសតចដំរ ី    
 3 

         កនងុអរ្រកាលរពោះករ្ិីរវក ើរជាកីថចដុំារ ្ ី ីុេនមានដុំារជ្ា
បរវិារចុំានួន ៨ មឺុន ចិញ្ច ឹមមាតាដដលខាវ  ់ដភប  របី់ខ្លួនកៅ បុងក មវនថ
របកេី។  
ករកាយម កីថចដុំារក្ ោះ    
លោះបង់ វូង ុំាមាតាកៅ     
កាន់កជើងភបុំាក ម្ ោះថា    
ចកណាឍ រណ្ៈឱយមាតា 
កៅ  បុងរងូផ្នភបុំាដដល 
ីទិរកៅជាប់គ្មប នឹង 
ស្រីោះបេុមមួយ 
ចិញ្ច ឹមប្ាច់ក ើយ។  
        រគ្មក ោះ  កថមើរផ្រពអប កៅរ ងុររាណ្ី្មាប  ់វកងវងផលូវអី់ ៧ ផ្ថង 
ដស្រី រេកហាយុំា កៅដល់េ្ក ោះក ើយ ។     
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         កីថចដុំារឱ្យអប កថមើរផ្រពក ោះជិោះកលើខ្បងរបី់ខ្លួន កោយកីច ថ្អាណិ្រក ើយ 
 ុំាកៅោ ់ បុងេ្ ដនលងផ្នមនុីសក ើយកេើបររេប់ម វញិ ។  
        ឯអប កថមើរផ្រពចិរថអារ  ់ក ោះ កៅកាន់រ ងុររាណ្ី្ក ើយ  ៏ាន
រកាបេូលដល់រពោះរាជា។  
          ៏ បុងកាលក ោះ ដុំារម្ងគលរបី់រពោះរាជាស្កល ប់ក ើយ។ រពោះរាជា រេង់
បញ្ជូ ន ទមក័ (អប បង្ហា រ់ដុំារក្ៅថា មដុំារ)្ កៅជាមួយនឹងអប កថមើរផ្រពក ោះ ឱយ
 ុំារពោះករ្ិីរវម ក ើយ រេង់ោ ់កៅ បុងករាងផ្នដុំារម្ងគល រេង់បញ្ញជ ឱយ
 ុំាយ ចុំាណ្្ដដលមានរីជារិកផសងៗកៅឱយដល់កីថចដុំារក្ ោះ។  

សមូបខំុ្ី្ឃ្លល តឆ្ងា យពីអនកមានគុ្ណក៏ប៉ែុហនតច៊ិតតរបសខំុ្់្ពៅ 
នឹកអាលយ័អនកជាន៊ិចច ឃ្លល តហតកាយប៉ែុហនតម៊ិនណាយច៊ិតតពទ? 

រពោះករ្ិីរវ គិរ 

ថា “អញរាីចា  
ព្មាតានឹងមិនេេួល 
ចុំាណ្្ ” ដូកចបោះ, ីូមផ្ 
កាលកបើរពោះរាជារេង់ 
រតាី់ថា “ដនកីថចដុំារ ្
ចូរអប េេួលនូវដុុំាកមម  
ចុោះ”ដូកចបោះក ើយ, ៏មិន 
េេួលាច់កមម  រកាប 
េូល ថា “បពិរររពោះមហារាជ េូលរពោះបងគុំា ចិញ្ច ឹមមាតា ដដលខាវ  ់ដភប , 
មាតា ផ្នេូលរពោះបងគុំារាីចា ព្េូលរពោះបងគុំាក ើយ ៏មិនមានកីច ថ្ររូវ
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ការកោយឥីសរយិយីដដរ, ផ្ថងកនោះគឺជាផ្ថងេ្ ៧ ផ្នមាតាផ្នេូលរពោះបងគុំា
អប មិនានចុំាណ្្ ” ។  

 
របសល់អយ៉ែ ងណាកខ៏្្ុំនកឹព ើញអនកមានគ្ណុហដរ? 

រពោះរាជារេង់ 
រពោះីណាថ ប់រ យ 
ក ោះ ក ើយរេង់ 
រតាី់ថា ៖  
អប ទុំាងឡាយចូរ 
ដលងមហា គ 
ដដលចិញ្ច ឹមមាតា, 
ីូមមហា គ  
ចូលជុុំាមាតារពម 
ទុំាងញរិទុំាងឡាយ 
ទុំាងពួងចុោះ” ។  
លុំាោប់ក ោះរពោះករ្ិីរវរចួផុរព្ចុំាណ្ងក ើយ ុីំាដដង្ម៌ដល់រពោះរាជា 
កោយគ្មថា ុីំាដដងអុំាព្េីពិ្រាជ្ម៌បនថិចក ើយ ថាវ យនូវឱវាេថា “ 
បពិរររពោះមហារាជីូមរពោះអងគកីថច  ុុំារបដ ីក្វី កេើយ ” ដូកចបោះក ើយ 
ជាអប គឺមហាជនបូជាក ើយកោយវរទុទុំាងឡាយមានផ្ងា  រមងនិងករគឿង
រ អូបជាកដើមកចញអុំាព្នគរក ើយកៅដល់ ុីំាណា ់ផ្នមាតា បុងផ្ថងក ោះឯង។ 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 51 

 

      រពោះរាជា រេង់រជោះថាល  បុងគុណ្ផ្នរពោះករ្ិីរវ រេង់រតាី់បញ្ញជ ឱយ    
 ស្កងផធោះ បុងេ្មិនឆ្ង យផ្នស្រីោះបេុម រេង់តាុំាងវរថរបរិបរថិជាប់ជានិចច, 
 បុងកាលករកាយម កាលកបើមាតាផ្ន   រពោះករ្ិីរវស្កល ប់ក ើយ, រេង់
រតាី់បញ្ញជ ឱយក្វើីររ្ៈ ិចចមាតារពោះករ្ិីរវក ោះ ក ើយរេង់ក្វើអាស្រីម
ក ម្ ោះ រណ្ឍ  ៈ កីថចយងកៅកាន់រពោះនគរ។ ខំុ្្ពទើបយលថ់ា ការរ ត់   
                                                                             រោសមាតាប៊ិតាគឺ្ជាទុកខផលូវច៊ិតត 

 ៏តាបីឥី្របមាណ្  
៥០០ ចុោះអុំាព្ផ្រពក មរនថ 

   ម កៅអាស្រី័យ  បុងេ្ក ោះ។  
រពោះរាជារេង់រតាី់ឱយរពោះរាជ 
ទននូវវរថរបរិបរថិដល់តាបី 
ឥី្ទុំាងក ោះ  ,   កាលកបើ 

                                                                   រពោះករ្ិីរវស្កល ប់ក ើយ, 
 រេង់រតាី់ឱយ ស្កង នូវ 

រូបីិលាេុំា ុំាប៉ាុនរូបរបី់រពោះករ្ិីរវក ើយរេង់រតាី់ឱយក វ្ើនូវមហាីកាា រៈ។  
មនុីសកៅ បុងជមពូេវ្បានរបជុុំាគ្មប  ក្វើការឆលងដុំារជ្ាករៀងរាល់ឆ្ប ុំា ។                    

 
 

ភាពកតញ្ញូជារបធ្លនននកុេលធមទ៌ំាងឡាយទំាងពួងននអំាបពើលអ 
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គំនិ្ត្ពិចា ណា  
           េឹ ចិរថផ្នអុំាកពើលា ចុំាករោះអប មានគុណ្អាចក្វើបុគគលជាប់េុ ខកទី
ក ើយ  ៏អាចមានីិេនិកីរភ្ាពកេើងវញិផងដដរ។ េឹ ចិរថផ្នកីច ថ្លា 
មិនអាចេប់េឹ ចិរថអប ដផ្េថាមិនឲយក្វើអុំាកពើលាម កលើខ្លួនានកេើយ ។ 
កររោះអុំាកពើលាកនោះមានផលជាីុខ្ ផធុយគ្មប ស្រីេោះព្អុំាកពើអារ  ់ដដលីទិរ
ដ ់ជាប់ដិរោម បុងចិរថ ផ្នមនុីសដដលមានភាព ខ្វ ់កស្កម  ករគ្ម  កររោះ
ដរអុំាកពើាប បុងចិរថ បងាជាភាពកម មង និងភាពកៅថ រ  ល់រ ហាយចិរថ 
បុគគលក្វើអុំាកពើអារ  ់ករឿយៗ រដមងមិនមានភាពភលឺស្កវ ងផ្នជ្វរិកេើយ ។ 
       ឲយរផ្មលផ្នគុណ្្ម៌ក ម្ ោះថា ស្កងីនសុំាកីច ថ្ីុខ្ីងប់ពិរ បុងចិរថ។ 
ព្កររោះគុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លាកនោះ ខ្លួនអប ជាអប ស្កងវាកេើង មិនដមន 
រពោះអាេិកេពណាម ស្កងជុំានួីអប ក ោះកេ ករៅព្អប ស្កងកោយខ្លួន    
ឯង។ កបើអប ស្កងក រុអវ្មិនលាក ោះ ក រុផ្នកីច ថ្េុ ខឬ ៏ក រុផ្ន    
កីច ថ្ីុខ្  ៏រា ដដល់អប ជា ់ជាមិនខានកនោះជាករឿងពិរ។ 

ពរឿងរាមៈអនកច៊ិញ្ច ឹមមាតាប៊ិតា 
     3 

       បុងអរ្រកាល រពោះករ្ិីរវជាបុររ របី់បុករា ិរផ្នរពោះរាជារ ងុ
ររាណ្ី្ ានជាក ម្ ោះថាកជារិាល កររោះអាវុ្ រគប់យ៉ាង ានក ើរ
កេើងភលឺរងុករឿង  បុងផ្ថងដដល ូនក ោះក ើរក ើយ។ ករកាយម កជារិាល
ក ោះាន ុីំាដដងនូវីិលផៈ្បូមានរបការកផសងៗថាវ យ ដល់រពោះរាជាកោយ
ន័យក ោះម កេើបានរា ដក ម្ ោះថា“ីរភងគ” ។ 
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រគ្ប់ចំពណោះវ៊ិជាា ទាងំឡាយហដលជាចំពណោះរតូវពនោះពធវើខ្លួនឲ្យលអ 
ផ្ថងមួយីរភងគ 
ករ្ិីរវក ោះ  
មិនឱយអប ណាដឹង 
ចូលកៅ ផ្រពដរ 
មាប  ់ឯងគរ់ក ើយ 
បួីជាតាបីឥី្ 
 បុងអាស្រីមដដល  
ី ាកេវរាជរបទន 
ឱយ បុងផ្រពខ្វិរមាន 
េុំា ុំារបដវង ៣០ កយជន៍ដ ផរមារ់ីធឹងកគ្មាវរ ្ ានញុុំាង្ននិង
អភិញ្ញដ ឱយក ើរកេើងក ើយ បុងផ្ថងេ្ ៧ ។ ករកាយម រពោះរាជាទុំាងឡាយ 
មានរពោះរាជារ ងុររាណ្ី្ជាកដើម  ៍បួី បុង ុីំាណា ់ ផ្នីរភងគតាបី
ក ោះរពមជាមួយនឹងអប ដដន។   អាស្រីមផ្រពខ្វិរ កពញអី់ក ើយ ។ 

                                                             ម៊ិនយលព់សចកតីលអ 
ជាចមផង ( ូនីិីស)   
របី់ីរភងគ តាបី 
មាប  ់ក ម្ ោះថា ិីវចឆៈ 
រាថាប កៅីងប់ស្កង រ់  
កេើបកៅអុំាព្េ្ក ោះ 
ក ើយ អាស្រី័យនគរ 
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 ផ្នរពោះរាជាេណ្ឍ  ្ក ម្ ោះ ុមភវរ្បុរៈ បុង លិងគរដឌ គឺកី បរ្ជាអប េុំានុ 
បរមុងក ើយកៅ បុងរពោះរាជឧេយន ។  បុងកាលក ោះរពោះរាជារពោះ ម 
េណ្ឍ  ្ រេង់រតាី់បញ្ញជ ឱយ ដ នូវឋាននថរី័ ថផ្នស្រី្កពីយមាប  ់ ។  
ការរបមាណពមើលង្ហយចំព ោះបុគ្គលមានគុ្ណធម៌គឺ្ជាពទាសដ៏ធាន់ 

តាុំាងព្កពលក ោះម  
ស្រី្កពីយក ោះក្វើ 
ីនទវ ិចចជាមួយនឹង 
បុរីក ោះៗ ដីវងរ  
នូវឋាននថរី័ ថ ផ្ថង 
មួយកៅកាន់រពោះរាជ 
ឧេយនានជួបនឹង 
តាបីក ោះក ើយ 
ករលថា “ អញាន 

ជួប នឹងបុរី 
កាេ ណ្ត្ កនោះ, អប ទុំាងឡាយចូរ ុំាេឹ ម , ខ្ញុុំានឹងលាងដភប ទុំាង ២ ” 
ដូកចបោះក ើយ េុំាររនូវកឈើីធន់ក ើយ កស្កថ ោះដុុំាេឹ មារ់ កលើីររ្ៈផ្នតាបី
កាោះកឈើីធន់ កៅកលើ ុំាពូលផ្ន ជោ កស្រស្កចីូមផេឹ្ ខ្ពុរមារ់កលើី្ីៈ 
( ាល) ផ្នតាបីក ោះក ើយកដើរកចញកៅ ។ 
           បុងផ្ថងក ោះឯង រពោះរាជារេង់បញ្ញជ ឱយរពោះរាជទនឋាននថរី័ ថ កដើម
ក ោះឯង ដល់ស្រី្កពីយក ោះ។  ងីមាគ ល់ នូវឋាននថរី័ ថ  ដដល ង
ានក ើយ កររោះអាស្រី័យនូវ ុីល ដដលខ្លួនានក្វើក ើយ បុងកាលមុន 
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ថា “អាតាម អញានឋាននថរី័ ថ កររោះការញុុំាុំាងដុុំាេឹ មារ់ឱយាល  ់កលើីររ្ៈ
ផ្នតាបី”។ កោយកាល នលងកៅ ២-៣ផ្ថង អុំាព្ផ្ថងក ោះ រពោះរាជារេង់យ 
នូវឋាននថរី័ ថផ្នបុករា ិរ ។ បុករា ិរក ោះ ចូលកៅរ ស្រី្កពីយក ោះ
ក ើយីួរថា “ ងានក្វើ មមអវ្ កេើបានឋាននថរី័ ថររេប់ម វញិ? ” 
ដូកចបោះក ើយ ានស្កថ ប់ថា “ ក្វើ មមក ម្ ោះកនោះ” ក ើយកៅ បុងេ្ក ោះានក្វើ
ក ើយយ៉ាងដូកចាប ោះឯង  ៏ររេប់ាននូវឋាននថរី័ ថជារបរ រ្  បុងផ្ថងក ោះ
ដូចគ្មប ដដរ។ ឯបុករា ិរក ោះានក ើយនូវឋាននថរី័ ថកោយផលផ្នបុណ្យ
កេើបីមាគ ល់ ថា “ខ្លួនានក ើយកររោះការញុុំាងេឹ មារ់ឱយាល  ់ចុោះ” ។ 
កោយ នលងកៅ ២-៣ ផ្ថងអុំាព្ផ្ថងក ោះកៅបចចនថជនបេផ្នរពោះរាជាបោះការក ើយ ។  

បូជាគ្ុណបុគ្គលហដលគ្ួរបូជារហមងោនពសចកតីសខុ្ 
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រពោះរាជារេង់មាន រពោះបុំាណ្ងនឹងបង្ក្ង្ហា ប នូវបចចនថជនបេឱយីងប់ីុខ្ រេង់
កជឿរ យរបី់បុករា ិរក ើយ រេង់រតាី់បញ្ញជ មនុីសទុំាងអី់ថា “ពួ 
អប ទុំាងឡាយចូរកស្កឋ ោះេឹ មារ់កលើីររ្ៈផ្នជដិលកកាងន៎ុោះ ” ។ មនុីស
ទុំាងអី់ក ោះរពមទុំាងរពោះរាជាជាកដើមានក្វើក ើយដូកចាប ោះឯង។ របី់
បដិ ូល (របី់គួរកខ្ពើមរបី់មិនស្កា រ) ទុំាងឡាយមានេឹ មារ់ជាកដើមាន
កស្រស្កចរីកពញក ើយេូទុំាងីររ្ៈរបី់តាបី ។ ឯកី បរ្ានស្កថ ប់ 
ខាងករកាយផ្នជនទុំាងពួង កេើបរបញប់កៅកាន់ឧេយន កាីនូវវរទុដដល
មិនស្កា រទុំាងអី់ក ោះកចញ ឱយតាបីងូរេឹ  ក ើយ ករលថា “ បពិររ
កលា មាច ី់  មមមិនគួរដដលជនទុំាងក ោះក្វើក ើយដល់កយើង ផលដបប
ណា នឹងមានដល់ជនទុំាងន៎ុោះ? ” តាបីករលថា “ កីច ថ្របេូីរា៉ាយផ្ន
ចិរថរបី់អាតាម ភាពមិនមានកេើយ, ចុំាដណ្ កេវតាករកា្ខឹ្ងខាល ុំាងណាី់, 
 បុងផ្ថងេ្ ៧ អុំាព្ផ្ថងកនោះកៅកេវតាទុំាងឡាយនឹងក្វើនូវរដឌទុំាងមូលមិនឱយកៅ
ជារដឌ, កររោះក រុក ោះចូរអប កៅខាងករៅរដឌាន្ បុងរវាង ៧ ផ្ថង ”។ កី 
បរ្ក ោះានក្វើក ើយយ៉ាងកនោះ ។  
ពទវតាខ្ឹងរទាមំ៊ិនោន 
ហដលបុគ្គល លពធវើោប 
តាបសមានគ្ុណធម៌  
(អនកមានសោីទីគ្ុណ) 
ចុំាដណ្  រពោះរាជារគ្មន់ 
ដរកីថចយងកៅដល់ 
ប៉ាុកណាត ោះ ៏បង្ក្ង្ហា បជនបេ 
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ឱយានីងប់ក ើយ កេើបកីថចយងម កាន់រពោះនគរវញិ។  បុងផ្ថងក ោះឯង 
កេវតាទុំាងឡាយញុុំាងកភលៀងឱយាល  ់ចុោះ  ក ើយ។ មនុីសទុំាងឡាយ ាន
មានចិរថរ ្រាយក ើយ ថា “ តាុំាងព្កពលដដលពួ កយើងកបៀរកបៀន ចុំាករោះ
ជដិលកកាងម  កីច ថ្ចករមើន  ៏ក ើរមាន ដល់រពោះរាជាដរមយ៉ាង,  បុងផ្ថង
ដដលរពោះអងគកីថចបង្ក្ង្ហា បជនបេ ឱយានីងប់ីុខ្ក ើយ កីថចយងម 
ន៎ុោះឯង   កភលៀង ៏ានាល  ់ចុោះម ក ើយ ” ។   លុំាោប់ក ោះពួ កេវតា
ទុំាងឡាយញុុំាងកភលៀងផ្ងា មលិោះ   កភលៀងមាី    កភលៀង ហាបណ្ៈ    និងកភលៀង
ករគឿងរបោប់ដដលកគក វ្ើក ើយីរមាប់របោប់ផ្ដ-កជើងជាកដើមឱយាល  ់ចុោះក ើយ។    
          សបាយកាល យជាទុកខពនោះជាពរឿងព៊ិតហដលមនុសសពយើងរគ្ប់គាន រតូវគ្៊ិត 

កររោះក រុក ោះមនុីស 
ទុំាងឡាយមានចិរថ 
កររ អរយ៉ាងផ្រ  
ដលងបកញ្ចញវាចា 
កោយចិរថរ ្រាយ 
មានកីច ថ្កររ អរ 
តាម  បុងាបដដល 
រពោះរាជារេង់ាន 
ក្វើក ើយ ។      បុង 

កាលក ោះ កេទុំាងឡាយញុុំាងកភលៀងស្កស្រស្កថ វុ្ ដដលមុរដរមាខ ងជាកដើម 
កភលៀងរកងើ កភលើង ដដលមិនមានដផសង កភលៀងដុុំាថមរបមាណ្ប៉ាុនផធោះ ុំាពូល និង
កភលៀងដ្ខ្ាច់ឱយាល  ់ចុោះក ើយក្វើរដឌាន្ឱយេួល មពី់ ៨០  រទ។  
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បុគ្គលអនកមានសលីរហមងជាទីរសោញន់នមនុសសនឹងពទវតាទាងំឡាយ 
 ៏កាលកបើរដឌាន្មិន 
ទន់វ ិីស្កបីូនយ 
កៅកេើយ, ីរភងគ 
តាបី ដឹងករឿងក ោះ 
ក ើយ ៏បញ្ជូ នតាបី 
ដដលក មងៗ ២ រូបកៅ  
ឱយ ុំា ិីវចឆតាបី 
ម តាមផលូវអាកាី  
កោយដរគដីបង  ។ 
ឯកី បរ្កចញកៅ 
ក ើយកោយខ្លួនឯងដរមថង ។  ៏ផឹ េឹ និងកមម ីរមាប់ពួ ីរវរិរចាឆ ន 
ដដលមិនាននិយមតាម  បុង មមក ោះមិនានមានកេើយ ។ ីរវរិរចាឆ ន
ទុំាងក ោះ  ៏កៅតាមេ្ ដនលង ដដលមានេឹ ផឹ និងកមម , កាលផ្ថងេ្ ៧ មិន
ទន់ម ដល់ន៎ុោះឯង,  ៏ានកៅដល់ខាងករៅរដឌាន្ ។  ៏បុរីមាប  ់ក ម្ ោះ
រាមៈ គឺពួ កេវតា ជួយ ុំាកចញយ ម  ខាងករៅផ្នរដឌាន្ក ោះ ។ កោយ
ក រុក ោះ  បុងអដឋកថា ជយទិេជាតក កនុងតេឹនបិាត កលា ករលក ើយ ថា “ 
ានឮម ថា បុរីអប រី់កៅ បុងរ ងុររាណ្ី្មាប  ់ ជាអប ចិញ្ច ឹមមាតា
េុំានុ បរមងុមាតាបិតា កៅក ើយកដើមផ្ល ់ដូរ ដល់នគរក ម្ ោះ ុមភរ្របុរៈ 
 បុងរដឌាន្ផ្នរពោះរាជារេង់រពោះ មេណ្ឍ  ្ក ើយ, កាលកបើរដឌាន្ទុំាងមូល
ររូវកភលៀងទុំាង ៩ របការក វ្ើឱយវ ិី,  ៏ានរពញ ដល់គុណ្ផ្នមាតាបិតា ។       
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បុគ្គលមានបុណយពធវើទុកពហើយរហមងរចួផុតពីទុកខពទាសទាងំពួង 

រគ្មក ោះកេវតា 
ទុំាងឡាយាន ុំា 
បុរីដដលចិញ្ច ឹមមាតា 
ក ោះកៅរបគល់ឱយដល់ 
មាតាកោយីុវរទិភាព 
កររោះផលផ្ន មម គឺការ 
េុំានុ បរមុងមាតា” ។  
ចុំាដណ្  ជនដផ្េកេៀរ 
ករៅព្ក ោះ ានដល់ 

ក ើយនូវកីច ថ្វ ិីដូកចបោះឯង ។ ករឿងបុរីក ម្ ោះរាមៈ  អប ចិញ្ច ឹមមាតា  
មានកៅ បុងអដឋកថាេរ  ភងគជាតក ។ កររោះក រុក ោះ ្មមតាបុររ គបផ្ជាអប 
មានចិរថ រងឹបឹុងីទិរកីទរ  បុង មមគឺការេុំានុ បរមុងដូចជាឧាី អប 
ចិញ្ច ឹមមាតា។ មយ៉ាងកេៀរបុររគបផ្របរិបរថិកោយរបការដដលខ្លួនគបផ្ាន
កដើមផ្នឹងេុំានុ បរមងុមាតាបិតាឱយដូចជាននធបណ្ឍិ រ ។  
 

                  បុគ្គល លរហមងម៊ិនដឹងម៊ិនយលន់វូអវីហដល 
ជាចំណុចននអំពពើលអពនោះ ពរ ោះសភាពននច៊ិតត 
របកបពោយអវ៊ិជាា ប៊ិទោងំរាងំ សនត នច៊ិតត។ 

 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 60 

 

គំន្ិត្ពិចា ណា 
      មយ៉ាងកេៀរ្មមតាបុគគលអប ចិញ្ច ឹមមាតាបិតា, កាលកបើរដឌាន្ ីូមផ្
ររូវពួ ីររវូក្វើឱយវ ិី,  ៏រដមងរចួផុរអុំាព្កីច ថ្អនថរាយកៅាន       
(រចួផុរព្កីច ថ្ស្កល ប់) ។  បុងកីច ថ្កនោះមានករឿងកនោះ (ជាឧទ រណ៍្) ។ 
ដូចរបកេី មពុជាកយើងមានីង្ក្ង្ហគ មមិនកចោះចប់ មិនកចោះក ើយ ជា ់ដីថង
 បុងីម័យីង្ក្ង្ហគ ម ៣ ឆ្ប ុំា ៨ ដខ្ ២០ ផ្ថង មានករឿងមួយចដមល   មានអ៊ុំារបុី
មួយគ្មរ់ាល  ់ បុងកភលើងីង្ក្ង្ហគ មីម័យក ោះផងដដរ។ អ៊ុំារបុីក ោះ គ្មរ់អរ់
អាហារជាករចើនផ្ថង ប៉ាុដនថមិនស្កល ប់កោយស្ករមានតាចាី់មាប  ់ម ជួយ  
គ្មរ់ អ៊ុំារបុីក ោះគ្មរ់កៅកៅជាមួយតាចាី់ក ោះ រ ូរទល់ដរកភលើង            
ីង្ក្ង្ហគ មីងប់រមាង ប់។ គ្មរ់និយយបនថកេៀរថាកាលកណាោះរបដ លជា   
កេវតាជួយគ្មរ់ឲយរចួផុរព្កភលើងីង្ក្ង្ហគ មក ោះ ក ើយកមើលកៅ គ្មរ់ ៏បនថ
និយយថា កពលគ្មរ់កចញផុរម  ដនលងដដលគ្មរ់កៅក ោះីុេនដរផ្រព   
ទុំាងអី់ ប៉ាុដនថ ដនលងក ោះ មានមនុីសចាី់ មាន ូនក មង មាន ុំាកលាោះ
រ មុុំា ដូចដរកយើងដដរ  ។  អ៊ុំារបុីរាប់ខ្ញុុំាថា ករៀងរាល់ឆ្ប ុំា គ្មរ់ដរងដរ ុំា ូន
កៅអប ស្រីុ អប ភូមិកៅក្វើបុណ្យ ដនលងក ោះរាល់ៗឆ្ប ុំា ករកាយព្ក្វើបុណ្យ
 ុីលរចួកស្រីចាច់ក ើយ អ៊ុំារបុីដរងដរយល់ីុបិនក ើញថា ានរី់
កៅជាមួយពួ អប ទុំាងក ោះមថងកេៀរក ើយអ៊ុំាមានអារមមណ៍្ីបាយចិរថជាខាល ុំាង។  
          ករឿងកនោះខ្ញុុំារគ្មន់បញ្ញជ  ់ជាស្ក្ ៈម ជាករគឿងអាងបនថិចប៉ាុកណាត ោះ  
កបើអប អានយល់យ៉ាងណាអាស្រី័យកលើការយល់កៅចុោះ។ កបើតាមការពិរ
ករឿងអាថ៌ ុំាាុំាងកៅកលើកលា កយើងកនោះ មានករឿងជាករចើនណាី់ ដដល
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កយើងមិនដឹងមិនយល់ក ោះ ដរកទោះប្ជាយ៉ាងណា ៏កោយីូមអប អាន  
ទុំាងអី់  ុុំាកភលចពិចារណាកោយបញ្ញដ ផង មុននឹងកជឿអវ្ដដលគួរកជឿក ោះ។ 

ពរឿងឧោសកអនកច៊ិញ្ច ឹមមាតាប៊ិតា 
     3 

        ានឮម ថា ឧា ីមាប  ់ បុងរ ុងស្កវរទ្, កាលកបើបិតាក្វើមរណ្ៈ
កាលក ើយ, ជាអប មានមាតាដូចជាកេវតា របរិបរថិនូវមាតាកោយ  ិចចមាន
ការឲយនូវេឹ លាងមុខ្ និងកឈើីធន់ជាកដើមនិងកោយវរទុមានយគូនិងភរថជាកដើម ។  
                             ការច៊ិញ្ច ឹមមាតាប៊ិតាគ្ឺជាតួនទីរបសក់នូទាងំឡាយ 
ឯមាតានិយយ 
ករឿយៗចុំាករោះ 
បុររក ោះ,  កបើ 
បុររក ោះមិន 
រាថាប ចង់ាន 
ន៎ុោះឯង,កេើប ុំា 
 ង ុមារកិាម  
ឱយ។ បុររក ោះ  
កាលីករមចការ 
កៅរមួ ជាមួយ 
នឹងស្រី្ក ោះ ។  

 
ការបំពពញពសចកតីលអចំព ោះអនកមានគ្ុណម៊ិនពរ ើសកាលពពលពវោពទ។ 
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ពសនហរ៍គាដំបូងហផអមហលាមដូចជាទឹក មុដំលព់ពលយរូ 
ពៅស្មបដូចជាទឹក បតីរបពនធភាគ្ពរចើនយ៉ែ ងពនោះឯង 

ឯស្រីថ្ក ោះរបរិបរថិ 
មាតាផ្នបុរីក ោះ  
កោយកីច ថ្កគ្មរព  
លុោះករកាយម ជា 
អប មានបុំាណ្ងចង់ 
ឱយបថ្ ុំាយ មាតា 
ក ោះកចញកៅខាង 
ករៅផ្ថងមួយនិយយ 
និងបថ្ថា “ មាប លអប  
បថ្កាលកបើបងកៅ 
ខាងករៅ, មាតាបង 
ដរងកជរីថ្ខ្ញុុំា ” ។  បុរីជាបថ្ក ោះានកៅកីងៀម។ តាុំាងដរព្កពលក ោះម  
ភរយិក ោះកាលឱយបបរ ដរងឱយបបរ ដដលកៅថ កព ឬររជា ់កព ផ្របកព 
ឬស្កបកព , កាលកបើមាថ យក ម  ករលថា “ ដន ង បបរកៅថ កព  ផ្របកព ” 
ដូកចបោះ,  ៏ដថមេឹ ររជា ់ចូលកៅ, កបើមាថ យក ម ករលកេៀរថា “ ររជា ់
កព  មិនផ្របកស្កោះ ” ដូកចបោះ,  ៏ដស្រី យ៉ាងខាល ុំាងថា “អមាញ់មិញកនោះឯង
ករលថាកៅថ កព ផ្របណាី់ដូកចបោះ, នរណានិងអាចកដើមផនិ្ងឱយយយ
ចាី់កនោះកររ អរាន” ដូកចបោះ,  ងក្វើីូមផ្េឹ ីរមាប់ងូរ  ៏ឱយកៅថ  ួី
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កព  ក ើយកស្រស្កចកៅកលើខ្បង, កាលកបើមាថ យក ម ករលថា “កៅថ ណាី់”  ៏
ចា ់េឹ ររជា ់កៅ, កបើមាថ យក ម ករល ថា “ ររជា ់ណាី់ ”  ៏ករល ថា 
“ អមាញ់មិញកនោះឯងករល ថាកៅថ កព ដូកចបោះក ើយ កៅដរករលកេៀរ ថា 
ររជា ់កព  ដូកចបោះ, នរណាអាចកដើមផនិ្ងអរ់រទុំានិងការកមើលង្ហយរបី់ដម៉ា
ឯងាន”។    ការពមើលង្ហយពមើលពថាកចំព ោះអនកមានគ្ុណរហមនម៊ិនចពរមើន 

ភរយិក ោះានក្វើការ 
ក ល្ ោះរបដ  ជាមួយ 
នឹងមាថ យក ម ក ើយ  
ករលរាប់បថ្ថា “  ង 
ខ្ញុុំាមិនអាចនឹងកៅ បុង 
ផធោះជាមួយគ្មប នឹងមាថ យ 
ក ម កាេ ណ្ត្  របូកនោះ 
ានកេើយ, ីូមបង  
ឱយមាថ យក ម ន៎ុោះកៅ 
ខាងករៅចុោះ ” ។ 

បថ្ក ោះករលថា “ ដន ងដ៏ចករមើន  អូនឯងកៅក មង កៅេ្ ដនលងណាមួយក ើយ 
និងអាចរី់កៅានកោយពិរ, ឯមាតារបី់បងជាអប េុពវលលភាព, (បុគគលមាន    
 មាល ុំាងកខ្ាយានដល់មនុីសចាី់ជរា) បងប៉ាុកណាត ោះជាេ្ពឹងរបី់មាតាក ោះ, អូន
ឯង ចូរកចញកៅកាន់ផធោះផ្នររ ូលរបី់អូនចុោះ” ។ ភរយិក ោះគិរថា “ របីិនកបើជា
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អញនិងកៅផធោះផ្នររ ូល,  អញនិងជាស្រី្កមមា៉ាយនឹងក ើរេុ ខ ”   ដូកចបោះក ើយភ័យ
ខាល ចមិនានកៅរបរិបរថិក វ្ើឱយដម៉ាក ម កររ អរកោយន័យមុនន៎ុោះឯង ។  
        ករកាយម ផ្ថងមួយ  ឧាី ានកៅវរថកជរពន កដើមផ្ស្កថ ប់្ម៌ 
ថាវ យបងគុំារពោះស្កស្កថ ក ើយ អងគុយ បុងេ្ដ៏ីមគួរ ក ើយរពោះស្កស្កថ រតាី់
ីួរ ថា “ ដនឧាី  អប មិនរបមាេ បុងបុញ្ដ មម, បុំាកពញ មមគឹការេុំានុ 
បរមុងមាតាដមនឬ?” ដូកចបោះក ើយ កេើបរកាបេូលថា “ បពិរររពោះអងគដ៏
ចករមើនពិរដមនក ើយ ” ក ើយរកាបេូលករឿងទុំាងអី់ ។  

ផលូវហតមយួផលវូម៊ិនខ្សុគ្ឺផលូវរតូវ 
រពោះស្កស្កថ រេង់ 
រតាី់ថា   “   ដន 
ឧាី អប មិន 
ានកជឿតាមរ យ 
ស្រី្ក ោះ កៅ បុង 
កាលឥេូវកនោះ  
ដរប៉ាុកណាត ោះកេ,  
ប៉ាុដនថ បុងកាលមុន  
អប ាន ុំាមាតា 
របី់អប កចញកៅ 
ករៅកររោះដររ យ 
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របី់ស្រី្ក ោះក ើយអាស្រី័យរថាគរ កេើប ុំាមាតាក ោះ ររេប់ម កាន់
ផធោះវញិក ើយរបរិបរថិដូចកដើម ”ដូកចបោះក ើយរេង់រតាី់ កច្ចា នជីាតក កនុង
អដឋកថានិបាត រេង់របកាីក ើយ នូវីចចៈទុំាងឡាយ។  បុងេ្បញ្ច ប់ផ្នីចចៈ 
ឧាី ានីករមចជារពោះកស្កតាបនប ។                     
        ការបររពការរបរពឹតតបដបិតតិវាអាស្េ័យបៅបលើបគុគលអនករបរពឹតត បតើថា អនកគួរបដើរ
ផលូវណា? ឬមិនគួរបដើរផលូវណា? វាអាស្េ័យបៅបលើអនកតដលគតិជាបនត បរឿងបនោះបបើអនក
មិនបដើរតាមផលូវរតូវរតងប់ទអនកនងឹជាបជ់រ័បោយខលួនឯងបោយមនិមាននថងបរ ើរួចប ើយ។ 
គំន្ិត្ពិចា ណា  
         កីច ថ្ស្រីឡាញ់របី់មនុីសកយើងរគប់គ្មប  កផថើមកចញម ព្កលាភ
ចិរថជាមុនកេើបមានមក ីកញ្ច រ ក ើរកេើង កផថើមកៅជាកភលើងកីប ៍ដូច
ជាជ័រឆ ់ កេើបមាន ូនៗ ខ្លោះ របមាេកមើលង្ហយអប មានគុណ្ ឬ  ៏កភលចពួ 
គ្មរ់កេៀរ  ៏ក ើញមានករឿងរា៉ា វជា ូរដ  ដូច បុងីងគមកយើងបចចុបផនប
កនោះ។ មាន ូនរបុីមួយចុំានួន កររោះដរកីចរថ្ស្រីឡាញ់ខាល ុំាងកព មិនាន
ពិចារណារ ូរទល់ដររបពននបញ្ញជ  ាលានយ៉ាងកនោះឯងកៅថា    
ស្រីឡាញ់ីាិរដូចជាជ័រក ោះអ្ ។ 
          បុង មកយើងជាស្កវ ម្  ុុំាស្រីឡាញ់ភរយិ ួីក រុកព  រ ូរទល់
កភលចគុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លា។ ខ្ញុុំានិយយយ៉ាងកនោះមិនដមនីថ្បក ធ ីក ោះ
កេ រគ្មន់ដរចង់របកាីគុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លា កៅតាមីភាពពិរ។ តាម
ពិរបុណ្យាបមានពិរ កបើកយើងមិនរបយ័របឲយលា រដមងមានេុ ខកទី មម
កពៀរកវរាមិនខាន។                   
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ពរឿងនងកចាច ន ី
     3 

         បុងអរ្រកាលបុរីមាប  ់  បុងរ ុងររាណ្ី្ កាលកបើបិតាមរណ្ៈ
កាលកៅក ើយ,   ជាអប មានមាតាដូចជាកេវតា របរិបរថិមាតាក ម្ ោះ      
 ចាច ន្កោយន័យដដលានករលម ក ើយន៎ុោះឯង,។  
តួនទីកនូរគ្ប់គាន ពទាោះយ៉ែ ងណាគ្ឺពធវើពសចកតីលអចំព ោះអនកមានគ្ុណ 

ករឿងទុំាងអី់ដូចគ្មប   
និងករឿងដដលាន 
ករលក ើយ ។  
កពលក ោះបុរី 
ក ោះកជឿតាមរ យ 
របី់ភរយិក ើយ  
ករលនិងមាតាថា “ 
ីូមដម៉ាកចញអុំាព្េ្កនោះ 
កៅ, ីូមដម៉ាកៅ បុង 
េ្ ដនលងដដលដម៉ាកពញ 
 ចិរថចុោះ ” ។  ង ចាច ន្ក ោះ  ៏ដស្រី យុំា កដើរកចញកៅអាស្រី័យររ ូលីថុ ីថមភ
មួយក វ្ើការី្ុឈបួលកគម ចិញ្ច ឹមជ្វរិកោយកីច ថ្លុំាា ។  
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ខ្្ុំមានវ៊ិបតត៊ិផលូវច៊ិតតខ្្ុំរោប់ពរឿងខ្្ុំដលអ់នក 
 ៏ បុងកពលដដល 
 ង ចាច ន្ក ោះ 
 កចញកៅក ើយ  
ករលនិងស្កវ ម្ 
 ថា “ កាលកបើ 
មាតា របី់បង 
កៅ បុងផធោះ,  ង 
ខ្ញុុំាមិនានបុររ,  
ឥេូវកនោះ ងខ្ញុុំា 
ានបុររក ើយ,  
កោយក រុកនោះ 

ីូមបងដឹងថា មាតារបី់បងក ោះ ជាស្រី្កាេ ណ្ត្  ” ។ ឯ ង ចាច ន្ 
ានស្កថ ប់ ថា “ ានឮថា  បុងកពលដដលអាតាម អញររូវ ូនយ កចញក ើយ 
(អុំាព្ផធោះ)  ូនរបស្កានបុររក ើយ ” ដូកចបោះក ើយកេើបគិរថា “ ្ម៌គឺការ
របរពឹរថិឱនលុំាកទន ចុំាករោះអប ដដលចករមើន និង្ម៌គឺកីច ថ្ីុចររិ ៣ 
យ៉ាង បុងកលា កនោះ និងជា្ម៌ដដលស្កល ប់ារ់កៅក ើយកោយពិរ, កររោះ
ថា របីិនកបើ ្ម៌មិនគបផ្ស្កល ប់កេក ោះ, បុគគលរប់េោះ  ុំាមាតាកចញករៅ
ក ើយ ៏មិនគបផ្ាននូវបុររ, មិនគបផ្ានជាីុខ្, អាតាម អញនឹងឱយមរ ៈ
ភរថកោយ្ម៌ ” (ភរថដដលកគឧេធិីឲយបុគគលស្កល ប់ ) ស្កី ពុេនរពោះខាង
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ដបបចុំាករោះភរថ ដដលរបកគនដល់ភិ ខុីងឃក ើយឧេធិីចុំាដណ្ បុណ្យកៅ
បុគគលស្កល ប់។ ដូកចបោះក ើយកាន់យ នូវវរទុទុំាងឡាយមានលងកមៅនិងអងារ
ជាកដើមកៅកាន់េ្ីមស្កន (ថ្ត្ពបខាេ ចឬថ្ត្ពបា ឆ្) ក ើយយ  ាលមនុីស 
៣ ម ក វ្ើជាកជើងចង្ក្ង្ហា នក ើយដុរកភលើងរារពនកដើមផ្និងលាងអងារ ។      

ខំុ្្ដឹងខុ្សពហើយខំុ្្សុពំទាសអនកមាត យមានគុ្ណ 
ចំព ោះកនូការដឹងខុ្ស គ្ឺជាពរឿងហដលរតូវអត់ឱនឲ្យ 

 បុងខ្ណ្ៈក ោះឯង    ី ាកេវរាជរេង់របកមើលកមើីរវកលា  ក ើញ ង ចាច ន្ក ោះ
ានកីច ថ្េុ ខ រាថាប នឹងឱយមរ ៈភរថកោយ្ម៌ កោយកីច ថ្ីមាគ ល់ ថា “ ្ម៌
ស្កល ប់ារ់ក ើយ ” កេើបរ ឡាខ្លួន ជាររ មណ៍្ ចូលកៅរ  ង ក ើយរតាី់ថា “ 
្ម៌មិនស្កល ប់កេ ”  
ដូកចបោះក ើយីទិរ 
កៅ ឰដ៏អាកាី 
 រតាី់ថា “ ដន 
 ង ចាច ន្ចូរ ង 
 ុុំាប្ភ័យខាល ចកេើយ,  
 ូនកៅនឹង ូនរបស្ក  
របី់ ងនឹងម ក ើយ 
 ុំាយ  ងកៅកោយ 
អានុភាពផ្នកយើង”ដូកចបោះ 
ក ើយកីថចយងកៅឋាន របី់រពោះអងគវញិដរមថង ។ ជនទុំាង ៣   ់មាន ូនកៅ
និង ូនរបស្កក ោះរលឹ នូវគុណ្របី់ ង ចាច ន្ក ោះ កោយអានុភាពផ្នី ាកេវរាជ កេើបកដើរ
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កៅកាន់ផលូវ ដដលកៅកាន់េ្ីមស្កន ជួប ង ចាច ន្ក ោះ បុងចក ល ោះផលូវក ើយរកាប
ដ ផរកជើងទុំាងព្រ ីុុំាខ្មាកទីក ើយ ុំាកៅផធោះកៅរមួស្កមគគ្គ្មប តាុំាងដរព្កពល
ក ោះម  ។  គំន្ិត្ពចិា ណា  
                   មាន ូនជាករចើនមិនដឹងមិនយល់រផ្មល ផ្នកីច ថ្លាក ោះក រុដូកចាប ោះ
ក ើយក្វើអវ្ៗកចោះដរបុំារនចុំាករោះអប មានគុណ្ ។ ការដីវងយល់កីច ថ្លា
ពិរក ោះ ទល់ដរ ូនរបុីស្រី្ីិ ាឲយជា ់ចាី់កៅតាមរយៈផ្នការ  
ស្កថ ប់ គិរ ស្ក ីួរនិង រ់រតាេុ កបើមិនដូកចបោះកេ អប រដមងមិនដឹងមិន
យល់កីច ថ្លាក ោះកោយពិរក ោះកេ។  
         តាមពិរគុណ្មាតាបិតា វាមិនដមនជាការអាថ៌ ុំាាុំាងដដលថាកយើង
ីិ ាដីវងយល់មិនក ើញកេ វាង្ហយស្រីួលណាី់ឲយដរកយើងមានការ  
តាុំាងចិរថ បុងការដីវងយល់កោយពិររា ដក ោះ។ មនុីសរគប់គ្មប  កបើាន
ីិ ាចាី់លាី់ក ើយ រដមងមិនរញុរាចិរថ បុងការបុំាកពញកីច ថ្លា
កេើយកោយករចើនដរងមិនដឹងមិនយល់ក រុដូកចបោះក ើយក្វើអវ្ៗកចោះ ដរ
បុំាររមិនដឹងថាអវ្លាអវ្អារ  ់ក ោះ។                          រ ឿងព្ពះបាទពិមពិសា  

 ខ្្ុំ នឹងកលើ ករឿងរពោះាេ 
ពិមពិស្ករម បញ្ញជ  ់បដនទម 

រពោះាេពិមពិស្ករកនោះមាន  
អគគមក ី្រេង់រពោះ ម 
ថារពោះ ងកវកេ ្កេវ ្។  

                                                     ពសចកតីរសឡាញ់ពផតើមពចញពីការយល់ច៊ិតតគាន  
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ីមផរិថកៅ បុងរ ុងរាជរគឹោះផ្នដដនមគ្ៈ និងមានក រុការណ៍្ដបល ចដមល 
ក ើរកេើងដល់រពោះ ងកវកេ ្រាជកេវ ្។  បុងកពល ដដលរពោះ ងរេង់មាន
អាការៈចាញ់គភ៌មានរពោះបុំាណ្ងនឹងកស្កយរពោះកលា ិរ ររង់រពោះរហា 
( ុំាភួនផ្ដ) ខាងស្កថ ុំារបី់រពោះាេពិមពិស្ករ ដដលជារពោះរាជស្កវ ម្ ។ រពោះ
 ងរេង់រពោះររមិោះថា អាការៈចាញ់គភ៌របី់កយើងក ើរកេើង កៅ បុងឋានៈ
ដដលកថា ទបដ៏្ងន់ណាី់ កយើងមិនអាចរាប់ឲយនរណាដឹងានកេ។ 
កាលកបើរពោះ ងកវកេ ្រាជកេវ ្ រេង់មិនអាចបកងាើបឲយដឹងនូវរពោះអាការៈ
ចាញ់គភ៌ក ោះានរពោះកាយរបី់រពោះ ង   ៏ីគមកីល ស្កល ុំាងចុោះភាល មៗ  ។    
ផ្ថងមួយរពោះាេពិមពិស្ករ កេើបរតាី់ីួរ    រពោះ ងកវកេ ្រាជកេវថ្ា ដន
រពោះ ង រាងកាយរបី់រពោះ ង មានរពោះឆវវ្ណ្តខុ្ីព្របរ រ្ កមើលកៅពុុំា
មានីភាពស្រីី់ថាល  ករើមានក រុអវ្ក ើរកេើងឬ? រពោះ ងរកាបេូលរប
ថា ីូម ុុំារតាី់ីួរខ្ញុុំាមាច ី់កេើយ។ រពោះរាជារតាី់ថា ដនរពោះ ង កាល
កបើ   រពោះ ងមិនរាប់នូវបុំាណ្ងរបី់រពោះ ងឲយស្កថ ប់ក ើយ ករើរពោះ ង
នឹងរាប់នរណាក ើយរពោះរាជារេង់រ ុំាអុ កោយរតាី់ករឿយៗ រ ូរក្វើឲយ
រពោះ ងកវកេ ្រតាី់រាប់ទល់ដរាន លុោះរពោះអងគរេង់រជាប់ករឿងក ោះ
ក ើយ កេើបរេង់រតាី់ថា រពោះ ងកនោះលងង់ ករឿងកនោះក រុអ្វ ៏រពោះ ងមិន
រាប់កយើង ក ើយរពោះរាជាានរតាី់ឲយកៅរគូកពេយម  រតាី់ឲយយ   
កាុំាបិរមាីឆូររពោះរហា ( ុំាភួនផ្ដ) និងករបើដពងមាីររងរពោះកលា ិរ
ក ោះឲយរពោះ ងរេង់កស្កយក ើយរពោះរាជារេង់ឲយរតាី់កៅពួ កហារាចា
រយម រតាី់ីួរថារពោះកេវរ្េង់ក ើរ   អាការៈចាញ់គភ៌យ៉ាងកនោះ ករើរពោះ
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 ងរេង់ានេេួលផលយ៉ាងណា ឬមានក រុដូចកមថចដដរ? ពួ កហា      
រាចារយ កេើបរកាបបងគុំាេួលតាមេុំា យថា ីូមរពោះ រណុាមាច ី់ រេង់រជាប
ីរវដដលក ើរ បុងគភ៌ របី់រពោះដម៉ាមាច ី់ក ើញថា ានជាីររូវជាអប 
ោ ់ រពោះជនមរបី់រពោះ រណុាមាច ី់ កដើមផ្ដកណ្ថើ មយ រាជីមផរិថរពោះអងគ។ 
ចុំាដណ្ រពោះ ងកវកេ ្ រេង់ានស្កថ ប់ដុំាណឹ្ងេុំា យក ោះក ើយមាន  
រពោះររមិោះថា  របីិនកបើរពោះរាជឱរីដដលក ើរ   ចា ផ្ផធរបី់ខ្លួនម ជា
អប ីមាល ប់រពោះរាជាដដលរេង់ជារពោះរាជបិតា ដូកចបោះកយើងនឹងបុំាផ្ងល ញ     
រពោះគភ៌ឲយាល  ់កៅជាដុំាបូងរពោះ ង រេង់ករបើមនុីសឲយជាន់ញុំាញ្រពោះគភ៌
កដើមផ្ឲយរលូររពោះរាជឱរី។  

ពនោះរគាន់ហតជាការគ្៊ិតរបស ់
រពោះមាតាពទកនូមាសមាត យ 
កាលកបើរពោះរាជារេង់ 

រជាបដុំាណឹ្ង កេើបរតាី់ 
ឲយរពោះ ងកវកេ ្យង 
ចូលម គ្មល់ក ើយមាន 
រពោះរាជររមាី់ថាដន 
រពោះ ង កគថា ូនរបី់ 
កយើងនឹងីមាល ប់ខ្ញុុំាកដើមផ្    

ដកណ្ើថ មយ រាជីមផរថិចុំាដណ្ កយើងនិងមិនចាី់មិនស្កល ប់ក ោះ មិនដមនជា
ឋានៈកេើយក រុដូកចបោះ ីូមឲយកយើងានក ើញមុខ្ ូនរបី់កយើងផងចុោះ 
ចាប់កផថើមព្ផ្ថងកនោះរកៅរពោះ ង ុុំាក្វើអវ្ប៉ាោះរល់ដល់គភ៌រពោះ ងកេើយ ។  
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កាលរម រពោះ ងកវកេ ្កីថចានយងកៅកាន់រពោះរាជឧេយន រតាី់
ឲយមនុីសចារ់ការររឹរពោះគភ៌  បុងស្កទ នេ្ក ោះ ប៉ាុដនថរពោះគភ៌  ៏មិនាល  ់កៅ
តាមរពោះរាជបុំាណ្ងប៉ាងរាថាប កេើយ រពោះ ងដរងដរកីថចយងកៅកាន់
រពោះរាជឧេយនកដើមផឲ្យមនុីសក្វើដបបក ោះជាករឿយៗ ។  
        រពោះរាជារេង់ក ើីបដឹងថា រពោះរាជកេវក្ីថចានកៅកាន់រពោះរាជ 
ឧេយនជាករឿយៗកដើមផ្អវ្?  ៏រេង់រជាបដល់ក រុក ោះក ើយ កេើបរតាី់
ហាមឃារ់ថា រពោះ ងទរ  បុងគភ៌របី់រពោះ ងកៅមិនទន់ដឹងថា ជា
របុីឬជាស្រី្ផងក ោះ រពោះ ង ៏រេង់ក្វើយ៉ាងក ោះដល់ទរ ក ោះ   ដដល
ជាបុររខ្លួនឯងកស្កោះ កទីដ៏ ុ្ំារបី់កយើងទុំាងឡាយនឹងដប ខ្ធរខាវ យ
ផាយយ៉ាងកលឿនេូកៅ បុងជមពូេវ្ប។      ទឹកច៊ិតតឪពុកមាត យមានចំព ោះ 

                                                                     កនូគ្ឺរពហមវ៊ិហរធម៌
ីូមរពោះ ង ុុំាក្វើយ៉ាង 
កនោះកេៀរកេើយ ក ើយ 
រពោះរាជាានរបទនការ 
រ ាកដើមផ្មិនឲយរពោះ ង 
កវកេ ្កេវ ្កីថចយងកៅ 
របរររពោះរាជឧេយន 
កេៀរកេ។ រពោះ ងមិន 
អាចក្វើដូចក ោះកេើបរេង់ 

តាុំាងរពោះេ័យេុ ថា កពលដដលរពោះ ងរេង់របីូរបុររម កយើង និង
ីមាល ប់ឲយទល់ដរាន។ កាលរពោះ ងរេង់មានរពោះគភ៌ចាី់រគប់ ុំាណ្រ់
ក ើយរពោះ ង ៏របីូររពោះរាជឱរីម  ពួ ស្រី្ីបុំាដដលរងចាុំាគ្មល់រ ា 
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ាន ុំារពោះរាជឱរីកចញកៅខាងករៅ ។  បុងផ្ថងរេង់ ុំាណ្រ់បញ្ញជ  ់     
រពោះ មរពោះរាជាានករាីរបទនអនុករគ្មោះ រពោះរាជទនរពោះ មថា      
អជារីររូវ ដរបថា អប ជាីររូវតាុំាងអុំាព្កៅមិនទន់ក ើរ (រ យថា        
អជារីររូវកលា ខ្លោះដរបជាថម្កដើមផឲ្យជាកីច ថ្ដដលលាថា អប មិនាន
ក ើរម ជាីររូវ) ។ ីម័យកាល នលងកៅរពោះាេអជារីរថុរាជ ុមារ 
រេង់ចករមើនវយ័ ុ្ំាដឹង ថ្ក ើយពួ ស្រី្ីបុំា  កេើប ុំាម បង្ហា ញ ឲយដល់      
រពោះ ងកវកេ ្ានេរក ើញ។ លុោះរពោះ ង រេង់ានេរក ើញរពោះរាជ
 ុមារក ោះភាល មក ើយ រពោះ ង ៏ក ើរមានការស្រីឡាញ់ចុំាករោះរពោះរាជ     
ឱរីកររោះដូកចាប ោះរពោះ ងកេើបមិនអាចីមាល ប់អជាីរថុរាជ ុមារាន។  
ភាពជាបុគ្គលពោម ភអំណាច 
សមូបហីតឪពុកបពងកើតក៏ហ៊ា នពធវើ 
អំពពើពថាកទាបផងហដរ(ពធវើគ្ត់) 
រ អុំាព្ក ោះម រពោះាេ 
ពិមពិស្ករានរពោះរាជទន 
រុំាដណ្ងឧបរាជដល់អជាីរថុ 
រាជ ុមារ។ រពោះាេពិមពិស្ករ 
ានរតាី់ីួរអជាីរថុរាជ 
 ុមារថា បុររររវូការីមាល ប់ 
បិតាកដើមផអ្វ្? អជាីរថុរាជ ុមារ 
រកាបេូលថាេូលបងគុំាររូវការរាជីមផរថិរពោះ រុណាមាច ី់។  រពោះាេពិមពិស្កររតាី់ 
ថារបីិនកបើបុររររូវការរាជីមផរិថកនោះ ចូរជារបី់បុររក ើយ ៏ាន
របគល់រាជីមផរថិ ឲយដល់អជាីរថុរាជ ុមាររកៅ។ រពោះាេពិមពិស្ករ 
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ករកាយព្ានរបគល់រាជីមផរថិ ឲយដល់អជាីរថុ ុមាររាជក ើយរពោះអងគ
រេង់ាន របីពវការក្វើទរណុ្ មមព្រពោះាេអជាីរថុដដលរេង់ជាអប មិន
ដឹងគុណ្របី់រពោះរាជបិតាកេើយ ។ រពោះាេអជាីរថុរតាី់រាប់រពោះ
កេវេរថថា កលា មាច ី់      កីច ថ្រាថាប របី់ ខ្ញុុំារពោះ រណុាានីករមច។  
        រពោះកេវេរថ រេង់ញុោះញង់កេៀរថា ីូមថាវ យរពោះពរ រពោះអងគរេង់ាន
ក្វើដូចក ោះ ករបៀបដូចបុគគលចាប់ចច ឃាុំាងេុ ខាង បុងីគរដដល ុ៊ម
កោយដីផ  ក ើយរេង់ោ ់រពោះេ័យថា រេង់ានក្វើ ិចចីករមចករៀបរយ 
ក ើយរម កេៀរព្រប្ផ្ថង របីិនកបើរពោះរាជបិតារេង់គិរថា រពោះអងគរេង់ក្វើ
ការរបមាេក ើយរពោះរាជបិតានឹងវលិររេប់ម ជារពោះរាជាវញិ។  

 កយញុោះញង់គ្ឺ 
ជា កយគ្ួរឲ្យ 
ខាល ចយ៉ែ ង 
នរកហលង 

រពោះាេអជាីរថុ 

រតាី់ីួរថា 
របីិនកបើយ៉ាង 
ក ោះខ្ញុុំារពោះ រណុា 
គបផ្ក្វើយ៉ាងណា? 

រពោះកេវេរថ 
េូលថាគួរដរីមាល ប់ដ បញី គល់កចញ ឬីមាល ប់រពោះរាជបិតាកៅ ។ 
រពោះាេអជាីរថុរេង់រតាី់របឹ ាថា  រពោះរាជបិតារបី់ ខ្ញុុំារពោះ រណុា
មាច ី់មិនគួរីមាល ប់កោយស្កស្រស្កថ វុ្ មិនដមនឬ? រពោះកេវេរថេូលដណ្ ុំាថា 
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ចូរីមាល ប់កោយវ ិ្ ្ការ់ផ្ងថ ច់នូវរពោះរ យហារ។ រពោះាេអជាីរថុ កេើប
រតាី់ឲយយ រពោះាេពិមពិស្ករ ដដលជារពោះរាជបិតាកៅោ ់ បុងមនធ្រ ុុំា 
ឃាុំាង។ ក រុដដលក ម្ ោះថា មនធ្រ ុុំាឃាុំាងគឺជា ដនលងដដលក្វើេុ ីរមាប់ 
ោ ់េណ្ឍ  មមដល់អប កទី។ រពោះាេអជាីរថុ រតាី់រ យោច់ខារថា 
ករៅអុំាព្រពោះរាជមាតារបី់ កយើងបុគគលដផ្េហាមចូលកៅីួរីុខ្េុ ខ។ 
រពោះ ងកវកេ ្រាជកេវ ្ រេង់ោ ់រពោះរ យហារ បុងផថិលមាី ក ើយោ ់
 បុងជាយថប ់កីថចយង ចូលកៅីួរីុខ្េុ ខ ចុំាករោះរពោះរាជស្កវ ម្ដដល
ជាប់ ុុំាឃាុំាង កេើបញុុំាងរពោះជនមឲយមានរកៅកេៀរាន។ ចុំាដណ្ រពោះាេ
អជាីរថុកាលកបើរេង់រជាបថា រពោះរាជបិតាកៅមិនទន់កស្កយេិវងគរ កេើប
រតាី់ ីួរថា រពោះរាជបិតារបី់កយើង រេង់រពោះជនមកៅ ានក ោះ
កោយស្ករកអវើ? កាលរពោះអងគរេង់រជាបដល់ការ របរពឹរថកៅយ៉ាងក ោះ
ក ើយ កេើបរតាី់បញ្ញជ ហាមមិនឲយរពោះរាជមាតារេង់ ុំាយ វរទុកវចោ ់
 បុងថប ់ កីថចយងកៅីួរីុខ្េុ ខរពោះរាជបិតា។  
        រអុំាព្ក ោះម រពោះ ងកវកេ ្រេង់ោ ់ រពោះរ យហារលា ់េុ  បុង
ផបួងី ់កីថចយងចូលកៅីួរីុខ្េុ ខ ។ រពោះាេពិមពិស្កររេង់ាន
រេរេង់រពោះជ ម យុកៅានកោយស្ករ រពោះរ យហារ ដដលរពោះ ងកវកេ
 ្ ុំាយ កៅថាវ យក ោះ។  ចុំាដណ្ រពោះាេអជាីរថុរេង់ានរជាបថា 
រពោះរាជបិតាកៅមិនទន់កស្កយេិវងគរ កេើបរតាី់ីួរកេៀរថា រពោះរាជបិតា 
របី់កយើងរេរេង់     រពោះជ ម យុកៅានកោយស្ករក រុអវ្? លុោះរពោះអងគ
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រេង់រជាបការរបរពឹរថកៅយ៉ាងក ោះ ានរតាី់ហាមថា  ុុំាឲយរពោះរាជមាតា
រេង់រ ់ដីផ រពោះាេចូលកៅីួរីុខ្េុ ខរពោះរាជបិតា។  
          
បព៊ិរតមហរាជពនោះ ជាកមមផលរបសព់យើងពទ រពោះអងគសមូរពោះនងជា
មាច ស ់ កុំរពោះកហនសងពស្មកពឡើយ កាត់ច៊ិតតពៅរពោះនង  មាច សប់ងលោំក
កនងុច៊ិតតណាសម់៊ិនគ្ួរណាមានកនូអកតញ្ញូអញ្ចងឹពស្មោះ មាច សអ់ូនចាប់តាងំ
ពីពពលពនោះហលងោនព ើញមុខ្មាច សប់ងតពៅពទ តពហើយថាវ យបងគំរពោះអងគោ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ករកាយព្ររូវការហាមដូកចាប ោះ រពោះ ងកវកេ ្ ៏រេង់ស្រីង់ជរមោះវរកាយ 
ក ើយរេង់លាបរពោះវរកាយកោយរពោះរ យហារ    ដដលមានរី     ៤  
មុខ្ក ើយរេង់ដណ្ថ ប់ រពោះភសូ្ច (អាវីរមាប់ សររិយ៍រេង់រាជយ ) ចូលកៅ
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ីួរីុខ្េុ ខរពោះរាជស្កវ ម្។  រពោះាេពិមពិស្កររេង់លិេនរពោះរ យហារព្
រពោះវរកាយ របី់រពោះ ងកវកេ ្ កដើមផឲ្យរេរេង់រពោះជ ម កៅានរកៅ     
កេៀរ។ រពោះាេអជាីរថុរតាី់ីួរកេៀរថា ដូចកមថចានជារពោះរាជបិតា
របី់កយើង រេង់មិនទន់កស្កយេិវងគរកាលកបើរពោះអងគរេង់រពោះីណាថ ប់
ការរបរពឹរថកៅដូចក ោះ កេើបរតាី់បញ្ញជ ហាមថា ចាប់តាុំាងព្កពលកនោះរ
កៅហាមរពោះរាជមាតា  ុុំាឲយកីថចចូលកៅីួរីុខ្េុ ខរពោះរាជបិតាកេៀរ      
កេើយ។ ប ធ ប់ព្ក ោះរពោះ ងកវកេ ្ រេង់របថាប់ឈរដ ផរមនធ្រ ុុំាឃាុំាង 
ដដល ុុំារពោះាេពិមពិស្ករ ដដលជារពោះរាជស្កវ ម្ រេង់រពោះ ដនសងខ្ស ឹខ្សួល
ថា បពិរររពោះរាជស្កវ ម្ កពលដដលកគកៅវយ័ក មង ខ្ញុុំាមាច ី់ចង់ីមាល ប់កគ ដរ
រេង់ឲយចិញ្ច ឹម កពលកនោះរពោះអងគានចិញ្ច ឹមីររូវកោយរពោះអងគឯងពិរៗ 
ឥេូវកនោះខ្ញុុំាមាច ី់ានក ើញរពោះអងគ បុងរគ្មកនោះ ជារគ្មចុងករកាយក ើយ
ចាប់អុំាព្ផ្ថងកនោះកៅ ខ្ញុុំាមាច ី់មិនានក ើញរពោះអងគកេៀរកេើយ របីិនកបើ
កទីរបី់ខ្ញុុំាមាច ី់មានកៅ ីូមរពោះអងគកមតាថ រពោះរាជទនអភ័យផងចុោះ 
រពោះពររពោះអងគ ករកាយអុំាព្រេង់ រពោះ ដនសងខ្ស ឹខ្សួលយុំាករៀបរាប់ដូកចបោះ 
ក ើយរពោះ ងកវកេ ្  ៏រេង់េូលលាក ើយ រពោះ ងកវកេ ្ដដលរេង់យុំា
ករៀបរាប់មុននឹងរពោះ ងយងររេប់ម វញិ។ 
        រ យពណ៌្ ដដលអ្ិបាយរពោះវាចារបី់រពោះ ងកវកេ ្ ដដល
រេង់យុំាករៀបរាប់មុននឹងរពោះ ងយងររេប់ម វញិក ោះដដលជាវារៈចុង
ករកាយកោយការចូលកៅដ ផរមនធ្រ ុុំាឃាុំាងក ើយយុំាករៀបរាប់ក ោះ កោយ
បុរាណ្ណាចារយចងរ ងេុ ថា ៖ 
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        បពិរររពោះកចាមកៅនរនិធជាមាច ី់ជ្វរិរបី់ខ្ញុុំាមាច ី់ បទស្ចនបុទេ 
ទុំាងឡាយ (កទីរូច និងកទី ុ្ំា កទី ុំា ុីរគប់យ៉ាង) ដដលមាន
ដល់ ងខ្ញុុំាមាច ី់ ដដលជាអគគមក ី្ ក រុដូកចបោះ ីូមរពោះ រណុាមាច ី់ 
រេង់រពោះរាជទនកទី ុំា ុីដល់ ខ្ញុុំាមាច ី់។ រគ្មកនោះជាបចឆិមេីសនៈ បុង
ការចូលគ្មល់រពោះអងគចាប់តាុំាងព្ផ្ថងកនោះ រ កៅមានដរការកៅឆ្ង យព្       
រពោះអងគមិនមានផ្ថងដដលនិងានចូលម គ្មល់ រពោះអងគានកេៀរកេើយ
រពោះពរមាច ី់ ។  កោយក រុថា រពោះរាជឱរស្ក្ិរាជរេង់រមិលគុណ្ជារិ 
រេង់រតាី់ហាមមិនឲយ ខ្ញុុំាមាច ី់ម ថាវ យបងគុំាកេៀរជាោច់ខារ ជារបការផុរ
ការគិរ អី់បញេឌិអី់វ ិី ័យ អុំាណាចដដលនិងកលើមី រពោះរាជអាជាញ ។ បង្ហា ញ
ឲយក ើញថា កនោះជា មមរបី់រពោះាេពិមពិស្ករ ដដលររូវម រងេុ ខលុំាា 
យ៉ាងផ្រ ផ្លង កៅ បុងមនធ្រ ុុំាឃាុំាងហា ់ ប្ ដូចជាមនុីសកឃារកៅ       
អននរលដដលរបរពឹរថកាយេុចចររិខុ្ីចុំាករោះរពោះរាជអាជាញ កៅ បុងស្រីុ  ឬ 
រ ងុដូកចាប ោះដដរ។ បពិរររពោះអងគរេង់រងុករឿងកោយបុញ្ដបញេនិ េូលបងគុំាជាខ្ញុុំា
មិនានគិរដល់កេើយថា រពោះអងគររូវម កស្កយេុ ខកវេ  គួរឲយ
អាកណាចអា្័មដូកចបោះ។  បពិរររពោះអងគររូវរេង់មានមហា រណុាេិគុណ្
ដល់របជានុរាស្រីថរពោះអងគាល ប់ផថល់នូវមលប់ ដ៏ររជា ់ីរមាប់របជានុរាស្រីថ
របី់រពោះអងគេូទុំាងី លផ្នរពោះរាជាណាចរ ក្វើឲយ របជានុរាស្រីថមាន 
កីច ថ្ីុខ្ ជាពិកីីដដលថាផលដដលគួរឲយរ កេ កមើល គឺរេង់ររូវ
រទុំាលុំាា យ៉ាងកនោះឯង។  កាលមុនរពោះអងគាល ប់គង់  របថាប់កៅរាងគ
រាស្កេមាីដដលកពញបរបូិណ៌្កោយពួ ស្រី្ីបុំាកផសងៗវលិ ផ្ងល ី់បថូរគ្មប
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ចូលគ្មល់កៅជុំានួីគ្មប  ជានិចចឥេូវកនោះររូវម ីទិរកៅ បុងពនន គ្មរ មាន
ដរ យទវ រ និងអប រររួពិនិរយ អប កទីតាមរួ េ្ប៉ាុកណាត ោះ។ កាលមុន
រពោះអងគាល ប់ផធុំាកលើ រពោះតទនេយ    (ដរគីរមាប់កីថចផធុំា ឬ ៏កៅថា
រ ឡាបនធុំា) ដដលមាន រមាលដ៏វចិិររឥេូវកនោះ ររវូម ផធុំាកៅកលើផ្ផធដ្ដដល
រាីចា ករគឿង រមាលគួរឲយមានកីច ថ្ីកងវគណាី់។ 
       កាលមុនរពោះអងគាល ប់កស្កយរពោះីុាកភាជនរ យហារ ដដលមាន ឱ
ជារីឆ្ង ញ់ ដ៏វចិិររណាី់ចាប់តាុំាងអុំាព្រពោះអងគររូវចាប់ម ោ ់កៅ បុង
មនធ្រ ុុំាឃាុំាងកនោះម   រ ូរម ដល់    ឥេូវកនោះរេង់ានជួបរបេោះរពោះ
រ យហារដូចក ោះកេៀរមិនមានកេើយ មិនានរគប់រគ្មន់តាមដដលររូវ
ការអី់ផលូវដដលរេង់ានលិេនឱជារី ដដលខ្ញុុំាមាច ី់ ិនលាបកាយ ចូល ុំា
ម ថាវ យមានកីច ថ្ថា   រពោះអងគមិនកស្កយរពោះរ យហារឬវរទុដផ្េរកៅ
កេើយរពោះពរមាច ី់។ កាលមុនរពោះអងគរេង់ាល ប់ស្រីង់េឹ ីុគននវារដ្ដល
មាន លិនរ អូប ដថមទុំាងមានេឹ ររជា ់ចាប់ តាុំាងអុំាព្រពោះអងគរេង់ាល ប់
ចូលម កៅ បុងេុ ខភាពដូចកនោះរេង់ានស្រីង់ដររពោះកីកទ(កស្កកាករៀង
រាល់ផ្ថង)មានរពោះវរកាយរប បកោយកញើីដ ាលគួរ    ឲយកខ្ពើមរកអើមក ើយ
គួរ    ឲយមានកីច ថ្ីកងវគណាី់។ កាលមុនរពោះអងគាល ប់ដររេរេង់វតថុ 
( ុីំាពរ់និងអលង្ហា រករគឿងរបោប់ខ្លួន) ីុេនស្ក្ករចើនពណ៌្ ឥេូវកនោះ ាន
ដររេរេង់រពោះភសូ្ច ( ុីំាពរ់កីលៀ និងអាវីរមាប់ សររិយ៍រេង់រាជយ) មួយ
ផ្ងធ ុំាងប៉ាុកណាត ោះ កមើលកៅគួរឲយអាកណាចអា្័ម របឡា ់កៅកោយកញើី   
ដ ាល្ូល្ជាករចើន។ ឱ ប៎! រពោះីមមរថិកេពរពោះអងគម របីពវនូវេុ ខដដល
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មានីភាពដបបកនោះ  ួីរបមាណ្កៅវញិ អី់ផលូវដដលខ្ញុុំាមាច ី់នឹងជួយ
របីបងរពោះមហា រណុាេិគុណ្ានក ើយ រពោះពរមាច ី់កៅមានដរ      
រពោះររនររ័យប៉ាុកណាត ោះ ដដលនឹងជាេ្ពឹងរបី់រពោះអងគាន ីូមរពោះអងគ
រេង់ ុុំារបមាេ ីូមរេង់រពញ ដល់រពោះពុេនគុណ្ រពោះ្មមគុណ្រពោះីងឃគុណ្ 
ជាអារមមណ៍្ ុុំាឲយោច់ រពោះអងគក ើរម ជាមនុីសកនោះអភពវណាី់ខ្ញុុំាមាច ី់
ីូមថាវ យបងគុំា ុំាាុំាងមុខ្ ក ើយររេប់កៅកាន់និកវីនោឌ ន កោយបងខុំាចិរថ
ីិនចុោះ រពោះពរមាច ី់។  បុងេ្បុំាផុររពោះ ងមាច ី់ ៏រេង់រពោះ ដនសងកស្កកា
មានរពោះភង្ក្ ថរបឡា ់កៅកោយ អេសុជលបនតត (ដភប ដដលេេឹ កជា ក ៀរ
 ូររហាមកោយេឹ ដភប ) កីចនិវរថ ការ (ររេប់ករកាយ) កៅកាន់រាជ
ដុំាណា ់របី់រពោះ ងវញិ កោយកីច ថ្កស្ក កម ួីការពណ៌្    
រពោះជ្វរបវរថិរបី់រពោះាេពិមពិស្ករ ដដលររូវផសងវាី ជាមួយនឹងភាព
កឃារកៅរបី់រពោះាេអជាីរថុ ដដលរេង់ជារពោះឱរី ជាេ្ស្រីឡាញ់
បុំាផុររបី់ រពោះអងគដដលមិនមាននរណាអាចគិរដឹងេុ ជាមុនានក ោះ 
តាមដដលមានករឿងករលរា ដកៅ  បុងអដឌ ថាីុមងគលវលិាីិន្ ដូច
មានកីច ថ្ថា ៖ 
        ចាប់កផថើមតាុំាងអុំាព្រពោះ ងកវកេ ្ រេង់ររវូហាមចូលីួរីុខ្េុ ខ
ចុំាករោះរពោះាេពិមពិស្ករ ដដលជារពោះរាជស្កវ ម្ កោយោច់ខារ ព្រពោះាេ
អជាីរថុក ើយ រពោះាេពិមពិស្ករ ៏មិនមានរពោះរ យហារកស្កយកេើយ 
ប៉ាុដនថរពោះអងគកៅរេរេង់រពោះជ ម យុកៅ កោយកីច ថ្ីុខ្រប បកោយមគគ
ផល (កររោះរេង់ជារពោះកស្កតាបនប) កោយរពោះរាជវ ិ្ ្ការរេង់យងចង្ក្ងាម
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ានក្វើឲយរពោះវរកាយរពោះអងគ ររេប់ជាភលឺថាល ផ្រ ផ្លងកេើង។ រពោះាេ     
អជាីរថុរតាី់ីួរថា តនបា (រ យីរមាប់កៅមនុីសរបុី ឬ ៏ ូនរបុី
ឬអប មានអានុភាពរិចជាងខ្លួនដដលេុ កីមើ និង ូនរបុីបកងាើររបី់ខ្លួន) 
រពោះរាជបិតារបី់កយើង រេង់រពោះជ ម យុកៅានក ោះ កោយស្ករក រុអវ្? 
លុោះរពោះាេអជាីរថុរជាបថា រពោះរាជបិតារេង់រេរេង់ជ ម យុកៅាន 
កោយករបើវ ិ្ ្ រេង់យងចង្ក្ងាម ដថមទុំាងក្វើឲយរពោះវរកាយ មានីភាព
ស្រីី់ថាល ផ្រ ដលងជាងមុនកេៀរ កេើបរេង់ររិោះរោិះថាកយើងនឹងការ់ផ្ងថ ច់មិន
ឲយរពោះរាជបិតា រេង់យងចង្ក្ងាមានរកៅកេៀរ ក ើយរេង់បង្ហគ ប់ជាង
ការ់ី ់ថា ចូរពួ កលា យ កាុំាបិរកការឆូររពោះាេទុំាងីងខាងរបី់
រពោះរាជបិតារបី់កយើង ក ើយលាបកោយខាល ញ់ផសុំាលាយនឹងអុំាបិល ក ើយ
ចូរកឆាើររពោះាេកោយរកងើ កភលើងផ្នកឈើគគ្រ ដដលកភលើងកឆោះគគុ មិនមានអ
ណាថ រកភលើងក ើយ កេើបរេង់បញ្ជូ នពួ ជាងការ់ី ់   ទុំាងក ោះ   កៅកាន់
មនធ្រ ុុំាឃាុំាងដដល ុុំារពោះាេពិមពិស្ករ។ រពោះាេពិមពិស្ករ កាលានេរ
ក ើញពួ ជាងការ់ី ់ម ក ើយ កេើបរេង់ររិោះរោិះថា ូនរបុីរបី់ កយើង
គង់មាននរណាោី់ករឿនឲយដឹងខ្លួនពិរក ើយ ជាងការ់ី ់ទុំាងកនោះម 
កដើមផ្កការពុ មារ់ ពុ ចង្ហា របី់កយើង។ ជាងការ់ី ់ទុំាងក ោះ កៅដល់
មនធ្រ ុុំា  ឃាុំាងក ើយ កេើបថាវ យបងគុំា       រពោះាេពិមពិស្ករក ើយឈរកៅ
កីងៀម ។  
         រពោះាេពិមពិស្កររតាី់ីួរថា ពួ កលា ម មានការអវ្?ពួ ជាងការ់
ី ់រកាបបងគុំាេូល តាមដដលរពោះាេអជាីរថុ ករបើម ថាវ យរពោះរាជាឲយ
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រេង់រជាប។ រពោះាេពិមពិស្ករកេើបរតាី់ថា ពួ កលា ចូរក្វើតាមកីថចដផនដ្
របី់ពួ កលា ចុោះដដលរេង់បញ្ញជ ម យ៉ាងណា ៏ចូរក វ្ើតាមរេង់កៅ។  
        ពួ ជាងការ់ី ់ រកាបបងគុំាេូលថា ីូមរពោះអងគរបថាប់អងគុយ       
រពោះ រណុាមាច ី់ក ើយថាវ យបងគុំារពោះាេពិមពិស្ករ ានរកាបបងគុំាេូលថា 
បពិរររពោះអងគ ពួ ខ្ញុុំារពោះអងគររូវការក្វើតាមរពោះរាជឱង្ហា រ ីូមរពោះអងគ ុុំា
ពិករា្ជាមួយ និងពួ ខ្ញុុំារពោះអងគកេើយ ការក្វើដូចកនោះមិនីមគួរដល់      
រពោះរាជាដដលរេរេង់នូវ្ម៌ដូចជារពោះអងគកនោះកេើយ រពោះ រណុាមាច ី់ 
ក ើយពួ ជាងការ់ី ់ទុំាងក ោះ ចាប់   រពោះាេកោយផ្ដខាងកឆវង ករបើ
ផ្ដខាងស្កថ ុំាកាន់ កាុំាបិរកការឆូរ ផ្ផធរពោះាេទុំាងីងខាង ក ើយលាប
កោយខាល ញ់ផសុំាលាយ និងអុំាបិលដថមទុំាងយ រពោះាេកឆាើរកោយ   រកងើ 
កភើលងកឈើគគ្រដដល ុំាពុងដរកឆោះកៅថ ងុំាមិនមានអណាថ រកភលើង។  
        កាលដដលរពោះាេពិមពិស្ករ រេង់ានររវូកគក្វើយ៉ាងកនោះ មានករឿង
រុំាណាលថា  បុងកាលមុនរពោះាេពិមពិស្ករ រេង់ាល ប់ានរ ់ដីផ កជើង
ជាន់ចូលកៅ បុងលានរពោះកចរិយ មិនានលាងរពោះាេកដើរកៅជាន់ញុំាញ្
កៅកលើ កនធល  ់ ដដលកគរកាលេុ ីរមាប់អងគុយ កៅ ដនលងលាន    
រពោះកចរិយក ោះ។ កនោះជាផលផ្នាប មម ដដលរ ់រេ ប់កជើងក ើយមិន
ានលាងកជើង កៅជាន់ញុំាញ្កដើរចូលកៅជាន់ កនធល ដដលកគរកាល
ីរមាប់អងគុយកៅ ដនលងលានរពោះកចរិយក ោះ។ 
       រពោះាេពិមពិស្កររេង់េេួលនូវេុ ខកវេ យ៉ាងខាល ុំាងកាល បុំាផុរ ប៉ាុដនថរេង់ 
រពញ ជានិចចថា អបហា ពុបទធ  អបហា ធបមាម  អបហា េបងោដរប៉ាុកណាត ោះ។ 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 83 

 

       ប៉ាុដនថ បុង េ្បុំាផុររពោះអងគ ៏រេង់ីគមកីល ីវិរស្រីករនដូច រមងផ្ងា  
ដដលកគោ ់េុ  ដនលងលានរពោះកចរិយក ើយកស្កយេិវងគរ កៅក ើរជា
យ ខក ម្ ោះជនវេភៈ ជាអប បករមើរបី់កីថចកវីសវណ័្ បុងកេវកលា ជាន់   
ចារុមហារាជិកា។ កមមរបសខ់្្ុឲំ្យផលតាមទានជ់ាន់ខ្្ុំពនល៊ិច 
ផ្ចដនយ បុងផ្ថងដដល 
រពោះាេពិមពិស្ករ 
កស្កយេិវងគរ 
រពោះរាជឱរី 
របី់រពោះាេ 
អជាីរថុ ៏របីូរ 
ដដរ។ ុីំាបុររ ២ 
ចាប់ គឺ ុីំាបុររ 
រាប់ដុំាណឹ្ង 
រពោះរាជឱរី 
របីូរមួយចាប់ និង ុីំាបុរររាប់ដុំាណឹ្ងរពោះរាជបិតាកស្កយេិវងគរមួយ
ចាប់ ានម ដល់ បុងកពលជាមួយគ្មប ។  ពួ អាមារយរបឹ ាគ្មប ថា   ពួ 
កយើងនឹងរកាបបងគុំាេូលរពោះរាជឱរីរបីូរមុន កេើប ុំាយ ុីំាបុរររាប់
ដុំាណឹ្ងរពោះរាជឱរីរបីូរក ោះ ថាវ យកៅ បុងរពោះ ីថរបី់រពោះាេ     
អជាីរថុ។ ការស្រីឡាញ់បុររាន ក ើរកេើងដល់រពោះាេអជាីរថុ  បុង  
ខ្ណ្ៈក ោះមួយរ ុំាកពចកោយការស្រីឡាញ់ានក ើរផាយេូកៅកពញរពោះវរ
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កាយ  បុង    ខ្ណ្ៈក ោះ រពោះអងគរេង់ នឹ ដល់គុណ្របី់រពោះរាជបិតាកេើង 
ម មួយរ ុំាកពចថា ីូមផ្កាលកយើងក ើរម រពោះរាជបិតារបី់កយើង  ៏គង់ដរ
រេង់ក ើរ ការស្រីឡាញ់យ៉ាងកនោះដូចគ្មប ដដរ ក ើយរពោះអងគ កេើបរបញប់
រតាី់ថា ដនអី់កលា ទុំាងឡាយ ចូរពួ កលា កៅកោោះដលងរពោះរាជបិតា
របី់កយើង  បុងកពលឥេូវកនោះភាល មៗចុោះ។ ពួ អាមារយទុំាងក ោះ កេើបរកាប
បងគុំាេូលថា រពោះ រណុាមាច ី់រពោះអងគឲយកោោះដលងអប ណាក ើយានថាវ យ
ុីំាបុររ ដដលរាប់អុំាព្ដុំាណឹ្ងការ កស្កយេិវងគរមួយចាប់កេៀរ កៅ បុង
រពោះ ីថរបី់រពោះាេអជាីរថុ រពោះាេអជាីរថុកាលរេង់រជាបដុំាណឹ្ង
ដូកចាប ោះក ើយ  ៏រេង់រពោះ ដនសង កីថចានរបញប់ ចូលកៅគ្មល់រពោះរាជ
មាតា េូលីួរបកណ្ថើ រថា បពិរររពោះមាតា កាលេួលបងគុំាក ើរម   រពោះរាជ
បិតារបី់េូលបងគុំា ក ើរមានការស្រីឡាញ់េូលបងគុំា ឬកេរពោះ រណុាមាច ី់? 
រពោះ ងកវកេ ្កេើបរតាី់ថា បុររអននរល បុររនិយយអវ្យ៉ាងក ោះ 
កពលដដលបុររ កៅព្រូចានក ើរករាគដុំាណូ្ចពិីររង់រមាមផ្ដ រគ្មក ោះ 
ពួ កមកោោះមិនអាចក្វើឲយបុររដដល ុំាពុងដរយុំាឲយឈប់យុំាាន កេើប ុំាបុររ
ចូលកៅគ្មល់រពោះបិតា របី់បុររដដលរបថាប់គង់  កៅ បុងស្កលាវនិិចឆ័យ ថ្   
កោយរេង់ ុំាពុងដរការ់ ថ្រពោះបិតារបី់បុររានបឺររមាមផ្ដ  របី់បុររ
ទល់ដរដុំាណូ្ចពិីដប ាល យ បុងរពោះឱរីរបី់រពោះអងគ។ រគ្មក ោះរពោះ
បិតារបី់បុរររេង់មិនានករកា កចញចា េ្របថាប់ក ោះកេ រេង់ាន
កលបខ្ធុោះក ោះ ចូលកៅ បុងករោះរបី់រពោះអងគកោយការស្រីឡាញ់ ចុំាករោះ
បុរររពោះបិតារបី់បុររមានកីច ថ្ស្រីឡាញ់ចុំាករោះបុររករចើនណាី់។   
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        រពោះាេអជាីរថុកាលរេង់រជាបដូកចបោះក ើយ រេង់រពោះ ដនសងយុំា
ករៀបរាប់ក ើយរេង់ក្វើការថាវ យរពោះកភលើង រពោះបរមីពរពោះរាជបិតាតាម    
ខ្រថិយរាជគឺក្វើកៅតាមរបផ្ពណ្្។ 
គ្ំន៊ិតព៊ិចារណា 
     RBH)aTGCaសរតmុankarcgkmµeBorCamYyRBH)aTBim<isar EdlCaRBHraCbitarbs; xøÜnpÞal; 

sUm,ICaticugeRkaymankarsmøab; RBHraCbitapgEdr. karsmøab;mata bita kþIsmøab;RBHGrhnþkþIeFVIelahit

RBHBuT§[BuHBgkþI¬ecjQam¦ mankarbMEbkRBHsgÇ[EbkKñakþI cMNucesckþIxagelIenH suT§EtRbePT

GnnþriykmµTaMgGs; . raCvgSRBH)aTBim<isarនិgkUn²smøab;RBHraCbitarbs;xøÜnrab;CMnan;minGs;t²Kña 
eRBaHGaRs½ymankar cgkmµeBorKña.  eTIbRbCanura®sþnaMKñabMbHbMe)ar edayKitfaRBHraCvgS enHmin 

ceRmIneLIysmøab;Et mata bitarbs;xøÜnCab;-tKñarhUt.eTIbRbCanura®sþnaM KñaTmøay RBHraCvgS 

enHecalelIkRBHraCadéTeLIgRKgraCbnþ eRBaHraCvgSmunbgáekþARkhaydl;RbCanura®sþrhUt eTIbnaM 

KñaTmøay RBHraCvgSហនឹងecal. dUcPasitsm½ymun)aneBalTukfaTukk¾mincMeNj dkecjk¾minxatenH KWCa

RTwsþIsm½yelakBt Cab;-trhUt .  

        eTvTtþmankarcgkmµeBorevra KñaCamYyRBHsmµasm<úT§KµanTIបំputeLIyekItCamnusSkþI b¤eyag

kMeNItekItជាstVFatuGVIk¾edayeTvTtþ nwgmankarcgkmµeBorKñaCamYyRBHBuT§GgÁrhUt sUm,IeBlxøHmankar

vilvl;kñúgPBtUckñúgPBFMeTvTtþ  nigmankarcgkmµeBorCanic©. buKÁl Gñk cgkmµeBor  citþnwgrEmgminceRmIn

eLIylT§plcug eRkayEtgEtvinas tYya:gdUcPikçúeTvTtþKµan)anplRbeyaCn_GVI? sRmab;xøÜneLIy.  buKÁl

Balsag snSMEtxag karcgkmµeBorsagehtuenaH²[Evgq¶ayមិនមានែីបំផុរ. 

 

ebIenAman elaP eTas emaheT eBorrEmgmanR)akddl;GñkeFVICab;kñúgPBteTA 
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ឈរឿងរព្វហ្មណច៍ាស ់
( ូនមិនដឹងគុណ្មាតាបិតាអន់ជាងកឈើរចរ់) 

 បុងីម័យពុេន 
កាលមានររ មណ៍្ 
មហាស្កលមាប  ់ 
កៅរ ុងស្កវរទ្ 
មានរេពយ ៨ ដីន 
 ហាបណ្ៈមាន 
 ូនរបុី ៤   ់។  
កាល ូនក ោះមាន 
វយ័ ុ្ំាកេើងានករៀប   
អាវា មងគល ក ើយ 
ដច រេពយីមផរថិឲយ ូនមាប  ់ៗ 
 ១ ដីន ហាបណ្ៈ។ ខាងករកាយម   ងររ មណ្្ជាភរយិរបី់ររ មណ៍្ក ោះស្កល ប់កៅ
គ្មរ់កៅករោះមា៉ាយដរមាប  ់ឯង។ 

 ូនទុំាង ៤   ់របឹ ាគ្មប  
ថា កបើឪពុ កយើងមាន 
របពននកេៀរមុខ្ជាមាន 
 ូនមិនខានរេពយ៤ ដីន 
និងក រ ថិ៍អា រកផសងៗ  

ដដលកៅីល់ បុង ណាថ ប់ 
ផ្ដគ្មរ់ គ្មរ់មុខ្ជាដច ឲយ 

 
 ូនចុងទុំាងអី់កបើដូកចបោះគួរដរកយើងកៅ ុំាយ គ្មរ់ម ចិញ្ច ឹមជប់កលៀងគ្មរ់ ។  
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ឪពុកហចករទពយដលក់នូៗទាងំឡាយរគ្ប់គាន  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ផ្ថងមួយររ មណ៍្ករកា ព្កដ  បុងកវលាផ្ថង  ូនកៅជួបជុុំាគ្មប ក ើយនិយយ
អុំាព្កទីកៅរគប់រគងផធោះកោយដេ ៗព្គ្មប រចួនិយយអងវរថា កលា 
ឪពុ កយើងខ្ញុុំាជា ូនទុំាងអី់គ្មប  នឹងបករមើេុំានុ បរមងុកលា ឪពុ កោយ
កគ្មរពដរាបដល់ជ្វរិ ីូមកលា ឪពុ របគល់នូវរេពយីមផរថិដដលកៅ
កីីីល់ទុំាងប៉ាុ ម នម កយើងខ្ញុុំាទុំាងអី់គ្មប ឲយអី់ម  ុុំារវល់ និងេុ  
ោ ់ដថរ ាកររោះពុ ចាី់ក ើយ។  
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ឪពុកគ្៊ិតខ្ុសពហើយកនូពពលពនោះពទើបភ្ាក់ខ្លនួ 
ររ មណ៍្  
 ៏របគល់ 
រេពយីមផរថិ 
ឲយដល់ ូន 
ទុំាង ៤   ់ 
មាប  ់ររូវាន 
មួយដីន 
 ហាបណ្ៈ 
កេៀរ ខ្លួន 
កៅីល់ដរ 
ុីំាពរ់   ១  
ចកងាោះប៉ាុកណាត ោះកៅកៅជាមួយ   និង ូនចផងបងាី់ មិនយូរប៉ាុ ម ន ូនរបស្ក
ក ើរកីច ថ្្ុញរទន់  ៏និយយកដៀមោមថា កលា ឪពុ របដ លជាមិនស្កគ ល់ផលូវ
កៅផធោះ ូនដផ្េកេៀរកេដឹងានជារកាញកៅដរផធោះខ្ញុុំា។   ររ មណ៍្ឮដូកចាប ោះរូច 
                                                                       ចិរថណាី់  ៏ានកដើរកៅកៅ 

រគប់ផធោះ ូនទុំាង ៤   ់ កគ 
កចោះដរបកណ្ថ ញដូចៗ គ្មប  
គ្មរ់រទុំាកៅមិនាន ៏ 

                                                                         កចញកៅកដើរ ីូមទន 
                                                                           កគតាមរច លា ផធោះ។ 
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   ឱ!ជវី៊ិតខ្្ុំម៊ិនគ្ួរធ្លល កខ់្លួនកមសត់ពវទនយ៉ែ ងពនោះពស្មោះ? 
បុគគលដផ្េកៅជាស្កគ ុំាង 
ីគម កររោះបរកិភាគ 
អាហារនិងកដ មិន 
ស្រីួលនឹ អាណិ្រ 
អាីូរខ្លួនថាឱ! អាតាម  
អញចាី់កេើងកាន់ 
ដរលុំាា ខាល ុំាងកេើង 
ណាី់ក ើយករើ ?  
មិនីមកបើ ូនអញ 
វាមិននឹ អាណិ្រ 
អញបនថិចបនថួចកស្កោះ វាលោះបង់កចាលអញដូចជាកគ្មចាី់ កបើដូកចបោះអញចូលកៅរ  
រពោះីមណ្កគ្មរមចុោះដរ ងកលាានីុខ្ស្រីួលបនថិចលុោះ គិរដូកចបោះក ើយ  ៏កៅ
កាន់ ុីំាណា ់រពោះីមពុេនៗរតាី់ីួរថា ដនររ មណ៍្ក រុអវ្ានជាអប ីគមកីល 
ស្កល ុំាងកមល៉ាោះ? ។ 
បពិរររពោះអងគដ៏ 
ចករមើន ខ្ញុុំារពោះអងគ 
មាន ូនរបុី  ៤  
  ់ ឥេូវកនោះវា 
ររូវគុំានិរ នឹងរបពនន 
វា កេើបបកណ្ថ ញខ្ញុុំា 
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រពោះអងគកចាល។ មាប លររ មណ៍្ កបើដូកចាប ោះអប ចូរករៀនមនថព្រថាគរ ក ើយ
ីូររ បុងេ្របជុុំាជនដដលមាន ូនរបី់អប ទុំាងអី់ក ោះអងគុយកៅជាមួយ
ផងមនថក ោះមានន័យថាៈ 
        ខ្ញុុំាកររ អរកោយ ូនឯណា ដដលក ើរក ើយផងរាថាប នូវកីច ថ្ចករមើនដល់
 ូនឯណាផង  ូនក ោះីមគុំានិរជាមួយរបពននវា ក ើយានបកណ្ថ ញខ្ញុុំាកចាលដូច
ដឆាបកណ្ថ ញរជូ  ូនជាអីបផុរីលាម ផ្រ ដលងរគ្មន់ដរកៅឪៗប៉ាុកណាត ោះ វាលោះ
បង់ខ្ញុុំាដដលមានវយ័ចាី់រជុលក ើយ  ូនខ្ញុុំាក ោះករបៀបដូចអារ សេឹ ម  ដ លងក វ្ើជា
 ូន ឪពុ ចាី់របី់ ូនរលដរងកដើរ ីូមទនរបបផធោះអប ដផ្េ ដូចជាកីោះចាី់
ករបើមិនក ើរកគ ុំាកចញចា ចុំាណ្្ កឈើរចរ់របី់ខ្ញុុំាកនោះរបក ើីរ ឯ ូនដដលមិនស្កថ ប់
បង្ហគ ប់ មិនរបក ើីរកេើយរផិរកឈើរចរ់កនោះអាចការររកគ្មកាចដឆាកាច  ៏ានរចរ់
កៅខាងមុខ្ បុងេ្ងងឹរ  ៏ានីធង់ចុោះកៅ បុងេឹ ករៅ  ៏ានបុគគលភាល រ់រអិលគង់
េប់ខ្លួនានកោយអានុភាពផ្នកឈើរចរ់ ។ លុោះររ មណ៍្ចាី់ករៀនមនថកនោះ អុំាព្
ុីំាណា ់រពោះមានរពោះភាគចប់កស្រីចស្រីួលបួលក ើយ  ៏ចូលកៅកាន់េ្របជុុំាដដល
មាន ូន ៤   ់អងគុយកៅេ្ក ោះផងក ើយីូរររាយមនថក ោះ។ 

 
របី់អប ស្រីុ របកាន់ថា  
កបើ ូនណាានេេូល 
មរ៌ ព្មាតាបិតាក ើយ  
មិនចិញ្ច ឹមវញិររូវអប  
ស្រីុ របហារជ្វរិ។ 
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កនូៗខ្្ុំរពោះអងគពួកពគ្ដងឹខ្សុពហើយរពោះអងគ 
រគ្មន់ដរររ មណ៍្ 
ចាី់ីូររមនថចប់ 
 មហាជនកផាើល 
កឆ្កឡារ ដុំាបង 
រពនង់របងុវាយ 
 ូនទុំាង ៤ ក ោះ 
ីមាល ប់កចាល។  
 ូនររ មណ៍្ទុំាង 
 ៤   ់ភ័យខាល ុំាង 
ីធុោះកៅរកាបកេៀបាទបិតា ីូមខ្មាកទីរា៉ាប់រងេុំានុ បរមងុកោយ
កគ្មរពរកៅ ូនមាប  ់ៗានជូន ុីំាពរ់ ១ គូនិងនិចចភរថកេៀរ។ ររ មណ៍្
ចាី់កាលកបើានីុខ្ក ើយ នឹ ក ើញគុណ្របី់រពោះស្កស្កថ កេើប ុំាយ 
ុីំាពរ់ ៣  គូរនិងនិចចភរថជាករចើនកៅថាវ យរពោះស្កស្កថ ៗរេង់េេូលកោយ
កីច ថ្អនុករគ្មោះ ។ 
         ីូមកលា ឪពុ អរ់កទីឲយ ូនៗ ទុំាងឡាយផង ូនៗ ានជាខុ្ី
ក ើយ កររោះ ូនទុំាងឡាយជាមនុីសមិនដឹងគុណ្ជាមនុីសវកងវង  ូនជា
មនុីសលងង់ានក្វើអុំាកពើមិនគបផច្ុំាករោះកលា  ីូមកលា អរ់ឱននូវកទី
ទុំាងឡាយកោយ កាយ វាចា ចិរថ ថ្ ូននឹងីរងមួ-រកៅ។ 
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គ្ំានិតពិចារណា 
         ូនរបុីស្រី្មិនដឹងគុណ្ មាតាបិតាមានចុំានួនករចើនណាី់រួយ៉ាង
ដូចជា បុងករឿងកនោះជាកដើម ។  ខ្ញុុំានឹងដុំាណាលករឿងមួយម បញ្ញជ  ់ជរមាប
ជូនមិរថៗ អប អានដូចរកៅកនោះករឿងកនោះខ្ញុុំាចងចាុំាកាលកៅអាយុ ១២ ឆ្ប ុំា 
កាលក ោះអប    មាថ យរបី់ខ្ញុុំាគ្មរ់និទនករឿងមួយឲយខ្ញុុំាស្កថ ប់និងបាូនៗរបី់
ខ្ញុុំាករឿងក ោះនិយយអុំាព្គុណ្មាតាបិតាដដល ូនរបុី ស្រី្ទុំាងឡាយ មិន
យ ចិរថេុ ោ ់ចុំាករោះកលា អប មានគុណ្ បុងកពលក ោះ។  
        ខ្ញុុំាស្កថ ប់ក ើយស្រី ់េឹ កនរតាកោយមិនដឹងខ្លួនកររោះចិរថរបី់ខ្ញុុំាីលុង
 បុងករឿងក ោះជាខាល ុំាង គ្មរ់និយយថា មានរ មុរគសួ្ករមួយមាន ូនរបុី
ស្រី្ជាករចើន  ់ កលា ឪពុ អប មាថ យ ពួ គ្មរ់ានករៀបចុំាមងគលការ ូន
របុីស្រី្ ឲយកៅេ្ជិរឆ្ង យរចួកស្រីចាច់អី់កៅក ើយពួ គ្មរ់  ៏មានវយ័
កាន់ដរចាី់ណាី់កៅក ើយដដរ ។  
       ផ្ថងមួយ ូនរបុីចផងរបី់គ្មរ់ ានកៅដល់ដស្រី បុងកពលកៅដល់
 ូនក ោះានក ើញស្រីវូ វាលដស្រីរបី់គ្មរ់េុុំាកររកពញកៅកោយពណ៌្
មាីយ៉ាងលាស្រីី់ណាី់ ជាពិកីីក ោះ ូនរបុីរបី់គ្មរ់  ៏ាន
រចរូស្រីូវជាករចើន  ណាថ ប់យ ម ផធោះ គ្មប់ជួនកពលម ដល់មុខ្ផធោះ ។  
       ឪពុ មាថ យ ៏ក ើញ ូនរបី់ខ្លួន ដរ ៉ា ពន់ ណាថ ប់ស្រីូវគ្មរ់ ៏ដស្រី ីុុំា
 ូនរបី់គ្មរ់ ២ ៣  ណាថ ប់េុ ោល់អុំាបុ ស្រីវូថម្ឲយឆ្ង ញ់មារ់មថងយយ 
វាថា     ក ើយគ្មរ់ររមង់កៅរ  ូនដដល ុំាពុងដរ ៉ា         ណាថ ប់ការ់មុខ្ផធោះ
របី់គ្មរ់  ូនរបុីរបី់គ្មរ់ ៏ឲយ   ២ ៣   ណាថ ប់ ដនពុ  ូនជូនពុ 
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រគ្មន់េុ ោល់អុំាបុ  ២ ៣  ណាថ ប់ណាពុ  ពុ ជូនពរ ូនឲយជួបរបេោះដរ
កីច ថ្ីុខ្រគប់កាលទុំាងពួងណា  ូនរបុីមាីឪពុ  កពលក ោះ ូន ៏ 
ស្ក្ុ ស្ក្ុ ស្ក្ុ ក ើយជរមាបលាកលា ឪពុ ររេប់កៅផធោះវញិ។ 
        ចុំាដណ្  ូនក ោះកៅដល់ផធោះ របី់ខ្លួនវញិភាល មរបពននរបី់ខ្លួន ៏
ស្ក ីួរថា បងផ្ថងកនោះអ្ ៏ ណាថ ប់កៅីល់រិចកមល៉ាោះបថ្ក ោះ ៏កឆលើយរាប់
កៅតាមការពិរថា អូនកអើយផ្ថងកនោះានជា ណាថ ប់ានរិចក ោះម ព្បង
ជូន ណាថ ប់ខ្លោះ ដល់កលា ឪពុ និងមាថ យរបី់បងអូន ពួ គ្មរ់យ កៅ
ោល់អុំាបុ ណាអូន កពលក ោះរបពននបុរីក ោះ ៏ខឹ្ងីមាជាខាល ុំាងថា បង
ឯងគិរដរមាថ យបងឯង បឹងឯងមិនគិរដល់ខ្លួនខ្ញុុំាមថងណាកស្កោះកេើយ។ 
       កបើបងឯងកៅស្រីឡាញ់អូនដមនក ោះ  ីូមបងឯងក្វើតាមអូន កបើបង
ឯងមិនក្វើតាមអូនកេកយើងទុំាងព្រ នឹងដប គ្មប មិនខាន  បុងកពលក ោះបុរី
ជាបថ្ក រុដរស្រីឡាញ់របពនន មិនគិរដល់កលា អប មានគុណ្កេើយ ។ 
របពននក ោះ ៏បញ្ញជ បថ្ឲយកៅ ុំាយ  ណាថ ប់ក ោះម វញិ បថ្ក ោះ ៏ស្កថ ប់តាម
រ យរបពននមិនបងាង់យូរកេើយ។ បថ្ក ោះ  ៏របញប់របញល់កដើរផង ររ់ផង    
កររោះដរខ្លួនខាល ចរបពននក ោះឯងករឿងកនោះ  ៏ជាពិរដដលបុរីមួយចុំានួន
ខាល ចរបពននជាងមាថ យឪពុ របី់ខ្លួន។ រឯ្ ូនរបុី ក ោះ ៏ានកៅយ      
 ណាថ ប់ព្កលា ឪពុ អប មាថ យរបី់ខ្លួនវញិ កពលកៅដល់ផធោះឪពុ អប    
មាថ យ ៏ស្ក ីួរថា  ូនឯងកៅណាម ណា បឹងកម៉ាច  ៏ររក បររ ប
កម៉ាលោះ  ូនក ោះ កឆលើយទុំាងការកអៀនខាម ី ចុំាករោះកលា ទុំាងព្រ  ់ក ោះ។     
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ឪពុ អប មាថ យីួរបនថកៅកេៀរថា មានករឿងអ្កគ  ូនរាប់ពុ ម  ឪពុ 
អប មាថ យមានការភ័យភិរណាី់ ូន។ 
        ូនក ោះ កឆលើយរាប់អប មានគុណ្ទុំាងព្រ តាមររង់ថា ូនីូម
ខ្មាកទីអប មាថ យកលា ឪពុ េុ  ជាមុនគួរមិនគួរីូមអ្យស្រី័យដល់
 ូនផង ឪពុ មាថ យកឆលើយរបថា និយយម  ូនពុ ចាុំាស្កថ ប់ក ើយ  ៏មិន
យ កទីផ្ពអវ្ ូនឯងដដរ។  
        ូនីុុំាយ  ណាថ ប់ស្រីូវដដល ូនានជូន   នលងកៅក ើយក ោះវញិ
កពលក ោះ ឪពុ មាថ យក ើីចក ើយនិយយរបថា ពុ ដឹងក ើយករឿងកនោះ
 ូនឯងយ កៅចុោះ។ ករឿងចង់បញ្ញជ  ់ថា មាន ូនមួយចុំានួនមិនដឹងមិន
យល់  គុណ្រផ្មលផ្នកីច ថ្លាក ោះ  យ៉ាងកនោះឯង រដមងខាល ចរបពនន។  

ការទំានកុបរមងុមាតាបតិាឈោយស្តា ន ៥ យ៉ា ង 
        ការេុំានុ បរមុង មាតាបិតាដូចដដលករលក ើយ រពោះមានរពោះភាគ
រតាី់ថា ជាមងគល កររោះ ុំាម នូវឥេនិផលទុំាងឡាយ មានកីច ថ្ីរក ើីរ
ជាកដើម  បុងកលា កនោះកោយរបការដូកចបោះឯង។ 
       មយ៉ាងកេៀរ ការេុំានុ បរមុង ៥ យ៉ាង កោយអុំាណាចការចិញ្ច ឹម ការ
ជួយក្វើការង្ហរ រមាល់វងសររ ូល របរិបរថិឲយជាអប ីមគួរេេួលរេពយ     
មរ៌  និងឧេធិីេ ខិណាទនក ម្ ោះថា ការេុំានុ បរមងុ ។ កោយក រុ
ក ោះរពោះមានរពោះភាគកាល នឹងរេង់ីដមថង្ម៌ដល់គ បរិបុរថក ម្ ោះ    
ីិង្ហគ ល ៈ កេើបរតាី់ថា មាប លគ បរិបុរថ មាតាបិតាេុ ជាេិីខាងក ើរ 
 ូនររូវេុំានុ បរមុង កោយស្កទ នទុំាងឡាយ ៥ យ៉ាង គឺ ូនររូវតាុំាងចិរថថា៖ 
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         ១ ភពតា ពនស ំករ ៊ិសាម៊ិ អាតាម អញមាតាបិតាានចិញ្ច ឹម រ ាម 
ក ើយ នឹងចិញ្ច ឹមមាតាបិតាវញិ 
        ២ ក៊ិចចំ ពនស ំករ ៊ិសាម៊ិ អាតាម អញនឹងជួយក្វើការង្ហររបី់មាតាបិតា 
       ៣ កលុវសំ ំឋពបសាម៊ិ អាតាម អញនឹងរមាល់វងសររ ូល 
       ៤ ទាយជាំ បដ៊ិបជាា ម៊ិ អាតាម អញនឹងរបរិបរថិឲយជាអប ីមគួរេេួល
រេពយមរ៌ ាន 
       ៥ អថវា បន ពបតានំ   កាលកតាន ំ  ទកខ៊ិណំ     អនុបបទសាម៊ិ 
មយ៉ាងកេៀរអាតាម អញ នឹងឧេធិីេ ខិណាទនដល់មាតាបិតា ដដលក្វើ
កាល ិរយិកៅកាន់បរកលា ក ើយ។  
       មាប លគ បរិបុររ មាតាបិតាជាេិីខាងក ើរ ដដល ូនគបផេ្ុំានុ 
បរមុងកោយស្កទ នទុំាងឡាយ ៥ យ៉ាងកនោះឯង។ 
      ររង់រ យថា អាតាម អញមាតាបិតាានចិញ្ច ឹមរ ាម ក ើយនឹងចិញ្ច ឹម
មាតាបិតាវញិ កីច ថ្ថា អាតាម អញដដលមាតាបិតាឲយផឹ េឹ កោោះ ញុុំាងផ្ដ
និងកជើងឲយចករមើន បឺរ ុីំាការ ឲយងូរេឹ  តា ់ដរងឲយ ចិញ្ច ឹមនិងប្ាច់ 
អាតាម អញនឹងចិញ្ច ឹមមាតាបិតាទុំាងក ោះ អប ចាី់កោយការលាងកជើង ងូរ
េឹ ឲយបបរនិងាយជាកដើម។ 
       ររង់រ យថា អតាម អញនឹងជួយក្វើការរបី់មាតាបិតាកីច ថ្ថា អាតាម
អញនឹងផ្ងា  ការង្ហររបី់ខ្លួន កៅក្វើ ិចចការដដលក ើរកេើង  បុងរាជររ ូល
ជាកដើម របី់មាតាបិតា។ 
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       ររង់រ យថា  អតាម អញនឹងរមាល់វងស ររ ូលកីច ថ្ថា បុរថមិនររូវក្វើ
ឲយដស្រី វរទុ (ចមាា រ) រា ់និងមាីជាកដើមដដលជារបី់មាតាបិតាឲយវ ិី។ 
       ររង់រ យថា អាតាម អញនឹងរបរិបរថិឲយជាអប ីមគួរេេួលរេពយមរ៌ 
កីច ថ្ថា ជាអប របរពឹរថ បុងឱវាេឲយជាមាច ី់របី់រេពយ ដដលកៅ បុង
ររ ូល កលា ករលថា អាតាម អញនឹងរបរិបរិថឲយជាអប ីមគួរេេួលរេពយ
មរ៌ កោយបុំាណ្ងថា អាតាម អញនឹងរបរិបរថិយ៉ាងកនោះដូកចបោះ។ 
       ររង់រ យថា ឧេធិីេ ខិណាទន ដល់មាតាបិតាដដលកាល ិរយិកៅ
កាន់បរកលា ក ើយ កីច ថ្ថា កយើងនឹងក្វើទនផាយចុំាដណ្ បុណ្យដល់
កលា ទុំាងក ោះក ើយនឹងឧេធិីទនឲយតាុំាងព្ផ្ថង១  ២ ៣ ជាកដើមរកៅ។ 

មាតាប៊ិតាអនុពរគាោះកនូពោយស្មា ន ៥ យ៉ែ ង 
       ដូកចាប ោះ ការេុំានុ បរមុងមានការចិញ្ច ឹមជាកដើម ក ម្ ោះថាជា មងគល 
កររោះជាក រុផ្នរបកយជន៍អនុករគ្មោះ បុងបចចុបផនប ៥ យ៉ាងកោយអុំាណាច
ការហាមចា អុំាកពើអារ  ់ ឲយតាុំាងកៅ បុងអុំាកពើលាឲយករៀនីូររីិលផស្កស្រីថ  
ដណ្ថឹ ងភរយិស្កវ ម្ីមគួរឲយនឹងឲយរេពយមរ៌  ។ 
       កោយក រុក ោះ រពោះមានរពោះភាគកេើបរតាី់ថា មាប លគ បរ្ មាតា 
បិតា ជាេិីខាងក ើរដដល ូនេុំានុ បរមុងកោយស្កទ នទុំាងឡាយ ៥ យ៉ាង
កនោះឯងក ើយ រដមងអនុករគ្មោះ ូនកោយស្កទ នទុំាងឡាយ ៥ យ៉ាងវញិដូកចបោះគឺ៖ 
         ១ ោោ ន៊ិវាពរនត៊ិ   ហាមឃារ់ ូនចា អុំាកពើអារ  ់ 
         ២ កលាពន ន៊ិពវសនត៊ិ ឲយ ូនរមថល់កៅដរ បុងអុំាកពើលា 
         ៣ ស៊ិបប ំស៊ិកាខ ពបនត៊ិ ឲយ ូនករៀនីូររីិលផស្កស្រីថ 
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         ៤ បដ៊ិរពូបន ទាពរន សពញញ ពជនត៊ិ ដណ្ថឹ ងភរយិស្កវ ម្ីមគួរឲយ 
         ៥ សមពយ ទាយជាំ ន៊ិយាពទនត៊ិ ដច រេពយឲយ ូន បុងីម័យគួរ។ 
មាប លគ បរិបុររមាតាបិតាជាេិីខាងក ើរដដល ូន េុំានុ បរមុងកោយស្កទ ន ៥ 
យ៉ាងកនោះឯងក ើយរដមងអនុករគ្មោះ ូនកោយស្កទ ន ៥ យ៉ាងកនោះ។ 
        ររង់រ យថា ហាមឃារ់ ូនចា អុំាកពើអារ  ់ កីច ថ្ថាមាតាបិតា
ករលដល់កទី ដដលរបរពឹរថកៅបចចុបផនប និងីមផរាយិ ៈភពរបី់
ាណារិារជាកដើម ក ើយហាមថា  ូនកអើយ ឯង ុុំាក្វើ មមមានីភាព
យ៉ាងកនោះកេើយ ដូកចបោះ រិោះកដៀល ូនដដលក្វើក ើយ។ 
        ររង់រ យថា ឲយ ូនរមថល់កៅដរ បុងអុំាកពើលា កីច ថ្ថាមាតាបិតា   
ីូមផ្ឲយរង្ហវ ន់ ដូចអ ថបិណ្ឍិ  កីដឌ្  ៏ញុុំាងឲយ ូនតាុំាងកៅការីមាទន
ី្លជាកដើម។ 
         ររង់រ យថា ឲយ ូនករៀនីូររីិលផស្កស្រីថ កីច ថ្ថាមាតាបិតាដឹង
កីច ថ្ដដល ូនតាុំាងកៅ  បុងឱវាេ របី់ខ្លួនក ើយញុុំាង ូនឲយីិ ា
ីិលផស្កស្រីថមានមទុធ  (ការរាប់មិនោច់ក ម្ ោះថាមទុធ ) និងគណ្  ជាកដើម
ដដលកៅតាមវងសររ ូល។ 
         ររង់រ យថា ដច រេពយឲយ ូន បុងីម័យគួរ កីច ថ្ថា ឲយរេពយ បុង
ីម័យដដលីមគួរឲយដល់ ូន។ ្មមតាមាតាបិតារដមងដច រេពយទុំាងរបី់
មានវញិ្ញដ ណ្និងរបី់អរ់វញិ្ញដ ណ្ដល់ ូនទុំាងឡាយ។  
         វញិ្ញដ ណ្ ៈរេពយ (រេពយមានវញិ្ញដ ណ្ កគ្ម រ ប្ ដុំារ ្កីោះ ជាកដើមកៅ
ថាវញិ្ញដ ណ្ ៈរេពយ) ។  អវញិ្ញដ ណ្ ៈរេពយដូចជា កពរជ មាីរា ់ ដ វ 
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 ង ពិេូរយីូរយកានថ និងរេពយផថល់ជាចុំាកណ្ោះកចោះដឹង ឲយ ូនីិ ាករៀន
ីូររ  ៏ក ម្ ោះថាជាមរ៌ រេពយរេពយអរ់វញិ្ញដ ណ្ដូចគ្មប ជាវកិីីវសិ្កល
ជាងក ោះ រេពយីមផរថិចុំាកណ្ោះវជិាជ កនោះឯង គឺជារេពយដ៏របក ើីរីរមាប់ ូន
របុីស្រី្ទុំាុំាងឡាយ។ 

 
មាតាប៊ិតាព៊ិចារណាព ើញពហតុ ៥  យ៉ែ ង 
រហមងចង់ោនបុតតតាមបំណងហដលខ្លួនគ្៊ិត 

        ដមនពិរ ីូមផ្មាតាបិតាកាលក ើញក រុទុំាងឡាយ មានការចិញ្ច ឹម
ជាកដើម កេើបរាថាប បុរថ។ កោយក រុក ោះរពោះមានរពោះភាគកាលនឹងរេង់
ីដមថង្ម៌ដល់ភិ ខុទុំាងឡាយ កេើបរតាី់ បុងបុរថី ូររបញ្ច  និារអងគុរថរ
និកាយថា៖ 
         មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ មាតាបិតា ពិចារណាក ើញក រុ ៥ យ៉ាងកនោះ
រដមងចង់ានបុរថដដលក ើរ បុងររ ូល។ ក រុ ៥ យ៉ាងដូចកមថចខ្លោះ? គឺ 
បុររដដលកយើងចិញ្ច ឹមក ើយ នឹង ចិញ្ច ឹមកយើងវញិ ១ បុររនឹងជួយក្វើ ិចច
របី់កយើង ១ វងសររ ូលនឹងីទិរកៅយូរ ១ បុរររបរិបរថិេេួលយ មរ៌  
១ មួយកេៀរ បុររនឹងឧេធិីេ ខិណាទនឲយដល់កយើង ដដលក្វើមរណ្កាល
កៅកាន់កលា ខាងមុខ្ ១ ។ មាប លភិ ខុទុំាងឡាយ មាតាបិតាកាលពិចារណា
ក ើញក រុ ៥ យ៉ាងកនោះរដមងចង់ានបុរថដដលក ើរកេើង បុងររ ូល។ 
        អប រាជញទុំាងឡាយ កាលកបើពិចារណាក ើញក រុទុំាង ៥ យ៉ាង រដមងចង់
ានបុររ គឺ បុររដដលកយើងចិញ្ច ឹមក ើយ នឹងចិញ្ច ឹមកយើងវញិ នឹងក វ្ើ ិចចការដល់
កយើងវងសររ ូល នឹងីទិរកៅយូររបរថិបរថិគួរកដើមផ្េេួលយ មរ៌ មួយកេៀរ នឹង
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ឧេធិីេ ខិណាទនឲយដល់កយើងដដលកៅកាន់កលា ខាងមុខ្។ អប រាជញទុំាងឡាយ 
កាលកបើពិចារណាក ើញក រុទុំាង ៥ យ៉ាងកនោះក ើយ រដមងចង់ានបុរថ ក រុ
ដូកចាប ោះ ពួ ីបផុរីអប ីងប់រមាង ប់ ជា រញ្ដូ រកវេ្បុគគល កាលរលឹ ក ើញនូវ
ឧបការៈគុណ្ ដដលកលា ក វ្ើក ើយ បុងកាលមុន រដមងចិញ្ច ឹមមាតាបិតា រដមងជួយ
ក វ្ើ ិចចការរបី់បុពវការ ្ទុំាងន៎ុោះតាមីមគួរបុររ ដដលក វ្ើតាមឱវាេអប ចិញ្ច ឹម មាតា 
បិតាដដលកលា ចិញ្ច ឹមក ើយ មិនញុុំាងវងសររ ូលឲយស្កបីូនយ ជាអប មានីទន  
បរបូិណ៌្កោយី្លដដលអប ផងគបផ្ីរក ើីរ ។ 

មាតាប៊ិតាសពរង្ហគ ោះកនូពោយធម៌ ៥ យ៉ែ ង    

  3 
       មាតាបិតា  ជារគូកដើម               ជារគូដ៏កឆបើម បុងកលាកា 
          មយ៉ាងកេៀរគឺពិរជាកេវតា              រពោះពុេនរតាី់ថាជារព មផង។ 
          មាតាបិតាជាគឺរពោះ                រី ់កៅ បុងផធោះដ៏ចាី់ចផង 
          ី កង្ក្ង្ហគ ោះ៥ យ៉ាងលា មរ់ មង     ចមលងបុររភាង ឲយដល់កររើយ។ 
          ី កង្ក្ង្ហគ ោះេ្១ កោយការឃារ់             មិនឲយ ូនភាល រ់ក្វើាបកេើយ 
         ក ើញ ូនក្វើខុ្ីឥរ កនថើយ                 ហាមក ើយហាមកេៀរកឆលៀរតាមឃាល ុំា។ 
          ុំាកណ្ើ រជាមនុីសផ្ថលកព ពន់       ូនររូវអរ់្ន់ឲយានីម 
           ុុំាឲយចុំាណ្ង់វាបងខុំា              ចូលរជាុំាាល  ់ករជាោះរី ់អកស្កច។ 
          ី កង្ក្ង្ហគ ោះេ្២ កោយការ ុំា     ដផសផសុំាីនសុំាគុណ្របកយជន៍ 
          កៅរី ់ជាមនុីស ុុំាជាកខាម ច      យ៉ាងកហាចររូវឲយមានី្ល ៥ ។ 
          ដម៉ាឪបុំារ ់អលង្ហា រ          គឺ្ម៌កេី ជារបចាុំា 
          ូនររូវស្រីឡាញ់ លយណ្ មម              គុណ្គ្មប់ររូវចាុំា ុុំាបុំាកភលច។ 
         ី កង្ក្ង្ហគ ោះេ្ ៣ គឺឲយករៀន       អុជកេៀនវជិាជ ភលឺរ ុំាកលច 
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         ី មផរថិចុំាកណ្ោះផ្ថលជាងកពរជ       ោច់ខារររូវកគចព្កគឿងកញៀន។ 
         ថាប ុំាកញៀនបុំាផ្ងល ញនូវស្កម ររ្          កញៀនដលផងអរប្យ៍ ុំាខូ្ចករៀន 
          កញៀនស្រស្កកញៀនស្រី្ករាគកបៀរកបៀន                     កបើកញៀននឹងករៀនីុរយិរោះ។ 
          ី កង្ក្ង្ហគ ោះេ្ ៤ គឺករៀបការ           បុងករឿងរាថាប រគប់រគងផធោះ 
          មិនររូវបងខុំាចង់យ ឈបោះ          មានោះ ុំាខូ្ចរបកយជន៍ ុ្ំា។ 
          កីបហាជាផបូរ ប់រពលឹង          ករឿង បឹងររូវដឹងឲយរគប់មុុំា 
           ុុំាអាងថា េិ ុ្ំាជាងនុំា            មានករឿងទវេុុំាគុំារសូ្រស្កប់។ 
         ី កង្ក្ង្ហគ ោះេ្ ៥ គឺដច រេពយ             តាមកាលគួរគ្មប់ជាប់ជាចាប់ 
         មរ៌ ជារេពយផ្នអប ស្កល ប់       មិនររូវរបញប់ឲយោច់កេើយ។ 
          ឲយរិចឲយករចើនជារបចាុំា            រាល់ផ្ថងដខ្ឆ្ប ុំាឲយណាី់ក ើយ 
          ចុំាដណ្ ីមផរថិ ុំាដល់កររើយ     ដូចានករលក ើយគឺឱវាេ។ 
          ី កង្ក្ង្ហគ ោះ ៥ យ៉ាង គឺជាគុណ្        ជាេុនជ្វរិតាម ផូនខាប រ 
          ដម៉ាឪជារពោះអប  ុំាអាេិ៍                  ូន ុុំារបមាេរកៅកហាង។ 

                                            កោយ  អ  ប  ស  វ 
                                អកតញូ 
អ រញ្ដូ                      ពុុំាដឹងគុណ្រគូ                 មាតាបិតា 
និងអប មានគុណ្        ឯកេៀរណាៗ                 ចិរថវាហានកាល  
                       រ ករឿងចាប់កទី។ 
កទោះអប មានគុណ្        មានចិរថជាបុណ្យ             អរ់ឱនីក ថ ី 
ីកង្ក្ង្ហគ ោះឲយវា               រចួចា េុ ខកទី             វាកៅដរកកាី 
            រូីរ ករឿងកេៀរ។ 
កទោះកលើ ដផនដ្          ទុំាងមូលឲយ ថ្                    វាកៅដរកឆលៀរ 
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រ ករឿងរា៉ា វវញិ              កោយការដរជ ករជៀរ          ុំាជនឯកេៀរ 
            ឲយចូលផ្ដផង។ 
កនោះគឺជនរល             គុំានិរករាលរាល      អារ  ់ នលង 
កទោះរពោះីមពុេឌ              វ ិី ុេឌឥរ មង                     ៏អាចចមលង 
            វាពុុំាានកេើយ។  

(ីកមថចីងឃរាជ  កជារញ្ញដ កណា ជនួ ណាត ុំាណាពយកនោះជារពោះរាជនិពនឌរបី់កលា ) 
បណាត ពំុកហម៉ែ 

             ១ ឱ! ូនីមាល ញ់ របុីស្រី្កអើយ            ូនចា កចញក ើយកៅីិ ា 
                ចូល បុងដ្រ ុង ខុ្ីចមាា រ                  ររូវដថរ ា រផ្មលខ្លួន។ 
             ២ ររូវរបុងរបយ័រប  ុុំាបកណាថ យ              ខាល ចដរ ងកថាល ោះកាល យ ណា ូនីងួន 
                 ករៀបចុំាខ្លួនរាណ្ ឲយីមីួន           កេើបក ម្ ោះថា ូន ជា ូនលា។ 
             ៣ ដម៉ាពុ កៅផធោះ ការ់អាល័យ                ណាថ លរាររ្ អួលកដើម  
                 ាល ប់កៅជួបជុុំា ខ្សរ់ រម                    កពលាយបបរ នឹ ស្រីយ៉ាុរ។ 
             ៤  ូនខ្ុំាីិ ា  ុុំា្ុញថប់                      វជិាជ ជារេពយ របក ើីរផុរ 
                 របឹងករ បជរជ  ់  ុុំារ ់ីលុរ               រីូ៊ឲយផុរ ដល់កគ្មលកៅ។ 
             ៥  ពិភពកលា កនោះ ុ្ំាក្ងណាី់           ូននឹងដឹងចាី់  ក រុខាងករៅ 
                 ចុំាកណ្ោះវជិាជ  បងាប់ករៅ                       គ្មម នខាម ុំាងីររូវ  ប៉ាងរាថាប ។ 
             ៦  ូន ុុំាកីពគប់ នឹងជនរល                ុុំាកររ ររអាល ករឿងកីបហា 
                  និងដលផងី្ុីង កីពីុរា              វាជាបញ្ញា  ក ើរវ ឹវរ។ 
             ៧ កជៀីវាងរាុំាដរ  កររ អារមមណ៍្           វ ់វជ្ង្ក្ញ្ជ ុំា ករកាមកភលើងពណ៌្ 
                  ជាកភលើងពិីពុល  អ ុីល្ម៌          ីកាល យជាមរណ៍្ អវជិាជ ។ 
             ៨  ស្កទ នភាពេ្រ ុង រី់ីពវផ្ថង              នរ កលា ្យ៍ និងីួគ៌្ម 
                  មានរាជញបណ្ឍិ រ មានរលា             គួរខាល ចរអារ និងគួររតាប់។ 
             ៩  កបើកចោះដឹងខ្ពី់ យីកថាើងថាា ន           ររូវប ធ បរាណ្ កាយគួរគ្មប់ 
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                   និងអប ទបខ្ពី់  រគប់ស្រីទប់         មិនអួរមិនអាប់ កេ ូនណា។ 
             ១០ ករៀនចប់វលិម  ភូមិស្រីុ កយើង         ជួយកលើ រកមាើង ដស្រីចមាា រ 
                   កររោះជាឬីគល់ ជារិកខ្មរា           តាុំាងចិរថហានកាល  ស្កថ រអភិវឌណន៍។ 
             ១១ កររោះបងបាូនកយើង កៅរីកពញ    ស្រស្កយមិនទន់កចញ ភាពរ ខ្សរ់ 
                   ជួយឲយស្រីុ កយើង ក ើនអភិវឌណន៍       កេើបកៅ ុលបុររ បុររកខ្មរា។ 

 
កោយ ឧាីិកា ល្ ឡាវនុ ីមាជិ ីមាគមអប និពននដខ្មរ 
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          naTIxøIehIy«BuksUmla                                laEkvBuMgarNaRbúseBA 

sUmkUn)ansuxkuMGaRsÚv                 kUneBArs;enAEfTaMKña. 

RsLaj;bgb¥ÚnkuMTas;ETg                              RbNaMgRbECgcitþBuMgar 

bgb¥ÚnbegáItRtÚvkarBar                  samKÁIXñIKñaCaFøúgmYy. 

eBlmanFur³eRKaHfñak;QW                CYydwgCYyB¤EfTaMKña 

kMu[lM)akrgevTna                 CYyEfTaMKña[)anpg. 

)anhUបមឆអរEtមាន ក់្Ég                 esøókBak;ចិEBa©gminKitbg 

suIpwkLÚLamat;GWgkg                                 emIlmineXIjbgBardac;². 

\tBI«BukeTAគ្មេ នGñkNa                    manEteromra:xMTUlErk 

kUnbgenHehIyTukCaEPñk                   bIBរEំlkជំនួសEm:.  

cMENក្kUneBAគ្មប enAtUc                   eTaHbIxilxUcRtÚvkarBar 
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kMuxwgសមលក់្KuMកួ្នva                    EfTaMdUcEm:EfkUns¶Ün. 

kUneGIy«BuksuMlakUnehIy                             lakUnត្តាណ្eRtIyTaMgTwkEPñk  

»ra:ENntwgត្ែូងesÞIrEbk                   minចង់XøaXøatBIkUneLIy. 

eFVIemþc«BukmankmµRbcaMkay                  [«BukXøatq¶ayBIkUnehIy 

CUbEtkþIesak\tmanes,Iy                  laehIylaehIyxanCYbmux. 

laTaMgkþIesñh_Føab;EfkUn                  las¶at;)at;sUnü\tvilmk 

laédFøab;bIkUnBnøk                  ehIyeBlnwkPñkrkehAkUn.     

«Bukdak;citþlaeTAsinehIy                            kUneGIy»kUnEkvmass¶Ün 

«BukeTATaMgyb;ggwtsUnü                    Elg)aneXIjkUnRtwmenHehIy.    បលាក្ta Gacarü ywm sMGun (កញមរបុី) Edl)anTTYlmrN³  enAéf¶ esAr_ RtÚv nigéf¶  

4  ekIt ExGsSúC RtIs½k  B>s  2555   evlaema:g  4> 46 naTIl¶ac  kñúgCnµayu 64 qñaM 

edayeraKaBaF . enHCakMNaBürbs;Kat; muneBlKat;søab;គ្មរ់ីរកីរTukករកាម កនធលរបី់គ្មរ់
េុ TUnµankUnecA . ebIemIleTAxusBaküកាពយRtg;ក្មនលងNaenaHsUmGFüaRs½yeRBaHKat;minEmnCa

GñkkvIniBn§æenaHeT enHRKan;EtCaBaküeBcន៍CabTBicarNasRmab;kUn²ecArbs;Kat;Etb:ueNÑaH. 

ទំនញគ្ំន៊ិតយវុ័យសម័យថមី     

 3 
         ីូមចាប់ីដមថង         ចរចារដថលង                  ករឿងកៅ បុងចិរថ 
        ដដលខ្ញុុំាាល ប់ក ើញ      ក ើយក ើរមានពិរ       កៅ បុងជ្វរិ 
                                        យុវវយ័បចចុបផនប។ 
        ពូម្ងដម៉ាឪ                  ខ្លោះ បុងចិរថកៅថ               ខ្ុំារបឹងបន់ស្រីន់ 
        ីូមឲយ ូនីងួន          រគប់េ្រុំាបន់                 ីូមអប ីរមន់ 
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                                        ក ើយគិរជាថម្។ 
        ខ្ញុុំាីូមកទីមុន         ដរ ងមានការ្ងន់         នឹងរ យីមថ្ 
        ីូមញរិកមតាថ           ីក ថ ីរបណ្្            កលើខ្វោះរ យអវ្ 
                                        ីូមជួយដ ផង។ 
       ដរ ងមិនរបយ័រប          ស្កម ររ្បង់ារ់             មិនមានចិរថប៉ាង 
       ក្វើឲយប៉ាោះរល់             ដល់ញរិបាូនបង          ុំាឲយកម មង 
                                        ីូម ុុំាថាីថ្។ 
        កររោះ ូនីពវផ្ថង        ដរងនឹ ស្រីផ្ម             ចង់ានដរអវ្ 
        ដដលមិនរបក ើីរ        កៅដរខ្ុំាខ្ម្                    គ្មម នអប ស្រីដ្ 
                                       ថាឲយស្កថ ប់ាន។ 
        ខ្ញុុំាីូមកលើ ខ្លោះ           បញ្ញជ  ់ឲយចាី់            ុុំាប្ខ្ ខាន 
       ក ើយីូមញរិគិរ    ពិរកពញអងគរាណ្      កោយញណ្ចុំាណាន 
                                        ររវូខុ្ីីូមថា។ 
         ូនមួយចុំានួន             ដម៉ាខ្ុំាដថថួន                  ឲយកៅស្កលា 
        មិនខ្ុំារបឹងករៀន           គិរដរចូលារ             ទុំាងករឿងកីបហា 
                                        និងការកាប់ចា ់។ 
        ខ្លោះ ូនអប រ              ដម៉ាឪររដរ                    ដប កញើីីស្រស្ក ់ 
        រជុលឈល ់តាមកគ      លង់នឹងេឹ រា ់          មិនមានអន់អា ់ 
                                        ខាល ចមិនដូចកគ។ 
        គ្មម ននឹ គិរដរ ង       ឬខាល ចរដអង                 រ យញរិកដៀលកជរ 
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        មិនរបឹងីិ ា           និងខ្ុំារោិះករ                      ុំាអាស្រីូវក ថរ ិ៍ 
                                       ដល់កៅញរិកៅ។ 
         ូនខ្លោះកញៀនថាប ុំា         រេងូដម៉ាករបោះស្រស្កុំា           ចិរថដីនករាលកៅថ  
        ករើក្វើដូចកមថច?          កទោះរបឹងរបកៅ              ៏របូ ូនកៅ 
                                        អប មិនខ្ច្តាម។ 
        ដម៉ាឪរលាយ               ីមផរថិ្លុោះាល យ            េឹ ដភប រហាម 
        កបោះដូងក ើីធរីធោះ         កររោះ ូនមិនតាម          អារមមណ៍្ដិរោម 
                                        កោយ ថ្ មងកម។ 
        កចោះជ ់ករគឿងកញៀន    ញ្ញឆ អាកភៀន               កពលយប់កចញករៅ 
        ដល់ផ្ថងីមងុំា               ស្កលាមិនកៅ              គិរដរកដ កៅ 
                                        ដូចីរវេ្េុយ។ 
        កពលភាញ  ់ព្កដ          កងើបផុរដុំាកណ្            ស្រីវារ លុយ 
        របីិនមិនាន          ីមលឹងអងគុយ                ក ើយ ៏ររ់ររុយ 
                                        ចា កចញកចាលផធោះ។ 
        កៅជុុំាមិររភ ថិ             គុំានិរចាី់ជា ់           ររូវកពើបរបេោះ 
        នឹងរគប់បញ្ញា              ដដលររវូរាុំាងីធោះ           ដូចជារ ពោះ 
                                        រាល់ផ្ថងដរងឃាល ន។ 
        ឯករឿងដដល ុ្ំា              បុងចិរថកៅថ ងុំា                កររោះដរថាប ុំាកញៀន 
        កពលវាក្វើេុ ខ             កីធើរាល យករោះកវៀន       កបើ ដភប ីឹងកលៀន 
                                        ដស្រី រ អប ជួយ។ 
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        ក ើរគុំានិរថម្               ឥរមានខាល ចអវ្              គឺឧាយមួយ 
        កដើមផ្ានរា ់          ក្វើជាជុំានួយ                  ជុំានួី ថ្រពួយ 
                                        ររវូកចញក្វើកចារ ។ 
        លួចបលន់រេពយកគ         គ្មម នខាល ចអវ្កេ               កររោះដរកមាកហា 
        ជាមួយថាប ុំាកញៀន         ឲយកគកឆ្កឡា                ក្វើដូចជាកតា 
                                        ដដលកគចាប់ាន ។ 
        កររោះកពលមុនាល ប់     បុងចិរថចាុំាជាប់               ឥរមានស្រស្ក ស្រស្កនថ 
        លួចរេពយដម៉ាឪ           កោយចិរថកាល ហាន         ដដលគ្មរ់រគប់រាណ្ 
                                        ខ្ុំា ុីំាច័យេុ ។ 
        លួចកគវារគ្មន់           ដល់មាច ី់កគទន់          ជាប់រចវា ់គុ  
        ប៉ាូល្ីយ កៅ          ឲយកគកមើលមុខ្              កេើបរ ដម៉ាពុ  
                                        បន់រពោះឲយជួយ។ 
       កផើថមនឹ ដល់ដម៉ា          ដដលគ្មរ់ដរងដរ        កគងគិរនឹ រពួយ 
        ខាល ចដរ ង ូនីងួន     ជាបណ្ថូ លររួយ          ជ្វរិផុយស្រីួយ 
                                       មិនរ ្ររីុុំា។ 
        ខ្លោះចូលវហិារ            ខ្ុំាក្វើបញ ររ                 ឲយានរមយេម 
        មួ ឆររមិនកោោះ        កររោះ ាលកៅថ ងុំា        ករើក្វើកមថចីម? 
                                       កបើឆគងអុំាកពើ។ 
         ូនខ្លោះក ោះណា         បញ្ញច ប់ីិ ា              រ ការង្ហរក្វើ 
        ដរការង្ហររូច            រា ់រិចមិនក្វើ            ឬ ៏ចង់កលើ 
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                                        រររូ ាលកគាន។ 
        កបើចាយរា ់ដម៉ា          ូនកអើយដរងដរ           មាន ថ្ីុខ្ស្កនថ 
        មិនពិា រ               ដប កញើីកជា រាណ្  ក ោះកេើប លយណ្ 
                                         ូនានស្រីួលចិរថ ។ 
        មិនានដឹងថា            ដម៉ាឪយយតា                គ្មរ់ដីនរពួយគិរ 
        ខាល ចមិនីុខ្ស្កនថ       កៅ បុងជ្វរិ                  ក ោះកររោះអ្រផរិ 
                                         ខ្លួនរ កស្កយកស្ក ។ 
        ីូមកៅរពលឹង           របូ ូនររូវដឹង               ការង្ហរមិនកថា  
        គឺមនុីសកេករើ            ក ើ្ វឲយខ្លួនកថា               មិនចង់កងើបករកា  
                                         ឲយផុរព្ដ្។ 
        ឲយករៀន្ម៌អាថ៌           មិនចង់ីិ ា              គ្មម នានការអ្ 
        គឺគ្មម នរបកយជន៍        យ ម ក្វើីា្              កទោះជាចង់ឆ្ 
                                          ៏ឆ្មិនាន។ 
         ូនីងនួររូវគិរ           កពលស្កល ប់កៅពិរ        របូ ូន លយណ្ 
        ររូវពឹងរពោះ្ម៌            ដ៏លាកថាើងថាា ន              ឆលងកៅីុខ្ឋាន 
                                         កេើបថាមិនខារ។ 
        រឯ្ក មងវរថ                   រាល់ផ្ថងកេៀងទរ់          ឆ្ដរាយាររ 
        ខ្ុំាក្វើបញ ដខ្ង               មិនរបឹងីង្ហវ រ             ករបៀបដូចីរវតាម រ 
                                         មិនស្កគ ល់គុណ្រពោះ។ 
        ដដលកលា ខ្ុំាជួយ       មិនឲយមានរពួយ           មិនឲយរបេោះ 
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        នូវភាពលងង់កមល            កររោះដររ ពោះ              ឲយរបឹងររូរោះ 
                                         ដូរយ ចុំាកណ្ោះ។ 
        មិនខ្ច្ខ្ុំារបឹង                ខ្ុំាគិរីញ្ជ ឹង                របឹងចង់ដឹងកចោះ 
        នឹងផលូវមិនលា                ុំាឲយរកេោះ                  ក្វើឲយីាុយកឆាោះ 
                                         ដល់រពោះស្កី ។ 
        ខ្លោះក្វើបញ ដខ្ង             ឥរមានរដអង                នឹងចាប់រាជការ 
         អាងដម៉ាឪ ុ្ំា                មង្ក្នថ្រោឌ                        គ្មម នខាល ចនរណា 
                                         កីមើប៉ាុនីរវផ្ច។ 
         មានករឿងបនថិច           មិនអាចដ កគច              អាងករបើកជើងផ្ដ 
         វាយទរ់ា ់កគ         ឥរមាន ុីំាច័យ              នឹ ចង់របល័យ 
                                         កេើបីមបុំាណ្ង។ 
        របមូលគប្គ្មប                 រចួក ើយពុោះររ           កៅចាប់កគចង 
        កទោះរបឹងអងវរ              ៏របូរបុីបង               គ្មម នការកម មង 
                                         ា ់ទរ់ដូចី្។ 
        អាងករបើកាុំាកភលើង           គឺមានដរកយើង              កៅកលើដផនដ្ 
        ក ើយគ្មម ននរណា       ហ៊ានរតាុំាងអ្               របីិនហ៊ានីថ្ 
                                          ស័យមិនាច់ខ្ុំា។ 
         ុនអាីអាភាីន៍      ពុុំាមានរកអៀី               ក ើយក ើរអារមមណ៍្ 
        កៅចាប់ ូនកគ            យ ម ីមងុំា                 រចួក ើយកេើបីម 
                                         នូវកាមរណាា ។ 
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         ូនខ្លោះកេៀរកស្ករ       ដដលមាន ថ្កឆ្រ          ចង់មានីងារ 
        មិនគិរខ្លួនក មង          កៅវយ័ីិ ា               កររោះដរកីប ៍ 
                                        ខារការករៀនីូររ។ 
        កពលដដលីបាយ    គ្មម នគិរខ្វល់ខាវ យ         ខាល ចកីប ៍របូរ 
        កៅជាយ៉ាងណា         ខ្ុំារបឹងរ ូរ                  មិនីង្ហវ រស្រីរូ 
                                        ករ បយ វជិាជ ។ 
         ដល់កីប ៍ា ់ដប    កបោះដូងរដ                 ចិរថដីនកវេ  
         ដលងចង់ចូលករៀន      ក ើយកដើរល្លា           កររោះអ្រគ្មុំារគ្ម 
                                         នឹងកីប ៍ា ់ដប ។ 
         ចង់ីមាល ប់ខ្លួន           ដដលដម៉ាដថថួន              កររោះកីប ៍រដ   
         គ្មម នស្កថ យស្រីកណាោះ  គិរដរយុំាដស្រី             នឹ ក ើញចង់ដច  
                                         ជ្វរិគ្មប កលង។ 
        គួររោិះគិរថា                 ជ្វរិមនុីា                កទោះជា ូនក មង 
         ៏វាចង់រី់                 មានអាយុដវង               រាល់ផ្ថងខ្ុំាដរង 
                                         រីូ៊គ្មម នឈប់។ 
        របីិនខ្លួនស្កល ប់          ខ្ញុុំាីូមដថលងរាប់           កគមិនកស្កយី៊ប់ 
        មិនររេប់ម             កររោះអ្ចុំាពប់                នឹ ចង់ដរគប់ 
                                         អប មានកគចាុំា។ 
        ខ្លោះររ់កៅបួី             កដើមផជុ្លជួី              នូវកីប ៍ករបោះស្រស្កុំា 
         ុុំាក្វើយ៉ាងកនោះ             របូដម៉ាីូមផ្ងថ ុំា                 បុណ្យមិនានោុំា 
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                                          ុុំាបួីកររោះកីប ៍។ 
        ខ្លោះកេៀរក ោះណា        ចង់ផ្ងថ ច់ីងារ            បុំាផ្ងល ញរេពយដម៉ា 
        េិញអុំាណាយឲយ          រគប់បុណ្យផ្ថងដខ្           ក្វើកមថចឲយដរ 
                                         ស្រី្អូនីបាយ។ 
        ខ្លោះររ់តាមគ្មប                កររោះមាន មមកពៀរ        ចិរថមិនរស្កយ 
        ឬីមាល ប់ខ្លួន                ទុំាងព្ររបូកាយ            មិនគិរនឹ ស្កថ យ 
                                          ថាមិនថយករកាយ។ 
        ខ្លោះកេៀរវញិណា          បញ្ច ប់ីិ ា                 បងខុំាដម៉ាឲយ 
        កៅដណ្ថឹ ងកគ                  កដើមផ្ខ្លួនកស្កយ                ីុខ្ក ើយបកណាថ យ 
                                          ដម៉ាឲយដឆារចិរថ។ 
        ខ្លោះកេៀរឥរដរ ង         ដុរផធោះីដមផង             ជាជរម ពិរ 
        ដម៉ាស្កងឲយ ូន             កោយ ថ្អាណិ្រ           ដរ ូនមិនគិរ 
                                          បុំាផ្ងល ញគ្មម នីល់។ 
        កររោះដរីុរា               អាកភៀន ញ្ញឆ               មានរគប់លផចិ ល 
        កទោះដម៉ាឪរ                  ៏ ូនមិនខ្វល់              ដម៉ា ប់កយបល់ 
                                         រី់ដីនឥរន័យ។ 
        ករើព្ជារិមុន?             ដម៉ាស្កងាប្ងន់           ឬមានខុ្ីអវ្ 
        ចុំាករោះ ូនីងនួ            ីូម ូនស្រីដ្              ានជាមានភ័យ 
                                          ូនមិនអាណិ្រ។ 
        ខ្លោះកេៀរដរងនឹ          ដល់ការី្ុផឹ              ស្រី្ញ្ដនបនិរយ 
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       ដល់កពលកភលចខ្លួន        កអដី៍ចូលជុុំាជិរ          កទោះជាចង់គិរ 
                                          ៏ ួីកពលអី់។ 
        ូនខ្លោះក ោះវញិ            ចូលចិរថរបកដញ            ង់ម៉ាូរូកហាោះ 
       ដូច បុងករឿង ុន            ហា ់គ្មម នស្រីកណាោះ     នឹ ស្កថ យរបី់ 
                                         ក រ ថិ៍រេពយីមផរថិ។ 
       ទុំាងជ្វរិខ្លួន                ដដលលាី មីួន          ខាល ចីូនយបង់ារ់ 
        មិនររេប់វញិ            កទោះជ្វរិីរវ                ៏វាានចារ់ 
                                         ថាមានរផ្មល។ 
        ដម៉ាឪរបកៅ                 ចិរថខឹ្ងមូកត៉ា                 ខ្ុំារបឹងដ ផ្ខ្ 
        កោោះយ រចួខ្លួន          មារ់ឥរ ុីំាច័យ             រាប់ថាីពវផ្ថង 
                                          ូនខ្ុំាករៀនដដរ។ 
        ឲយក្វើយ៉ាងណា           កររោះគ្មម នបញ្ញដ              ករៀនមិនពូដ  
        ដូចកគរគប់គ្មប               កគឆ្ល រណាី់ដម៉ា           ក ើយខុ្ីអ្ដរ 
                                           ូនមួយ បឹងណ៎ា។ 
        ដល់ផ្ថងអាេិរយ             ខ្ុំារោិះករគិរ                      រាប់ឪដម៉ាថា 
         ូនកៅករៀនគួរ             កៅឯស្កលា                  គ្មម នកពលផ្ថងណា 
                                         ខ្វោះការរបឹងដរបង។ 
        ដម៉ា ៏ដលងរពួយ            ូនកៅដរមួយ               ខិ្រខ្ុំាខ្បោះដខ្បង 
        គ្មម នក្វីរបដ ី      រគប់េ្ ដនលង                 ចាី់ជាចាុំាងដចង 
                                         បកញ្ចញរីម្។ 
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        ដល់កពលកចញកៅ      ដរបរចេុំាផលូវ                   កៅស្កលាថម្ 
       កៅមុខ្អងគរ                  ឬប ធ យស្រី្                  មិនខ្ុំាឃាប រខ្ម្ 
                                         ចូលកៅស្កលា។ 
        ររេប់ម វញិ            ខ្ុំារបឹងកមាប កមបញ              ករ ើី រ លផិចណា 
        ក្វើឲយឪដម៉ា                   គ្មរ់កជឿចាី់ថា            របូ ូនជ្វា 
                                         កៅស្កលាក ើយ។ 
        កៅរ មិររភ ិថ            កដើមផប្ញ្ញជ  ់                  ឲយាន្ូរកីផើយ 
       ខ្ច្កីៀវកៅម                 ចមលងចកមលើយ                      រួចកេើបរតាណ្កររើយ 
                                       ររេប់ចូលផធោះ។ 
        ដម៉ាឪីរក ើីរ                  ថា ូនរគ្មន់កបើ                   ពិរចាី់ជាឈបោះ 
         បុងការីិ ា                 មិនអាចរាុំាងីធោះ                 មានជ័យជមបោះ 
                                             បុងកពលរបលង។ 
       ដល់លេនផលកចញ         ក ើរការកទកមបញ               កររោះខ្ បុំាណ្ង 
        ដដលខ្ុំាេុ ចិរថ              ករចើនកពល នលង                 ឆ្ប ុំាករកាយររូវចង់ 
                                           ចាុំាជាប់ ុុំាក វ្ី។ 
        ខ្លោះីមលុររគូ                 កររោះគ្មរ់រអូ៊                      ចង់ឲយខ្លួនកចោះ 
        ហា ់ក វ្ើមិនដឹង             នឹ ចង់របកេោះ                   ឲយរគូរកបោះ 
                                          ស្កបីូនយជ្វរិ។ 
         ូនខ្លោះដីនកមល             ដម៉ាឪរបកៅ                        ចង់ឲយលាពិរ 
        ដរបខឹ្ងខាល ុំាងណាី់       កៅថ  បុងគុំានិរ                       រួចក ើយ ៏គិរ 
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                                          ចង់ីមាល ប់ខ្លួន។ 
        ខ្លោះររ់កចាលផធោះ             កររោះ បុងរេូងីធោះ         ឲយីមគុុំា ួន 
        ដដលដម៉ាគ្មរ់កជរ           ម កលើ ូនីងួន             ឲយខានកដ ពួ  
                                          កេើបរជោះស្រីេោះ។ 
         ូនខ្លោះកេៀរកៅ            ីមលុរដម៉ាឪ                    ដដលមានវយ័ចាី់ 
        កដើមផ្យ រា ់            កៅី្ុរចុំារចាី              កររោះចង់បថូរផ្ងល ី់ 
                                          នូវភាពលុំាា ។ 
        ក មងដស្រីចូលរ ុង         អារមមណ៍្ីលុរីលុង        ឥរមានស្រស្កនថស្រស្ក  
        ឈល ់េឹ មា៉ា ី្ុន           កភលច ុីំាណ្ល់កា          ខ្លួនាល ប់រ ខា  
                                          របឹងររ់ររមង់។ 
        ឲយកៅីិ ា                កៅឯស្កលា                 មិនហ៊ានជិោះ ង់ 
        កររោះនឹ ខាម ីមិររ      េឹ ចិរថមិនអង់               មិនរ ្រ ង់ 
                                          េេួលការពិរ។ 
        រូប ូនររូវដឹង               មនុីសលារ ុំាពឹង              កៅកលើេឹ ចិរថ 
       មិនដមនលារេពយ            ររូវគូរក ើយគិរ            អារ  ់លាឋិរ 
                                           មិនកលើរ ខ្សរ់។ 
        ឬចង់ ឺុហា                  កររោះខាល ចមិររថា           ុំាលវ្ងជូរចរ់ 
        មិនគិរបងបាូន              មានី្ុឬអរ់                 គិរដរីងារ់ 
                                          កដើមផ្ខ្លួនមួយ។ 
       ខ្លោះកលងដលផងាល់      និងភាប ល់របោល់          គ្មម នគិរនឹ រពួយ 
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      ខាល ចដរ ងអី់រា ់       ដដលដមខ្ុំាជួយ               មិនឲយរលួយ 
                                         កភលចការីិ ា។ 
      យប់កេើងខ្ុំារបឹង            កបើ ដភប ីមលឹង              ដថមទុំាងនឹ ថា 
      គូដដលអញយ             និងខ្ុំាពិចារណ៍្               កភលចទុំាងស្កលា 
                                         ពិរជាមានជ័យ។ 
      មិនានដូចចិរថ             ដដលខ្ុំារោិះគិរ                ដរបជាគ្មម នន័យ 
      ររេប់ជាចាញ់             ដលងចង់ហាីថ្             ក វ្ើមុខ្ដូចររ្ 
                                         ដដលអរ់អាហារ។ 
      ដថលងព្ ូនស្រី្               មិនាច់ស្រីដ្                 ួីកបើីថ្ថា 
     ចង់ដរីបាយ             មិនខាល ចយយតា           គ្មម នគិរពិចារណ៍្ 
                                        ថាខ្លួនជាដខ្មរ។ 
     ដថរបផ្ពណ្្                  ខិ្រខ្ុំា ុីំាភ្                     ររេប់របូលដរប 
     ក ើញស្កីន៍កគស្កា រ  របឹងក វ្ើតាមដដរ              គិរកមថចឲយដរ 
                                        កគថាខ្លួនស្រីី់។ 
     ឯការកីលៀ រ ់           ក ោះវញិកស្ករជា ់        ដូចខ្វោះអុំាកាោះ 
     កបើ ូីផ្ងមួង              មិនកចោះកីលៀ កស្កោះ       ឲយជាងកដរកចាោះ 
                                        ដរម៉ាូដណាខ្ច្។ 
     កររោះខ្វោះ ុំាណ្រ់            កេើបខ្ុំាដចងចារ់             ហា ់មិនដឹងអ្ 
     គ្មម នខាម ីនរណា          ចង់កគីថ្                      នឹ ក ើញចង់លផ្ 
                                        ឬ ៏ីាុោះស្កា ប់។ 
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     ឬចង់បងាួរ                   ក វ្ើឲយរបុីឆាួរ              ចាី់ហាមមិនស្កថ ប់ 
     គ្មរ់បូរាណ្កព            ានក មងពុុំារតាប់            កររោះខាល ចខ្យល់ចាប់ 
                                        កេើបដឆ ក ើយកខ្ើច។ 
     ចូលវរថកពលណា          កលា យយកលាតា       គ្មរ់ក ើញចង់ក ើីច 
     មិនហ៊ានបរ់កជើង          ខាល ចរបុីបកញ្ច ើច          ដូចខាល ចីកងាើច 
                                        កដញខាុំា តាទ ។ 
     ខ្ុំាទមទរីិេនិ              ដដលខ្លួនរបរពឹរថ           ឲយក ើីមគ្មប ណា 
     ដរមិនដមនលា               កររោះចង់ចូលារ         ឬជ ់ ញ្ញឆ  
                                        ដូចរបុីកេដឹង។ 
     ខ្ជិលក វ្ើការផធោះ                បុងរេូងកីធើរីធោះ          កររោះអ្ផ្ថង បឹង 
     មិនានកដើរកលង          កទោះជាខ្ុំារបឹង              ដម៉ាឪគ្មរ់រឹង 
                                        ថាគ្មរ់អារ  ់។ 
     ដម៉ាចង់ឲយលា                   ូនស្រីី់បវរ              េឹ ដភប មិនស្រី ់ 
     កររោះដរស្កថ យករកាយ   គិរមួយស្រីប ់             ុុំាដូចីុនខ្ 
                                        កដើរវកងវងផលូវ។ 
     ដល់កពលរជុលខ្លួន        រូបស្រីី់ស្រី្ីងួន         កគកា យ កៅ 
     ល ់ដូចជាីរវ             អកស្កចកព  ូវ            កពលក ោះីល់កៅ 
                                        ដរការករបោះឆ្។ 
     ខ្លោះលោះបង់រាណ្          បុងចិរថមិន ានថ            ូនឥរខាន់ស្កល  
     កររោះ ថ្កភលើរកភលើន           លង់នឹងរណាា               កោយមិនពិចារណ៍្ 
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                                         ុំាអាស្រីូវក រ ថិ៍។ 
     ខ្លោះយ  ូនកចញ            ុុំាឲយកទកមបញ               រ យញរិកដៀលកជរ 
      ុំាឲយខូ្ចក ម្ ោះ            កររោះនឹ ខាម ីកគ          ឲយរូបអប កម 
                                        មានការករបោះស្កប ម។ 
      ដល់ដម៉ាដឆារចិរថ            ដដលខ្លួនរបរពឹរថ           អារមមណ៍្ដិរោម 
      គ្មរ់ការ់កាល់កចាល    េឹ ដភប រហាម             កទោះជាចង់តាម 
                                         ៏វាគ្មម នន័យ។ 
      កពលចង់ដ ខ្លួន            ឲយលាីមីួន             គ្មម នានការអ្ 
      មិនមាននរណា            ចង់ស្កថ ប់ីមថ្              គិរដរកជរីថ្ 
                                        កររោះខ្លួនាល ប់ខួ្ច។ 
      មិនកលើ េឹ ចិរថ           ខ្ុំាក វ្ើលាពិរ                  កររោះអ្របដូច 
      កៅនឹងករឿងមុន            ឲយរូបខ្លួនរូច                ចិរថមិនរុងករាចន៍ 
                                        ដលងចង់រី់កៅ។ 
      កររោះអ្កលា កនោះ         ចកងាៀរអ្កមល៉ាោះ                ដីនរូចកព  ូវ 
      ីរមាប់រូបខ្លួន             ហា ់ដូចគ្មម នផលូវ           ឲយ្នកដើរកៅ 
                                        រ ផលូវលាាន។ 
      កណ្ាើ យរទុំារបឹងរី់       ររោបររដួី              ឲយញរិីណាថ ន 
      កមើលក ើញករឿងលា       ដដលខ្លួនរគប់រាណ្     ក វ្ើដល់កររើយរតាណ្ 
                                        ពិរជាមានន័យ។ 
      ីូមអងវរញរិ             កមតាថ ខ្ម្ឃាម រ                  ីក ថ ីរបណ្្ 
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      ដល់ក មងដដលខុ្ី       ស្កងលាជាថម្                 ុំាកៅរ អ្វ 
                                        ដដលលាកថាើងថាា ន។ 
       ុុំាឲយគ្មប មាន                 នូវការកស្រី ឃាល ន         និងរួចចា ស្កទ ន 
      ព្ផលូវអារ  ់                 កៅរ លាាន               ដល់កររើយីុខ្ស្កនថ 
                                        ផុរ ថ្កម មង។ 
      ដូចរ យចាី់ថា         កដើមបញីស្ណា              ដដលចាី់ នលង 
      មានេុំារុំាងថម្                ដរងកចញម ីបង        រ យកនោះររូវចង 
                                        ចាុំាជា ់ឲយលា។ 
      របីិនេុំារុំាង               មានករាគរង្រាុំាង            ុំាលា ់  រ 
      ីូមជួយយិរកយង      ឲយស្រីី់បវរ                ងខ្ុំាបនថ 
                                         ជ្វរិភលឺថាល ។ 
      កីលោះករឿងអារ  ់           ឈប់មួយស្រីប ់         ក ើយយ ករឿងណា 
      ដដលជាករឿងលា             ម ដថលងចរចា               ុុំាឲយញរិថា 
                                         ខ្ញុុំាកនោះលកមាៀង។ 
      កលើ ដរករឿងីាុយ         លាមិនរបថុយ              យ ម ករៀបករៀង 
      កដើមផ្េុ ឲយ                  ក មងខូ្ចរបិរករបៀង       ករបៀបដូច ុីំាកនៀង 
                                          ុំាដរអារមមណ៏្  ។ 
      អុំាព្ ូនលា                     ចិរថដីនបវរ               គិរក ើញករ ៀមរ ុំា 
      នឹងការីបាយ            ហា ់ដូចមិនីម         បុងចិរថខិ្រខ្ុំា 
                                         ករ បយ វជិាជ   ។ 
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      ករកា កេើងព្រពឹ           អងគុយរមលឹ                 កមករៀនការង្ហរ 
      ទុំាងកៅឯផធោះ                ស្កលាពុោះររ             គ្មម នគិរនឹ   
                                        នឹងការមានាន  ។ 
      ខ្លោះីិ ាក ើយ            ជិរានដល់កររើយ       ដរបររូវខ្ ខាន 
       កររោះដម៉ាឪរ                ចិរថ ូនមិន ានថ           គ្មម នកពលស្រស្ក ស្រស្កនថ 
                                         ដីនរពួយរោិះគិរ  ។ 
      រ ការង្ហរក វ្ើ                រាល់រគប់អុំាកពើ                ពិា រពួយពិរ 
      ចង់ករៀនានខ្ពី់          មិនានដូចចិរថ             ករឿងក ោះគឺីទិរ 
                                        បញ្ញា កោោះស្រស្កយ   ។ 
      ក មងខ្លោះខ្លួនរ                ខ្ុំារបឹងររដរ                   ស្រីវា យអាយ 
       ក វ្ើការង្ហរផង              មិនហ៊ានី្ុចាយ           េុ ដរចុំាណាយ 
                                        ករៀននិងកីៀវកៅ  ។ 
      កររោះយល់ចាី់ថា     ការរបឹងីិ ា               អាចជួយ ុំាផលូវ 
      ដល់មនុីសរគប់គ្មប        ដដលដរចង់កៅ             ចា កចញផុរនូវ 
                                        េ្ដដលទបកថា    ។ 
       កបើមានចុំាកណ្ោះ            ក ើយយល់ដឹងកចោះ        មិនាច់កស្កយកស្ក  
        ក វ្ើការអវ្ៗ                  មិនររូវកគកខា               កពលក ោះអាចករកា  
                                        កងើបផុរព្ដ្   ។ 
        ខ្លោះចង់ីិ ា              មិនានកោយស្ករ        កររោះខ្លួនរ រ ្ 
        ដូច ូនអប មាន          គ្មម នខ្វល់រពួយថវ្            រី់មានអរទន័យ 
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                                        ជ្វរិស្រីី់ថាល    ។ 
        ចុំាដណ្  ូនស្រី្           ងខ្ុំាឃាម រខ្ម្               បញ្ឈប់ីិ ា 
        រ ការង្ហរក វ្ើ              លោះបង់កាយ               ចង់ឲយរគួស្ករ 
                                        ាន ថ្ីុខ្ស្កនថ   ។ 
        មុននឹងបញ្ច ប់            ីូមកលើ រមាមដប់        ជូនពរីណាថ ន 
        ីូមមាន ថ្ីុខ្          កៅរគប់េ្ស្កទ ន             ានីុខ្ក សម ានថ 
                                        រគប់េ្ ដនលង   ។ 
        កនោះជាករឿងខ្លោះ            ដដលខ្ញុុំាដឹងចាី់          កលើ ម ចារដចង 
        ពិរជាមិនអី់           នូវករឿងចុំាដបង                ដដលដម៉ាឪដរង 
                                        ដររពួយរោិះគិរ   ។ 
        អុំាព្ករឿង បឹង              កបើនរណាដឹង              ីូមដថលងការពិរ 
        ក ើយីូមជួយដថម    ជួយផ្ចបរបឌិរ              ឲយររូវរ មរ ឹរយ 
                                        រគ្មន់ក វ្ើជាស្កព ន   ។ 
        កដើមផ្ចមលង                រគប់យុវវយ័                  ីូម ុុំាឲយមាន 
        ជួយ ថ្អភ័ពវ               គឺររូវខ្ុំាករៀន                 ីូររអានរកបៀន 
                                        កមករៀនរគប់ីពវ   ។ 
        ីូមកគ្មរពលា           អី់ញរិរគប់គ្មប          ក ើយីូមជួយ ប់ 
        នូវករឿងរឹងរេូង          និងការ្ុញថប់            កពលកនោះីូមចប់ 
                                        កីច ថ្ីកងខប   ។          

                                                      ឧាី  ផ្ងន ពុទឌ នុភាព 
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គ្នលឹោះកនងុការគ្៊ិតគ្ំន៊ិតជាបទព៊ិចារណា 
ការទូនម នពគ្ពនោះជាពុទធភាស៊ិត 

     3 
បណ្ឍិ រគួររមាល់ខ្លួនេុ  បុង 
គុណ្ដ៏ីមគួរជាមុនីិន 
ក ើយីឹមករបៀនរបកៅអប  
ដផ្េជាខាងករកាយ  
(ក វ្ើយ៉ាងកនោះ) នឹងមិន 
លុំាា ។ បុគគលករបៀន 
របកៅអប ដផ្េយ៉ាងណា 
ររូវក្វើខ្លួនឯងឲយានយ៉ាង 
ក ោះដដរអប ដដលេូ ម ន 
ខ្លួនលាក ើយកេើបគួរេូ ម ន 
អប ដផ្េានកររោះថាខ្លួន រមេូ ម នានកព ណាី់។  

 
រគ្ប់ជវី៊ិតមនសុសសតវ 

          ត្គប់ជីវរិជារបស់ខលួន     បហើយមានភាពសំខាន់ដល់ត្គសួ្វរមដលអនក្
ស្សឡាញ់បគ ការលួចជីវរិអនក្ដថ្ែមក្បដើមបផីលត្បបយាជន៍របស់ខលួនចរ់
ែុក្ថា ជាការជាន់ឈលគី្មន  មនុសសមដលត្បថ្ពត្រូវបចេះជួយគ្មន  មិនមមនបំផ្លល ញ
ជីវរិអនក្ដថ្ែដូចគ្មន បន្ទេះបែ។ 
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ទវីបឈោក 
      ែាីបបលាក្អាចបធាើឲ្យ 

មនុសសបធាើអាីបានត្គប់ 

យា ងពយយាមត្គប់ 

យា ងមដលខលួនត្រូវការ  
សូមបីមរក្បរ់ខលួនឯង 

បំផ្លល ញកិ្រតិយសនិង 

អនក្ដថ្ែបំផ្លល ញកិ្រតិយស 

 ភាពជាមនុសស មរយា ង 

្ខ្ុំបជឿជាក់្ថាអំបពើលអ 
អាចបំផ្លល ញអំបពើអាត្ក្ក់្ 

បដាយគ្មេ នលតក្ខខតណ្ឌ បន្ទេះបឡើយ។  អវី? រតូវឈរៀន 

អាី? មដលជាការបរៀនសូត្រ 

បន្ទេះ គឺត្បវរតិស្វស្តសតែុក្ឲ្យ 
បយើងបរៀនសូត្រក្នលងមក្អាី 
លអអាីអាត្ក្ក់្អាីត្រឹមត្រូវបន្ទេះ 

បយើងត្រូវមរយល់ពីការត្បត្ពឹរត 
របស់មនុសសអាី? ខុសបន្ទេះយា ង 

ពិរត្បាក្ដបជៀសវាងត្បត្ពឹរត 
អំបពើអាត្ក្ក់្ស្វងអំបពើលអវរថុទំង 

ពីរបនេះវាសថិរបៅជាមួយមនុសស 
ជាបរៀងរហូរ មិនថាអន្ទគរឬ 

បចចុបបនន ឬក៏្អរីរបន្ទេះបែ។ 
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អនកពរ នព៊ិត 
         ជ្វរិអប ករៀន រដមងមិនករ ើី េ្ ដនលងកេើយឥរយិបថទុំាង 
៤    កដ    កដើរ  ឈរ  អងគុយ  ជាកដើមករៀនានទុំាងអី់ឲយដរ
កយើងតាុំាងចិរថពយយមករៀន កោយពិររា ដដមនក ោះ (ាន
ដផលានផ្ងា ជា ់ជាមិនខាន) រដមងកជាគជ័យ បុងជ្វរិ ។             
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Bakü fa eron 
       eronk¾cas;mineron k¾cas;emø:HehIymanEteronBakü 

faeronmYy ma:t;KµanRBMEdneTGayubu:nµan k¾eronminecH 

cb;Edrបទេះ´Gayu 50 k¾edayebIminecHRtÚvEtcUl 

salaGkçr³kmµeCosminputeLIy .                 
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កនូពកមង 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CIvitGñkeroncas;TuMk¾GaceronsURtBIkUnekµg)anpgEdrNa. 
ខ្ួរកាល 

ខួ្រ ាលរបី់មនុីស 
កយើង កបើគិរដរករឿង 
លាៗ  ជ្វរិពិរជាស្រីី់ 
ថាល  មនុីសមានបញ្ញដ   
រដមងលាងជរមោះខួ្រ 
 ាលមិនឲយមាន 
ករគឿងកម មង បុងចិរថ ។ 
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minsÁal;)ab 
mnusSxøHecHsresr 

Baküfa)abbu:Enþmin 

sÁal;Baküfa)ab 

enaHមាននតយya:g 

Naបន្ទេះផង!.       
 ពទើបហតយល ់

ករឿងកេើបដរយល់ព្មុនខ្ញុុំា 
មិនកចោះក ើយ ៏មិនយល់ 
ឥេូវអប បករងៀនខ្ញុុំា ក្វើឲយខ្ញុុំាយល់នូវអវ្រគប់ដបបយ៉ាងក ើយ បុងីងគមមនុីស
បចចុបផនបកនោះ។ 

ខ្្ុំាឈចោះឈទីបខ្្ុំាដឹង 
 

ខ្្ុំពចោះខ្្ុដំឹងខ្្ុំយល ់
 

ពរ ោះខ្្ុំោនស៊ិកា 
 

អនកបពរង នខ្្ុំ    ខ្្ុំ 
 

នឹងបពរង នអនកវ៊ិញ ។ 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 126 

 

cMNIGñkkarEst 
       mnusSeyIgkalNakøay   CacMNIGñkkarEst b¤cMNIGñkRsúk   

sUm,IEtmþgvaTukCacMNucsUnürbs;CIvit eRBaHfaeRkABIenaHeyIgRtÚveK 

ឃល ំemIlehIyRtÚveKcab;kMhusRKb;eBlevlaGñkyl;ehIyb¤?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តាមពតិ 
        តាមពិរមនុសសត្គប់គ្មន  ខាល ចការត្បត្ពឹរតគិរខុស បែើបរក្វធីិបំបារ់
កំ្ហុសឲ្យខលួនបដាយមិនខាល់ថា អនក្បផសងបត្បើវធីីបន្ទេះឬក៏្អរ់បែ  មរគិរថា     
លែធផលថ្នការត្បត្ពឹរតអាច  ត្រឡប់របសនងបៅ វាធ្លល ក់្មក្បលើខលួនវញិក៏្ថា
បានមដរ្។       
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អតឱ់នឲ្យគ្នា ឈៅឈទីបចតិាសខុ្ 

        ការអភតយបទស គឺជាបរឿងងាយមិនបាច់ចុេះែុនចុេះក្មាល ំងមិនចំបាច់
សងសឹក្អាីបឡើយ មរអនក្ខលេះត្ពមទំងខារបពលបវលានិងសរិបញ្ញា បៅ
ជាមួយវា បែើបបភលចនូវថ្ងៃបនេះបយើងឈានមក្ដល់ បៅត្រង់ចំណុ្ចបនេះបហរុ
អីក៏្លិចលង់បៅអរីរកាលបៅវញិ រហូរបក្ើរជា  បភលើងមក្បឆេះបោលោល
បៅក្នុងបចចុបបនន ត្ពមទំងបធាើចិរតរបស់ខលួនមិនសុខសៃប់បៅវញិ។ 

 
 

មិនយល ់
       បត្ពាេះមរបគមិនយល់ថា បសចក្តីសុខមិនមមន វាសថិររហូរបន្ទេះបែ្ 
មរវាបធាើឲ្យបយើងបឃើញថា វាមានក្ប់ពពក្មរមបរជាគ្មេ ន     បសចក្តីសុខ 
បត្ពាេះបៅមានភាពបលាេ ភ។ 

 
 

ការរសឈ់ៅររថ្ព 
        ក្នុងការរស់បៅដ៏ត្បថ្ពត្គប់មផនក្ ការបធាើការឲ្យបានផលលអមមនពិរ
អាស្សតយបៅបលើចំបណ្េះមរមយ ង   ក៏្មិនបានមដរ្ វាអាស្សតយបៅបលើ
ភាពសុចររិបែៀងត្រង់ផងមដរភាពបរសុិែធបៅក្នុងចិរត បែើបជាការរស់បៅ
ត្បបសើរ។ 

 
 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 128 

 

លយុកាក ់
         បរើលុយកាក់្   ពិបាក្រក្ឬ?      តាមពិរបសចក្តីសុខបែមដលពិបាក្
រក្ជាង បសចក្តីសុខបៅែី្  បសចក្តីែុក្ខក៏្មានបៅែីបន្ទេះ បត្ចើនភព 
បត្ចើនជារិ បហើយមដល   បយើងមសាងរក្បសចក្តីសុខពិរមិនទន់បឃើញ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ខ្សុ 
មនុសសបយើងបបើបធាើខុស 

បហើយត្ពមែែួលនូវអាី?  
មដលខលួនបធាើខុសបន្ទេះបហើយ 

បចេះរក្នូវមបធយបាយអាី? 

មដលលអបយើងបផតើមជីវរិងេី 
្ខុសជាត្គូកំុ្បធាើ វារបៅ 

បែៀរបធាើបានបយើងរមមងបាន 

បសចក្តីសុខត្គប់កាល ។ 
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កុំាទកុចិតាឈគ្ 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
           
           
        ពឹងអាកដថ្ទវារគ្ននម់តជាចំាមណកមយួមតប៉ាឈុណាណ ោះររការ 
 
មដលសំាខានជ់ាងឈនោះឈរៀនពឹងខ្លនួឯងឈទីបររឈសីរជាង។ 
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ចិតារទាំាមិនបាន 
មនុីសចិរថកៅថ មនុីសកយើង 
រគប់គ្មប កបើមានីភាពចិរថ 
រប បរពមកោយកទីៈចិរថ 
ដឹ  ុំាក ើយភាពកជាគជ័យ  
រដមនមិនមានព្កររោះខ្លួន 
មិនកចោះអរ់រទុំានូវបញ្ញា  
ដដលីមុគស្កម ញក ើរកេើង 
ចុំាករោះមុខ្ជាពិកីីក ោះ 
ជ្វរិរី់កៅរបចាុំាផ្ថង បឹងឯង។ ការអរ់្ន់អរ់រទុំាកនោះមិនដមនជាករឿងង្ហយ
ក ោះកេ  ក ើយ  ៏វាមិនដមន ួីនិីស័យកយើងថាេូ ម នចិរថខ្លួនឯងមិន
ានក ោះដដរ អវ្ដដល ុីំាខាន់ក ោះទល់ដរីិ ាដីវងយល់ឲយានចាី់
 ុំាណ្រ់ដឹងកោយបញ្ញដ ពិចារណារ ក រុក ើយនឹងផលកេើបចិរថកៅជាីុខ្។ 

 
ច៊ិតតរទាោំន 

        មនុីសកយើងរគប់គ្មប រទុំាអវ្រទុំាាន ប៉ាុដនថរទុំាអរ់្ន់ បុងការអប់រ ុំាដុោះ
ខារ់ីមាា រចិរថមិនាន។ មនុីសខ្លោះ កចោះអរ់្ន់អរ់រទុំាាន បុងគុ រ ូរ
កៅដល់ ៤-១០-២០ ឆ្ប ុំាឬមួយជ្វរិកចោះរទុំាាន ប៉ាុដនថមិនកចោះអរ់្ន់ករឿង
បនថិចបនថួចរទុំាមិនានគួរឲយអន់ណាី់ បុងជ្វរិក ោះ។ 
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អំណាចពទាសៈច៊ិតត 
 
 
        
 
 
 
 
 
         
 
 

      ជាបគ់ុកមុខមិនេវូអាប ់  បាយេុីស្ស្ចបអ់ាចមប៍គ
តេង បភលើងអគគេនីខ្វវ តត់ខវង ហ្វូង   អាតដងយាមខ្វង
បរៅ រពកឹប ើង ២-៣កតបរជាការហាតរ់បាណល្ងង ច
ប ើងបាយ ១ ច្ចនជាការលតដ់ំា ។     
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ការចាប់ពផតើម 
ការចាប់កផថើមកីច ថ្ 
លារបី់មនុីស 
កយើងចាប់កផថើមព្ 
បនថិចៗ បឹងកៅដន 
ីមាល ញ់រវាងកយើង 
ទុំាងព្រលមមឈប់ 
ក ល្ ោះគ្មប ក ើយការ 
ណាក ល្ ោះកនោះវា 
មិនចករមើនទុំាងីង 
ខាងអប ដដលចករមើនក ោះគឺអប កៅជិរខាងរបី់កយើង បឹងឯងណាីមាល ញ់។ 

                               ពោោះរស្មយពដើមពហតុ 
កីច ថ្ីុខ្ឬកីច ថ្ 
េុ ខ វាីទិរកៅ បុង 
ចិរថផ្នបុគគលមាប  ់ៗ 
 ររូវកោោះស្រស្កយកដើម 
ក រុមិនដមនកោោះ 
ស្រស្កយចុងក រុក ោះកេ 
 គួរចងចាុំានូវបញ្ញា ទុំាង 
កនោះឲយចាី់ណា។ 
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ពធវើអំពពើលអ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ក៊ិពលស 
 
មនទ៊ិលហដលជាពរគ្ឿង 
 
ពៅហមងននក៊ិពលស 
 
ោនដល ់ពោភៈ ពទាសៈ 
 
 ពមាហៈជាពរគ្ឿងចង 
 
សតវពោករគ្ប់គាន  ។ 
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ពធវើអំពពើលអទុក 
បុគគលដដលក្វើ 
អុំាកពើលាេុ  
ក ើយីូមផ ្
កៅកាន់េ្ 
 ដនលងណាៗ ៏ 
មានពួ មនុីស 
ឬ ៏កេវតាបូជា 
 កោយអុំាណាចបុណ្យារម្ីនសុំាេុ លាក ើយ។ 

 
ទូនម នច៊ិតត 

         បុគគលដដលេូ ម នចិរថលាក ើយចិរថកនោះរដមងនូវជា
ីុខ្ីងប់រគប់កាលទុំាងពួង។ 
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ច៊ិតត ស ស្មអ ត 
បុគគលលា 
ក្វើ 
អុំាកពើលា 
ីភាព 
ផ្នចិរថ 
រដមង 
ស្រីី់ថាល  
ជានិចចកោយអុំាណាចចិរថេូ ម នលាក ើយបុគគលេូ ម នចិរថមិនានីភាព 
ផ្នចិរថរដមងកម មង។                 ទនូម នច៊ិតត 

បុគគលដដលេូ ម ន 
ចិរថ 

លាក ើយចិរថកនោះ 
រដមង 

កៅជាីុខ្ីងប់រគប់ 
 

កាលទុំាងពួង។ 
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ពសចកតទីុកខ 
ីរវទុំាងឡាយ 
មានកីច ថ្ 
េុ ខម ព្ 
បញ្ញា ជ្វរិ 
មិនទន់កោោះ 
ស្រស្កយកៅ 
កេើយកររោះ 
កៅមានខ្នឌ ៥។      ពមតាត ច៊ិតត 

មនុីសីរវទុំាងអី់ 
រី់កៅររូវមានកមតាថ  
ដល់គ្មប នឹងគ្មប  កេើប 
ីុខ្ីនថិភាពក ើរ 
មានអប ចករមើន 
កមតាថ ចិរថានលា 
រដមងជាអប មាន 
ចិរថេូលាយកោយ 

     អុំាណាចីងប់ បុង្ម៌។ 
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ពហតុន៊ិងផល 
រពោះីមាម ីមពុេន 
រេង់រតាី់ 
របកាី 
ីដមថង 
ក រុ 
ក ើយ 
និង 
ផលជានិចច។ 

                        បញា ជីវ៊ិត 
របភពផ្នបញ្ញា ទុំាងឡាយក ើរ 
កចញម ព្ ិកលីខាង បុងចិរថ 
មិនទន់កោោះស្រស្កយព្កររោះអប  
កៅមានករគឿងីមុគស្កម ញជាករចើន 
កៅ បុងចិរថរបី់អប ក រុដូចកនោះ 
ក ើយកេើបអប កោោះស្រស្កយវាមិន 
កចញកស្កោះចិរថរបី់អប ករចើន 
កោយករគឿងកម មងកៅជុុំាវញិ 
ខ្លួនរបី់អប ទុំាងខាង បុងទុំាង 
ខាងករៅបិេាុំាងកោយអវជិាជ ។ 
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ច៊ិតតរសសថ់ាល  
        ភាពស្រីី់ថាល ផ្នអារមមណ៍្គឺកផថើមកចញម កៅតាមរយៈផលូវចិរថជារបានរប ុ្ំា។ 
       ផ្កក យ 
ពនលឺរពោះច័នធរបក ើីរ 
ជាងពពួ ផ្ងា យ 
ទុំាងឡាយមនុីស 
រលទុំាងឡាយ 
មានចុំានួនករចើន 
មិនរបក ើីរក ោះ 
កេើយវារដមងបងា 
បញ្ញា  បុងីងគម 
                            កាន់ដរករចើនកេើង ។ 

មនុីសអស្កច រយ  
 (បណ្ឍិ រ 

ីបផុរី)ដរ 
   មាប  ់របក ើីរជាង 

បុគគលរល 
ទុំាងឡាយ ។ 
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រតមីួយរតក 
 ររ្មួយររ ីាុយមួយ 
ីាុយទុំាងអី់កបើអប  
ដឹងថាររ្មួយររ នឹង 
វាីាុយក ើយគឺកយើង 
ររូវយ វាកចញ ុុំាេុ  
វារកៅកេៀរណាគឺកៅ 
ីល់ប៉ាុ ម នវាកៅលាទុំាង 
អី់ដមនកេមិរថៗ  ទុំាង 
អី់គ្មប ីូមវភិាគ។ 

                                           ដងូ 
ដូងមួយាល យមានរ ់មាន 
 េិ ីូមមិរថៗ ទុំាងអី់ 
វភិាគទុំាងអី់គ្មប   កាល 
ដដលីកងារពិនិរយពិចារ 
ណាឲយានចាី់លាី់ 
ក ោះ គឺជាករឿងដដលកយើង 
រគប់គ្មប គបផ្ដីវងយល់ 
កោយបញ្ញដ នូវអវ្ដដលជា 
ករឿងពិររា ដក ោះ។ 
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ចរិតរបសម់នសុស 
 

 ូនៗ ក ើរព្ផ្ផធមាថ យដរ 
មួយក រុអវ្ ៏អរថចររិ 
អ្យស្រី័យ កផសងៗ គ្មប  
អញ្ច ឹងមិរថ ី ូមពិចារណា 
ទុំាងអី់គ្មប ផងចុោះមិរថ  ៗ
 អប អានទុំាងឡាយ។ 

 
 

មិនដងឹខ្លនួ 
       មនុសសបយើងមាន ក់្ៗ មរងមិនដឹងខលួនថា មានរបស់មានរថ្មលបៅជិរ
មក្បរខលួនស្ស្វប់បៅបហើយ ជាពិបសសមនុសសសំខាន់អនក្មដលស្សឡាញ់
បយើងជាងជីវរិ រហូរមដលបយើងបារ់បង់វាបៅ។ បែើបបយើងស្សវារបស់បន្ទេះ 
ឲ្យត្រឡប់មក្ឪពុក្មាត យជាអនក្ផតល់កំ្បណ្ើ រ ជាមនុសសសំខាន់ក្នុងជីវរិ
បយើង គ្មរ់ចិញ្ច ឹមជីវរិបយើងបដាយក្តីស្សឡាញ់ បបើបយើងបមើលរលំងក្តីបារមភ     
ក្តីស្សឡាញ់បនេះអនក្    រមមងមិនបាន    បសចក្តីសុខបន្ទេះបែ ចូរដាស់បរឿន
ខលួនឯងថា បយើងត្រវូបធាើជាកូ្នលអយា ងសំខាន់បៅក្នុងជីវរិបយើងបនេះ។ 
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លិចលងភ់ាពបរាជយ័ 
ការបកណាថ យខ្លួនឲយលិចលង់  បុងភាពបរាជ័យ បុងអរ្រកាលមិនអាចជួយ
ក្វើ? អវ្ឲយរបក ើីរកេើងកេ  មានដរក្វើរបី់កផសងៗ  បុងអ គរលិចលង់ឲយ
កៅតាមដដរ  ុំា ុីឆគងកៅអរ្រ  គឺជាកមករៀនដ៏មានរផ្មលក ើយការបរាជ័យ
ករកាយកយើងររវូចាុំាថាកយើងមិនបរាជ័យដដដលៗកេៀរកេ។                                 
                                    តរមូវការរបសម់នសុស 
         មនុីសមានររមូវការមិនកចោះចប់  មិនកចោះក ើយរពមក វ្ើរគប់យ៉ាងកដើមផ្ាន
នូវររមូវការ ក ើយកោយមិនគិរថាក វ្ើឲយអប ដផ្េកគឈឺចាប់ ក ើយក ើរេុ ខកេ 
ក ោះកេើបជាមូលក រុក វ្ើឲយមនុីសស្កង មមចុំាករោះគ្មប  នឹងគ្មប ដរផ្ថងណា មមក ោះ ុចផលម 
ឲយវញិកពលណាកីច ថ្េុ ខក ោះប ់ម ខ្លួនឯងការភ័យខាល ច ៏ក ើរកេើងភាល ម។ 
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កនូកំារព្វ 
            ជ្វរិ ូន ុំាររកវេ ណាី់ ក មងចាី់របុីស្រី្ គួរពិចារណ៍្ ុមារកនោះជា
ក មង ុំាររអរ់ឪពុ អរ់មាថ យគ្មម នេ្ពឹងេ្ពួនកេើយ ករើមានចិរថអាណិ្រកេមិរថៗទុំាង
ឡាយឪពុ មាថ យស្កល ប់កចាលអី់ក ើយគួរឲយីកងវគណាី់ជ្វរិីរវកលា ។ 
           អាកខ្លោះ 
អនក្ខលេះរវល់មរគិរ 

បរឿងលុយភាព 

មានបានផល 

ត្បបយាជន៍ 

របស់ខលួនឯង  
បដាយមិនគិរ 

ថាអនក្ដថ្ែបគ 

លំបាក្យា ង 

្បែការយក្ 

របស់មិនបរសុិែធ 
មដលបគរក្បានមក្បៅដូរលុយបដាយសុចររិមិនខុសអីនឹងការបបាក្ត្បាស់បែ បបើ

បយើងយក្ចិរត 
ែុក្ដាក់្អនក្ដថ្ែ 

ឲ្យដូចជាខលួនឯង 

ថ្ងៃបត្កាយបយើងមិន 

ែែួលបានែុក្ខ 
បទសអាី?បឡើយ។ 
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ចិតារបសម់នសុស 
ចិរតរបស់មនុសសបរ់មបន 

បត្ចើន្ស់មានទំងភលឺ 
ទំងងងឹរបបើត្គប់គ្មន បចេះ 

ហារ់ហាមចិរតបចេះខាេ ស 

ក្នុងអំបពើបាប ភាពងងឹរ  
ក៏្លាក់្ែុក្បសៃៀមបហើយ 

 ក៏្មិនអាចបធាើបាបអនក្ 

្បានបែមរបបើបយើង 

មិនគិរពិចរ្មុន 

បពលបធាើ ខាងងងឹរ 

របស់បយើងក៏្អាចបធាើបាបអនក្ដថ្ែបានមដរ។                    ឈមីលមនសុស 
ការកមើលមនុីសគឺ 
កមើលព្េឹ មុខ្ 
របី់មនុីស  ៏ 
អាចបញ្ញជ  ់ព្ 
ជករតេឹ ចិរថ 
របី់មនុីស 
ក ោះកនោះគឺជា 
ករឿងពិរដដល 
ីទិរ បុងចិរថ 
មនុីស។ 
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ឱកាសលអ 
កយើងីុេនដរ 
រ ឱកាី 
ុីំាខាន់កដើមផ ្
ចាប់កផថើមនូវ 
ករឿងលាៗ   
ដដលាន 
តាុំាងចិរថ 
កោយគិរ 
ថា កលា  
កនោះមិនកេៀង 
ទរ់កេ។ របីិនកបើជាករឿងដដលកយើងគិរក ោះ ជាករឿងលាគួរដររបញប់
កដើមផ្ឲយកាល យជាការពិរ មិនចាុំាាច់ឆ្ប ុំាថម្ដរប៉ាុណ្តឹ ងកេ កយើង ៏ានកីច ថ្
ីុខ្រកៅ  (កីច ថ្លាមិនករ ើី ផ្ថងក ោះកេណា) ។           តស ឈូដើមបីកនូ 
ការរីូ៊ពយយម បុងការ 
ចិញ្ច ឹមប្ាច់ដថរ ា ូនៗ 
ក ោះរដមងជួបនូវឧបី គ 
 បុងជ្វរិរាប់មិនអី់ក ោះ 
កេើយ មិនថាមនុីសឬីរវ 
ដរងដរមាននូវបញ្ញា មិនកចោះ 
ចប់ បុងជ្វរិរបចាុំាផ្ថងក ោះ ។ 
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ឈរឿងពិត 
កនោះជាករឿងពិរផ្ន 
ជ្វរិដម៉ារគប់របូ 
ដដលពួ គ្មរ់ 
ាល ប់មានការឆលង 
ការ់ នលងម  
ក ើយ បុងជ្វរិ 
 ដ៏ដីនលុំាា  
យ៉ាងផ្រ ដលង  
ក ោះ ដូកចបោះីូម 
 ូនរបុីស្រី្គួរ  

គិរល ផ្លដល់អប  
មានគុណ្ឲយណាី់ កេើបកីច ថ្ីុខ្ក ើរមានដល់កយើងយ៉ាងពិររា ដមិនខាន។  
ទឹកមភាករបសម់ម៉ាខ្្ុំា 
េឹ ដភប អប មាថ យដរង 
ដរស្រី ់រាល់ផ្ថងមិនដមន 
ថា អរ់បញ្ញា ក ោះកេើយ។ 
 ដម៉ាឈឺចាប់ បុងឱរានឹ កេើង 
កខាល ចកររោះដរ ូនម ចាប់ 
ផ្ផធចិរថដម៉ាមផ្មនឹ រ  ូន។ 
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មម៉ារទាំាលំាបាក 
          ដម៉ារទុំាលុំាា ករចើនផ្ថង ដខ្ កររោះដរ ូនម ចាប់ផ្ផធកទោះយូរឬឆ្ប់
មិនករលីថ្ចិរថដម៉ារ ុំាផ្ពចុំាករោះ ូន។ 
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ទឹកច៊ិតតអនកមានគ្ុណ 
អូនីមាល ញ់មាីបង 
 កមើល ូនកយើងកគ 
កគងស្រីួលណាី់ 
អូនកមើលន៎ុោះ ូន 
កយើងកគកគងអញ្ច ឹង 
ដូចបងកៅព្ក មង 
ណាី់ អូនឯង 
ថាឲយដរបងកាល 
អូនឯងកៅព្ក មង 
 ៏ អញ្ច ឹងដដរ  ុុំាថាដរបងស្រី្ស្រីី់េងវង ៏ដូចបងដដរ។     
   អនកមាត យខ្្ុំ 
អប មាថ យខ្ញុុំាេឹ  
ចិរថរបី់គ្មរ់ 
កទរេន់ មាន 
ចិរថេន់ភលន់ 
ីមជាអប  
មាថ យមាន 
រព មវហិារ្ម៌។ 
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ច៊ិតតបរ ៊ិសទុធ 
កីច ថ្ស្រីឡាញ់ 
របី់មាតាបិតា 
កផថើមកចញព្ 

មក ីកញ្ច រ  
ដ៏បរ ិី ុេនីរមាប់ 
 ូនទុំាងឡាយ 
ររូវគិរកីច ថ្ 
លារបី់ដម៉ា ។ 

 
ជីវ៊ិតហម៉ែខ្្ុ ំ

ដម៉ាខ្ញុុំាីូមផក្ពលខ្លោះ 
ក្វើការង្ហរហាល 
កភលៀងហាលផគរ  
 ៏ដម៉ាមិនករលីថ្  
ដម៉ារទុំាលុំាា  ៏ 
កររោះ ូនកដើម 
រេងូរបី់អប ដម៉ា 
គឺជាជរម ដ៏  ់ 
កៅថ ីរមាប់ ូន។ 
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ពោកឪពុកអនកមាត យខ្្ុ ំ
        ឪពុ មាថ យខ្ញុុំា ីូមផពួ្ គ្មរ់ខុ្ីគ្មប នូវររង់ល ខណ្ៈីមផរថិ ៏ពិរ  ៏
ប៉ាុដនថពួ គ្មរ់ទុំាងព្រមានចិរថស្រីលាញ់ខ្ញុុំាណាី់ គ្មរ់ពិរជា(អប មានគុណ្) 
មនុីសអស្កច រយីរមាប់ខ្ញុុំា។ 
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ពសចកតីរសោញរ់បសហ់ម៉ែខ្្ុ ំ
ីូមផ្ដរីរវ 
រិរចាឆ ន  ៏មាន 
មក ីកញ្ច រ  
កីបហាចុំាករោះ 
 ូនរបី់ 
វាផងដដរ 
 កររោះវា 
មានចិរថ 
ស្រីលាញ់។ 
ទឹកចតិាអាកមម៉ាខ្្ុំា                                                      អប ដម៉ាីូ៊រទុំាលុំាា   

ីពវរគប់ដបបយ៉ាង  
កដើមផ្ ូនទុំាងឡាយ 
ដម៉ាហ៊ានលោះបង់ជ្វរិ 
 ៏ដម៉ាមិនគិរ។ ខ្លួនដម៉ា 
ក្វើជាបងគង ីរមាប់ 
ជ្វរិ ូនដម៉ាដរងផថល់ 
នូវភាព  ់កៅថ ដល់ 
 ូនៗ កទោះដម៉ាលុំាា  
  ៏ដម៉ាមិនករលីថ្ 

 គុណ្ដម៉ាគ្មម នអវ្ករបៀប 
 
ផឹធមានកេើយ ូនីមាល ញ់គួរគិរកៅររង់ចុំាណុ្ចកនោះផងណា ូនមាីមាថ យ។ 
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ពសចកតីរសោញ ់
កីច ថ្ស្រីលាញ់ 
របី់អប មាថ យខ្ញុុំា  
រគប់មនុីសីរវ 
ីុេនដរមាន 
មក ីញ្ញច រ  
កីច ថ្អាណិ្រ 
ស្រីលាញ់ដដល 
ដុោះកចញព្ េឹ  
ចិរថដ៏បរ ិី ុេន 
របី់អប មាន 
គុណ្ (កបោះដូង) កនោះជាករឿងពិរផ្នមនុីសី រវេូកៅដដលរី ់ករកាមកម កលើដ្កនោះ។ 

                                                                              មម៉ៗា   
ដម៉ាយ ចិរថេុ ោ ់ 
ចុំាករោះ ូនៗរគប់ 
កពលកវលាមិនថា 
យប់ឬ  ៏ផ្ថងដម៉ាមិន 
ុីំាផ្ច មាល ុំាងក ោះ 

កេើយ កររោះដម៉ាគិរ 
 ូនគ្មម នដលាចិរថមិន 
ដប ដបរព្ ូនកេើយ។ 
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មម៉ាខ្្ុំា 
ដម៉ាកអើយ ដម៉ាខ្ញុុំា ដម៉ា  
ខ្ុំារបឹងកទោះដម៉ាលុំា 
ា យ៉ាងណា ៏ 
ដម៉ាមិនករលីថ្ 
ចិរថខ្ុំារបឹងល  
ផ្លកដើមផ ូ្ 
នទុំាងឡាយ 
ដម៉ារបឹងទុំាងឈឺ 
ទុំាងជាដម៉ារងរា៉ា ប់ 
េុ ខកវេ កររោះដរ ូនជាេ្ស្រីលាញ់មាីមាថ យដូកចបោះក ើយ ីូម ូនចង
ចាុំាព្កីច ថ្េុ ខដ៏ ុ្ំាក្ងរបី់ពុ ក ើយ នឹងដម៉ាពួ គ្មរ់ឆលងការ់កីច ថ្
លុំាា ី ពវរគប់ដបបយ៉ាង កររោះ អា ស្រី័យ  ូន ជាេ្ស្រ  ីលា ញ់ ។ 

មម៉ាផាលភ់ាពកកឈ់តា  
ដម៉ាផថល់នូវភាព  ់ 
កៅថ តាុំាងព្ដម៉ាមាន 
គភ៌ម កមល៉ាោះ ដម៉ាដរង 
ដរផថល់នូវ មាល ុំាងចិរថ 
ដល់ ូនៗ រគប់គ្មប  
រគប់កពលកវលា។ 
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កតីរសោញ ់
          ថ្ារមភ ថ្ស្រីលាញ់របី់ ដម៉ាដរងជាេ្ពឹងជាេ្រជ ដ៏ដីន  ់កៅថ ជា
េ្បុំាផុរីរមាប់ជ្វរិ ូន។   កបើ ូនមានកីច ថ្េុ ខដម៉ា ៏មានកីច ថ្េុ ខ
ក រុដូកចបោះក ើយកេើប  ដម៉ាជាអប មានគុណ្ីរមាប់ ូនកីច ថ្ស្រីលាញ់
របី់ដម៉ាជាេ្បុំាផុរក ោះគឺកមតាថ ផ្នជ្វរិ ូន។ 

 
 
 
 
 

aa 
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កនូមាសមាា យ 
កគងៗកៅកៅមាី 
មាថ យបុររស្រីី់កឆ្ម 
ឆ្យមាថ យីបាយ 
ចិ ថ  ។ ភាពញញឹម 
ស្រីី់ស្រស្កយរបី់អប  
មាថ យគឺចង់បញ្ញជ  ់ព្ 
កីច ថ្ីុខ្ខាងផលូវចិរថ 
យ៉ាងផ្រ ដលងណាី់ 
ីរមាប់ជ្វរិអប មាថ យ 
ដដលានផថល់ ុំាកណ្ើ រឲយ ូនរគប់គ្មប ក ោះ។                   អាកមម៉ា 

អប ាល ប់គិរកេថា     
អប ដម៉ា ៏ជាយនជុំានិោះ 
ីរមាប់ ូនៗ ផងដដរ 
  ីូម ូនៗ គិរឲយាន 
ចាី់នូវចុំាណុ្ចកនោះ 
អប ដម៉ាឆលងឧបីគគ 
កដើមផ្ពួ កយើងជា 
 ូន បឹងឯង។ 
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ហម៉ែ 
         រ យថា ដម៉ា ជារ យមានអរទន័យ ុីំាខានណាី់ ជារ យដដលព្ករាោះ 
ក ើីមរជួបរជបចូល បុងចិរថរបី់ ូនរគប់គ្មប  កររោះដម៉ាជាអប មានគុណ្ដ៏
យ៉ាង ុ្ំាដរ ដលង គឺជាឲយជ្វរិ ឲយកីច ថ្ស្រីលាញ់ ឲយរេពយីមផរថិ ឲយាន
េេួលការីិ ា។ ដម៉ាជាអប ចិញ្ច ឹមប្ាច់ដថរ ា ូន និងអប កៅជិរ ូន
ករចើនជាងអប ណាៗទុំាងអី់ ទុំាងរ យថា ដម៉ា គឺជារ យដដលមនុីស
កយើងនិយយានមុនរ យដផ្េកេៀរកៅ បុងជ្វរិកនោះណា ូន។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 

ររៀបររៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ          សមាគមអ្នកនពិនធខ្ម ែរ 156 

 

ជីវ៊ិតហម៉ែ 
       ជ្វរិដម៉ា  ដម៉ាខ្ុំាដថ ូន ដម៉ាខ្ុំាចិញ្ច ឹមប្ាច់ការររដថរ ា ូន
រគប់កពលកវលា និងរគប់ដកងាើមកចញចូលរបី់ដម៉ា ដម៉ាគិរចុំាករោះ
 ូន ដម៉ាជាអប ឲយកីច ថ្ស្រីលាញ់ ឲយការ  ់កៅថ ីរមាប់ ូន។ 
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អន៊ិចាច របូមាត យខ្្ុំ 
អនិចាច របូខ្ញុុំា       
េុ ខអវ្ដីន្ងន់ 
គ្មម នអវ្ជួយាន  
មានដរខ្លួនឯង 
កេើបជួយខ្លួនាន  
ខ្ុំាមិនស្រស្ក ស្រស្កន 
ទុំាងយប់ ទុំាងផ្ថង   
ក្វើការកនឿយ រ់ 
អរ់្ន់រីូ៊   កដើមផ ្
គុុំារដូល់ ូនរបុីស្រី្។ 

ទុកខពវទន 
េុ ខកវេ របី់ដម៉ាមាន 
ការឆលងការ់កីច ថ្េុ ខ 
លុំាា ីពវរគប់ដបបយ៉ាង 
ជ្វរិកនោះករបៀបក្ៀបដូចជា 
 បុង ុនកលាខ នយ៉ាងដូកចបោះឯង 
វាមានទុំាង មសរ់ទុំាងមិន មសរ់ 
ករឿងកនោះីរមាប់មនុីសរគប់គ្មប  
រដមងកជៀីមិនផុរកេើយដរាប 
ណាកយើងមិនទន់ដីវងរ  

 
របភពផ្នកីច ថ្ីុខ្ក ើញក ោះ រដមងមានកីច ថ្េុ ខរគប់ៗគ្មប  កនោះជាករឿងពិរីរមាប់
មនុីសេូកៅមិនថាបុគគលណាមាប  ់កេើយ។ 
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អាកមា៉ា ក ់
ីូម ូនរបុីស្រី្ 
ររូវចងចាុំាថាពួ  
កយើងដដលមានជ្វរិ 
រី់ម ដល់ីពវផ្ថង 
កនោះ ៏កោយអាស្រី័យ 
េឹ កោោះអប មា៉ា  ់ផ្ថលម  
ដដរអប មា៉ា  ់គឺជាមនុីស 
លាជាងកគីរមាប់ ូន។ 
                        អាកមានគ្ណុ 

ភាពអស្កច រយ មា៉ា  ់ 
ក ើយនឹង  ា៉ា   
ដដលមានកីច ថ្ 
ស្រីឡាញ់ដុោះកចញ 
ព្រ កៅកដោះដូងដ៏ 
បរ ិី ុេនេកងវើទុំាង 
កនោះដដរពួ គ្មរ់ាល ប់ 
ក្វើ នលងម អស្កច រយ 

ណាី់ ូនៗ 
ទុំាងឡាយ។ 
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បំាណងរាថ្នា របសម់ម៉ា 
បុំាណ្ងរាថាប  
របី់ពុ ដម៉ា  
គឺដរងដរចង់ 
ានបុររដដល 
រប បកោយ 
្ម៌ ទុំាងកនោះ 
 គឺជាការ 
រាថាប ផ្ន 
កលា អប  
មានគុណ្ 
ទុំាងព្ររគប់គ្មប ចង់ានគឺក ើញ ូនកចោះក្វើលា បុងជ្វរិ។ 

មម៉ាទទលួភារៈដធ៏ងន ់
ដម៉ាបុំាកពញការង្ហរីពវ 
រគប់ដបបយ៉ាងីូមផ្ 
កពលខ្លោះកលា ឪពុ  
របី់កយើងមិនអាចក្វើាន 
ដូចជាការរបីូររបុររ 
ជាកដើម និងចុំាណុ្ចជា 
ករចើនកេៀរដដលពុ មិន 
អាចក្វើកៅានក ោះ។ 
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ឈកមង 
បក្េងត្គប់គ្មន ត្រូវ 
ការក្តីស្សឡាញ់ 

បហើយ បបើត្គប់ 

គ្មន យក្ចិរតែុក្ 

ដាក់្ត្បបៅ 

ទំងបរឿងលអ 
ទំងបរឿង 

អាត្ក្ក់្ បក្េង 

នឹងធំបឡើង 

មក្ នឹងកាល យ 

ជាមនុសសលអត្ពមទំង កាយនិងចិរតបហើយ និងរលឹំក្ជានិចចថាចស់ៗ ត្គប់
គ្មន ក៏្ធ្លល ប់ជាបក្េងលអមក្ពីមុនមដរ ត្គ្មន់មរយក្ចិរតបគមក្ដាក់្បយើងក៏្អាច
យល់បានបហើយថា វាមានការលំបាក្យា ង្បន្ទេះ។ 

ញញមឹ 
       ញញឹមរពោះពុេឌមានក រុផល ចុោះញញឹមមនុីសរគប់គ្មប  ករើមានអវ្?
ដដលចដមល ដដរ ឬកេ បុងចិរថក ោះ។ 

ផឹករស្ត 
       ផឹក្ស្ស្វបំបារ់ែុក្ខ គឺែុក្ខជាន់បលើែុក្ខបហើយអនក្គួរគិរពិចរ្នូវ
ត្រង់ចំណុ្ចបនេះឲ្យមមនមែន្។ 
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គ្៊ិតលអ 
       គិរលា ុុំាអារ  ់ គិរ ខ្វ ់ ុុំាក ើរេុ ខ កបើចង់ក្វើអារ  ់មិនស្រីណុ្ លា
ជាជាងណា។ ឈ ល្ ោះររមកកគ្នា  
        របីិនកបើានជួប  ុុំាឲយមានដប  កបើក ល្ ោះរបដ   ដីា ររូវគ្មប វញិ។ 

ន៊ិសសយ័ 
       ការក ើរ ការានជួបគ្មប   គឺជានិីស័យ ឱកាីដ៏មានរផ្មលមួយក ើយ 
និងមាន ុីំាណាងណាី់ ក ើយគួរណាី់កយើងររវូកចោះស្រីឡាញ់គ្មប កររោះ
ជ្វរិវាមិនកេៀង។                    ភាពអស្តច រយ 
ភាពអស្កច រយរបី់ 
មនុីសកយើងមិន 
ដមនជាករឿងផ្ច 
ដនយក ោះកេវា 
ជាករឿងផ្នការ 
របឹងដរបងរបី់ 
កយើងកេកេើបភាព 
កជាគជ័យរដមង 
មានដល់បុគគល 
ក ោះតាមបុំាណ្ងប៉ាងរាថាប …………………….. 
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សងឃឹមទកុជាមនុ 
         មនុីសកយើងរគប់គ្មប ររូវមាន ថ្ីងឃមឹ  កបើមិនមាន ថ្ីងឃមឹក ោះកេ 
វារដមងក្វើឲយកយើងកៅជាចិរថីមុគស្កម ញ បុងដុំាកណ្ើ រជ្វរិ រដមងរាុំាងីធោះគិរ
មិនកចញ កររោះដរការមិនមាន ថ្ីងឃមឹ បុងជ្វរិក ោះអ្។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

         មនុីសកយើងមាប  ់ៗររូវដរមាន ថ្ីងឃឹម បុងជ្វរិ។ កាលណាមនុីស 
ឥរ ថ្ីងឃឹមកគនឹងក្វើជ្វរិរបី់កគអ ថា ដរលកតាល មិនមានីុភមងគល   
ារាជ័យ បុងជ្វរិកាល យជាជ្វរិឥរន័យ។ 
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ស្តងលអ 
        បុគគលគួររបញប់របញល់ក្វើនូវអុំាកពើលា គបផហ្ាមរាមចិរថឲយផុរព្
ាបកររោះថា កបើបុគគលយឺរយ៉ា វ បុងការក វ្ើបុណ្យចិរថរដមងកររ អរ បុងាប។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មានបាន 
 

       មនុីសកយើងរគប់គ្មប កាលណាមានានក ើយ  ៏កភលចរ យថារ  អី់
មនុីសកយើងរគប់គ្មប មិនចង់ាល  ់ខ្លួនរ ក ោះកេ កាលណាមានានក ើយ។ 
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បាន 
        ភាពមានានរបី់មនុីសកយើងរគប់គ្មប  កផថើមកចញម ព្ការពយយម
របឹងដរបងកេ  កេើបវាមានានមានមុខ្មានមារ់ បុងីងគមនឹងកគ (រ ្មុខ្រ ្មារ់) ។ 

 
 

 ចំណុចរបសម់នសុស 
       ចុំាណុ្ចខាល ុំាង ឬកខ្ាយរបី់មនុីសររូវចាប់កផថើមព្ចុំាណុ្ចណាមុន កបើ
មិនដូកចាប ោះកេ អប នឹងររូវបរាជ័យជាមិនខាន។                    

 
ស្មគ លខ់្លួនឯង 

        ការស្កគ ល់ព្ខ្លួនឯង គឺស្កគ ល់ព្ចុំាកណ្ោះជុំា ញ ីមរទភាព និងភាពជា 
មាច ី់ការកលើខ្លួនឯង។ 

 
មនសុសពចោះកហុក 

        មនុីសកចោះ ុ   កររោះម ព្មានជ្វរិ និងដកងាើមកចញចូលកេើបកចោះ
 ុ  ខ្លួនឯង និងអប ដផ្េ មនុីសស្កល ប់មិនកចោះ ុ  ក ោះកេ មនុីសជិរ
ស្កល ប់កេៀងររង់ណាី់។ 
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ម៊ិនចង់ពតើចង់? 
មិនចង់និយយ 
ករឿងពិរ បុងជ្វរិ 
ឲយកគស្កថ ប់កបើកគ 
ស្កថ ប់ក ើយហាម 
ករើររូវគិរយ៉ាង 
កម៉ាចវញិកៅ ៎ប! 
ចិរថនឹងកៅមិន 
កីងៀមកោយខ្លួន 
ឯង បឹង  បុងចិរថ 
នឹងររូវគិរគុំានិរយ៉ាងកម៉ាចវញិកេើបរបក ើីរ។ 

ស្មម នខ្សុ 
         ស្កម នខុ្ីព្មុន ឥេូវដរបអី់ភាពកស្កោះ  ករកាោះ ុំាកលាោះរ មុុំាីទិរនូវ
ភាពមិនកេៀង។ 

 
ម៊ិនពគារព 

         មនុីសកយើងកោយករចើនចង់ ឲយអប ដផ្េកគកគ្មរព  ៏ប៉ាុដនថមិនកគ្មរពខ្លួន
ឯង (កគ្មរពគុណ្្ម៌) ករើឲយអប ដផ្េកគកគ្មរពដូចកមថចនិងក ើរ។ 
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ហម៉ែ ឪ 
        ឪពុ មាថ យកនោះ ណា ូនចាី់ី ់ីាូវយ៉ាងណា  ៏ចិរថដម៉ាឪ  ៏េុ  ូន
ដូចជា ូនក មងដដដល។  ទឹកច៊ិតតអនកមានគ្ុណ 
េឹ ចិរថមាតានិងបិតាពួ គ្មរ់ដរងដរីមលឹងរ ុំាផ្ព ូនរប បកោយរព មវហិារ
្ម៌ជានិចច។                             ការព៊ិត 
       មនុីសកយើងដដលរី់កៅ កលើកលា កយើងកនោះីុេនដរដីវងរ កីច ថ្
ីុខ្រគប់ៗគ្មប មិនគួរណាកបៀរកបៀនគ្មប កេើយ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

សនត៊ិភាព 
       មនុីសកៅកលើកលា កយើងកនោះ កបើចិរថមិនីុខ្ីងប់កេ  ីនថិភាពរដមង
មិនមាន។ 
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ការព ល្ ោះគាន  
ក ល្ ោះ បុងរគួស្ករដូច 
ស្រស្ករកាយបង្ហា ញ 
ញរិក ល្ ោះ បុងីងគម 
ជារិដូចលារ ុំាណ្ប់ 
បង្ហា ញកចារ  ីូមដខ្មរ 
ចងចាុំាកនោះជាបុរាណ្ 
ភាីិរមានតាុំាងព្ 
បុរាណ្កាលម កមល៉ាោះ។ 

 
រពោះពទុធជាមាច សរ់ទងរ់មាង បន់វូជឈមាល ោះរបសរ់ពោះរាជវងស 

          កយើងជាអប មិនចងកពៀរ រី់កៅជាីុខ្ពិរ  បុងពួ មនុីសមានកពៀរ 
កាលពួ មនុីសមានកពៀរ កយើងជាអប មិនមានកពៀរ។ 
         កយើងជាអប មិនមានកីច ថ្កៅថ  (កោយ ិកលី) រី់កៅជាីុខ្ពិរ 
 បុងពួ មនុីសមានកីច ថ្កៅថ រ ហាយ កាលពួ មនុីសមានកីច ថ្កៅថ
រ ហាយ កយើងជាអប មិនមានកីច ថ្កៅថ រ ហាយ។ 
        កយើងជាអប មិនមានកីច ថ្ខ្វល់ខាវ យ   បុងការដីវងរ រី់កៅជា
ីុខ្ពិរ  បុងពួ មនុីសដដលមានកីច ថ្ខ្វល់ខាវ យកាលមនុីសមាន    
កីច ថ្ខ្វល់ខាវ យកយើងជាអប មិនមានកីច ថ្ខ្វល់ខាវ យ។ 

សនាិភាពពិតឈនោះសាិតឈៅរតង ់
ររឈទសមយួមិនមានជឈមាល ោះនឹងគ្នា ។ 
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ច៊ិតតសាប ់
       ការេូ ម នចិរថឲយជាចិរថីងប់ក ោះមិនង្ហយ កររោះចិរថកនោះដរងរតាច់កៅ
រ អារមមណ៍្កផសងៗ ទុំាងអារមមណ៍្ជាេ្រាថាប និងអារមមណ៍្មិនជាេ្រាថាប ។ 
បុគគលណាមួយានេូ ម នចិរថដដលកគេូ ម នានកោយ រមក ោះរដមងកៅ
ជាីុខ្ បុគគលអប មានបញ្ញដ  រដមងេូ ម នចិរថឲយីងប់រគប់កាលទុំាងពួង ។                            

             កមយួរស ីសជុាតា ពធវើសមាធ៊ិច៊ិតត 
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ពរឿងចាស ់
       ករឿងចាី់ដដលររូវ រ ុំាលឹ អាខាវ  ់អរ់អាខ្វិន  ៏មិនក ើរវាអាស្រី័យគ្មប
កៅ វញិកៅម  ករឿងកនោះជាគរិីរមាប់ពិចារណាទុំាងអី់គ្មប ណាមិរថ ។ 
ប៉ាុដនថកៅេ្បុំាផុរអប ទុំាងព្រកៅដរមិនកស្កម ោះគ្មប  របការដដល ុីំាខាន់ក ោះ គឺ
កយើងររូវមានចិរថកស្កម ោះ នឹងខ្លួនឯង         ( ុុំា ុ  កា រាី់ខ្លួនឯង) ។ 
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ការម៊ិនពស្មម ោះរតង់គាន  
       មនុីសកយើងកោយករចើនក រុ ដរអុំាណាចមាីរា ់លុយកា ់ដុលាល រ
កភលចារុកដើម ុំាកណ្ើ ររបី់ខ្លួន ដដលាល ប់ មសរ់ រមី្ុអរ់ី្ុឃាល នមិរថ
ភ ថិជាមួយគ្មប ។ ក រុផលចុងករកាយគឺ ផរ់គ្មប ររង់ចុំាណុ្ចកនោះ គឺជាការ
មិនេុ ចិរថគ្មប រវាងមនុីស នឹងមនុីសកៅតាមភាស្កស្កមញ្ដថា ដប ា ់
ស្កមគគ្គ្មប ក ោះអ្ករឿងរា៉ា វទុំាងកនោះ វាជាបញ្ញា រវាងីងគមមនុីសកោយស្ករ មិន
េុ ចិរថគ្មប  ក ើយ ៏ក ើរជាបញ្ញា ដុំាកៅផលូវចិរថ។ 
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លោំក 
ភាពស្រីណុ្  
ីុខ្ស្រីួលគឺ 
ររូវមានការ 
ឆលងការ់ព្ 
ភាពលុំាា  
ជាមុនីិន 
កេើបរ ភាព 
ីុខ្ស្រីួល 
ានកោយ 
ពិរ។ កបើមិនដូកចាប ោះកេ អប ររូវជួបនូវបញ្ញា ការលុំាា ក ោះជារា ដមិនខាន មានមនុីស
ខ្លោះ   រី់កៅ បុងីងគមមនុីសនឹងកគខ្ជិល បុង ិចចការកផសងៗករើ    រ ភាពកជាគជ័យម ព្
ណា ។ ជាពិកីីក ោះកីច ថ្ីុខ្កា រាី់ នឹងក ើរជាបនថប ធ ប់ីរមាប់បុគគលអប មិន
មានការ បុំាកពញកីច ថ្  ពយយម។   កបើកយើងខាល ចការលុំាា រដមងកគចមិនផុរព្ការលុំាា 
ក ោះកេើយ ។               ឱ!ជីវិតខ្្ុំា 

ឱ! បញ្ញា ជ្វរិកនោះករើកពលណាខ្ញុុំាមាន 
ភាពភលឺស្កវ ងនឹងកគកវេ យ៉ាងកនោះ  
ចុងករកាយផ្នជ្វរិមនុីសីរវរគប់គ្មប  
 ក ោះគឺរដមងកគចមិនផុរអុំាព្ការចាី់  
ជរាពយ្ិមរណ្កេើយទុំាងកនោះជាមរ៌  
ផ្នជ្វរិ រីមាប់មនុីសី រវរគប់គ្មប  ។ 
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អនកធ្លល ប់គ្៊ិតពទ 
ភាពកតា យ៉ា លុំាា  
រាណ្ក ោះមនុីសកយើង 
រគប់គ្មប  រដមងឆលងការ់ការ 
លុំាា រាប់មិនអី់ទុំាង 
ចុំាណុ្ចលា ទុំាងចុំាណុ្ចមិនលា 
ក ើយ ៏មានអនុីាវរយ៍្ជា 
ករចើនីទិរកៅ បុងជ្វរិក ោះកេៀរ 
ផង រីមាប់មនុីសរគប់គ្មប ។ 

 
ឆ្ងា យន៊ិងជ៊ិត 

កមើលឆ្ង យ ៏ដូចជា 
កមើលជិរកមើលជិរ 
 ៏ដូចជាកមើលឆ្ង យ  
តាមពិរករឿងក ោះកៅ 
ជិរបកងាើយកស្កោះកមើល 
មិនដល់ឆងល់មិនក ើរ 
កមល៉ាោះ! ក ើយានជា 
ខ្ញុុំាកៅកីងៀមកៅ។ 
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ពតើ ដំរ ីោនបពរង នពយើងអវីខ្លោះ? 
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      ១ រតពច កធំ  ានន័យថា  ររូវកចោះស្កថ ប់ឲយានករចើន។ 
     ២ ហភនកតូច  ានន័យថា   ុុំាីមលឹងកមើលកទីកគករចើនកព កមើល
កទីខ្លួនឯងខ្លោះផង។ 
     ៣ កាលធំ ានន័យថា ររូវកចោះពិចារណាឲយានករចើន  ុុំាក្វើទុំាងគ្មម ន
ក រុផល។ 
      ៤ របពមាយហវង ានន័យថា ររូវកចោះរបមូលយ ចុំាកណ្ោះដឹងព្អវ្ៗ 
រគប់យ៉ាងកៅជុុំាវញិខ្លួន។ 
      ៥ មាត់ប៊ិទ ានន័យថា  ុុំានិយយករចើនកព ររូវកចោះគិរមុខ្គិរ
ករកាយរបយ័របករគ្មោះថាប  ់ដល់ខ្លួន។ 
      ៦ កមាល ងំខាល ងំ ានន័យថា ររូវកចោះស្កង មាល ុំាងចិរថកដើមផ្ជា
របកយជន៍ដល់ខ្លួន និងមនុីសជុុំាវញិខ្លួន។ 
      ៧ បរ ៊ិពភាគ្ពៅម  ានន័យថា     មិនកបៀរកបៀនក ងរបវញ័្ច អប     ដផ្េ 
កររោះដរចិញ្ច ឹមជ្វរិ។ 
      ៨ ភលកុពីរគ្ ូស ស្មអ ត ានន័យថា ររូវមាន្ម៌ព្ររបការ បុងខ្លួន ខ្នត៊ិ 
(អរ់្ន់) ពស្មរចច (ស្កង រ់កីងៀម)។ 
      ៩ កនទុយពៅម៊ិនពសាៀម    ានន័យថា ចិរថរបី់មនុីសកយើងមិនាន
អប់រ ុំារដមងមិនីងប់។ 
      ១០ ពរាមរបសវ់ាពពញខ្លនួលអ ានន័យថា បញ្ញជ  ់ព្ការរី់កៅ
របី់មនុីសីរវររូវ កចោះស្កមគគ្ស្រីឡាញ់គ្មប ។ 
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      ១១ ខ្លនួរបសវ់ាពមម  ានន័យថា ីូមឲយមនុីសរបុីស្រី្ ុុំារបរពឹរថ
អុំាកពើេុចចររិ (្ម៌កមម ) ។ 
       ១២ ពជើងធបំួន ានន័យថា ររូវមានរព មវហិារ្ម៌ ៤ បមតាត  ករណុា 
មុទិតា ឧបបកាខ ។ 
      ១៣ រកពោះធំ ានន័យថា ការរាថាប របី់មនុីសីរវមិនមានេ្បុំាផុរ
កលាភលន់មានម ិចឆតាខ្ពី ់។ 
     ១៤ សុពីៅម វាស្មគ ល ់ានន័យថា ក្វើជាមនុីសររូវកចោះស្កគ ល់របមាណ្
 បុងការបរកិភាគចុំាណ្្អាហារក ោះ។ 
      ១៥ វារតវូការទកឹជាន៊ិចច ានន័យថា ក្វើជាមនុីសររវូជាមនុីស
មានចិរថររជា ់ជានិចច។ 
       ១៦ ពដើររពវ សរនវមួយៗ នឹងធឹង ានន័យថា ក្វើជាមនុីសគឺររូវ
មានបញ្ញដ  ចិរថនឹង្ឹង បុងកីច ថ្លា។ 
      ១៧ ជាសតវរបុងរបយត័នចំព ោះសរតវូ ានន័យថា ក្វើជាមនុីស
ររូវមានីរិស្កម ររ្ជានិចច (មានីរិបផោឌ ន)។ 
      ១៨ ដំរពីបើវាពដកយប់     ឬក៏ពដកនថាវ៊ិញពនោះរហស័រហួន 
ឆ្ងប់ភ្ាក់រលកឹ   ានន័យថា  កយើងក្វើជាមនុីសររូវកចោះ   េូ ម នចិរថខ្លួន
ឯងឲយានរគប់កាលមិនថាយប់ ឬ  ៏ផ្ថងក ោះកេររវូមានស្កម រ្  ុុំាជាមនុីស
របមាេ បុង ិចចការង្ហរទុំាងឡាយទុំាងពួងដដលខ្លួនររវូបុំាកពញក ោះ  ។ 

 
បបើបយើងមានបេចកតីរបមាទបកើតប ើងភាពបោជយ័របាកដបកើតមាន។ 
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កីច ថ្ទុំាងកនោះខ្ញុុំា  អុ៊ិត សជុាត៊ិ    មានការស្ក ីួរព្រកបៀបរី់កៅរបី់ដុំារព្្ ម វា
ផ្ងធ ល់ក ើយខ្ញុុំាីរកីរករបៀបក្ៀបព្ជ្វរិរី់កៅរបី់មនុីសផ្ងធ ល់ដរមថងកៅ។                     
                                            ហមដំរហីដលខ្្ុំស្មកសរួផ្កទ ល ់

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

កមមជាអំពពើរបសម់នុសសសតវរគ្ប់គាន  
មិនថាមនុីស ៏ជា 
ីរវរិរចិាឆ នកេគឺីុេន 
ដរមាន មមជាប់តាម 
ខ្លួនជា្មមតា។ ស្កប 
កររោះរគ្មប់ពូជដបប 
ណា នឹងេេួលផល 
ផ្នរគ្មបពូជដបប 
ក ោះមិនខាន។ 
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រកោស ស 
      រ ោី ី ស្កា រ គឺជាភាពមិនមានផ្នមនធិលនិងករគឿងកម មងផ្ន
បុគគល ដដលមិនមានការរបរពឹរថខុ្ីកៅកោយ ិកលី។ 

បរុសរតវូស្តគ ល ់
       ស្កគ ល់ដុំាបូងកៅដច ដញ៉ាានកៅអូន ករៀបការមាន ូនកៅមា៉ា  ់ វា
ដល់កពលក ល្ ោះគ្មប កៅម្រនធោះាញ់។ 

ស្រសាីរតវូស្តគ ល ់
       ស្កគ ល់ដុំាបូងកៅពូ  ស្កគ ល់យូរកៅបង   ករៀបការមាន ូនកៅ ា៉ាវា 
ដល់កពលក ប្ ោះគ្មប កៅអាដឆា។ 

 
របូស្តអ ត 

       ស្រីថ្របូស្កា រករចើនដរអភ័ពវ  កបើតាមគន់គូរ     គ្មប់ជាប់ជាចាប់ 
ីរមាប់ ូនកៅពិចារណា ទុំាងអី់គ្មប កនោះជាករឿងពិរដូចកៅីងគមកយើង
បចចុបផនបវភិាគក ើញស្រស្កប់។ 

សងគម 
       ីងគមបករងៀនមនុីស មនុីសយល់អុំាព្ីងគម មនុីសខ្លួនឯង មនុីស
បកងាើរចាប់។        
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សមាធ៊ិច៊ិតត 
ចិរថតាុំាងមាុំាមនុីស 
កយើងរគប់គ្មប កបើមិន 
មានីមា្ិចិរថកេ 
រាល់ ិចចការង្ហរ 
ទុំាុំាងឡាយទុំាង 
ពួងរដមងមិនាន 

ីករមចក ោះកេើយ។ 
ឆ្ងល ក់ខ្លួនឯង 

ការឆ្ល  ់ខ្លួនឯង 
មិនដមនជាករឿង 
ង្ហយក ោះកេ  
ទល់ដរបុគគល 
អប ក ើញគុណ្ 
រផ្មលផ្នកីច ថ្ 
លាពិរថាវាមាន 
គុណ្រផ្មលយ៉ាង 
ណាក ោះការ 
ក ើញនឹងកេៀរ 
កស្ករទល់ដរ 
ចករមើនកោយបញ្ញដ កេើបដឹងថាវាមានល ខណ្ៈវកិីីយ៉ាងណាក ោះ។ 
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គ្ំន៊ិតរបសម់នសុស 
         គុំានិរការគិរ       របី់មនុីសកយើងកោយករចើនីទិរកៅ បុងចិរថទុំាង 
ដផប លា ទុំាងដផប មិនលា    កររោះចិរថកនោះកដើររួ េ្យ៉ាង ុីំាខាន់ីនសុំាករឿង 
រា៉ា វីពវរគប់ដបបយ៉ាង។  ការរមាល់ចិរថឲយនឹងដផប អវ្ដដលជាកីច ថ្លា
ក ោះ មិនង្ហយកេកបើកយើងរគប់គ្មប មិនដីវងយល់នូវចុំាណុ្ចផ្នកីច ថ្លាពិរក ោះ។ 
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ជីវ៊ិតអនកផារ 
GñkpSar GñkepSa 

Gñklk;GñkdUrTMnij 

maneRcInkuhkGñk 

pg)anEtmYydg 

b¤BIrdgelIsBIenaH 

eKGs;CMenOeKElg 

RtÚvkarTijeTotehIyBIeRBaHxøÜnCamnusSkuhkedayBit.  

eyIglk;dUr[vasm nwgTMnijkuMGagEtKñal¶g;ecHe)akR)as;GñkdéTminl¥  

                                                                        enaHeT ¬TMnijTIpSarenA 

RbeTsxøHfaEtnwgmat;Kµan  

kMNt;[)anc,as;las;¦ 

ត្បsinបបើCaGñkRtÚveKe)ak 

R)as;vijetIKitya:gNaEdr 

citþmYyenHenAmines¶ómdUc 

EtKñahñwgÉg. rbs;)anmk 

edaysarkuhke)akR)as;Gñk 

déTrbs;Gs;TaMgenaHvamin 

EmneFVI[eyIgrs;enAGs;ry 

Ban;mWunénqñaMenaHeT. 

GñkkuhkrEmgekþApSakñúgcitþeRBaHGMeBIGaRkk;rbs;xøÜnCab;ditdamkñúgcitþ. 
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ទីផារ 
       េ្ផាររប ួររបដជងគ្មប    ខ្ញុុំា ៏មានអប ឯង ៏មាន  េ្ផារីងគមីពវផ្ថង
មានករចើនអប មានខ្ញុុំា  ៏មានដូចដរគ្មប  កបើមិនដូកចបោះកេ អប នឹងខារបង់នូវអវ្
រគប់យ៉ាងដដលអប ចង់ានមិនានដូចអប គិរ កររោះដរគុំានិរការគិររបី់
អប វា ួីក រុកព ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អតប់ាយក៏បៅបបរតដរចិតតហ្នឹង 
លមមតកតរបឈបក់ុហ្កបទៀតបៅ។ 
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អនកហរសអនករកងុ 
        អប ដស្រីកា អប រ ងុ អប រ ុងកា អប ដស្រីអប ទុំាងព្រ  ់ ករើអប 
ណាលា ជាងអប ណាកៅ កបើខ្ញុុំាគិរកមើលកៅអារ  ់ដូចគ្មប       ទុំាងព្រ កររោះ
អប មានគុំានិរគិរមិនលាដូចគ្មប  ន័យកនោះីរមាប់ដរមនុីសមានគុំានិរគិរ
អារ  ់ បុងចិរថដរប៉ាុកណាត ោះ គិរក ើយក្វើកេៀររប បរពមកោយកាយវាចា
ចិរថ កេើបជាអារ  ់ផ្រ ដលង ។ គួរមិរថ ទុំាងអី់គិរពិចារណាទុំាងអី់គ្មប  
ករើករឿងកនោះជាករឿងពិរ ឬមិនពិរកៅ បុងីងគមមនុីសកយើងបចចុបផនបកនោះ?។ 

 

ពោកគាន ពៅវ៊ិញពៅមក 
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ពហតុការណ៍កនងុសងគម 
        មិនអាចពិពណ៌្ ានក ោះកេ ជាពិកីីជ្វរិរី់កៅ បឹងឯង វាមាននូវ
បញ្ញា រគប់ជុំាពូ មានចុំាករោះមុខ្ដដលមនុីសកយើងរគប់គ្មប ររូវគិរក ោះ គឺជ្វរិរបចាុំា
ផ្ថង មិនដមនរី់ក ើយានរប បកោយង្ហយស្រីួលក ោះកេ ។ ជ្វរិរី់កៅរបី់
មនុីសកយើងរគប់គ្មប  កបើមិនលុំាា មិនក ម្ ោះថាជ្វរិក ោះកេ កនោះគឺជាករឿងពិរផ្ន
មនុីសរគប់គ្មប  ររូវដរជួបកៅបញ្ញា មិនកចោះចប់មិនកចោះក ើយ បឹងឯង។ ការរី់កៅ
របី់មនុីសក ោះអប ខ្លោះរប បការង្ហរេុចចររិ មម ៏មានអប ខ្លោះ រប បការង្ហរីុចររិ
 មម ៏មាន រមរប បការង្ហរកោយររឹមររូវណាី់កររោះដរជ្វរិ បឹងឯង កេើមនុីស
ក វ្ើ នូវអុំាកពើេុចចររិីពវរគប់ដបបយ៉ាងក ោះកនោះជាករឿងពិរផ្នជ្វរិរបី់មនុីសកយើងរគប់គ្មប ។ 
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អនកលាង់អនកឆ្ងល ត 
       ករើអប ជាអប ឆ្ល រដមន ឬ ៏ជាមនុីសលងង់ដមន កបើអប ជាមនុីសលងង់
ពិរដមន ខ្ញុុំាង្ហយនិយយអវ្ដដលខ្ញុុំាចង់និយយរាប់អប  កោយមិនអល់ដអ 
ចិរថក ោះកេើយ។ មនុីសឆ្ល រកចោះក្វើលងង់ ខ្ញុុំាពិរជាពិា និយយរាប់អវ្
ដដលអប ចង់ដឹងក ោះណាី់ ព្កររោះអប ជាមនុីសឆ្ល ររចួកស្រីចកៅក ើយ
រគ្មន់ដរអប ម  ល ខ្ញុុំាដរប៉ាុកណាត ោះ ខ្ញុុំាដឹង ខ្ញុុំាយល់ក ើយអប កអើយឈប់ ល ខ្ញុុំា
កេៀរកៅអប ។ 
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kMuykkmøaMgmkedaHRsay 

       eyIgeFVICamnusSminRtÚvykkmøaMg mkedaHRsay bBaðaeT 

eKehAfamnusSl¶g; RbsinebI\tmanxYr k,aleRbIkar eKehAfa 

mnusSxYrk,alyWt. 

 

GñkdwknaMl¥ 

  GñkdwknaMEdll¥ KWCamnusSminRbRBwtþG)ay mux 

eFVIdMeNIrCIvit[sµúKsµajxatRbeyaCn_EdlxøÜnR)afña.  

 

 

 

GñkdwknaMl¥eFVIya:gNakuM[mnusSeQøaHKña។ 
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អោយមុខ្   G)aymuxminEdl 

eFVI[sgÁmrIkceRmIn 

enaHeTvaEfmទំងbgá 

bBaðadl;sgÁmeTot 

pg. ដលផង   វាមិន 
ដដលក្វើឲយមនុីស 
មានានក ោះកេការ 
របឹងដរបងកៅវញិកេ 
កេើបវាមានាន។    ទាលគ់្ំន៊ិតហតមតងខ្្ុំ 

ដប់ទល់ ផ្មភទល់  
 ុុំាឲយទល់គុំានិរ 
ដប់គិរផ្មភគិរ ុុំាគិរ 
ការណ៍្កឆវង ដប់កលង 
ផ្មភកលង ុុំាកលងដលផង 
ភាប ល់កបើរជុលកលង 
ក ើយក ើញកទីរ  
េ័ល ររូវ រ់ីមាគ ល់ 
 ដីផីផថរាងចាល ។ 
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អធារសយ័ 
       មនុីសកយើងមានអ្យស្រី័យកផសងៗគ្មប អប ខ្លោះ ចូលចិរថយ៉ាងកនោះ  អប 
ខ្លោះកេៀរចូលចិរថយ៉ាងក ោះជា កដើម។ ទុំាងចររិ  ៏ខុ្ីគ្មប  កររោះមនុីសមិន
ដូចគ្មប  បឹងឯង កេើបចិរថគុំានិរមិនដូចគ្មប ។ 
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GFüaRs½yykç 

     ´Caykç [EtmnusS b¤stVNacUlmkkñúg EdndI

rbs;´ RtÚvEtcaj;GMNacrbs;´ ´smøab;ecalTaMgGs; 
¬cab;briePaKsuITaMgGs;¦. Enmñalykç GñkÉgcab;)anEt

mnusS b¤stVNaខាល ចអំ្ចរបស់អនក្enaH (លៃង់) cMENk´ 

CamnusSmanbBaØamindUcGVIEdlGñkÉgKitenaHeLIy. 
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ការម៊ិនស្មមគ្គគីាន  
បរឿងចបស្សុក្និងចបថ្ត្ព 

 

កាលព្ករពង យ មាន 
ចាបស្រីុ និងចាបផ្រព 
 កដើររ ី្ុកោយពួ ជា 
រាល់ផ្ថង។ ខាងចាបស្រីុ  
មានកមារបកៅថា «កបើ 
រ ី្ុ ុុំាជដជ ក ល្ ោះគ្មប   
ឲយឮមារ់គឹ  ងកេើយ  
ឲយរបយ័របខ្លួនកបើររនវា 
វាយលប់ររូវឲយបបួលគ្មប ខ្ុំាក ើរេូលលប់ឲយរកបើ  កដើមផ្នឹងឲយរួចរី់ជ្វរិ ។ ពួ 
ចាបស្រីុ   ៏ក វ្ើតាមដុំាបូ ម នកមារបកៅ ដរងកដើររ ី្ុ មិនីូវហ៊ានមារ់ឲយឮជា
គឹ  ងកេ ជួនកាលកបើររនវាយលប់ររូវ  ៏បបួលគ្មប ខ្ុំាក ើរេូលលប់ររន 
ានរចួជ្វរិដរករៀងៗ ម  ។ មានកាលផ្ថង ១ ពួ ចាបផ្រពនិងចាបស្រីុ 
ក ើរកចញកៅរ ី្ុ ជួបរបេោះ វូងគ្មប  កៅកដើមដររង១ គុមព ។ ពួ ចាបផ្រពេុំា
កៅខាងករកាម ពួ ចាបស្រីុ េុំាកៅខាងកលើ  ៏ា ់ដម ដររងព្កលើម ររវូ
 ាលចាបផ្រព និយយរបកាន់កៅចាបស្រីុ ថា «ក រុអ្ ៏កាច់ដម ដររង
េមាល  ់ម ឲយររូវ ាលពួ កយើង?» ។ ចាបស្រីុ  ៏ានរាប់កៅចាបផ្រពវញិថា 
«កយើងមិនានការ់ដម ដររងឲយា ់ររូវអប ឯងកេ គឺដម ដររងវាា ់ឯង
ាល  ់ម កេករើ» ។ ពួ ចាបផ្រពជាពួ ឥរកាន់ដុំាបូ ម ន មិនពិចារណាឲយ
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ក ើញខុ្ីររូវ  ៏បបួលគ្មប បងាក រុ បកងាើរជាជកមាល ោះនឹងពួ ចាបស្រីុ  
ឮមារ់ជាគឹ  ងរ ុំាពងកេើង ។  
ពួ ររនឮមារ់ចាបកៅគុមព 
ដររងក ោះករចើន ៏យ លប់ 
កៅវាយររូវទុំាងអី់គ្មប  ។  
ចាបទុំាងព្រពួ កនោះាន 
ររូវលប់ក ើយ ៏កៅដរជាប់ 
ក ល្ ោះគ្មប កេៀរ។ 
ចាបស្រីុ ករលកៅចាបផ្រព 
ថា «កបើពួ ឯងរគ្មន់កបើ ក រុ 
កមឋច ៏មិនបរមោះឲយរចួព្លប់កៅ» ។ ចាបផ្រព ៏ករលម រ ចាបស្រីុ វញិ
ថា «កបើពួ ឯងរគ្មន់កបើ ក រុកមឋច ៏មិនបរមោះឲយរចួព្លប់កនោះកៅ» ានដរ
រ យបញ្ជូ នគ្មប កៅវញិកៅម  មិនគិរបរមោះឲយរចួជ្វរិកស្កោះ» ។  ុំាពុងដរ
ក ល្ ោះគ្មប  ស្រស្កប់ដរររនរ កស្កបកេើង ចាប់ានចាបទុំាងអី់  ៏ពិឃាដ
 ស័យអី់ ។ កនោះក ើយចាបស្រីុ  ជាពួ ចាបលា ដរខ្ ខ្លួនម រ ី្ុជួប
ចូលនឹង វូងចាបផ្រព ជាពួ ចាបរបរពឹរថអារ  ់  ៏មានករឿងក ល្ ោះគ្មប ទល់
ដរររនវាយលប់ររូវស្កល ប់ទុំាងអី់គ្មប ។ កចាេកគកោយស្កម នៗ ររេប់
ាន ឋ្េុ ខម ខ្លួនវញិដ ស្រីង់ព្េីស វដឋ្ មពុជីុរយិ ឆ្ប ុំា ១៩៣៥ កលខ្ 
២-៣ េុំាព័រ ៦៧ ដរ បុងេីស វដឋ្ ោ ់ក ម្ ោះករឿងថា    ករឿងចាបពួ 
ក ល្ ោះរបដ  គ្មប នឹងចាប ាលេុំាដព  ។       
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ពាយម 
         អប មានកីច ថ្ពយយមមិនោ ់ចុោះ រដមងីករមចរបកយជន៍ដ៏ ុ្ំា
េូលាយ គឺជាអប មានភាពកជាគជ័យ បុងជ្វរិ  ។   esckþIBüayammanបៅkñúgTINaesckþIseRmcmanបៅkñúgTIenaH. 
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មនុសសរមាសម់ាត់ 
                            mnusSrmas;mat;bNþal[ 

                          
 cg;EtbegðIbmat;niyay .  

                             
mnusSrmas;mat;Bi)akXat;  

                          
[enAes¶ómដរehtucitþenACab; 

                           
eComes¶ómBMuekIteRBaHrmas;. 
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ពាកយសមតី 
               មនុសសមាត់ហវងជាងឬក៏ផលូវហវងជាងសមូវ៊ិភាគ្ទាងំអសគ់ាន ណាម៊ិតត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តាមពិត្ោត្ម់នុ្សសវវងជាងផ្ាវូរៅរទៀត្ គួ ឲ្យខ្លា ចណាស់ 
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រ ា្ ះគ្នា រោយសមតី 
         រ យីមថ្អាចក្វើឲយមនុីសក ល្ ោះគ្មប   វាយគ្មប កោយស្ករដររ យ   
ីមថ្កមើលមុខ្គ្មប មិនចុំា។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ស្តា បម់ាា ងោកម់ាា ង 
       ក្វើជាមនុីសររវូស្កថ ប់ទុំាងីងខាង ុុំាស្កថ ប់ដរមាខ ងៗ មិនលាក ោះកេ ។ 
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ស្មល ប់ពរ ោះសមតីម៊ិនោនគ្៊ិត 
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 កយសមតីគ្ជឺាអាវធុ 

        sBVavuFGacsmøab;mnusSstV RKb;RbePT)anTaMg 

Gs;edayGaRs½ymnusSCaGñkbgÁab;bBa¢a ពីeRBaHkarKit

rbs;mnusSkñúgcMENkpøÚvRtÚvk¾mankñúgcMENkpøÚvxusk¾man>>>>> 
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ខ្លឹមមនុសស 
        មនុីសកគយ ីមថ្ ដុំារក្គយ ភលុ  ដខ្មរចងរ ងេុ ជារ យរបកៅ
 ងនួនខ្លឹម បុង បញីស្ខ្លឹមករៅ ខ្លឹមមនុីស ុីំាកៅនូវររង់ករលពិរ។ កនោះជា
បុរាណ្ភាីិរររូវរបរពឹរថខ្លួនឲយលា ។ 
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kareQøaHKña 
     kareQøaHKñaminEmnCaehtunaMmknUvesckþIsuxBitR)akdenaHeTvaCabBaðamYy

rMxanpøÚvcitþedayBitR)akdnigbegáItPaBsµúKsµaញkñúgdMeNIrCIvitrbs;Gñk nigGñk

déTeTotpgEteTaHya:gNaeyIgeronbegáItsnþiPaB kñúgcitþ[)aneRcIneTIb 

citþsux . 
   eQøaHkñúgRKÜsardUcRsatkayabgðajjati eQøaHkñúgsgÁmCatidUcKaស់

kMNb;bgðajecar )aTédss¥atsm¥atépÞkñúg . 
kuMRtecokRsal 

        sUmcaMTukkñúgeBlsnÞnab£¤cUlrYmGgÁRbCuMeKcminputeLIy rEmgelIkerOg 

buKÁlenH buKÁlenaHmkTietonKñab¤vacaya:genHya:genaHជាបដើម . eyIgRtÚv

hat;eFVIcitþ[F¶n;kñúgerOgenHRBmTaMg[Rtecok F¶n;pgeBal KWkuMCamnusS

RtecokRsaleCOBaküGñkdéTedaygay²edaycMeBaHya:gsMxan; ebIeyIg

CaGñkFMGñkbgÁab;bBa¢a CaGñkdwknaMb¤emRKÜsar eyIgRtÚvRby½tñ[Nas; . eRBaH
manmnusSxøHniyayminTTYlxusRtÚv niyayeTAtamEtcitþcg;niyayminKitdl;
plénkarb:HBal;dl;GñkdéTfaeKបដត Rkhayya:gNa b¤xUcekrþ×eQµaHya:g

NaGñkxøH eRBaHniyayRsÜlmat;cg;eXIjGñksþab;ykcitþTukdak;sþab; b¤eXIj
karP¶ak;ep¥IleTAtamBaküsmþIrbs;xøÜnGñkxøH RtÚvniyayeRBaHcg;[eKEbk)ak;Kña
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xøHeToteRBaHniyaycg;sgát;sgáineK.l. mansBVmanRKb;erOgra:vkñúgBaküsmþI
rbs;GñkniyayeyIgsþab;BaküsmþIrbs;mnusSTaMgLayniyayehIyeyIgRtÚvføwg

Eføg[l¥kuMGalRbjb;eCO TukBaküsmþIrbs;GñkdéTnigRtecoksincuH kuM

GalTan;ykmkeRbIkar RtÚvBiesaFn_RtÚvBicarNa[)ansBVRKb;dUecñHeyIgmin

)anxUccitþmin)anekþARkhaykñúgkalCaxageRkayeLIy. 

    mnusSRtecokRsalqab;eCOBaküsmþIGñkdéT  rEmgeFVIxøÜnÉg ឲ្យekþA
RkhaykñúgkalCaxageRkayxUcekrþ×eQµaHminCaTIrab;Ganrbs;GñkdéTeLIy .   

បុគគលEbbenHeRcInnak;mkehIymüa:geTot mnusSRtecokRsalenaHrEmgeFVI[
sVamIPriyarbs;xøÜnElglHKñaEckpøÚvKñaedIr eFVI[RKÜsardYlrlMenAminsux . 
BuMenaHeTRtÚvsgS½yKña .l. b¤k¾eRkómRkMcitþEbbenH k¾maneRcInehIyEdr 

dUecñHeyIgRtÚvRby½tñxøÜnTukCamuneTIbCakarl¥ . 
 

BaküsmþIGñkdéTniyayRtÚvRby½tñCanic©sþab;ehIyBicar  ្

បរឿងោ វបន្ទេះយា ង្ស្វត ប់បហើយត្រវូវភិាគ ( ស្វត ប់បហើយ 

កំុ្ទន់វនិិចឆតយ មរត្រវូគិរឲ្យបានបត្ចើនជាមុនសិន) ។ 
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បុរាណភាស៊ិត 

     3 
 

            កយពគ្ថា gayNas;Rtg;fa lM)akGs©arüRtg;karRbRBwtþ. 

 
 

ពពលពវោ 
    
       eBlevlaEdlknøgputeTAKWCabTBiesaFn_énCIvit. 

 

mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´ »¡ អនកទំាងឡាយcUrkMuRbmaT  

 

nwgeBlevlaeLIy>>>>>>> 

         
 

        

  c b; 
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                                បំណងរោថាន របសម់ាតាប៊ិតាគាម នចង់ោនអវីពរតអំពី
ពមើលព ើញកនូរបុសរសពីធវើអំពពើលអពនោះពទ ពនោះជាបំណង
រោថាន របស ់ មាតាប៊ិតាទាងំឡាយហដលមានចំព ោះកនូ ជា
ព៊ិពសសជាងពនោះ ពពលព ើញកនូមានភាពពជាគ្ជ័យកនងុ
ជីវ៊ិតហនងឹឯង……… 
 



ឱ!កនូ ខ ្ញុំ 
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ឯក្ ជីវិត្អាពាហ៍ពិហស៍្វរពិបត្គ្មេះ 

នមអនកមានឧបការ:កនងុក៊ិចចការង្ហរធមមទាន 
ព្ពះមហាវមិលធមម ពិន ខ្សម 
សិរសីវុរណោ   ព្ពះោជាគណៈ 
ថ្នន ករ់ោ គណៈមហានកិាយ 
នងិជាឧត្តមទពី្រឹកា គណៈ 
សងឃនាយក ននព្ពោជាណ 
ចព្រកមពុជា 
ព្ពះអ្ងគព្គូ មន៉ សារមៀន 
ឧបាសក វ៉ត្ ប៊នុរដ្ឋ 
ឧបាសក អ្៊កុ ចនាា  
ឧបាសក អំាង ត្កឹឡាយ 
ឧបាសិកា ទចូ 
ឧបាសិកា លី រោី 
ឧបាសិកា ស  
ឧបាសិកា រសៀន 
ឧបាសក ផាន ពោុធ នភុាព 

                      
 

ព្ពះអ្ងគព្គូ មាស សាពូន 
ព្រះគញណម្ចា ស ់ម្ច៉ា  សង ់
ព្ពះគណុមាា ស ់លិត្ រថ្នង 
ព្រះគញណម្ចា ស ់ពព្រឿង ព្រីម 
ព្រះគញណម្ចា ស ់ពេង ព្កឹម 
ព្រះគញណម្ចា ស អ ញន សមផសស 
ព្រះគញណម្ចា ស ់ពសន សារ ៉ាន 
ព្ពះគណុមាា ស ់ប៊នុ រលង 
ព្រះអងគព្គ ូពេង ប ញនជា 
ព្រះគញណម្ចា ស ់ឌិត រប៉ាន 
ព្រះគញណម្ចា ស ់សា ប សញជាត ិ
ព្រះគញណម្ចា ស ់ពសង កញសេ 
កាត់តរបូភាពពោយ 
អ្ុិត្ សជុាត្ ិ
របូភាពគ្ូរពោយ 
ឧបាសក សុឹម សាររឿន 

ឯកស្មរព៊ិពរគាោះ 
បដ្កិ ភាគ ៥២ 

          មងគលត្ាទបីន ីភាគ ២ 
ព្រជ ុំានានាជាត្ក 

                                                            ព្ពះអ្ដ្ធកថ្នធមមបទ 
  ជីវតិអាពាេ៍រិពាេ៍ េ មណីចិន្ដា   




