
 

 

 

 

 

 

 

រ ៀបរ ៀងរ ោយ 
ឧបាសក  ម ៉ិញ  សាវ៉ា ន 

 
សម្រាប់ចែកជាធមមទាន 

 

ថាំង  សធុា 

 



 

 
បទពាក្យប្រាំបី 

ម ៉ែថា ត្រូវត្ាប់សរវត្រដេវវ ៉ិច ដេកមិនភ្លឹកដភ្លចស្មាររីត្បយ័រន 
ព កថា ដរៀនធម៌ក ុំសូត្រតរមារ់    ត្បឹងត្បរិបរតិផងដ ើបយល់បាន         ។ 

ម ៉ែថា សទឹងេប់មិនសកប់ ដនល ចាាប់ត្រូលអដ ក ុំប៉ងបុំពាន 
ព កថា ចង់ស ខត្សណុកសងប់កាានត ត្រូវត្បឹងឱាយបានចិរតសមាធិ                ។ 
ម ៉ែថា ចង់ដចេះសមាលាប់អាចារាយ ត្រូវចាុំរត្មា ស .ច.ិប .លិ.( ១ ) 

ព កថា ចង់មានសមាមា ិេឋិ ត្រូវលេះ អសមិ ត្បកាន់ មានេះ               ។ 

ម ៉ែថា ដធវើលអដករតិ៍រង់ពាន់ឆ្ាុំ តរដធវើបាបកមមនុំ  កខក្ត្កត្កាស់ 
ព កថា ដបើសអប់ដត្ចើនជុំពប់ប៉េះ                 មិនស្ដាប់ពាកាយចាស់ចាាស់ជាចុំតបង  ។ 

ម ៉ែថា ក ុំដេកេូចជាសរវត្ជឹង សអុយដ្អេះត្ ហឹងដនមដត្ស្ចខលួនឯង 

ព កថា រីងគក់ក ុំលក់្្ាុំតត្សង ក ុំអួរតកែងៗតត្កងដចេះដរផង           ។ 

ម ៉ែថា ដចេះេប់ចាញ់ត្បសប់មួយ ក ុំដចេះតរត្ពួយរិរតរបន់ផាសង 
ព កថា ពាកាយចាស់មានដត្ចើនកនលង ពិចារណ៍ដត្ចើនេងដ ើបយល់ន័យបាន៕ 

 ពន្យល់ពាក្យ ៖ ស  = ស ត “ស្ដា ប់”,  ែ៉ិ= ែ៉ិនត “គិត”,  ប = ប ែឆ “សួរ”,  

ល៉ិ= ល៉ិខ “សរសសរ, ក្ត់, ចម្លង”, ជាអងគរបស់អនក្សរៀន្  ។ 

                 ឧបាសក ហ ៉ិម ឆាន់ 

សម្រាប់ចែកជាធមមទាន 



 រ ៀបរ ៀងរោយ 
ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទ  ម ៉ិញ  សាវ៉ា ន 

 រ ៀបរ ៀងកំណាព្យរោយ 
ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទ  ហ ៉ិម  ឆាន់ 
 វាយអត្ថបទ  និង ចនារោយ 

ខ្ញ ុំព្រះករញណា  ខ្ញ ុំបាទ  វ៉ា ត  ភ៉ិរក្ស 
  ូបក្កបមុខ«មម៉ា-ឪ» រោយ 

លោក  ថ ាំង  ស ធា 
ផ្សព្វផ្ាយរោយ   

 
ក្កុងម ុងរ អាល - រកបិក - កាណាោ 

 
 

ព.ស. ២៥៥៨   -  គ.ស. ២០១៥ 
សម្រាប់មែក្ជាធមមទាន 



រសៀវរៅចាសដ់ែលបានចមលងជាថ្មី   ៖ 

១. ស្នា ព្រះហស្ដលព្ោយបង្អស្ន់ៃស្លដដចព្រះដហាស្ញលដធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធដៃ៌ដស្នា រព្រះរតៃព្តយ័  រិស្នដ រ - ស្លង្េប ( វ៉ាត  ភិរកស ) ថ្មី 
៣.  ព្បស្នា  គិហពិ្បតិបតតិរិស្នដ រ ( ឈដឹ  ទូច, ស្ញង្  ស្ញីវ ) 
៤.  ព្បជញុំនានាធដស៌្លង្េគ ( ជយ័  នដ៉ា ) 
៥.  អានាបាណស្សតិកដមដ្ឋា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធដមបរយិាយ ( គង្ ់ ឌឹប ) 
៦.  ធដមៃិយាដ ៣០  ៃិង្កុំណារយលសសង្ ៗ ( ប ញត  ស្នវង្ស, ភិកេញ ស្នៃ  ស្ញជា ) 
៧.  ជីវតិកថា  ( ដញិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្មី 
៨.  ធដមព្បទីប ( ព្បជញុំកង្ធដ ៌ យៃិ  វៃ ់) 
៩.  លរឿង្  ព្រះភិកេញរលៃចរ  ( ឱដ  ណាព្គី ) 
១០. លរឿង្  ៃគរោយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាបល់ោររមាតាបិតា ( អ ូ  ចញង្ ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ព្រះបិដកធដម អ ញដ  ស្ ញដ ) 
១៣. នព្តកូដធដ ៌( ស្ញង្  ស្ញីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិលមាកេ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. កព្ដង្កុំណារយ ( ហញដិ  ឆាៃ ់) ថ្មី 
១៦. ឧបៃីយតិសូ្ព្ត ( ព្រះដហាវរីយិបណឌិ លតា បា៉ា ង្  ខាត ់) 
១៧. ធដមញលទេស្ ៤ យា៉ា ង្ ( ដញិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្មី 
១៨. ធដៃ៌ដស្នា រស្ព្មាបយ់ញវវយ័  Khmère – Français ( វ៉ាត  ភិរកស ) ថ្មី 
១៩. ធដៃ៌ដស្នា រស្ព្មាបយ់ញវវយ័  Khmère  – Anglais ( វ៉ាត  ភិរកស ) ថ្មី 
២០. លោកៃីតិបករណ៍ ( ព្រះ  អ ញក  ជា  វជិរញ្ហាណាភយវង្ស ) 
២១. ដង្គលសូ្ព្ត ៣៨ ព្បោរ ( ព្រះវៃិយ័ធរអៃញគណ ឯក  ញឹដ  ធដមិស្សលោ ) 
២២. កព្ដង្កុំណារយ ភាគទី ២( ហញដិ  ឆាៃ ់) ថ្មី 
២៣. ព្រះបាឡាតល់ោស្នាគ ហហដ  លចៀវ (គង្ ់ ស្មាា រ) 
២៤. ចុំណង្នដឆាា ុំថ្ម(ី ដញិញ  ស្នវ៉ាៃ ) ថ្មី 
២៥. ព្រះរញទធស្នស្នាលៅព្បលទស្កដពញជាស្លង្េប (ស្លដដចព្រះលោធិវង័្ស  ហួត តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» របស្ល់ោក លលៀវ  ហាេ ៃ (បកហព្បលដ្ឋយលោកយាយ ចុំលរៃី  ចារូៃ) 
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៨. គញណមាតាបិតា  ...................................................  ២៣ 
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១១. ោកយថា  ព្បលយាជៃ៍  .............................................  ៣៥ 
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១៤. មាតាបិតា  ជាព្រះបលង្ាីតលោក  ...............................  ៦៩ 
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១៧. លស្ាហាជាអេ ី ......................................................  ១១៥ 
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១៩. ស្នថ ៃធដ៌ព្បាុំព្បោរ  ............................................  ១២៥ 
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២៥. អាៃិស្ង្សកតញ្ាញតាធដ៌  បួៃព្បោរ  ........................  ១៨៩ 
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២៧. អវស្នៃកថា  ....................................................  ២០៧ 
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V 

២. សមាសភាពចូលរួម... 
(រិៃិតយខលឹដស្នរ, អកេោវរិញទធ ៃងិ្រចនាលសសង្ៗ) 

១. ព្រះភិកេញ ធឹង ធីម (ែនទត្តេរ) 
វតត   ធមម៉ិការាម   ព្កងុ្ដ៉ាញង្លរអាល - លកបិក - ោណាដ្ឋ 

២. ព្រះភិកេញ ស ាំ ប  នត្ធៀម (ស វណ្ណ ត្តេត្រា) 
 វតត  ព ទ្ធស ទាធ រាម  ព្កុង្ដ៉ាញង្លរអាល - លកបិក - ោណាដ្ឋ  

៣. ឧបាស្ក ម ៉ិញ   សាវ៉ា ន 

៤. ឧបាស្ក ហ ៉ិម   ឆាន ់

៥. លោក វ៉ា ត   ស គនធ 
៦. លោក ថាំង  ស ធា 

៧. លោក វ៉ា ត   តារា 

៨. លោក វ៉ា ត   ម៉ា៉ូលវីណ្ណ  
៩. កញ្ហា  វ៉ា ត   វរយី៉ា  
 

 

 

 



 

បទកាកគត្ ិ

អង្ករភក្ដ ី ដាក្ឆ់្ន ាំង្ខន្ ត ី ថែមទកឹ្មមត្តត  
ដតុអុសសច្ចៈ ដាក្ម់ភលើង្ក្រណុា បាយព្រះធម្មា  
 រសជាតអិមតៈ  ។ 
បាយច្ញិ្ច ឹមច្តិ ត ផ្សះទកុ្ ខភយ័ភតិ រសិិដ ឋព្តជាក្ ់
ផ្ដល់ក្តសុីខសងប់ ជួបអរយិមគ្គ  មឆ្ព ះមោកុ្តតរៈ 
 ឆ្លង្វដ ដសង្ារ ។ 
បាយច្ញិ្ច ឹមច្តិ ត រសជាតពិ្បណីត ដតិជាប់ច្និ្តត  
ន្ត ាំសុខដល់ខ លនួ្ ន្ងិ្ញាតកិា  សុខដល់ព្គ្ួសារ 
 សុខដល់សង្គម ។ 
បាយច្ញិ្ច ឹមច្តិ ត ទ្វា របាបឃាំង្បទិ ទ្វា របុណយមបើក្ធាំ 
មទ្វសៈមោភៈ ធ្លល ក្ប់ាក្រ់លាំ  ក្មិលសតូច្ធាំ 
 ដាច្ឫ់សដាច្គ់្ល់ ។ 
បាយច្ញិ្ច ឹមច្តិ ត ដចូ្ទកឹ្អព្មតឹ  ផ្ដល់ន្វូមង្គល 
កាយច្តិតមក្សមក្ាន្ ត សុខសាន្តន្មិល មក្ើន្បុណយមក្ើបផ្ល 
 ផ្ដល់ដល់ន្ពិ្វា ន្  ។៚ 
 

ឧបាសក្  ហ ៉ិម  ឆាន ់
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៣. បុព្វកថា... 
 

ស ៀវសៅ “គុណមាតាបិតា” ដែលព្រះករណុាម្ចា  ់  
ព្រមទ ាំងសោកអ្នកកាំរុងដែអានសនះ  ជាស ៀវសៅភាគទ ី២  បន ត
រសី ៀវសៅ “ចំណងដៃឆ្ន ថំ្ម”ី  ដែលស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ 
បានសេញផ្សា   ព្បសគន  ដេកជូនជាធមមទនរេួមកស ើ   ។ 

ខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទបាន រស រភាា ប់បន តព្ែងន់ ័ថា 
ឆ្ន ាំថ្ មពី្ែូវសធវើអ្វីខ លះ ?  សបើ ិនជាស ើង  បានសរៀបេាំបូជន ីស្ថា ន 
សែ ើមបីសធវើរលីការ  បូជា ាំរះររួកសទវតា  ព្រមទ ាំងម្ចនេែិត
ព្ជះថាល សរៀបសភាជនគន ធបុបាា   សៅវែតវ៉ាអារាម  សែ ើមបីសធវើកេិ ាបូជា 
នមស្ថា រគុណព្រះរែនព្ែ ័  ព្បសគនេង្ហា នែ់ល់ភកិខុ ងឃអ្ងគ 
ស្ថមសណរ  ព្រមទ ាំងព្ ងព់្រះជព្មះ ងឃកស៏ោ េុះ  ដែ ូម 
កុ ាំឲ្យព្ជុលព្ជួ  ួ រ ូែែល់សភលេ ព្រះព្រហ្ម  ទេវតា  
បុព្វា ចារ្យ  អាហុ្ទេយ្យ  ដែលជាព្រះែឧ៏ែដុង គឧែតមខ ពងខ់ ព ់  
នងិព្បកបសោ ព្រះគុណ  សលើ អ្វីៗ  កនុងសោក ៍ីសនះឲ្យ 
សស្ថះ  ។  ព្រះព្គប់ព្រះអ្ងគស ះ  កគ៏ពឺ្រះម្ចតាព្រះបតិាដែល 
ម្ចនព្បច ាំសៅកនុងផ្សទះព្ស្ថប់   នងិជាព្រះម្ចនព្រះគុណម មិ្ចមក  
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សលើកូនព្បុ ព្ ីព្គប់របូ  ។ 
 សោ ស្ថរស ៀវសៅ “ចណំងដៃឆ្ន ថំ្ម”ី  ម្ចនទាំររ័សព្េើន 
ស ើ   សទើបខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទទកុ រស រភាគបន ត  នងិបាន
ោកេ់ាំណងសជើងថា “គុណមាតាបិតា”  ។  សទះបពីាកយថា 
“គណុមាតាបិតា” សនះ  ស ើងធ្លល ប់បានអានបានឮ  ជាញឹកញាប់ 
ជាប់េែិត  កនុងអ្ែាន ័ដែលសោកអ្នកព្បាជ ្  កវនីរិន ធ  បាន
 រស រេងព្កងជាសព្េើនមកស ើ កដ ី  ឬសទះបជីាខ ្ុ ាំព្រះករណុា  
ខ ្ុ ាំបាទ  ែងឹេា ់សោ ខលនួឯងថាគ្មម ន មែាភារ  នងិេាំសណះែងឹ 
កនុងការ រស រេងព្កង  អ្ធបិា បកព្ស្ថ ឲ្យបានសកាះ-
កា ែល់ជសព្ៅនងិទាំ ាំននពាកយថា ព្រះគុណម្ចតាបតិាយ៉ាង 
ណាកស៏ោ   កស៏ៅដែសធវើឲ្យខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ  ម្ចនមស -
 សចាែ ព្ជះថាល   កនុងការ រស រេងព្កង  នងិរាយម
ព្ស្ថវព្ជាវរាវរក  សលើក កព្រះរុទ ធែកីា  ដែលម្ចនដេងកនុងព្រះ 
នព្ែបែិកខ លះ  នងិែកព្ ងស់េញរវីេ នពុ្កមដខ មរ  រប ់ សមដេ 
ព្រះ ងឃរាជ ជួេ ណាត ទោតញ្ញា ទណា  នងិពាកយសរេន៍
ដែលម្ចនកនុងស ៀវសៅសោកអ្នកព្បាជ ្ កវនីរិន ធព្គប់ជាំ នស់ទៀែ 
ផ្សង  ។ 
 សព្ពាះពាកយថា  ព្រះគុណម្ចតាបតិាកដ ី  ព្រះគុណដម៉ាកដ ី 
ពាកយថាដម៉ាឪ  រុកដម៉ា  ឬឪរុកម្ចដ    រ ូែកាល  មកែល់ពាកយថា 
បា៉ាម្ច៉ាក ់      ជាពាកយសរេនដ៍ែលម្ចនអ្ែាន ័រសីរាះ   រណដាំ រងាំកនុង 
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សស្ថែនិ្ទន ទយិរមមណ៍  ននកូនព្បុ ព្ ីព្គប់ទនិទវិរាព្ែ ី  នងិជា 
ពាកយដែលកូនព្បុ ព្ ី  ច ាំស្ថគ ល់សរៀនសៅមុនសគ  នងិសៅបាន
ព្គប់សរលសវោ  មនិធុញព្ទនស់ស្ថះស ើ   ។ 
 ែសូេនះស ើ   សទើបសធវើឲ្យខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទតា ាំងេែិតគែិ
ថា  កនុងមួ ជវីែិសនះ  មុននងឹោចកសោកសនះសៅ  ព្ែូវដែ
រាយមខែិខាំ រស រេងព្កង  ឲ្យបានសកើែសេញជាស ៀវសៅ  
“គណុមាតាបិតា” ព្ប ូែសេញជា ណាា នរបូរាង  ឲ្យខាងដែ 
បាន  ។ 
 សោ ការរាយម  នងិការជួ ឧបែាមភ  ទ ាំងកម្ចល ាំង
កា េែិតរកីលាណមែិតខ ្ុ ាំម្ចន ឧបា ក ហុ្មិ ឆ្េ់, ឧបា ក 
វ៉ា ត  ភិរ្ក្ស  ព្រមទ ាំងព្រះករណុាម្ចា  ់ព្គប់ព្រះអ្ងគ  នងិ
រុទ ធស្ថ នកិជន  អ្នកម្ចនេែិតបុណយព្គបរ់បូ  សទ ើបសធវើឲ្យ
ស ៀវសៅ “គុណមាតាបតិា” សនះព្ប ូែបានជារបូរាង មតាម 
សគ្មលបាំណង  ប៉ាងព្បាថាន ននស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទរែិព្បាកែ
ដមន  ។ 
  ងឃឹមថាស ៀវសៅ “គុណមាតាបិតា” សនះ  នងឹបានជា 
គុណព្បសយជនែ៍ល់កុលបុែត  កុលធតីា  អ្នកបានអាន   ិកា  
ស្ថដ ប់ខ លះៗជាកជ់ាមនិខាន  ។  
 កនុងឱកា ជាមួ គ្មន សនះដែរ  ស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ 
 ូមលាំឱនកា ថាវ  បងគាំ   សគ្មររ   េាំសពាះព្រះករណុាម្ចា  ់ព្គប់  
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ព្រះអ្ងគ  ព្រមទ ាំងសោកអ្នកអានព្គប់របូ   ូមសមតាត ខន ត ី អ្ភ ័ 
សទ   នវូរាល់កាំ ុ ឆ្គង  សោ អ្សេែ   នងិ ូមព្រះករណុា
ម្ចា  ់  នងិសោកអ្នកអានដែលជារ ុ សូែ   ល់អ្ែាស េកដ ី
បាលី  ឃ្លល   សមតាត ដកែព្មូវសែ ើមបីឲ្យបានជាលាំអ្  នងិជាគុណ
ព្បសយជនក៍នុងព្រះរុទ ធស្ថ    អ្ ់កាលជាអ្ដងវងែសៅ  ។ 
 ស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ  រងច់ ាំទទលួនវូរាល់កាំ ុ  
ឆ្គងនងិការដកែព្មូវ  រ ីាំណាកព់្រះករណុាម្ចា  ់  ព្រមទ ាំង
សោកអ្នកអាន  សោ សេែ េែិតព្ជះថាល   រកីរា   ព្គប់សរល
សវោ  ។ 
  ូមព្កាបអ្រព្រះគុណ  នងិអ្រគុណ  ែយ៏៉ាងនព្កដលង ។ 

 រស រ  នងិេមលងេប់ជាស្ថា ររ  សៅព្កងុម៉ាុងសរអាល 
នថ្ៃ ១ ᧴ ១១  ឆ្ន ាំមម ី ឆ្ ័ក រ. . ២៥៥៨(១) 

ព្ែូវនងឹនថ្ៃអាទែិយទ ី១២  ដខែុោ គ. . ២០១៤ 

មុិញ  សាវ៉ា េ /  ហុ្មិ  ឆ្េ ់/ វ៉ា ត  ភិរ្ក្ស 
    
 
 
_____________ 

(១) អានថា ថ្ងៃអាទតិ្យ ៤ រោច  ខែអស្សុជ  ឆ្ន ាំមមី  ឆស័្ក  ព.ស្. ២៥៥៨ 
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៤. មកដល់កូនប្បុសប្សី... 

បទពាក្យ បនួ 

មចា រងឹទកឹ    វូងព្មគឹរងឹនព្រ 
បកាបកស ី  រងឹអាកា ឋាន 
ភកិខុ ងឃរងឹ ីល  លាំអ្េែិតព្បាណ 
កូនព្បុ ព្ ីបាន  រងឹគុណរុកដម៉ា  ។ 

 
ជាំពាកបុ់ណយគុណ  ធៃនន់ព្កអ្សនក 
សលើែសីព្កាមសមឃ  រុាំង្ហ  ងបាន 
ជាំពាកប់ាំណុល   បុលសព្េើនប៉ាុ ម ន 
សគអាេ ងបាន  ព្បម្ចណអ្ ់ង្ហ  ។ 

 
ែសូេនះ ូមកូន   ព្បុ ព្ ីទ ាំងឡា  
េូរតា ាំងេែិតកា   គែិរចិរណា 
ែប នង ងគុណ  ម្ចតាបតិា 
សោ េែិតព្ជះថាល   ឲ្យបានព្បនរ  ។ 
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កុ ាំសមើលង្ហ គុណ  បុណយថាែេិែួេ 
កូនអាេផុ្សែរេួ   រអី្បា បាន 
សោ ស្ថរបុណយគុណ  ធនព្ទរយព្គប់ព្បាណ 
កូនព្បុ ព្ ីបាន   នសាំទកុស ើ   ។ 

 
សកើែមកជាមន ុស  សទះជាព្កខសែ ់
ទទីល័ព្ទរយអ្ែ ់  ព្បាកែមនិថ្វ ី
កុ ាំព្កេែិតបុណយ   គុណលអព្បនរ 
ព្កស ះសោក ដី  ព្កនព្កកន លង  ។ 

ឧបា ក មុិញ  សាវ៉ា េ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ទីពឹ្ងអមតៈ 

ទរីងឹសផ្សសងៗមនិបាែព់្រ ួភ ័ 
ទរីងឹែនទបញ្ហា ចកស់ព្ ះ 

រងឹព្រះនព្ែរែនរលែក់សិល  
សោភៈរសបះសទ ៈរលឹសរេ ។ 

               ឧបា ក ហុ្មិ  ឆ្េ់ 
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៥. ឧទទិសកថា... 
 
 ស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ   ូមឧទ ទ ិនវូែនមលព្រះគុណ
ែម៏្ចនែនមលនព្កសលើ លបស់នះ  ជូនេាំសពាះសោកអ្នកែម៏្ចនគុណ
ព្គប់របូ  គពឺ្រះម្ចតា  ព្រះបតិា  កនុងបេាុបបន នសនះផ្សង  ទ ាំងកនុង 
 ងារវែ ដផ្សង   ូមសោកអ្នកែម៏្ចនគុណទ ាំងឡា   េូរ
 បា រកីរា   សព្ពាះែបិែព្រះគុណែឧ៏ែតុង គឧែតមសនះបានែក់
ែែឹ   ាិែជាប់ជានេិា  កនុងព្ ទប់សបះែងូននកូនព្បុ ព្ ីព្គប់ 
កាល ម័   ដែលរុាំអាេរលប់រោ ស្ថប ូនយសស្ថះ  
ស ើ   ។ 
 នងិ ូមសផ្ស្ើជូននវូ  ពាកយថាគុណម្ចតាបតិាសនះែល់  
កុលបុព្ែ  កុលធតីាដខ មរ  ព្រមទ ាំងព្បជារលសោកទ ាំងអ្ ់ 
 ូមឲ្យគុណម្ចតា  បតិា  បានព្បែសិ្ថា នជាប់ជានេិាសៅកនុងែងួ 
 ឫទ ័ននកូនព្បុ ព្ ីព្គប់របូ  នងិ ូមឲ្យែនមលព្រះគុណសនះ 
កាល  បានជាទកឹអ្ព្មែឹយ៉ាងដ នព្ែជាក ់   ូរធ្លល កស់ព្ស្ថេព្ ប់ 
ែណដ ប់ព្ជាបកនុងព្ ទប់ែងួេែិត  ឋែិសៅជាអ្មែៈ  មនិ
ស្ថប ូនយបាែប់ងអ់្ាំរែីងួព្រលឹងវញិ្ហា ណ       ននកូនព្បុ ព្ ី  
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គេហដ្ឋា ន  អភិរ្ក្សមរ្តក្ព្រះរុេធសាសនាខ្មមរ្ 
 

ស ើ   ។ 
  ូមឲ្យពាកយថា  ព្រះគុណម្ចតាបតិាកដ ី  ព្រះគុណដម៉ាកដ ី
ព្រះកនុងផ្សទះកដ ី ព្រះរ ់កដ ី ព្រះកស ល ងកដ ី បានោនឮ់ជា ូរស ៀង 
 ាំសនៀងែូរយែន្ទន តទីរិវ  រសីរាះរងាំរណដាំ   កនុងែងួេែិ តរាល់ទនិទវិរាព្ែ ី
ននកុលបុព្ែកុលធតីា  ជាបចា ជនព្គប់ជាំ ន ់  នងិ ូមឲ្យម្ចន
 ែនិ្ទន ទយីរមមណ៍  ភនកនកឹរលឹក  សគ្មររវ ទ បូជា ាំរះ  បែបិែត ិ
នវូព្រះគុណ  ែឧ៏ែតមម្ចនែនមលនព្កដលងសនះ  ជានេិានរិន តរ ៍  សែ ើមបី 
ស េកដ ុីខសកសមកាន ដ   ព្ម្ចន ដេែិ ត  ឋែិកនុងភារេសព្មើន   ន ដ ិ
ទ ាំងកនុងឥធសោក  នងិបរសោកជាសរៀងរ ូែសៅ  ។ 
 សោ អ្ាំណាេផ្សោន ិងស  ដែលសកើែស ើងបានអ្ាំរកីារ 
រាយម  ទ ាំងកម្ចល ាំងកា េែិត  ព្បព្រែឹតសៅជាមួ សេែ   
ព្ជះថាល ជាមហាកុ ល  ននស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទ  ព្រមទ ាំង
ព្រះករណុាម្ចា  ់  នងិរុទ ធស្ថ នកិជន  អ្នកម្ចនេែិតបុណយព្គប់
របូ     ូមសលើក កផ្សោន ិងសសនះ   ឧទ ទ ិព្បសគន  ជូន  
ថាវ    េាំសពាះបុរវការជីនទ ាំងឡា   ម្ចនម្ចតាបតិា  ព្គូ
ឧបជាយចរយ  សោកអ្នកព្បាជក្វ ី  ព្រមទ ាំងញាែកិា
ទ ាំងឡា   រមួទ ាំង ែតនកិា កនុង កលរភិរសនះ  ទ ាំង
ព្រះ ងឃ  ព្គ  ា  អ្ងគព្រះរាជា  គណៈរែ ាមន្ទន ត ី  ព្គប់ែាំដណង 
 ទ ី  ដែលម្ចនព្រះជន មជវីែិ  ឋែិសៅកនុងសោកសនះកដ ី  ឬកប៏ាន
លះសោកសៅស ើ កដ ី         ូមឲ្យបានទទលួនវូឥែ ាមនចុាផ្សល 
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គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា េ 
 

ដែលស ើងខ ្ុ ាំព្រះករណុា  ខ ្ុ ាំបាទបានឧទ ទ ិផ្សា ព្បសគន  ថាវ   
ដេកជូនស ើ   នងិ ូមឲ្យបានទទលួនវូភារសកសមកាន ត  
 ន ដភិារ  ផុ្សែចកវបិែតភិ ័សរៀរសវរាទ ាំងរួង  កនុងសោកសនះ 
 ូមឲ្យម្ចនរន លគឺបឺញ្ហា   បានចកធ់លុះ ល់ព្បាកែនវូអ្រ ិ េាៈ 
ជាម្ចគ្ម៌ា បែបិែតឆិ្ លងកាែ ់   ងារវែ ដម្ចនែ ាំសណើ រសឆ្ព ះព្បាកែ 
ែល់ព្រះនពិាវ ន  ដែលរេួផុ្សែបាន  អ្ាំរឧីបាទនកខន ធ  មនិសដដ
សោ សភលើងទកុ ខ  សភលើងកសិល សទៀែស ើ   ។ 

សមូអេុទមាេនា... 
  

 

សុខប្សួលណាស់មម៉ែ... 

កា ដម៉ាព្ ទនែ់េូមន តព្រះរុទ ធ    ខាល េភ ័ែក ់លុែរែផុ់្សែរេីែិ ត 
ព្រះធមមធ្លែុដម៉ារូដក ័កត ិិទ ធ     ុខស្ថនតព្បណីែែបែិកា ឫទ ធដិម៉ា    ។ 
េែិតដម៉ាបវរែេូធម៌ាអ្មែៈ    ភ លថឺាល ព្ែជាកែ់េូបូណ៌ា មដីខ 
សមតាត ករណុាផ្សសាំនងឹកតសី ន ៍    កូនបានសៅដកបរដម៉ាសអ្ើ  ុខណា ់ ។ 
វចដម៉ាដផ្សអមដថ្មពាកយរសីរាះ    ស្ថត បម់និធុញសស្ថះែេូរុទ ធែព្ម្ច ់ 
បាំសរមតងៗកូនេងច ាំេា ់    រសីរាះសរកណា ់កូនេងស់្ថត ប់សទៀែ  ៕ 

                                                                           ឧបា ក ហុ្មិ  ឆ្េ់ 
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** គេហដ្ឋា ន  អភិរ្ក្សមរ្តក្ព្រះរុេធសាសនាខ្មមរ្ ** 
ក្រុងម ៉ុងគេអាល - គរបិរ - កាណាដ្ឋ 

សូមជូនសមិទ្ធផលថ្មីមួយទទ្ៀតគឺ៖ 

 

 
 

- ទបើដូទ្នេះ   អាត្មានឹងប្រាប់ឥឡូវទនេះ   ទលខទាំង « ៤ »  
ទលខទនេះមិនមមនជាទលខរបស់អាត្មាទទ្  គឺជាទលខរបស់ប្ររេះ 
សម្មាសមពុទ្ធ  មដលប្ររេះអងគានប្របទនទ្ុកមក  ម្នមនុសាស 
ជាទប្រ្ើនមដលទជឿនិងទោររត្មប្ររេះអងគ  ទ ើយានជួបប្របសរវ 
នូវទស្កដីរីក្ាំទរនី  ទៅជាទសដឋីរ ូត ២៥០១ ឆ្ាាំមកទ ើយ  
្ូរត្ាំង្ិតតចាំឲាយលអណ ា  អាត្មានឹងប្រាប់ឥឡូវទនេះទ ើយ. . . 

 សូមរង់ចាំអាន  រិតជាមិនខុសបាំណងទឡើយ !!! 
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៦. ព្ំនឹងដ៏ប្បពព្... 
បទពាក្យប្រាំប ី

នថ្ៃម្ចនរន លសឺព្ពាះែងួ ុរយិ រាព្ែភីលថឺាល សព្ពាះែងួេន្ទ ទ  
កូនម្ចនជវីែិរែិសឃើញសោកា សព្ពាះគុណម្ចតានងិបតិានថ្ល    ។ 
សបើដភនកព្ វ ាំងព្ែូវរងឹដវ ៉ានតា  ិ សរងឹអាចរយ ិកា ប់នថ្ៃ 
រាន្ទ ដរងឹរាជាម្ចនធម៌ាថាល នថ្ល កសព្ែ ៍ិរងឹមន្ទន តចីែដ់េងការង្ហរ។ 
សៅសរលសធវើ ឹកនកឹរងឹទហាន កាលសបើសព្ កឃ្លល ននកឹរងឹអាហារ 
ព្រះ ងឃរងឹ ីលវនិ ័ ិកាខ  ែនូជអីាចរយរងឹការបែបិែត ិ    ។ 
សរលសដដ រកមលប់ព្ជកឈប់អាព្ ័  ព្រះរែនព្ែ ័គុណព្បស ើរកាដ ែ ់
ជាទរីាំនងឹននរុទ ធបរ ័ិទ  បូជាបែបិែតជិាបុចា សកខតា    ។ 
ផ្សលូវទកឹរងឹទកូសគ្មករងឹរសទះ អ្នកព្បាជដ្ែលសេះរងឹកបួនែព្ម្ច 
បដរីងឹព្បរន ធមនិអ្នឯ់ណា ទកូរងឹព្េវជាគូនងឹគ្មន      ។ 
ភនាំរងឹរកុាខ សទ ើបម្ចន ព្ម ់ បុបាា រណ៌ា ព្  ់រងឹទកឹព្គប់ព្គ្ម 
កេិាការសកើែស ើងរងឹញាែផិ្សងគ្មន  សរលព្ស្ថ បញ្ហា រងឹព្បាជប្ណឌិ ែ   ។ 
ងងែឹរងឹភលរឺករន លឆឺ្ លុះ  ន្ទ ដីបុរ ម្ចនរសីព្រងព្រទឹ ធ 
ម្ចតាបតិារងឹគ្មន គូរគែិ   ម័ ព្គសស្ថម ះកា េែិតបសងាើែបុព្ែភាៃ      ។ 
 ាំណាបសយងែពី្ ីៗសយងព្បុ  កេិាការទ ាំងអ្ ់រងឹសលើបញ្ហា  
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គេហដ្ឋា ន  អភិរ្ក្សមរ្តក្ព្រះរុេធសាសនាខ្មមរ្ 
 

មចា រ ់បានរងឹសលើគង្ហគ   អ្នកកានស់្ថ  រងឹសលើគមពរី ។ 
កេិាការ  គមព្បជុាំរមួគ្មន  េសព្មើនព្គប់ព្គ្មរងឹសលើស្ថមគគ ី
 ូព្ែសរៀន ិការងឹការ ាំភ ី  ព្ម ់ ររីងឹសលើេរយិ ។ 
វែតរងឹព្រះ ងឃនងិរុទ ធបរ ័ិទ ធមមបបែបិែតរិងឹរុទ ធែកីា 
កា រងឹ ម្ចអ ងសទើបលអសស្ថភា សធវើការសព្េើនគ្មន រងឹសលើខន ដ ី ។ 
រងឹសព្េើនព្បការែេូសពាលថារាប់ រងឹលអគួរគ្មប់ឧែតមព្បនរ 
អតតេបីា រងឹបាន ប់នថ្ៃ រុទ ធែកីា ដីថារងឹខ លនួឯង ។ 
ព្ែូវខាំអ្ប់រ ាំបន ទាំេ ិដ   ឋែិកនុងធម្ចម នថ្លថាល នព្កដលង 
 កឈនះកសិល សព្េះេែិ តខ លួនឯង សនះព្បាកែដ ដងទរីងឹខ លនួបាន ។ 
រាយមខែិខាំ នសាំគុណធម៌ា ខាែេ់ែិតស្ថអ ែលអបវរសថ្ាើងថាា ន 
ជនណា កឈនះកសិល េែិតបាន សទ ើបស ម្ ះថាម្ចនទរីងឹព្បនរ ៕ 

 ឧបា ក មុិញ  សាវ៉ា េ 
 

  មលប់អមតៈ 
 
មលបធ់ម៌ា ាំ ៃបក់បប់ាបសកើបបុណយ    សគេសទ សកៀរគុណបសងាើនន ិស ័ 
មលបធ់ម៌ាជាធ្លន កទ់កបុ់ណយរាល់នថ្ៃ     ុេាន ទៈភកតសីមតាត ករណុា            ។ 
មលបធ់ម៌ាោងសព្េះកសិល ស ដើងរាក ់    សរេរលឹសោភៈ សទ ៈ អ្វជិាា  
មលបធ់ម៌ាបទិផ្សលូវ ព្ែវូទម ិម្ចរ    បង្ហា ញម្ចែទ់វ រននព្រះនពិាវ ន      ៕ 

                                ឧបា ក ហុ្មិ  ឆ្េ់ 
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៧. រតនប្បណាម... 
 

េមតថុ  រ្តេតតយ្សស 

ខ ្ុ ាំព្រះករណុា   ូមឱនកា ថាវ  បងគាំ  េាំសពាះព្បជុាំបនីន 
ព្រះនព្ែរែន ៍  គ ឺ៖  ព្រះរុទ ធរែនៈមួ   ព្រះធមមរែនៈមួ   ព្រះ 
 ងឃរែនៈមួ   សោ ស េកដសីគ្មររ  ែឧ៏ែតុង គឧែតម  ខ ពងខ់ ព ់ 
សលើ សោក  ។ 

នមស្ក្រប្ព្ះរតនប្ត័យ 
បទពាក្យ ប្រាំពីរ 

ខ ្ុ ាំ ូមឱនកា ថាវ  បងគាំ  តាា ព្បណមយសលើ ិរស្ថ 
េាំសពាះព្រះបរមស្ថស្ថដ   ជាព្គូ តាត កនុងភរនព្ែ  ។ 
 ូមថាវ  បងគាំសឆ្ព ះព្រះធម៌ា ឧែតមបវរព្បស ើរនព្ក 
គអឺ្រ ិមគគអ្ងគព្បា ាំប ី បែបិែត ិប់នថ្ៃសឆ្ព ះនពិាវ ន ។ 
 ូមថាវ  បងគាំសឆ្ព ះព្រះ ងឃ ជាអ្ងគស្ថវកព្រះព្ទងញ់ាណ 
 មមែ ិងឃអ្រ ិ ងឃម្ចន ជាបុចា សកខែបានទ ាំង បន់ថ្ៃ ។ 
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គេហដ្ឋា ន  អភិរ្ក្សមរ្តក្ព្រះរុេធសាសនាខ្មមរ្ 
 

សោ អានភុារនព្ែរែ  ខ ្ុ ាំបាននមស្ថា រទវ រទ ាំងប ី
 ូមផុ្សែវបិែតទិកុ ខសរាគភ ័ បានជាបេា ័កដ ុីខស្ថនដ        ៕ 

ឧបា ក មុិញ  សាវ៉ា េ 
 
 

តតជៈប្ព្ះរតនប្ត័យ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

សែជៈននព្រះរែនព្ែ ័  បែបិែតពិ្បនរព្គប់សវោ 
 ូមជួ ឃុាំព្គងជាែសិខមរា ឲ្យបាន ុខាទ ាំង បន់ថ្ៃ ។ 
 ូមរ ព្រះធម៌ាជារុទ ធស្ថ ន ៍ព្ជួែព្ជាបដេងេា ់កនុង ឫទ ័ 
ននសខមរបុព្ែទ ាំងព្បុ ព្ ី  ល់ស្ថគ ល់ែនមលគុណម្ចតា ។ 
ព្រមទ ាំងបតិាថាល រ ិិែ ធ  សគ្មររព្បណិបែតថិាវ  វ ទ  
គុណព្គអូាចរយព្គប់អ្ង្ហគ  គុណព្រះរាជាព្គងបុរ ី ។ 
គុណអ្ ់មន្ទន តរីែ ាការ  ឃុាំព្គងរកាទ ាំង បន់ថ្ៃ 
ព្បកបសោ ធម៌ាលអព្បនរ ការពារទកឹែជីាែសិ្ថ   ។ 
សោ អានភុារគុណទ ាំងប ី បែបិែតពិ្បនរព្គប់អាតាម  
កា  វច េែិតបរ ុិទ ធថាល  វបិែតភិ ័សរៀរវ ិ សអ្ើ      ៕ 

ឧបា ក មុិញ  សាវ៉ា េ 
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គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា េ 
 

ទឹកត ះ  ដុំបាយ 
បទពាក្យប្រាំប ី

េចិា ឹមនងឹសោះ សន្ទង្ហគ ះនងឹបា  រុកដម៉ាសនឿ កា េែិតឥែសលាើ ដលា 
ខា ាំម្ចែែ់  ូមនិថ្ៃូរែ អូញដែអរ  ផ្សតល់ទកឹេែិ តស ន ៍ែល់កូនកលាណ ។  
ទកឹសោះអ្នកដម៉ាដថ្កូនធ្លែធ់ាំ  កូនរ ់ ុខែមុជួបជុ ាំ ុខស្ថន ត 
គុណធាំសធងណា ់វល់វ ់មនិបាន កូនបន ទនព់្បាណសគ្មររវ ទ     ។  
ែុ ាំបា រាំនែូដម៉ារូែបចាុ ក  កូនចរឆ្ល កទ់កុជាប់កនុងទយ័  
ជារាំនែូបា ោ ធម៌ាសមតាត  ដថ្មកដកីរណុាសមព្ែសី ន ៍ និទ ធ    ។    
ែុ ាំបា រាំនែូរុករូែបចាុ ក  កូននេនោប់ទកុកនុងវហិារេែិ ត  
បា កាល  រសីញើ ្មរុករែិៗ កូន ូមផ្សាងផ់្ស ាែិព្បណីែព្បណមយ    ។  
សរលដម៉ាមនិសៅរុកព្ែូវរងរា៉ាប់ ការង្ហរយ៉ាកយ៉ាប់រុកខន តខី ាំ 
ទនភ់លនខ់ ុដម៉ាដែេែិ តឧែតម  កូនថាវ  បងគាំគុណសោកសទ វហា    ។ 
រទីរក រ ់នងឹទកឹសោះដម៉ា  សព្កា ែប់ររីដខរ ់នងឹអាហារ 

បានរសីញើ ្មម្ចតាបតិា កូនសលើក តាា គ្មរវៈបងគាំ     ។ 
ទកឹសោះែុ ាំបា សញើ ្មដម៉ារុក ផ្សដល់ជវីែិ ុខសស្ថមន សមស រមយ 
សព្ៅដវងខ ព ់ធៃនគុ់ណធាំដ នធាំ កូនព្បមូលផ្សដុ ាំទកុលុះមរណា         ។៚ 

   ឧបា ក ហុ្មិ ឆ្េ ់  

 
 
 

   

  េីរឹងអមតៈ 
 ទីពឹងផ ស្េងៗមិនបាត់ព្ពួយភ័យ  
 ទីពឹងដទទបញ្ហសចាក់ផព្រេះ  
 ពឹងព្ពេះទព្តរតនរលត់កិផលរ 
 ផោភៈរផបេះផោរៈរឹលផរច ។ 
   ដោយ ហ ៊ិម ឆាន់ 
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គេហដ្ឋា ន  អភិរ្ក្សមរ្តក្ព្រះរុេធសាសនាខ្មមរ្ 
 

 

ព្រ មម្ចនមុខបួនខ លនួដែមួ   ូមអ្ ់សោកជួ រចិរណា 
សែើព្រ មសែកសែ ើរសៅខាងណា  ឬកព៏្រហាម ឈររ ូែ ?   ។ 
សបើ ិនជាខ វះមន ិការ  អាប់ឥែព្បាជ្ាសៅលៃងស់ឆ្ែ 
 ាំគ្មន  រស ើរ ្បដ់ ្ងសកាែ ព្រ មកាេឬ លូែសព្ េអ្នកគូរ ៕ 

ឧបា ក  មុញិ  សាវ៉ា េ 
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៨. គុណមាតាបិតា... 
  
 ពាក្យថាគុណមាតាបតិា  ជាពាក្យដែលយ ើងគ្គប់គ្នា ធ្លា ប់
បានស្ដា ប់  បានឮ  បានែងឹបានស្ដា ល់ទ ាំងអស់គ្នា យ ើ   ។  ដែ
យែ ើម្បីឲ្យកានដ់ែងា គ្សួលចូលចែិតក្ាុង “គ្បធ្លនបទយនេះ”     ខ ្ុ ាំ
សូម្ដចក្យចញពាក្យថា  គុណមាតាបតិាយនេះជាពរីបទ  បទទមួី្ 
ពាក្យថា “គុណ”,  បទទពីរីពាក្យថា“មាតាបតិា”    ។ 
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គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

នៅតែពីន ោះ... 
បទពាក្យប្រាំប ី

ពាក្យដម្៉ែពយី េះយ ម្ េះដម្៉ែកូ្នច ាំ យទេះមួ្ រ ឆ្ា ាំច ាំយ ម្ េះគ្ពេះយម្ 
ពាក្យដម្៉ែកូ្នយៅពយី េះយម្ាេះយទ ពាក្យសាូលជាប់យសា ៍ឥែដគ្បស្ដា លសាិទ   ។ 
ពាក្យដម្៉ែពយី េះយលើសអស់អវីៗ ឆ្ា ក្ជ់ាប់ ឫទ ័ក្ាុងវហិារចែិ ត 
ពាក្យដម្៉ែយៅយ ើ យសបើ ទកុ្ខភ ័ភែិ ក្ាុងមួ្ ជវីែិយៅម្និជនិណា        ។ 

ពាក្យដម្៉ែពយី េះឥែយមាេះម្ន ទលិ ភាែឺចូែបូងនលិច ាំងពណណ   
ពាក្យដម្៉ែែចូយពគ្ជច ាំងក្ាុងចែិ តកា  ដម្៉ែយៅជែិឆ្ា  សបា នងឹយៅ      ។ 
យៅពយីក្មងខ ចែីល់ក្ាមី្រណៈ  យៅឥែយសទើរស្ដទ ក្ ់ដរក្ មងយៅ 
យៅពទីរក្លុេះែល់ឥឡូវ  ដម្៉ែលាយលាក្យៅយៅដែយៅដម្៉ែ          ។ 
យៅយ ើ យៅយទៀែយៅដែពយី េះ យៅរបូថែយស្ដេះក្ព៏យី េះដែរ 
យៅយ ើ យៅយទៀែែចូគ្ែូវម្ន តយសា ៍ កូ្នយៅអាក្ដម្៉ែយៅលុេះអវស្ដន   ។៚ 

ឧបាសក្ ហុមិ  ឆាន់
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៩. ពាក្យថា  គុណ... 
  
 ពាក្យថាគុណ ( គុណ + អ )  ជាភាស្ដសាំស្កសរឹែ - បាលី
យបើដគ្បឲ្យចាំភាស្ដដខ មរ  បានែល់សភាវធម្៌ដែលចយគ្ម្ើនយឡើង
យោ លក្ខណៈរបស់ខ ានួ  ឬសភាវធម៌្ដែលគួរសនសាំ  យបើជា
គុណនាម្  ែ ាំយណើ រយធវើឲ្យចយគ្ម្ើន  យក្ើនយឡើងែចូជាយលខគុណ   
(២ X ១០)  ពរីែប់ែង  គ្ែវូជាម្ម្ៃយ៉ែងយនេះជាយែ ើម្  ។  យបើជានាម្
បានែល់យសចក្ាចីយគ្ម្ើន, ថាា ក្,់ ជាន,់ លក្ខណៈ, ចាំដណក្, យសចក្ាី
លអ, សភាព, ដបបបទ...។ល។  ធម្៌ដែលគួរនកឹ្  គួររ ាំពងឹែល់ 
យគ្នរពែបសាង  នងិខានពុាំបាន  គុណមាតា  គុណបតិា  គុណគ្គ ូ
គុណយលាក្អាក្មានឧបការយលើខ ានួ  ។  ធម៌្ដែលគួរនកឹ្  គួររ ាំពងឹ
ែល់  គុណគ្ពេះពុទ    គ្ពេះធម្៌  គ្ពេះសងឃ  ។  អាចយរៀងភាា ប់ពខីាង
យែ ើម្សពទែម្ទ  ែចូជាគុណជាែ ិ  ឬគុណជាែបិានែល់គុណគ្គប់
យ៉ែង  ែចូជាគុណជាែបិយី៉ែងគ ឺ៖ សីល សមាធ ិ បញ្ញា   យៅថា
ម្គ្ែសិកាខ   យគ្ពាេះជាែ ាំយណើ រ  ជាលាំអាន  គួរបុគាលសិក្ាហាែ់
យរៀនបាំយពញឲ្យមានបរបូិណ៌    យែ ើម្បីជាផ្ាូវរ ាំងាប់ទកុ្ ខ  ។  សីលជា
គុណជាែញុិ ាំងកា   វាច  ឲ្យបរសុិទ    ។  សមាធ ិ ជាគុណភាព 
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ញុ ាំងចែិតឲ្យសាប់  ។  បញ្ញា   ជាគុណជាែ ិ នា ាំឲ្យស្ដា ល់ខសុគ្ែូវ 
ឲ្យស្ដា ល់ការពែិ  ។  គុណធម្៌  សាំយៅ ក្គុណគ ឺ៖ យសចក្ាលីអ 
យសចក្ាបីរសុិទ    យសចក្ាអីាណិែ  គ្បណី  ។  គុណវុឌ្ឍិ > យសចក្ាី
ចយគ្ម្ើនយោ គុណ  ែ ាំយណើ រចយគ្ម្ើនយោ យសចក្ាបីរសុិទ    
យសចក្ាលីអ  យោ យសចក្ារីងុយរឿង  ។  គុណសម្បែត ិ > យសចក្ាី
ែល់គ្ពម្យោ គុណ  គកឺារបរបូិណ៌យោ យសចក្ាលីអ  យសចក្ាី
បរសុិទ    ម្នសុសយនេះមានគុណសម្បែតគួិរឲ្យសរយសើរ  ។  គុណា-
នសិងស (គុណ + អានសិាំស)  ែ ាំយណើ របងហូរផ្ល  ផ្ាល់ឲ្យបាន
សយគ្ម្ចគ្បយយជន ៍  យោ ស្ដរគុណ  ផ្លម្នយសចក្ាលីអ  ផ្ល
ដែលឲ្យតាម្ែ ាំយណើ រ  យសចក្ាបីរសុិទ      ។  គុណូបការៈ  ឬ        
គុយណាបការៈ (គុណ + ឧបការ) យសចក្ាទី ាំនកុ្បគ្ម្ុង  អនយុគ្គ្នេះ
យោ គុណ  គយឺសចក្ាទី ាំនកុ្បគ្ម្ុងឲ្យលអ  ឲ្យែេុះោលចយគ្ម្ើន 
យៅថា ឧបការគុណវញិក្ប៏ាន ។ល។ 
 
 
 
 

ប្រាជ្ញា អាវុធប្ររស ើ រពិត    អាចជួយគូរគិតការពារប្រគរ់ 

មានទុក្ខសោ ភ័យោាំងថ្ងៃយរ់    ប្រាជ្ញា ប្រារពធឲ្យ ុខសានត    ។ 

                              យលាក្ ឱម  ណាព្រ ីស្ដស្កស្ដត ចរយភាស្ដដខ មរ 
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១០. អធិប្ាយបញ្ជ្ក.់.. 
  
 ែយូចាេះពាក្យថាគុណយនេះ  សាំយៅ ក្យសចក្ាលីអ  យសចក្ាី
សុខ  យសចក្ាចីយគ្ម្ើនគ្គប់គ្បការ  គជឺាគុណជាែជិាទគី្បាថាា   ម្ន
សពវសែវក្ាុងយលាក្  យគ្ពាេះថាយសចក្ាសុីខយក្សម្ក្ាន ា  ដែលអាច
សយគ្ម្ចយៅបាន  លុេះដែម្នសុសទ ាំងអស់គ្នា   ជាអាក្រស់យៅ
គ្បក្បយោ គុណ  ជាអាក្មានគុណ  បរបូិណ៌យោ គុណ  យសមើ
ែចូគ្នា ជាសម្ធម៌្  ។ 
 គុណធម្ ៌ បានែល់យសចក្ាលីអ  ជាសភាវៈគ្បាសចក្ទកុ្ខ
យទសភ ័យពៀរយវ ទ ាំងពួង  ែចូជាសុចរែិធម្៌  ការគ្បគ្ពែឹតលអ
យោ កា   វាច  ចែិ ត  យោ ឥែមានការយបៀែយបៀនគ្នា យោ 
កា  វាច ចែិត គ្បគ្ពែឹតយៅជាសុខក្ាុងសងាម្គ្គួស្ដរ  សងាម្ជាែ ិ 
សងាម្យលាក្    ឬក្ែ៏ចូជាទន  សីល  ភាវនា  ទ ាំងបយីនេះ  ជា
គុណជាែដិែលម្នសុសគ្គប់របូ  គ្ែូវហាែយ់រៀនខាំសនសាំយធវើបែបិែតិ
ឲ្យបានជាឧបនសិស បបចច ័  ជាប់ក្ាុងសនាា នចែិតជាគ្បច ាំ  ែចូ
ជាការយចេះជួ គ្នា    យោ ក្មាា ាំងកា     វាចចែិត    ក្មាា ាំងគ្ទពយ 
ជួ ែល់គ្នា ក្ាុងយពលដែលមានយសចក្ាខី វេះខាែ  គ្ក្ខសែអ់ែឃ់្លា ន 
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ឬជួ បាំយពញនវូែគ្មូ្វការអវីមួ្   ដែលយក្ើែមានយឡើង  ។  ការ
យគ្នរពសិទ   ិ ការឲ្យអភ ័  ការម្និយបៀែយបៀន  ជវីែិសែវែម្ទ  កុ្ ាំ
ថាយឡើ ែល់យៅសមាា ប់  បាំបាែប់ងជ់វីែិយគយនាេះ  សូម្បីដែ
យបៀែយបៀន  ឲ្យែល់នវូយសចក្ាទីកុ្ ខយស្ដក្យោ គ្បការណាៗក្យ៏ទ
ដែរ  ។  ការយវៀរចក្គ្ទពយសម្បែត ិ ម្និគ្បគ្ពែឹតឆ្ា ាំឆ្ ាងជាមួ្ កូ្ន
គ្បពន  អាក្ែម្ទ  ម្និភូែភរកុ្ ក្យបាក្គ្បាស់  យោ សម្ាមី្និពែិ  
ជាអាក្មានស្ដម រែ ី   បម់្ថាម្និគ្បមាទ  យោ អាំណាចម្នទកឹ្គ្ស
វងឹ  ។  ការចយគ្ម្ើនភាវនាឲ្យយក្ើែបញ្ញា    ល់ចាស់នវូយ ែុ
ការណ៍ពែិ  យ ើញចាស់ពជីវីែិ  សពវសែវរដម្ងឋែិក្ាុងរងវងម់្ន
យសចក្ាទីកុ្ ខយស្ដក្យសមើែចូគ្នា   ។  ចយគ្ម្ើនយម្តាត ចែិ តគែិអាណិែ
ក្រណុា  គ្បណីែល់សពវសែវយលាក្  រមួ្រស់យៅក្ាុងភាពយម្គ្ែ ី 
គ្សឡាញ់  គ្បក្បយោ ចនិាា ថាា បរសុិទ    អាចរមួ្រស់យៅក្ាុង
សងាម្គ្គួស្ដរ  សងាម្ជាែ ិ  សងាម្យលាក្  យោ សម្ធម៌្  ម្និ
គ្បកានយ់រ ើសយអើង  ែយម្រើងខ ានួ  ម្និយម្ើលងា ែល់អាក្ែម្ទ ។  
 ពាក្យថាគុណធម្៌  គយឺសចក្ាលីអយនេះ  មានយគ្ចើនគ្បការ
ណាស់ តាម្គ្ពេះពុទ  ែគ្មាស់ម្នគ្ពេះបរម្ស្ដស្ដា សមាម សម្ពុទ  ជា
មាច ស់  គជឺាសភាវធម្៌  ជានាម្ធម៌្សុទ  ស្ដធ  ដែជាគុណជាែិ
មានែម្ម្ាម្គ្ក្យពក្ណាស់  ដែលម្នសុសគ្គប់របូ  គ្ែវូពាយម្ខាំ
សនសាំ  ឲ្យយក្ើែមានក្ាុងខន  សនាា ន  យែ ើម្បីឲ្យបានជាម្នសុស  នាម្
ពយី េះ    យ ម្ េះថាជាអាក្មានគុណ    មានយសចក្ាលីអ    មានែម្ម្ា 
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យោ ពែិ  ។ 
 សម្ែចូពាក្យថា  វែថុ  សមាៃ រៈដែលយ ម្ េះថាលអ  សាំយៅ
 ក្គ្ែងគុ់ណភាព  របស់ឬវែថុណាដែលមានគុណភាពលអ  វែថុ
ឬរបស់យនាេះ  រដម្ងជាទយីពញន ិម្ម្នអាក្ផ្ងទ ាំងពួង  នងិជា
របស់ដែលមានែម្ម្ាខ ពស់  ផ្ទុ អាំពវីែថុដែលខ វេះគុណភាព  យទេះបី
ជាលអយោ ពណ៌  សណាា ន ងយៅយ៉ែងណា  ក្គ៏្គ្ននដ់ែបាន
បងាហ ញ  បងអួែសគ្ម្ស់ខាងយគ្ៅ  មួ្ យពល មួ្ ខណៈប៉ែុយណាណ េះ 
ពុាំអាចយគ្បើគ្បាស់  ឬរក្ាសគ្ម្ស់ពណ៌យនាេះឲ្យឋែិយថរចរិកាល
បាន ូរយនាេះយទ  ។ 
 ចាំដណក្ឯម្នសុស  ក្ម៏្និខសុគ្នា ដែរ  ដែលអាចក្ាំណែ់
ក្ែស់មាា ល់បានថាជាម្នសុសលអ  ជាម្នសុសគួរយគ្នរពយកាែដគ្ក្ង 
ជាម្នសុសគ្បក្បយោ ក្ែិត ិសខ ពងខ់ ពស់គ្បយសើរ  គសឺាំយៅ ក្
ម្នសុសដែលមានគុណធម្ ៌  យទ ើបយធវើឲ្យមានការយគ្នរពយកាែដគ្ក្ង
យលើក្ក្ម្ពស់ឲ្យែម្ម្ា  ទ ាំងក្ាុងទជីែិទឆី្ា    ទ ាំងយៅចាំយពាេះមុ្ខ
នងិក្ាំបា ាំងមុ្ខបានយោ ពែិ  ។ 
 ពួក្ជនដែលមានពូជពងស  គ្ែកូ្លខ ពងខ់ ពស់  គ្បក្ប
យោ ស័ក្ា ិសឫទ  អិាំណាច       ែាំដណងនាទ ី      យភាគសម្បែត ិ     
សាុក្សាម្ៃ   ជាគ បែ ី  យសែ ា ី  ម្ស្កន ត ី   អាក្មានចាំយណេះែងឹយគ្ចើន   
ដែយបើខ វេះគុណធម្៌យ ើ   យគពុាំដែលសរយសើរ  ឬឲ្យែម្ម្ាជន
គ្បយភទយនាេះថាជាម្នសុសលអគួរយគ្នរព  យកាែស្ប់ដស្ងយនាេះយទ ។ 
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យបើសិនជាបានវញិយនាេះ  ក្ប៏ានគ្ែមឹ្ដែការយកាែញយញើែ  យលើក្
ក្ម្ពស់យោ ស្ដរដែលាភ ស  យភាគសម្បែតស័ិក្ាអិាំណាចយនាេះ
ដែប៉ែុយណាណ េះ  ពយីគ្ពាេះម្នសុសជាមាច ស់គ្ទពយ   សស័ក្ាែិ ាំដណង
នាទយីនាេះ  ម្និបានមានែម្ម្ាខ ពស់  យោ ខ វេះគុណធម្ ៌ ម្និគ្នប់គួរ
ទទលួនវូការយគ្នរពឲ្យែម្ម្ាអាំពអីាក្ែម្ទ  ។  ម្ា៉ែងវញិយទៀែ  
យសចក្ាសុីខយក្សម្ក្ាន តក្ាុងសងាម្គ្គួស្ដរ  សងាម្ជាែ ិ  សងាម្
យលាក្  ពុាំដម្នមានគ្បាក្ែ  យគ្ពាេះដែមានយភាគសម្បែត ិ  អាំណាច
ែាំដណងនាទ ី ចាំយណេះែងឹគ្ែមឹ្ដែប៉ែុយណាណ េះយទ  ។  គគឺ្ែូវអាគ្ស័ 
ក្តាត យគ្ចើនយ៉ែង  ជាច ាំបាចណ់ាស់ដែលគ្ែូវដែអាគ្ស័ ក្តាត
ខាងក្ាុងគចឺែិ តសនាា នយនេះឯង  ។  ែចូពាក្យចស់យលាក្បានយពាល
ទកុ្ម្ក្យ ើ ថា  យបើបានយសចក្ាសុីខដែកា   ម្និសបា ចែិត 
គ្បាក្ែជាយៅដែមានទកុ្ខែដែល  យគ្ពាេះយសចក្ាសុីខខាងផ្ាូវកា 
ជាយសចក្ាសុីខយគ្ៅ  ដែលគ្ែូវអាគ្ស័ យោ ឧបក្រណ៍សមាៃ រៈ
ចាំដណក្ឧបក្រណ៍សមាៃ រៈយនេះ  ពុាំដម្នយចេះដែយៅែដែលៗយនាេះយទ  
រដម្ងផ្លា ស់បាូរយបាេះជាំហាន្នតាម្សម័្ ទាំយនើប  ដែលយគឲ្យ
យ ម្ េះថាសម័្ វទិាស្ដស្កសា  ។  សម័្ បាូរផ្លា ស់ឆ្ប់រ ័ស  
ជាសម័្ ដែលយគអាចយែ ើរនយិ ដែមាា ក្ឯ់ង      យសើចមាា ក្ឯ់ង 
នងិឆ្រ រម្ែយជើង  អងាុ ចុចទក្ទ់ងគ្នា ពចីមាា    នយិ យម្ើលគ្នា  
យ ើញពចីមាា  យទៀែផ្ង  ដែលផ្ទុ អាំពសីម័្ ដែលវទិា -    
ស្ដស្កសាម្និទនច់យគ្ម្ើន   ។    យបើសិនជាយគយ ើញនរណាមាា ក្យ់ែ ើរ 
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នយិ មាា ក្ឯ់ង  យសើចមាា ក្ឯ់ងែយូចា េះ  មុ្ខជាយគថាអាក្យនាេះឆ្រួែ
យ ើ   ។   
 យទេះជាសម័្ យនេះក្ាំពុងដែយលាែយផ្លា េះយបាេះជាំហាន  តាម្
ការវវិែ ាម្នវទិាស្ដស្កសាន ិម្យ៉ែងណាក្យ៏ោ   ដែគ្ែូវ ល់ថា
ការចុេះថ ខាងគុណធម្ ៌  សីលធម្៌  ចរយិធម្ ៌  រយបៀបរបប
សណាា ប់ធ្លា ប់  រងឹរែឹដែយក្ើនយគ្ចើនយឡើង  ែចូជាមានម្នសុស
អងាុ នយិ មាា ក្ឯ់ង  ឆ្រ រម្ែយជើង  យសើចដែមាា ក្ឯ់ង  យោ 
ម្និច ាំបាចយ់គ្បើឧបក្រណ៍ឬសមាៃ រៈអវីយស្ដេះយឡើ   ។  បដន ថម្ពី
យលើយនេះ  សណាា ប់ធ្លា ប់ក្ាុងសងាម្កានដ់ែធូររលុងយខា ចុេះែចូ
ជាការយបាេះយចលសាំ ម្  ការពគ្ងា របស់ក្ខ វក្យ់ផ្សងៗតាម្
សួនចារទកី្ាំស្ដន ាយោ ម្និគ្ពម្យអើយពើ ក្ដភាក្យម្ើល  ឬជួ 
ជញ្ាូ នយបាេះយចលោក្ក់្ាុងធុងសាំ ម្យនាេះយទ  ។  ទ ាំងយនេះក្ម៏្ក្ពី
ខ វេះគុណធម្៌ បងរយសចក្ាលីាំបាក្ក្ងវល់ឲ្យែល់យលាក្អាក្ចែដ់ចង 
សមាអ ែទកី្ដន ាងកានដ់ែខាា ាំងយឡើង  ។  យបើសិនជាគុណធម្៌គ្សុែចុេះ
ែ បណា  យសចក្ាវីយងវង  ទកុ្ ខក្ងវល់ក្ក៏ានដ់ែយក្ើនយឡើងែ ប 
យនាេះ  ។  យទេះបជីាខាំបយងរើនឧបក្រណ៍  ខាងផ្ាូវកា ឲ្យចយគ្ម្ើន
ែេុះោលប៉ែុនណា   ក្ពុ៏ាំអាចបាំបាែយ់សចក្ាទីកុ្ ខបាន    យគ្ពាេះខាងផ្ាូវ 
ចែិតឥែមានគុណធម្៌  ជាយគ្គឿងគ្បោប់សគ្មាប់ែេុះខាែស់មាអ ែ
ចែិតឲ្យបានថាា បរសុិទ    ។   

ែចូបានយពាលយរៀប ប់ម្ក្យ ើ   យភាគសម្បែត ិ លាភ  
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 សស័ក្ា ិ  ែាំដណងនាទអីាំណាច  យបើធ្លា ក្ច់ ាំយលើម្នសុសខ វេះគុណ
ធម្យ៌ ើ   កុ្ ាំថាយឡើ ដែម្និអាចផ្ាល់យសចក្ាសុីខែល់អាក្ែម្ទ
បានយនាេះ  សូម្បីដែខ ានួឯងមាា ក្ ់  ក្ពុ៏ាំអាចរក្យសចក្ាសុីខបានផ្ង
មានដែយសចក្ាទីកុ្ ខយស្ដក្យៅយៅា គ្ក្ហា   វនិាសបាែប់ងដ់ែ
ប៉ែុយណាណ េះ  ។   ែយូចាេះអាចបញ្ញា ក្ប់ានថា  យគ្ៅពគុីណគយឺសចក្ាលីអ
យ ើ   ពុាំអាចរក្យសចក្ាសុីខសាប់  ទកុ្ចែិ តសាិទ  យសា ៍យម្គ្ែ ី 
គ្សឡាញ់យស្ដម េះសម័ គ្គយគ្នរព បអ់ានគ្នា បានយឡើ   ។  ែចូជាក្ាុង
គ្គួស្ដរមួ្   យបើខ វេះសចចធម៌្  ភាពយស្ដម េះគ្ែង ់  ខ វេះយម្តាត ធម៌្ ភាព
គ្សឡាញ់អាណិែ  ខ វេះសីលធម៌្  ការយគ្នរពចាប់វនិ ័នាទខី ានួ
យ ើ   សូម្បីដែក្ាុងរងវងគ់្គួស្ដរែែូ៏ចយនាេះ  ក្ពុ៏ាំអាចរក្យសចក្ាី
សុខសាប់បានយឡើ   ។ 

មាតាបតិាយបើខ វេះគុណធម្៌  ពុាំអាចផ្ាល់យសចក្ាសុីខែល់
ខ ានួ  ែល់កូ្នបាន  ។  គ្គូអាចរយខ វេះគុណធម៌្  ពុាំអាចផ្ាល់យសចក្ាី
សុខែល់ខ ានួ  ែល់សិសានសិុសសបាន  ។  គ្ពេះ ជាគ្គប់គ្គង
ដែនែបូីររីែ ា  ពួក្ម្ស្កន ត ីជការ  ចែដ់ចងក្ចិចការនាទគី្គប់គ្ក្សួង
យបើខ វេះគុណធម្យ៌ ើ   ពុាំអាចរក្បាននវូយសចក្ាសុីខសគ្មាប់ខ ានួ
នងិគ្បជាន ុស្កសាអាក្យៅយគ្កាម្អាំណាចរបស់ខ ានួ  ។ 

ចាំដណក្កូ្នគ្បុសគ្សី  សិសានសិុសស  គ្បជាន ុស្កសា យបើ 
ខ វេះគុណធម៌្យ ើ   ពុាំអាចផ្ាល់យសចក្ាសុីខែល់ខ ានួ  ែល់មាតា
បតិា  គ្គអូាចរយ  គ្ពេះ ជា  គណៈម្ស្កន តបីាន  ផ្ទុ យៅវញិមានដែ 
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ភាពទកុ្ខក្ងវល់  ចលាចល  វនិាសក្ម្ម   នីភាព  ក្ាុងសងាម្
គ្គួស្ដរ  សងាម្ជាែ ិ សងាម្យលាក្ដែប៉ែុយណាណ េះ  ។ 
 ែយូចាេះមាតាបតិាក្ា ី គ្គូអាចរយក្ា ី គ្ពេះ ជាក្ា ី គណៈរែ ា -   
ម្ស្កន តគី្គប់គ្ក្សួងក្ា ី  គ្គប់ែាំដណងនាទ ី  រមួ្ទ ាំងកូ្នគ្បុសគ្សី  
សិសានសិុសស  គ្បជាន ុស្កសា  ដែលចែថ់ាជាអាក្មានគុណ  គឺ
សាំយៅគ្ែងម់ានគុណធម៌្  យៅតាម្នាទយីរៀងៗខ ានួយនាេះឯង  ។  
បានន ័ថា  គុណធម្៌គយឺសចក្ាលីអយនេះ  ម្នសុសគ្គប់របូសាំខាន់
ណាស់  គ្ែូវដែពាយម្ខាំសនសាំបាំយពញ  ឲ្យមានយៅក្ាុងចែិ ត
សនាា ន  យែ ើម្បីឲ្យបានយ ម្ េះជាម្នសុស   មានគុណមានយសចក្ាី
ម្ថាថ ាូរ  ជាម្នសុសឧែតម្ខ ពងខ់ ពស់គ្បយសើរគ្បម្ព  គួរែល់យសចក្ាី
យគ្នរព ប់អានបូជា យគ្ពាេះបានផ្ាល់ភាពគ្ែជាក្គ់្ែជាំសុខ -    
ម្យនារម្យ  ែល់ខ ានួនងិអាក្ែម្ទបានយោ ម្និយរ ើសមុ្ខ  ។ 
 យសចក្ាអីធបិា ម្ក្ប៉ែុយណណេះយនេះ  យែ ើម្បីបញ្ញា ក្អ់ាំពពីាក្យ
ថាគុណធម្៌ឲ្យយ ើញថាមានែម្ម្ាអាចម្ចាម្នសុសគ្គបគ់្បយភទ  ឲ្យ
មានគុណគយឺសចក្ាលីអ  គួរយគ្នរពបូជាយលើក្ែយម្រើងគ្ជេះថាា បាន  
នងិអាចផ្ាល់យសចក្ាសុីខចយគ្ម្ើន    ឲ្យែល់គ្នា នងឹគ្នា បាន   ែចូជា 
មាតាបតិា  ជាអាក្មានគុណពែិគ្បាក្ែយលើកូ្នគ្បុសគ្សីយ ើ 
យទើបអាចបយងរើែរបូកូ្ន        នងិចញិ្ច ឹម្បបីាចដ់ថរក្ាផ្ាល់ជាម្ាប់ែ ៏ 

ដសនគ្ែជាក្ ់ ឲ្យែល់កូ្នគ្បុសគ្សីបាន  ។ 
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ែយូចាេះកូ្នគ្បុសគ្សីគ្គប់របូ  គ្ែូវពាយម្ចងច ាំ  ក្ែ់
ចាំណា ាំច ាំរ ាំលឹក្នវូគ្ពេះគុណែម៏ានែម្ម្ាកាែម់្ថាម្និបាន  គ្បមាណ
ម្និែល់  នវូគ្ពេះគុណម្នយលាក្ទ ាំងយទ វជាប់ជានចិចក្ាុងែងួចែិ ត  នងិ
គ្ែូវពាយម្ែបសាង  សងនវូគ្ពេះគុណយនាេះឲ្យបាន  សម្នាម្
ជាកុ្លបុែតកុ្លធតីា  ជាអាក្មានគុណធម្៌  ជាកូ្នលអែយរៀងយៅ ។ 
 បនាទ ប់អាំពកីារបាំភានឺ ័ម្នពាក្យថាគុណម្ក្  សូម្យលាក្
អាក្អានដសវង ល់  អាំពពីាក្យថាគ្បយយជនម៍្ាងវញិ  យគ្ពាេះ
ពាក្យយនេះយ ើងដែង  យពាលដថាងនយិ សរយសរជាមួ្ គ្នា   ែចូ
ជាគុណគ្បយយជន ៍ ឬគ្បយយជនគុ៍ណែយូចាេះជាយែ ើម្  ហាក្ប់ែីចូ
ជាន ិម្ន ័ដែមួ្ ែចូគ្នា   ។  ក្ប៏៉ែុដន តយបើមានសាំណួរថា  ពាក្យ
ថាគុណ  នងិគ្បយយជនយ៍នេះ  មានន ័ែចូគ្នា ដបបណា  យផ្សងគ្នា
គ្ែងណ់ា  គួរនយិ ភាា ប់សពទជាមួ្ គ្នា   យៅយពលណា  ម្និគួរ
នយិ យៅគ្ែងន់ ័ណា ?  យ ើញថាពបិាក្ដែរ  ែយូចាេះយទ ើបគ្ែូវ
យធវើការដសវង ល់  ជាបន ាយៅខាងមុ្ខយនេះ  ។ 

លំអចិែត 

យគ្គឿងអលងារ រ  សាំអាងគ្ែមឹ្កា  
គុណធម្ព៌ណណ    លាំអែល់ចែិត 
កា មានសគ្ម្ស់  យគ្ពាេះការដែងពែិ 
ចែិតលអគ្បណីែ  ែបិែមានគុណធម្ ៌ ។ 
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១១. ពាក្យថា  ប្រយោជន.៍.. 
  
 ពាក្យថាប្រយោជន ៍ (ជាភាសាសំស្កសរឹត  ភាសាបាលី     
រយោជន)  យរើជាភាសាខ្ម ែរ  ដយំ ើ រខ្ដលគួរប្រក្រ  អ្វីៗខ្ដល
យគប្តូវការ  ខ្ដលយគប្រក្រយៅយក្ើតការ  ផលសយប្េចអំ្ពកីារ
ប្រក្រ  ប្រយោជនក៍្នុងយោក្យនេះ  ប្រយោជនក៍្នុងររយោក្  
រុគគលគរបីយ្វើអំ្យពើណា  ខ្ដលមានប្រយោជន ៍  េនិគួរយ្វើអំ្យពើ
ណា  ខ្ដលឥតប្រយោជនយ៍ ើយ  ។ 
 បានដល់អ្វីៗណាខ្ដលយក្ើតបានេក្  អំ្ពកីារពាោេយ្វើ
ពាោេយរៀន  ពាោេអានសូប្តទយន េញ  ក្តច់ណំាចំសំាគ ល់
យល់  យចេះដងឹបាន  អ្វីយ េះឯងចតថ់ាផលប្រយោជន ៍  ។  យរើ
តាេនយ័យនេះ  ពាក្យថាប្រយោជន ៍  យ ើញថាយផេងអំ្ពពីាក្យថា
គុ   ប្តងខ់្ដលមាននយ័ថា  សភាវ្េ៌  ខ្ដលចយប្េើនយ ើង
យោយលក្ខ ៈររស់ម លនួ  ឬសភាវ្េ៌ខ្ដលគួរសនេំឲ្យយក្ើតមាន
បានដល់ខ្ផនក្ខាងលអខ្តេា៉ាង  ។  ពាក្យថាគុ យនេះ  សំយៅយក្
ខ្ត េ្េ៌រ៉ាុយណាណ េះ  ពុបំានសំយៅយក្ដល់ររូ្េ៌    ដចូពាក្យថា
ប្រយោជនផ៍ងយទ  ។ 
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 ដយូចនេះយយើងចងន់ោិយថាជាគុ ប្រយោជន ៍  ោ៉ាងយនេះ
ជាយដ ើេ  យដ ើេបីសខ្េែងរញ្ជា ក្ឲ់្យបានចាស់ោស់ថា ផលខ្ដល
យក្ើតបានេក្អំ្ពកីារពាោេយ េះ  គជឺាសមាែ វាោេៈការ
ពាោេប្តូវ  ពាោេប្រពព  យទ ើរផលខ្ដលយក្ើតអំ្ពកីារ
ពាោេយ េះ  ចតជ់ាផលបានេក្ប្រក្រយោយគុ   គយឺសចក្ែី
លអជាគុ ប្រយោជន ៍  យរើពុយំ េះយសាតយទនងឹបានជាេចិា  -       
វាោេៈ  ការពាោេមសុ  ពាោេេនិប្រពពេនិលអ  ផល
ខ្ដលប្តូវបានេក្  ក្យ៏ ែ្ េះថាេនិលអ  យយើងពុអំាចយប្រើពាក្យថា
គុ ភាា រ់ជាេួយពាក្យថា  ប្រយោជនខ៍្ររយ េះបានយទ  ។  
ឧទាហរ ៍ដចូជាពួក្យចរ  ពាោេលួចឆ្ែក្ឆ់្ក្ប់្រវញ័្ច   យក្ង
រន លយំបាក្ប្បាស់បានប្ទពយសេបតតអំិ្ពអី្នក្ដពទេក្  អ្វីៗខ្ដលបាន
េក្យ េះ  យៅបានប្តេឹជាផលប្រយោជនរ៍៉ាុយណាណ េះ  ពុបំានចត់
ថាជាគុ ប្រយោជនយ៍ទ  ។ 
 ដយូចនេះពាក្យថាប្រយោជន ៍  យយើងអាចនោិយបានទាងំ
ខ្ផនក្អាប្ក្ក្ផ់ង  ទាងំខ្ផនក្លអផង  ខ្ដលផេុយអំ្ពពីាក្យថាគុ 
យទើរមានពាក្យយពាលថា  ប្តូវយ្វើអំ្យពើណាខ្ដលជាប្រយោជន៍
ប្តងយ់នេះសំយៅយក្អំ្យពើខ្ដលជាគុ   យដ ើេបីឲ្យបានជាផល 
ប្រយោជនយ៍ េះ    យៅជាគុ ខ្ដរ   កុ្យំ្ វើអំ្យពើណាខ្ដលពុមំានជា
គុ    ឲំ្យបានខ្តផលជា “អ្គុ ”  ។  សូេបីខ្តអ្ងគេគគទាងំ
ប្បារំ ី  ប្ពេះសមាែ សេពុទ ធប្ពេះអ្ងគប្ទងប់្តាស់រញ្ជា ក្ឲ់្យបានចាស់ 



~ 37 ~ 

គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

ថា  េគគខ្ដលប្រក្រយោយគុ   គសឺមាែ េគគ  េគគខ្ដលប្បាស
ចក្គុ គ ឺ  េចិា េគគដយូចនេះជាយដ ើេ  ។  ដចូពាក្យថា ប្រយោជន ៍
យនេះ  ក្នុងប្ពេះពុទ ធសាស   ប្ពេះដម៏ានប្ពេះភាគប្ពេះអ្ងគប្ទងប់ាន
សខ្េែងរញ្ជា ក្ ់  ឲ្យពាោេរយំពញទាងំជាប្រយោជនក៍្នុងយោក្
យនេះ  នងិប្រយោជនក៍្នុងររយោក្  ក្ប៏ានដល់ប្រយោជនខ៍្ដលជា
គុ   ឬយៅថាគុ ប្រយោជនយ៍ េះឯង  ។  

ទ្ិដ្ឋធមែិក្តថ 
ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុរបនន ៤ ោ៉ា ង 

១. ឧដ្ឋឋ នសមបទា  
 ដល់ប្ពេយោយយសចក្ែពីាោេ  ក្នុងការប្រក្រក្ចិចការ
ចញិ្ច ឹេជវីតិក្ែ ី  ក្ នុងការសិក្ាយរៀនសូប្តក្ែ ី  ក្នុងក្ចិ ច្ ុរៈជាេុម ទី
ររស់ម លនួក្ែ ី;   

២. អារក្ខសមបទា  
 ដល់ប្ពេយោយការរក្ា  គរឺក្ាប្ទពយខ្ដលរក្បានេក្
យោយយសចក្ែពីាោេ  េនិឲ្យអ្ន តរាយយៅក្ែ ី  រក្ាការរមរេនិ
ឲ្យសារសូនយយៅក្ែ ី; 

៣. ក្ល្យាណមិតតតា  
ភាពជាអ្នក្មានេតិតលអ  េនិយសពគរ់េតិ តអាប្ក្ក្ ់; 
៤. សមជីវិតា  
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ការចញិ្ច ឹេជវីតិ  តាេសេគួរដល់ក្មាល ងំប្ទពយខ្ដលរក្
បានេក្  គេឺនិតបិតយតបៀតយពក្  ខ្តក្េ៏និម ាេះខាា យយពក្  ។ 

ប្រយោជនទ៍ាងំរួនប្រការ  ដចូបានយពាលយរៀររារ់េក្
យនេះជាផលយក្ើតបានេក្អំ្ពកីារពាោេ  យោយម លនួឯងគ្មែ នអ្នក្
ណាចតខ់្ចង  រក្រយំពញឲ្យយទ   ។  យសចក្ែសុីមសប្មារ់ជវីតិ
ក្នុងរចចុរបន ន  រខ្េងប្តូវការប្ទពយសេបតត ិ  វតថុយប្គឿងសមាា រៈ  
ចយំ េះដងឹ  យដ ើេបីឧរតថេាគ្មបំ្ទយលើក្សេួយជវីតិ  ឲ្យមានដយំ ើ រ
ការបានរមយប្សួល  ដយូចនេះយហើយយទើរតប្េូវឲ្យមានការពាោេ
រក្  ពាោេយរៀនសូប្តអានទយន េញ   នងិប្តូវយចេះរក្ាការពារ
ខ្ែទាសំនេំសំពចយៅតាេសេគួរ  ពនប្ទពយសេបតត ិ  ចយំ េះដងឹ
ខ្ដលម លនួមាន  យោយមានសាែ រតយីរ់ពែៃេនិយ្វសប្រខ្ហស  យៅ  
យសពគរ់េបិ្តអាប្ក្ក្ ់   ឲំ្យយៅប្រប្ពតឹតអ្បាយេុមយផេងៗជា
យហតុ ឲំ្យវ ិសប្ទពយ  ។ 

ប្ពេះពុយទាធ វាទ  ពាក្យទ ូែ នយប្រៀនប្រយៅររស់ប្ពេះររេ
សាសាែ សមាែ សេពុទ ធជាមាច ស់  ជាគេារីភាពមានជយប្ៅនងិវសិាល
ភាពទលំូទោូយអ្សាច រយណាស់  ប្ពេះអ្ងគពុខំ្េនទ ូែ នឲ្យេនសុេ 
យោក្គតិប្តេឹខ្តការរស់យៅពែៃយនេះ  ពែៃខ្សអក្ឬយោក្យនេះខ្ត
េា៉ាងយ េះយទ  គឲឺ្យយចេះគតិដល់ជវីតិខ្ដលប្តូវលេះយោក្យនេះយៅ
កានយ់ោក្ខាងេុមយទៀតផង  ។  ជវីតិប្តូវឆ្លងកាតយ់ោក្  ប្តូវ
យដ ើរផលូវឆ្ងៃ យ យទើរតប្េូវឲ្យយប្តៀេ ឲ្យពាោេរយំពញប្រយោជន ៍
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ររយោក្យទៀត  ។ 

សមបរាយកិ្តថ 
ប្រយោជន៍បរយោក្ ៤ ោ៉ា ង 

១. សទាធ សមបទា  
ដល់ប្ពេយោយសទាធ   គយឺជឿររស់ខ្ដលគួរយជឿ  ដចូជា

យជឿថា  យ្វើលអបានលអ  យ្វើអាប្ក្ក្ប់ានអាប្ក្ក្ជ់ាយដ ើេ ; 
២. សលី្យសមបទា  
ដល់ប្ពេយោយសីល  គរឺក្ាកាយ  វាច  ឲ្យយរៀររយ

លអ  ផុតចក្យទាស ; 
៣. ចាគសមបទា 
ដល់ប្ពេយោយការររចិច គទាន  ជាការខ្ចក្យសចក្ែសុីម

ដល់អ្នក្ដពទ ; 
៤. បញ្ញា សមបទា 
ដល់ប្ពេយោយរញ្ជា   គសឺាគ ល់បាររុ យគុ យទាស 

សាគ ល់ថាយនេះជារុ យ  យនេះពុខំ្េនជាប្រយោជនដ៍យូចនេះជាយដ ើេ  ។ 

 កាលយរើសតវយោក្បានសាគ ល់ចាស់  ប្រយោជនទ៍ាងំពរី
ប្រការយនេះយហើយ  យទ ើរប្ពេះដម៏ានប្ពេះភាគ  ប្ពេះអ្ងគទ ូែ នឲ្យបាន
សាគ ល់នវូប្រយោជនដ៍ឧ៏តែុង គឧតែេពប្ក្ខ្លង  សប្មារ់ជវីតិេា៉ាង
យផេងយទៀតខ្ដលយៅថា បរមតថ  ប្រយោជន៍គឺប្រះនិព្វា ន  ។ 
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 សតវយោក្ណាមានឧរនសិេ័យម ពងម់ ពស់ចស់កាល   មាន
ក្យិលសប្សាលយសែើង  មានការ្ុញប្ទានក់្នុងជវីតិ  រចចុរបន ននងិ
ររយោក្  ជាជវីតិដខ្ដលៗក្នុងការយក្ើត ចស់ ឈឺ សាល រ់  ដចូជា
អ្នក្ររយិភាគអាហារដខ្ដលៗ  មានការយនឿយណាយ្ុញប្ទាន់
យដែ តចតិតគតិរែូររក្អាហារែែ ី  ោ៉ាងណាសតវយោក្ខ្ដលមានចតិត
យនឿយណាយភយ័ខាល ច  ្ុញប្ទានអំ់្ពទីកុ្ ខយទាសក្នុងសងារវដ ែ
យនេះក្ដ៏យូចន េះខ្ដរ  ។  យៅយពលខ្ដលបានសាែ រ់ប្ពេះពុទ ធដកីាចងអុល
ររមា ញពបី្ពេះនពិាវ នភាល េឥតបានយៅយសៃៀេប្ពយងើយយសាេះអ្យងគើយ
យ ើយ  ពាោេសេុ េះសាេ ររដរិតត ិ យ្ងយក្ប្រទរីគរឺញ្ជា   ឆ្លុេះ
រញ្ជច ងំយ ើញចាស់នវូមាគ៌្ម  ខ្ដលប្តាចច់រយៅដល់យគ្មលយៅគឺ
ប្ពេះនពិាវ ន  អ្ស់ឧបាទាន  ឥតមានការប្រកានម់ន ធជវីតិ  ពតិជា
មានយសចក្ែសុីមសៃរ់ខ្តេា៉ាង  ខ្ដលយៅថា ឯក្នដបរមសមុ

យហើយប្រយោជនប៍្ពេះនពិាវ នយនេះគបឺ្តូវបានយោយរញ្ជា   យៅថា 
បញ្ញា រល្យៈ  បញ្ា និ្ទនរីយ ៍ ។  យោយរញ្ជា ជាក្មាល ងំ  ឬមានរញ្ជា  
ជា្ ំ ។ 

និព្វា នំ  បរមំ  សមុំ   
ព្រះនិព្វា នជាបរមសុខ 

នតថិ  សនដិ  បរ ំ សមុំ   
សុខដទៃក្ព្ៅអំរីក្សចក្ដីសង ប់មិនមាន 
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ប្រយោជនទ៍ាងំរបី្រការ  ដចូបានយពាលយរៀររារ់េក្  
យោក្អ្នក្អានអាចពចិរណាបានថា  ប្រយោជនន៍ងិគុ មាន
ការមសុខ្រលក្យោយនយ័  ខ្ដលប្តូវយលើក្យក្េក្យពាលសែី  ប្តង់
នយ័ម លេះេនិដចូគ្មន   ប្តងន់យ័ម លេះអាចយក្េក្យពាលសែី  ក្នុងនយ័
ជាេួយគ្មន បាន  ។  ដចូពាក្យថាប្រយោជនក៍្នុងរចចុរបន ន  យ ើញថា
យផេងយោយខ្ ក្អំ្ពពីាក្យថាគុ   យប្ពាេះភាគយប្ចើនសំយៅយៅ
យលើររូ្េ៌  គយឺប្គឿងសមាា រៈប្ទពយសេបតត ិ  សប្មារផ់គតផ់ គងទ់នំកុ្
រប្េុងជវីតិ  ឲ្យប្រប្ពតឹតយៅបានសុមប្សួល  នងិជាផលយក្ើតបាន
េក្យោយការពាោេរក្ ពាោេរក្ាការពារយោយមលនួឯង ។
យរើយពាលឲ្យចបំ្តងច់ ុំចខ្តេែង  យហើយសាែ រ់យល់ចូលចតិត
រមយ  បានដល់ប្ទពយសេបតតជិាអ្វញិ្ជា  ក្ៈ  ដចូជា  ដខី្ប្ស      
ចកំារ  វឡិាលុយឡាន  ទាងំអ្េាលមា៉ាន  អាចចតប់ានថាជា
ប្រយោជន ៍ ពុអំាចនោិយបានថាជាគុ   រហូតដល់យល់ថា ដ ី
ទកឹ្  យភលើង  មយល់  ខ្ប្សចកំារថាមានគុ    គំ្មន ប្ការសំពេះយទ ។ 

ខ្តយរើមាច ស់ប្ទពយទាងំយ េះ  ចងព់ចនប្ទពយយៅជាគុ   
យទើរយៅថាគុ ប្រយោជន ៍  ដចូជាចណំាយប្ទពយក្នុងការយ្វើ
ទាន  ក្នុងការរក្ាសីល  លេះរងក់្មាល ងំកាយចតិតជួយដល់សងគេ
ជាត ិ សងគេសាស   សងគេយោក្  យនេះយទើរចតថ់ា  ជាគុ 
ប្រយោជនយ៍ោយពតិ  ។ 

ប្រយោជនរ៍រយោក្  ប្រយោជនប៍្ពេះនពិាវ ន  ចតប់ានថា 



~ 42 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ជាគុ ្េ៌យោយពតិ  ខ្ដលមានយៅក្នុងស ែ នចតិត  ដចូជាសទាធ
សីល  ចគៈ  រញ្ជា   ជាគុ ្េ ៌  រុគគលគរបីពាោេមសំនេំ
ឲ្យយក្ើតបានជាគុ ប្រយោជន ៍  ក្នុងការដេុះខាតជ់ប្េេះសមាអ តចតិត
ឲ្យប្រ ីតផូរផង ់  នងិយដ ើេបីទនំកុ្រប្េុងប្រយោជនរ៍ចចុរបន នឲ្យ
កានខ់្តប្រយសើរខ្ែេយទៀត  ។  ចយំពាេះប្ពេះនពិាវ នជាគុ ជាតដិ៏
ឧតតេសប្មារ់ជវីតិខ្ដល្ុញប្ទាន ់  យនឿយណាយនងឹយសចក្ែទីកុ្ ខ
យសាក្ក្ងវល់  ក្ងវេះខាតខ្ដលជាទាសក្រររស់តណាា   នងិជា
ទារ ុក្េែដខ៏្សនកាចសាហាវពនេចចុរាជ ជាអ្ខ្ប្េក្ដ៏្ ៃន ់្ ៃរ
ររស់រញ្ចក្ខន ធ  ជាប្ទុង  ជាគុក្ខ្ដលមានជញ្ជា ងំ  នងិរ ងំោ៉ាង
ប្កាស់ររស់សងារវដ ែ  ។  ដយូចនេះមានខ្តប្ពេះនពិាវ នយទ  ជាគុ 
ជាតដិប៏្រ ីតសប្មារ់ជវីតិ ជាគុ រញ្ចរ់របំាតទ់កុ្ ខយសាក្
ក្ងវល់ររស់ជវីតិបាន  ។ 
 ការយលើក្យក្ពាក្យថា  ប្រយោជន ៍  នងិពាក្យថា  គុ 
េក្សរយសរខ្វក្ខ្ញក្រញ្ជា ក្ក់្នុងយសៀវយៅយនេះ  យដ ើេបីឲ្យយល់
បានចាស់អំ្ពតីពេលគុ  នងិឲ្យយ ើញថាមានតពេលពប្ក្ប្កាស់
ប្រយសើរយពក្ណាស់  យោយពុអំាចយក្ពាក្យថា ប្រយោជន ៍េក្
នោិយនងឹគុ បាន  ដចូពាក្យថា  ប្ពេះពុទ ធជាមាច ស់បានយ្វើ
ប្រយោជនដ៍ល់សតវយោក្  ឬមាតារតិាបានយ្វើប្រយោជនឲ៍្យ
ដល់កូ្នប្រុសប្សី  ោ៉ាងយនេះខ្តេា៉ាងបានដយូចន េះយទ  ។ 
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១២. ព្រះរុទ្ធមានគុណ... 
  
 ព្រោះតែគុណពនោះពុុំអាចកាែថ់្លៃបាន  ព ើយកុំណែរ់ាប់
្បមាណមនិអស់ដពូ ន្ ោះ  ព ើបពរលបានតែមួយយ៉ាងថា  “្ពោះ
ពុ ធមានគុណ, មាតាបតិាមានគុណ” យ៉ាងពនោះជាពដ ើម  ។  ពែើ្ ពោះ
ពុ ធមានគុណចុំពរោះអនកណា ?  ្ពោះពុ ធមានគុណចុំពរោះសែវ
ពោក  ។  ពែើគុណរបស់្ពោះពុ ធ  តដល្ពោះអងាមានចុំពរោះសែវ
ដចូពមេចពៅ ?  ្ពោះគុណរបស់្ពោះសមាា សមពុ ធ តដល្ពោះអងាមាន
ចុំពរោះសែវពោកព ោះជាអពនកអនន តណាស់  តដលគ្មា ននរណា
មាន កអ់ាចរាប់បានព ោះព   សូមបីតែ្ពោះពុ ធដចូគ្មន ្តាស់ដងឹព ើង
កនុងពោក  មនិ្ ុំបាចព់ ស     ូា នព្បៀន្បពៅសែវពោក
្គ្មនត់ែពពិណ៌ ពរៀបរាប់្ ពោះគុណរបស់្ពោះពុ ធដចូគ្មន  រ ូែ
ដល់ពៅបរនិរិវ នពៅវញិ  កពុ៏ុំអាចរាប់គុណ្ពោះពុ ធព ោះៗ  ឲ្យ
អស់ឬឲ្យសពវ្ គប់បានព ើយ  ។  ដពូចនោះព ើយព ើបពោកពរល
ថា  គុណរបស់្ពោះសាសាេ សមាា សមពុ ធ្ គប់្ពោះអងាគជឺាអនន ត
គុណពុុំអាចរាបប់ាន      ចុោះពបើគុណ្ពោះពុ ធពុុំអាចរាប់បានដពូ ន្ ោះ
តមន  ពែើឲ្យអនកណាអាចដងឹបានថា “្ពោះគុណ” ព ោះដចូពមេចខ្ ៃោះ 
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ពៅ ?  មនិពបិាកព   ពយើងដងឹបានពោយការបុ្ំ ពួញ្ពោះគុណ
របស់្ពោះអងា  ពដ ើមបីងាយកែច់ុំណា ុំ  ្ ុំយល់បាន្ែមឹតែបី
យ៉ាងគ ឺ៖ 

១. បញ្ញា គណុ 
 គុណគបឺញ្ញា   កនុងការ្តាស់ដងឹរបស់្ពោះអងា ឬពៅថា
្ពោះញាណ  មាន ពវសារជ្ជញ្ញា ណ,  អ វរណញ្ញា ណ,  សពល-
ញ្ញា ណ, សពវញ្ាុ ែញ្ញា ណ  ការ្តាស់ដងឹសពវឥែមានសល់
ចព ៃ ោះ្ែងក់តន ៃងណា  តដលថា្ពោះអងាមនិដងឹពុុំមានពសាោះ
ព ើយ ; 

២. វសិទុ្ធគិុណ 
 គុណគពឺសចកេបីរសុិ ធ  បានដល់្ពោះ យ័របស់្ពោះអងា
ថាៃ បរសុិ ធផុែ្កកពិលស  ព្គឿងពៅ ាងទ ុំងពួង  ្ពោះអងា
ឥែមាន សីាា ែក់ ុំបា ុំងព ៀែព  ; 

៣. ក្រណុាគណុ 
 គុណគឺ្ ពោះ យ័ករណុា  កនុងការចមៃងសែវពោកឲ្យផុែ
្ក កុខពទសទ ុំងពួង  ។ 
 គុណទ ុំងបពីនោះ  ពបើបុ្ំ ពញួមកព ៀែ  ពៅសល់្ែមឹតែ
ពរីគ ឺ៖ 

១. អតតហតិគណុ 
 គុណជាចុំតណកផ្ទា ល់របស់្ពោះអងា  បានដល់បញ្ញា គុណ  
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នងិវសុិ ធគុិណ  គជឺាគុណតដលព្វើឲ្យ្ពោះអងាឈ្នោះអស់កង
កពិលស្គប់្បពេ   នងិបាន្ពោះ មថាជា្ពោះពុ ធពែិ ; 

២. បរហតិគណុ 
 គុណស្មាប់អនកដថ្   បានដល់គុណ បី ី  គកឺរណុា
គុណ  ជា្ពោះគុណកនុងការសព េ សព្បាស្បណី  ជួ្យព្សាច
្សងច់មៃងសែវឲ្យផុែេយ័វបិែត ិ ក នុងសងារវដ េពនោះ  ។ 
 ្ពោះគុណពនោះតដលខ្សុផាុយអុំពរីកយថា   “្បពយជ្ន”៍        
ពពី្រោះ  ពុុំតមនព ើបតែ្ពោះអងាបាន្តាស់ជា្ពោះពុ ធព   ្ពោះ
ករណុាគុណពនោះ  ជាគុណតដល ូរពចញអុំពី្ ពោះ យ័របស់្ពោះ
អងាតា ុំងពកីារ្ប់ពផេើមសាងបារមី្ ម៌ពមៃ៉ាោះ  គតឺា ុំងពី្ ពោះអងា
ពយនយកកុំពណើ ែជាែបសព ា្ ោះ សុពម្បណឌិ ែ  ។  សមយ័
ព ោះ  ្ពោះសមាា សមពុ ធ្  ង់្ ពោះ ម ទ្ីបង្ករ ្ ងប់ានឧបបែតកិ នុង
ពោក  ។  សុពម្បណឌិ ែ  បានលោះបង់្  ពយសមបែត ិ សាងផនួស
ជាតាបស  បានសព្មច្នសមាបែតជិាពោកយិ  ។  កនុង
ពពលកុំពុងសាងផៃូវថាវ យ្ពោះសាសាេ  ្ពមទ ុំងសាវក័ទ ុំងឡាយ
យងចូលកានេូ់ម ិ  ជា បីុំពពញបុណយថ្នពុ ធបរស័ិ   ពៅសល់ 
បន េចិពុុំទនច់ប់អស់  ្ែូវចុំពពលតដល្ពោះដម៏ាន្ពោះភាគ្ពម
ទ ុំងសាវក័នមិន េមក  សុពម្បណឌិ ែ  បាន្កាលតសបកខ្លៃ ព ើយ
ក៏្ បាស់ខ្ ៃនួពដកពលើេក ់  ពដ ើមបីឲ្យ្ពោះសាសាេ សមាា សមពុ ធនមិន េ
ឆ្ៃង  ។  ពៅពពលព ោះ្ពោះដម៏ាន្ពោះភាគបាននមិន តឆ្ៃង សុពម្ - 
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បណឌិ ែ  បានពបើកតេនក្កព កពមើល្ពោះេក្ដកេ្ ពោះសាសាេ   ព ើយ
គែិថា  ពបើសិនណាជាអាតាា អញបដបិែតិ្ ម៌  ្បាថាន ឲ្យបានរចួ
្ក កុខពទសទ ុំងពួងកនុងជាែពិនោះកន៏ងឹបានសព្មច  តែអាតាា
អញពុុំគួររ ុំពោោះពសចកេ ីកុ ខតែឯកឯងដពូ ន្ ោះព   ្ែវូតែអ្ោិា ន
ចែិ តគែិបុំពពញបារមី្ ម៌  ពដ ើមបីឲ្យបានសព្មចជា្ពោះពុ ធមួយ
្ពោះអងា  ដចូ្ពោះពុ ធអងាពនោះ  នងិបានចមៃងសែវពោក  តដល
កុំពុងតែលិចលងក់នុងសមុ្  កុខ  ឲ្យបានផុែអុំពពីសចកេ ីកុ ខ
ព ោះៗ  ។  ព្កាយអុំពបីាន  លួពុ ធពាកររចួមក សុពម្ -
បណឌិ ែ  បានពាយមបុំពពញបារមពីោយបញ្ញា ្កិ  មានរយៈ
ពវោបួនអសពងខយយ  នងិមួយតសនតផនដ ី  ព ើបបាន្តាស់ជា
្ពោះពុ ធ  ្ ង់្ ពោះ មថា សមណពគ្មែម  ជា្ពោះបរម្គូថ្ន
ពយើង្គប់គ្មន ពនោះឯង  ។ 
 ្ពោះករណុាគុណរបស់្ពោះអងាចុំពរោះសែវពោក  បាន
សតមេង បញ្ញជ កឲ់្យចាស់ព ើយ  កនុង្ពោះពុ ធកចិ ចទ ុំង្បា ុ្ំ បការ  
តដល្ពោះអងាបានបុំពពញ  ្ប់តា ុំងពី្ ពោះអងា្ តាស់ដងឹមក  
រ ូែដល់ថ្លា្ ពោះអងាបរនិរិវ ន  មានចុំននួតសសិប្បា ុំឆ្ន ុំ  តដល
ពយើងជាពុ ធបរស័ិ បានពចោះ្ ុ្ំ គប់ៗគ្មន   ។ 
 ្ពោះករណុាគុណ  ដចូបានពរលពរៀបរាប់មកពោយ
សពងខបពនោះ  គជឺា្ពោះគុណដម៏ានែថ្មៃកាែម់និបាន  ជា្ពោះគុណ
ដប៏រសុិ ធតដល្ពោះអងាមានចុំពរោះសែវពោក    ពោយពុុំបានគែិ 
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អុំពកីថ្្មផល  ឲ្យសែវពោកែបសនងសង្ពោះអងាពោយ្បការ
ណាៗវញិព ើយ  ព ើយទ ុំងតដល្ពោះអងាពុុំបានសាា ល់  ពុុំបាន
ពរ ើសមុខ្  ្បពេ   វណណៈ  ពូជ្ពងស្ែកូលថាជាយ៉ាងណាព ោះព 
សូមឲ្យតែសែវព ោះៗ  មានឧបនសិស័យអាច  លួសាេ ប់យល់នវូ
្ពោះ្មព៌ ស របស់្ពោះអងាប៉ាុពណាណ ោះ  ។ 
 ្ពោះពុ ធជាមាច ស់  ្ពោះអងា្  ងម់ាន្ពោះគុណចុំពរោះសែវ
ពោក  ជាអនន តគុណយ៉ាងណា  ចុំតណកមាតាបតិា  កម៏ានគុណ
ពលើកូន្បុស្សីជាអនន តគុណដពូ ន្ ោះតដរ  ព្រោះពោកទ ុំងព វ
បានផេល់កុំពណើ ែឲ្យដល់កូន្បុស្សី  កូន្បុស្សីគបបីមាន
សាា រែ ី  ពិ្ រណាយប់ថ្លាថា  ជ្វីែិ  របូរាងកាយ  សាច់្ ម
របស់អាតាា អញ  តដលអាចចព្មើនបានតា ុំងពពុីុំទនប់ានពបើក
តេនក្កព កព ើញពន ៃថឺ្លា  ្ុំដងឹកេ ី  ពពញវយ័  រ ូែដល់ពរៀប 
អារ ៍ពរិ ៍  មានសាវ មេីរយិ  កាៃ យជាឪតម៉ាពគព ោះ  កព៏្រោះ
មានគុណមាតាបតិា  ពោកទ ុំងព វហាបានផេល់ជ្្មកឲ្យ្ជ្ក
ផេល់កុំពណើ ែឲ្យពកើែ  នងិមនិលោះ្ុរៈកនុងការចញិ្ច ឹមបបីាចត់លរកា
ការររជាពរៀងរាល់ថ្លារ ូែមក  ។  តា ុំងពកូីនមក្ជ្កកនុងថ្ផា
កាលណា  មាតាបតិាតែង្បាថាន ឲ្យកូនតដលអា្ស័យពៅកនុងថ្ផា
បានពសចកេសុីខ្សបាយ  ពោយពុុំបានគែិពកីមាៃ ុំងកាយចែិតឬ
ការពនឿយ ែព់សាោះព ើយ  ទ ុំងពុុំបានតា ុំងចែិតគែិយកកថ្្ម
ផលពកូីន្បុស្សីវញិព ើយ   ។   ទ ុំងពនោះព ើយ   ព ើប្ែថ់ា 
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មាតាបតិា  មានគុណតដលកូន្បុស្សីគបបីដងឹយល់សាា ល់
ចុំណា ុ្ំ ុំពៅជាប់កនុងដងួចែិ តជានចិចនវូែថ្មៃ្ ពោះគុណពនោះ  ។ 

 ខ្ ្ុ ុ្ំ ពោះករណុា  ខ្ ្ុ ុំបា   បានពលើកយក្ពោះគុណរបស់្ពោះ
សមាា សមពុ ធ  មកសរពសរពោយសពងខប  ជាបុពវប ថ្នរកយថា 
“គណុមាតាបិតា” ពដ ើមបីចងប់ញ្ញជ ក ់  នងិពលើកកមពស់អុំពែីថ្មៃ
ថ្នគុណពនោះ  ឲ្យបាន្បាកដកានត់ែជាកច់ាស់តលមព ៀែ  តដល
មានគមាៃ ែពរីកយថា ផល្បពយជ្ន ៍ ឬកថ្្មផល  តដល្គ្មន់
តែពកើែមកពកីារជួ្យគ្មន ពៅតាម្មាតារបស់សងាមពោកពោយ
ខ្វោះរកយថាគុណ្ម៌  ជាគុណជាែដិល៏អបរសុិ ធផូរផង ់   ូរពចញ
ពី្ សទប់ថ្នចែិតពោយឥែបានគែិ   ពកីារែបសនងសងវញិដចូ
រកយ្ស់ពោកតែងតែពរលថា ៖ “ ុែ កឹសមៃងឹកាក  ទញ
្ចវា្កាក  សមៃងឹព្ជាយ”  ព ោះព   ។  រកយពនោះ  បូរាណា្រយ
ពោកចងព់រលបញ្ញច កថ់ា  ការឲ្យ  ការជួ្យ  ពោយបុំណងឬ
្ែូវការ  ផលែបសនងសងវញិ  ឬសមៃងឹព ើញ្បពយជ្នអ៍វី
មួយ  តដលពកើែអុំពជី្ ុំនយួព ោះ  ្ែូវបាន្ែ ប់មកខ្ ៃនួវញិ  ។ 
ដពូចនោះព ើញថាផាុយ្ស ោះ  ្បាស្កអុំពរីកយថា  គុណមាតា
បតិា  សូមបីតែ្ពោះសមាា សមពុ ធ  ក៏្ ពោះអងាតែងពរលសរពសើរ
ឲ្យែថ្មៃ  ពលើកកមពស់  នងិ  ូា នព្បៀន្បពៅឲ្យកូន្បុស្សីេនក
នកឹរឭកបូជា្ពោះគុណព ោះ  ពោយពសចកេី្ ជ្ោះថាៃ   នងឹ្ែូវចង្ ុំ 
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ជានចិចថា  មាតាបតិាជាអនកមានគុណ  គុណមាតាបតិា   គឺ្ ែូវ
សូ្ែពរៀន ពន ាញថា  ជាពរៀងរ ូែពៅ  ។ 

មាតា  មិតតំ  សកក្  ឃករ (១) 

មាតា  ជាមិត្តក្នងុផ្ទ ះរបស់កូ្ន 

បទពាក្យប្រាំពីរ 

តម៉ាឪជាមិ្ ែពែិ្ ុំជួ្យ  បញ្ញា  កុខ្ ពយួកូន្បុស្សី 
្ប្ ុំកនុងផាោះទ ុំងយប់ថ្លា ផុែវបិែតេិយ័ទ ុំងកាយចែិត ។ 
ជាមិ្ ែតលទ ុំឃ្ៃ ុំរកា  ពោយកេកីរណុាពមតាត ពែិ 
តាុំងពកូីនពកើែមានជ្វីែិ ថាន កល់នមពោមចែិតបញ្ចុ កចុំណី ។ 
មនិតដល្ុញ្ទនក់នុងច ិេ  ដចូមិ្ ែ  ផងដថ្  
រ ូែដល់កូន្ុំពពញវយ័ មិ្ ែមានគុណថ្លៃកូន្ែូវ្ ុំ     ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 
 
 
 

 

 

_____________ 

(១) សគាថវគ្គ  សំយុត្តនិកាយ 
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១៣. ពាក្យថា មាតាបិតា 

រកយថា “មាតា”  ជា មសពា, បាលី  “មាែុ”, សុំក្ដសរឹែ 
“មាែឫ”  ។  ភាសាតខ្ ារបាននយ័ថា មាេ យ, តម៉ា  ឬពៅថា មា៉ាក ់ផង 
ពៅតាមការនយិមពរលសេី  ពៅនយិយកនុង្គសួារនមួីយៗ 
្គួសារខ្ ៃោះកូន មាៃ ប់ពៅមាតាថា  តម៉ា  ខ្ ៃោះពៅថា  មា៉ាក ់ ខ្ ៃោះពៅ 
អនក...  ពៅតាមចុំណងច់ុំណូល  ការនយិមចូលចែិត  នងិពៅតាម
សងាម   ី្ កុងជ្នប ជាពរៀងរ ូែមក  ។ 
 រកយថា  មាតា  តម៉ា  មា៉ាក ់ មាេ យ  អនក...  សុំពៅដល់ក្ដសេី
អនកបពងរើែកូន  អនករាប់អាន  ចញិ្ច ឹមបបីាចត់លរកាកូន  សមដចូ
ប វគិ ា ថា ៖ 

បុតតំ  មាកន  តីតិ 
មាតា  ស្តសតី អ្នក្រក្ាកូ្ន 

 រកយថា “បតិា”  ជា មសពា, បាលី “បែុិ”, សុំក្ដសរឹែ
“បែិឫ”  ជាភាសាតខ្ ារបាននយ័ថា  បុរសអនកចញិ្ច ឹមបបីាច ់ តលរកា
នវូកូន  ជាបតិា, ឪពុក, ឪ, ពុក...  ។  កនុងវច នុ្ កមតខ្ ារ  មនិ
ព ើញមានរកយថា “បា៉ា” យ៉ាងពនោះព   តែការពរលរកយ  
នយិយពៅ       បានកាៃ យរកយថា “បា៉ា”     ជាភាសាតដលមាន 
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សុំពនៀងតាមបរព ស  ជាប់ជា មាៃ ប់   នងិការចូលចែិតពៅតាម
សងាម្គួសារ   ី្ កងុជ្នប ជាពរៀងរ ូែមក  ។ 
 រកយថា  បតិា, ឪពុក, ឪ, ពុក...  សុំពៅដល់បុរសអនក  
ចញិ្ច ឹមបបីាចត់លរកាកូន  សមដចូប វគិ ា ថា ៖ 

បុតតំ  បាតិ  រក្ខតីតិ 
បិតា  បុរសអ្នក្រក្ានូវកូ្ន  ។ 

 

មាតាបិតា  បានរមួចំខ្ណក្នងឹ្គ្នា  
 

 រកយថា សាវ មេីរយិ ជាគូនងឹគ្មន   ។  ឯរកយថា មាតា
បតិា  កដ៏ពូចនោះតដរ  ។  លវដីបិែតែកនុងពោកសម័យបចចុបបន នពនោះពគ
កុំពុងតែពលើកកមពស់សាួយកែិតយិសក្ដសេីពេ   ថាជា ររីែនៈ  ឬ
ជាមាតាពោកយ៉ាងណាកព៏ោយចុោះ  តែពៅកនុងព ោះកគ៏ងម់ាន
បុរសជាបតិាពោកតដរ  ព្រោះព ែុអវី ?  ព្រោះក្ដសេីជាគូនងឹ
បុរស  មនិខ្សុអុំពរីកយថា  មាតាជាគូនងឹបតិាព ោះព   ។   
 ពោកពនោះ  តដលមានភាពអ កឹ្កឹ  គ្គកឹគព្គងពៅបាន
មនិមានការសាា ែរ់ពហាសាា ន  ពោយសារគុណមាតាបតិាបានរមួ
ចុំតណក  ពោយពុុំអាចតញកពគី្មន បាន  ។  ដពូចនោះកូន្បុស្សី
្គប់របូ  តដលមានកុំពណើ ែ  មានជ្វីែិបានព ើញពន ៃឺ្ ពោះអា ែិយ
កនុងពោកពនោះបាន  ពោយមានចុំតណកពរី ៖    មួយចុំតណកបាន 
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ពសីារធាែុ  ជាសាច់្ មរបស់ឪពុក  មួយចុំតណកព ៀែ  បាន
ពសីារជាែ ិ ជាសាច់្ មរបស់មាេ យ  ។ 
 ព្រោះព ែុដពូចនោះព ើយ  ព ើបរកយថា  មាតាបតិា  ពុក
តម៉ា  តម៉ាឪ  ឬបា៉ាមា៉ាកទ់ ុំងពរីរកយពនោះ  កូន្បុស្សីតែងសាា ល់្ ុំ
ចុំណា ុំពៅ  ពរលសេី  នយិយមុនពគបងអស់  គតឺា ុំងតែពកូីន
្បុស្សី្ប់្ុំ  ពចោះពរលសេីកពករកករមកពមៃ៉ាោះ  ។  រកយថា 
តម៉ាឪ   ពុកតម៉ា   ឬបា៉ាមា៉ាក ់    កូន្បុស្សី  ពចោះពរលសេីនយិយ 
ពៅមុនរកយណាៗទ ុំងអស់  ។  មុខ្តម៉ាមុខ្ឪ  កូន្បុស្សីតែង
ចុំណា ុ្ំ ុំសាា ល់មុនពគ  កូន្បុស្សីតែងពបាោះថ្ដ  នងិត្សកពៅ
តាមរកពុកតម៉ា  បា៉ាមា៉ាក ់  ពៅពពលតដលកូនែូចព្សកឃ្ៃ ន  
ត្សកយុំកនុងការព ើសទស់កនុងអារមាណ៍ណាមួយ  ។ 
 ដពូចនោះរកយថា  មាតាបតិា  បា៉ាមា៉ាក ់ ឪតម៉ា  ពុកតម៉ា  ឪពុក
មាេ យជារកយសកល  ជាសាធារណ ម  តដលកូន្បុស្សី
្គប់ជាែសិាសនប៍ានកែស់មាា ល់យល់ពៅ  ពៅតាមភាសាជាែិ
តែពរៀងៗខ្ ៃនួ  រកយពនោះជារកយមាននយ័  មានែថ្មៃ  តដលកូន
្បុស្សីកនុងសកលពេិព  តែងចង្ ុំចុំណា ុំកនុងដងួចែិ ត  នងិនកឹ
រ ុំឭកពៅរក  មនិពចោះតឆ្អែឆ្អន ់ ឬ្ុញ្ទនព់សាោះព ើយ  ។ 
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លោកគឺមាតាបិតា 
បទកាក្គត ិ

ក្ដសេីបុរស  កនុងពោកទ ុំងអស់ េរយិសាវ ម ី
បេនីងិ្បពន ធ   នងឹព ើយពោកសេី ជ្នកនុងពោកយ៍ី 
   យល់នយ័ពោយពែិ ។ 
មាតាបតិា  ពៅកនុងពោកា  រមួកាយរមួចែិត 
ផេល់ឲ្យកុំពណើ ែ  បពងរើែជ្វីែិ  ឲ្យដល់កូនពែិ 
   ទ ុំងអស់្គប់គ្មន  ។ 
គុណអនកទ ុំងពរី ្ានព់លើស្បលព ី គរិបីពវតា 
សាគរ្ុំព្ង  ពម តវងពមេចមាេ  ពុុំអាចពណ៌  
   ព្បៀបគុណពោកបាន៕ 

ឧបាសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 
 

សណួំរ - ព្រោះព ែុអវីពៅពពលនយិយសេី  ឬសរពសរ
ពគព្ចើនព ើញ  ឮ  រកយថាមាតាឬតម៉ា  ពៅខ្លងពដ ើមរកយថា 
បតិា ?  សូមបីតែតែងពរៀបរាប់  “អុំពគុីណ”  ពោកអនក្បាជ្ ្ កវ ី 
នពិន ធ  ព្ចើនតែពផេើមពោយរកយថា “្ពោះគុណតម៉ា”    ទ ុំងពនោះ
ហាកប់ដីចូជាពោកអនក្បាជ្ ្ កវ ី នពិន ធ  ភាគព្ចើនពោកចងឲ់្យ
ែថ្មៃពៅពលើមាតាថា  ជាអនកមានគុណពលើសបតិា  ពុុំតមនព ឬ ? 

ចកមលើយ - រកយនយិយសេី    កនុងភាសាបាលីព ើញព្បើ 
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រកយថា “មាតា” ជាខ្លងពដ ើម “បតិា” ពែិតមន  ដចូរកយថា ៖ 
“មាតា  បតិូនំ  កោតុ”  ដពូចនោះជាពដ ើម  ។  តែពបើភាសា  កនុងការ
ពរលសេី  នយិយជា ពូៅពយើងអាចព្បើរកយថា បតិាមាតា
ឪតម៉ា  ឪពុកមាេ យ  កពុ៏ុំតមនជាការ ុំ ស់អវីតដរ  ព្សចតែការ
ចូលចែិត  ឬ មាៃ ប់រែម់ាែ ់  កនុងការពផេើមពចញពរីកយណាមុនតែ
ប៉ាុពណាណ ោះ  មនិព ើញខ្សុអវីព ោះព   ។ 
 ្ែងរ់កយថា  មាតាមានគុណជាងបតិា  ឬថាបតិាមាន
គុណជាងមាតា     កនុងគមពរី្ពោះពុ ធសាស       ្ពោះបរមសាសាេ  
សមាា សមពុ ធ  ្ពោះអងាពុុំបានសតមេងតវកតញកតចក្ពោះគុណមាតា
បតិាឲ្យពផសងពោយត កពគី្មន ព ោះព     ។    តាម្ពោះពុ ធដកីា
្ពោះអងា្  ងស់តមេងអុំពី្ ពោះគុណថ្នពោកទ ុំងពរី  ពផេើមពោយ
្ពោះពុ ធដកីាថា  “គុណមាតាបតិា” យ៉ាងពនោះជាពដ ើម  សូមបីតែ្ពោះ
អងាក៏្  ង់្ បទន មអនកទ ុំងព វថាជា “្ព ា  ព វតា”  កព៏ផេើម
ពោយ្ពោះពុ ធដកីាថា  “មាតាបតិាជា្ព ា  ជាព វតា” យ៉ាងពនោះ
តដរ  ។ 
 បាននយ័ថា្ពោះអងា  ពុុំបាន្ែ់្ ពោះគុណមាតាបតិា  
ពោយត កពគី្មន ដចូពួកអាថ្យ៉ា  ្បុ ី ពគពលើកយកមកព្ចៀងថា
គុណមាតាមាន ១២ តចកពៅតាមធាែុ កឹ  តដលជារបូធាែុមាន
ជាែរិាវពសើម  ្ជ្ួែ្ជាប  គុណបតិាមាន ២១  ពៅតាមរបូធាែុ
តដលជាជាែដិ ី      មានសភាពរងឹ នព់ ោះព     ។     កនុង្ពោះ្ម៌ 
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ព ស របស់្ពោះអងាៗ   ពុុំតដលសរពសើរ  ឬ្ែ ់ ដ ី  កឹ  ពេៃើង 
ខ្យល់  ថាជាគុណដពូ ន្ ោះព   ្ពោះអងាមានតែ  ូា នព្បៀន្បពៅ
សែវពោកឲ្យយល់  ចូលចែិតថា  មហាេូែរបូទ ុំងបួនគ ឺដ ី   កឹ  
ពេៃើង ខ្យល់   កុដចូជាអាសិរពសិ  តដលមានពសិជាពន ៃកឹ  
តដលព្វើឲ្យពដេ ្កហាយ  ចុក្ប់ជាអពនក  ឯបញ្ចកខន ធ កុដចូ
ជាមហាព្រ្ ុំបៃនយ់ក្ ពយ  គពឺសចកេសុីខ្្គប់ពពលពវោ
ព្រោះពសចកេ ីកុ ខពទសចពងអៀែចងអល់  ពសាកពៅខ្សឹកខ្សួលទ ុំង
អស់ព ោះ  រតមងពកើែពចញពរីបូកខន ធនងិ មកខន ធពនោះឯង  ។ 

 

ខ្ម៉ាមានភារៈក្ចិចធ្ងន់ជាង្ឪ 
 

 ចុំពរោះការនយិយ  ពរលសេីសរពសរ  ព្ចើនសងរែ់្ ាន ់
ពលើមាតាជាងបតិា  ឬថាមាតាជាខ្លងពដ ើម  រកយថាបតិាព ោះ  ជា
 ពូៅសុំពៅយក កឹចែិតនងិ មាន ់  គមឺាន កឹចែិតនងិ មានខ់្ ៃោះ  
តដលឪពុុំអាច  លួព្វើបាន  ។  លវដីបិែតែពោកឪពុកមានការរមួ
ចុំតណក  កនុងការផេល់កុំពណើ ែដល់កូន្បុស្សីកព៏ែិតមន  ប៉ាុតន ត
ពោកឪពុក្គប់របូពុុំអាច  លួភារៈកចិចដ ៏្ ាន ់្ ារ  កនុងការពពរោះ
ដចូជាអនកមាេ យបានព   ។  ដពូចនោះបន ាកុដត៏សន្ានព់នោះ  មានតែតម៉ា
ព ជាអនក  លួតែមាន កឯ់ង  ទ ុំង កឹចែិតរកីរាយ  ញញឹមែស ូឥែ
មាន្ុញ្ទន ់ ឬែអូញតែអរពសាោះព ើយ  ។ 
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 ព្រោះព ែុដពូចនោះព ើយ  ព ើបពោកអនក្បាជ្ ្  កវនីពិន ធ
្គប់ជ្ុំ នព់្ចើនសរពសរពលើករកយថា “តម៉ា”ពនោះ្បដចូនងឹ “ពម”  
តលមព ៀែ  ដចូជារកយថាពមថ្ដ  ពមពជ្ើង  ពម ព័  ពម្សុក  
ពម ុុំ ពមេូម ិពមបកស ពមពួកពមកង ពមពកាយយ៉ាងពនោះជាពដ ើម  ។ 
 រកយថា “ពម”  សុំពៅយកមនសុស  ឬរបស់តដលជាខ្លង
ពដ ើម  ជា្បធាន  ជា្ុំ  ពបើជារបស់គជឺាបពងាា លតដលពគតា ុំងពៅ
ពខី្លងពដ ើម  ស្មាប់កុំណែច់ុំណា ុំកនុងការរាប់ពដី ុំបូងពរៀងែពៅ 
ពបើជាមនសុស  បានដល់អនកជា្ុំជា្បធាន  កនុងការ្ែត់ចង
ការងារ  នងិពមើលការខ្សុ្ែូវផងទ ុំងពួង    ។      ពោក្បដចូ 
រកយតម៉ាពៅនងឹពម  ពពី្រោះតម៉ាជាពម្បធាន  កនុងការតលរកា
ការររថ្ផារបស់ខ្ ៃនួ កនុងអុំ ុងតដលកូន្បុស្សីបានមក្ប់
កុំពណើ ែ  អស់រយៈពពល្បា ុំបួនតខ្  ថ្មៃថ្លា  ។  តម៉ាខ្ ុំថាន កល់ នមរកា
គេ ៌ ខ្លៃ ចត្កងកូនមានពសចកេលីុំបាក  ឬមានេយនតរាយពផសងៗ
រ ូែដល់ថ្លាកូន្បសូែពចញពថី្ផា  តដលពៅថាថ្លា “ឆ្ៃង ពន ៃ” គឺ
ជាថ្លាែកស់ៃុែរន ធែេ់យ័យ៉ាងថ្្កតលងបុំផុែ  កនុងជ្វីែិរបស់តម៉ា
មានតម៉ាមនិែចិព   ្ែូវបូជាជ្វីែិពោយសារកូន  ។  ពៅពពលកូន
្បសូែពចញបានមក  ដងឹថាកូនបានពសចកេសុីខ្  ឮសពមៃងកូន
យុំ  តម៉ាតដលកុំពុងតែពនឿយ ែ ់  ញ័រចុ្ំ បបអ់ស់កាយ  តម៉ាត្ប
ជាសបាយរកីរាយ   កឹមុខ្្សស់្សាយរសាយអស់ការ
ពនឿយ ែ់្ គប់យ៉ាង    នងិពសចកេ ីកុ ខកងវល់របស់ខ្ ៃនួ    ។    តម៉ា 
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ពលើកកូនោកត់នបនែិយ  ជ្មពែិជាប់នងឹពដ ើម្ ូង  តម៉ាតា ុំងចែិតថា
នងឹផេល់នវូពសចកេសុីខ្  ការកកព់ដេ ដល់កូនពៅតាមល ធភាព
តដលតម៉ាអាចព្វើបាន  ។ 
 ភារៈកចិចដត៏សនមហា្ានព់នោះព ើយ  តដលពោកឪពុក
្គប់របូ  គ្មា នសមែាភាពអាចព្វើបានដចូអនកមាេ យ្គប់របូព ើយ
ដពូចនោះព ើបពោកព្បៀបព្ៀបតម៉ាថាជាពមកនុងកចិ ចចញិ្ច ឹម  បញ្ចុ ក
ចុំណី  តលរកាការររ្គប់យ៉ាង  ។  ចុំពរោះ កឹចែិត្ សឡាញ់នងិ
 កឹចែិ តអែ់្ ាែក់ នុងការបបីាចរ់កាកូន  ភាគព្ចើនគតឺម៉ាមានព្ចើន
ជាងឪ   ។   កុ ុំថាព ើយចុំពរោះមនសុស   សូមបីតែសែវកដ៏ពូ ន្ ោះតដរ 
រកយពមសុំខ្លនជ់ាងរកយថាព ា្ ល  ដចូជាពមពគ្ម  ពមពសោះ ពម
្កប ី ពមខ្លៃ   ពមដ ុំរ ី ពមមាន.់.. ។ល។  ពយើងអាចសពងរែបានតដរ
ថា   វូងសែវចែុបា ទ ុំងពួង  មានតែពមព តដលបពងរើែកូន  
ទ ុំងបុំពៅពោោះ  រកាការររកូន  តា ុំងពែូីចរ ូែដល់្ុំ  
ចុំតណកខ្លងព ា្ លវញិតែងពសាោះអពងាើយ      ្ពពងើយកពន តើយ
ពុុំសូវពអើពពើជាមួយនងឹកូនព ោះព   ចុំតណកសែវសាៃ បភាគព្ចើន
កដ៏ពូ ន្ ោះតដរ  ដចូជាពមមានក់ាលពបើមានពងព ើយ  តែង្កាប
្កុងឲ្យចុំហាយកុំពៅដល់ពង  រ ូែដល់កូនញាស់ពចញមក  ។
កនុងរយៈកាលព ោះ  ពមមានពុ់ុំសូវបានរកចុំណីអវី  ពដ ើមបីបុំប៉ានរាង
កាយខ្ៃនួឯងឲ្យបាន្ុំធាែព់   ព្រោះ្កាប្កុងឲ្យការកកព់ដេ ដល់
កូនផង  បពណេើ រកូនរកចុំណីផង  រ ូែដល់កូន្ុំតបកពចញ ថី្ ៗ 
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ពោយខ្ ៃនួឯង  ។ 
 ការពរលពរៀបរាប់មកពនោះ  ព ើបព្វើឲ្យពោកអនក

្បាជ្ព្្ចើនពរលសរពសើរអុំពី្ ពោះគុណតម៉ា  ឬគុណ្ពោះពម  ពែិ
ជាសមពៅតាមែថ្មៃ្ ពោះគុណនងិ កឹចែិតរបស់តម៉ាពែិណាស់  តម៉ា
គជឺាមាតាពោក  តម៉ាគជឺា ររីែនៈ  ។  រកយថា “តម៉ា” ពែិជា
ពពីរាោះព ា្ ោះថា “តម៉ា” ពែិជាមានគុណឧែេុង ាឧែេម  សមតាម
ព ា្ ោះមនិខ្សុពសាោះព ើយ  ព ើបបូរាណា្រយខ្ ៃោះពោកសរពសរ
ជារកយពសាៃ កថា ៖ “ សូវសាៃ បប់ា  កុ ុំឲ្យសាៃ បព់ម  សូវលិច កូ
កណាេ ល ពន ៃ    កុ ុំឲ្យតែពេៃើងពឆ្ោះផាោះ ”  ។    ្ែងច់ុំណុចពនោះពោក 
ចងប់ញ្ញជ កអ់ុំព ីកឹចែិ តមាេ យ  តដលពទរ ន់្ ានព់លើរបូកូន្បុស
្សីជាងឪពុក  ។ 

ពាក្យម ៉ែរីល ះ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

រកយតម៉ាពពីរាោះកនុងពោកយ៍ី ឥែមានរកយអវីមកព្បៀបបាន 
តម៉ាមានតែមាន កម់និបាចស់ាា ន តដលបពងរើែ្បាណកូន្បុស្សី   ។ 
ក្ដសេីដថ្ ព្ចើនគពគ្មក  មានពៅកនុងពោកពុុំអាចសេី 
មកព្បៀបផាមឹតម៉ាមានគុណថ្លៃ រកយពនោះមាននយ័ពពីរាោះណាស់ ។ 
រកយតម៉ាពចញពអីកសរ “ម៉ា” កូន្បុស្សីគួរ្ ុំឲ្យចាស់ 
ពៅតាមភាសាពោកពពញរស ្បាកដពែិណាស់តាមសុំពនៀង ។ 



~ 60 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ភាសាបារា ុំងនងិអងព់គៃស រកយថាតម៉ាពនោះបពញ្ចញពសៀង 
Mère, Mum, Mother សាេ ប់្សពដៀង មនិពលអៀងព ៃៀងពអីកសរ “ម៉ា” ។ 
ថ្លឡាវពៅតម៉ាដចូតខ្ ារតដរ មនិបាច់្ ុំតកសាេ បប់ានលអ 
សែវពគ្មត្សកពរា ឮ៍សូរម៉ារ ៍ ពតពពរា ត៍ម៉ារត៍្សកពៅពម ។ 
តម៉ាមា៉ាកឬ់មាេ យរាយសមេ ី ពៅបានយប់ថ្លាឥែ្ុញព  
មនិថាតម៉ាពយើងឬតម៉ាពគ  ពពីរាោះឥែព វជាប់ច ិេ   ។ 
ភាសាបាលីមាននយ័្បាប ់ បពញ្ចញសូរស័ពាថាមាតា 
ពរៀងពរីអកសរែួជាប់គ្មន   “ម” ោក់្ សៈអាតាប ា ប ់ ។ 
តម៉ាជា ររីែនៈ   ពសាភាពែិជាកល់អគួរគ្មប ់
ពោក្សស់្ែកាលមនិអេព័វ លរុ ុំពល រើងសាយសពវ្ គប់ពវោ ។ 
រកយតម៉ាពពីរាោះកនុងពោកយ៍ី ពពីរាោះពលើសអវីផង   
ោនឮ់រណេុំ ក នុងច ិេ   កូន្កាបវ ា ពគ្មរពតម៉ា           ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 

ចុំពរោះ កឹចែិតអែ់្ ន ់ ស ូ ្ទ ុំជាមួយការលុំបាក  នងិការ
អាណិែអាសូរ  ផេល់ភាពសនិ ធសាន លការកកព់ដេ ដល់កូន  ភាគ
ព្ចើនគមឺាេ យជាអនក្ន់្ ទ ុំជាងឪពុក  ។  កនុងសម័យណា  កដ៏ចូ
ជាសម័យណាតដរ  ខ្ ្ុ ុំសូមពលើកយកពរឿង កោតុហលកិ្ (១) មក
សរពសរបញ្ញជ កដ់ចូែពៅពនោះ ៖ 
_____________ 

(១) អដ្ឋកថា  ខុទ្ទកនិកាយ  គាថាធម្មបទ្ 
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កក៏ាល ពុៃកិ ខេយ័  ពកើែព ើងកនុងតដនអលៃកបបៈ  មាន
បុរសមាន កព់ ា្ ោះ កោតហុលកិ្ៈ  មនិអាចរស់ពៅបាន  ក ៏ ុំ
េរយិតដលមានកូនខ្ ច ី  ព ា្ ោះកា  ី  កានយ់កនវូពសបៀង  
ស្មាប់ពដ ើរផៃូវពចញពៅពោយបុំណងថា  នងឹពៅរស់ពៅ្កុង
ពកាសមព ី  ។  ពរី កប់េី្ បពន ធព្វើដ ុំពណើ រពៅ  កាលពសបៀងអស់
ព ើយ  ្ែូវពសចកេពី្សកឃ្ៃ ន្គបសងរែ ់  មនិអាចនងឹ ុំកូន
របស់ខ្ ៃនួពៅបាន ។  ្គ្មព ោះបុរសជាសាវ ម ី  ពរលពៅកាន់
េរយិថា ៖   “ មាន ល ងដច៏ព្មើន ! កាលពយើងទ ុំងពរី កព់ៅ
មានជ្វីែិ    កន៏ងឹបានកូនព ៀែ   ពយើងនងឹពបាោះបងកូ់នពនោះព្ល 
ព ើយព្វើដ ុំពណើ រពៅចុោះ ” ។  ្មាតា ឫ យ័មាតាជា្មាជាែដិ៏
 ន ់ ព្រោះព ែុព ោះព ើប ងនយិយថា ៖ “ ខ្ ្ុ ុំពុុំអាចព្លកូន
ពៅមានជ្វីែិបានព  ”  ។  សាវ មកីសួ៏រថា ៖ “ពបើដពូ ន្ ោះ  ពយើងនងឹ
ព្វើដចូពមេច ? ”  ។  េរយិកព៏ឆ្ៃើយថា ៖ “ពយើងផ្ទៃ ស់បេូរពវនគ្មន   
 ុំពគពៅ ”  ។  មាតាពលើកបុ្ែព ើងដចូពលើកក្មងផ្ទរ កនុងវារៈ
ពវនរបស់ខ្ ៃនួ  ពពលខ្ ៃោះឱបកូនផអបឹឲ្យពដកជាប់នងឹ្ ូងរបស់ខ្ ៃនួ
ពពលខ្ ៃោះ្ែកងពឰដច៏ពងរោះ  ពពលខ្ ៃោះកផ៏្ទៃ ស់ឲ្យពៅសាវ ម ី ។  ពៅ
ពពលពសចកេពី្សកឃ្ៃ នពកើែព ើង   កុ ខពវ  ករ៏ងឹរែឹមាន
កមាៃ ុំងខ្លៃ ុំងកាៃ តដរ  បុរសជាសាវ មបីានពរលជាពរឿយៗពៅកាន់
េរយិឲ្យពបាោះកូនព្ល      តែ ងជាេរយិក៏្ បតកកជាពរឿយៗ 
តដរ  ។  ពោយការពដ ើរផៃូវឆ្ា យ្ែូវចុំហាយពដេ ខ្យល់  នងិពោយ 
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ការផ្ទៃ ស់បេូរពវនគ្មន ព  កូនែូចពនឿយ ែខ់្លៃ ុំង  កព៏ដកលកព់ៅពលើ
ថ្ដបតិា ។ បុរសជាសាវ មពី ើញកូនពដកលកដ់ពូ ន្ ោះ  កប៏ពណាេ យ
េរយិឲ្យពដ ើរពៅមុនបានឆ្ា យបន េចិ  ព ើបយកកូនោកឲ់្យពដក
ពលើក្មាលសៃឹកពឈ្ើព្កាមពដ ើមពឈ្ើមួយ  ព ើយពដ ើរពៅតាម
ព្កាយ   មាតា្ែ ប់តបរមករកពមើលកូនមនិព ើញ  កសួ៏រថា៖ 
“ បពិ្ ែអនកជាសាវ ម ី! កូនរបស់ពយើងពៅឯណា ?  ។  បុរសជា
សាវ មពីឆ្ៃើយថា ៖ “ ខ្ ្ុ ុំឲ្យកូនពដកពលើក្មាល   ព្កាមពដ ើមពឈ្ើ   
ឯពណាោះ ”  ។  ្គ្មនត់ែឮរកយព ោះភាៃ ម   ងជាេរយិយកថ្ដ
គក់្  ូងខ្សឹកខ្សួលពរលថា ៖ “ បពិ្ ែអនកជាសាវ ម ី! អនកកុ ុំព្វើឲ្យ 
ខ្ ្ុ ុំវ ិសព ើយ  ខ្ ្ុ ុំពវៀរកូនពចញព ើយមនិអាចរស់ពៅបានព 
សូមអនកចូលពៅ ុំយកកូនមកឲ្យខ្ ្ុ ុំវញិ ” ។ ព្កាយពបីានសាេ ប់
រកយេរយិព ើយ  បុរសព ោះក៏្ ែ ប់មកយកកូនវញិ  តែកូន
ព ោះកប៏ានសាៃ បប់ាែព់ៅព ើយ ។ 
 សពងខបពសចកេថី្នពរឿង កោតុហលកិ្ៈ  បុរសប៉ាុពណណោះ  ក៏
អាចបញ្ញជ កប់ានយ៉ាងចាស់ណាស់ពៅព ើយ  រវាង កឹចែិត្ ន ់
្ទ ុំកនុងការចញិ្ច ឹមបបីាចរ់កាការររកូន  ភាគព្ចើនព ើញថា
មាេ យ  មានចែិតខ្លៃ ុំងកាៃ ជាងឪពុក   ។ 
 ចុំពរោះ កឹចែិត្ សឡាញ់  សនិ ធសាន លជាមួយកូន្បុស
្សី   កគ៏តឺម៉ាមានចែិតខ្លៃ ុំងជាងឪតដរ    ពពី្រោះកូន្គប់របូពកើែកនុង
ពរោះតម៉ា    តម៉ាជាអនកតលរកាការររគេ ៌  ជាអនកផេល់ពសចកេសុីខ្ 
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ឲ្យដល់កូន  តា ុំងតែពកូីនពៅកនុងថ្ផាពមៃ៉ាោះ  ។  ដពូចនោះចែិ តតម៉ាពសន ៍
កូនភាគព្ចើនមានជាងឪ  ្ែងច់ុំណុចពនោះមានតែតម៉ាព   ព ើបដងឹ
ចាស់  នងិអាចឲ្យចពមៃើយពោយសុ្កែឹបាន  ដចូជា កសាករយយ

កសដ្ឋីបុព្ត មានជាន ិសសន(៍១)  ។ 

 ពៅកនុងពសាពរយយនគរ  មានកូន្បុសពសដ ាមីាន កប់ានពរៀប
អារ ៍ពរី ៍មាន ម្បាកដថា កសាករយយកសដ្ឋីបុព្ត ៗ 
មានកូនពរី ក ់ ។  ថ្លាមួយបានព្វើដ ុំពណើ រតាមរលរព ោះ  ពដ ើមបីពៅ
កុំសាន េ កុំពង ់កឹជាមួយមិ្ ែរបស់ខ្ ៃនួ  ចុំពពលព ោះ្ពោះមហា
ក ច្ យនៈពោកបាននមិន េបណិឌ បាែពៅកនុងពសាពរយយនគរតដរ ។  
្ពោះសររីៈរបស់្ពោះពលរៈមានពណ៌ដចូមាស  ពសដ ាបុី្ែ្គ្មនត់ែ
្កព កព ើញ្ពោះកាយ្ពោះពលរៈមានពន ៃឺ្ សស់ពឆ្ើែឆ្យដពូចនោះ
កម៏ានែព្មកខ្លងផៃូវចែិ តពកើែព ើងគែិថា ៖ “្ពោះពលរៈអងាពនោះ
មានរបូពឆ្មពោមពណ៌្សស់អសាច រយណាស់ ន៎ !  ព្វើពមេច
អាតាា អញនងឹបាន្ពោះពលរៈអងាពនោះមកជាេរយិ  ឬកេ៏រយិ
របស់អាតាា អញមានរបូពឆ្មពោមពណ៌ដចូជា្ពោះពលរៈអងាពនោះ
ពុុំដងឹជាអាតាា អញសបាយយ៉ាងណាពៅ ន៎ ! ”     ។    ពោយ
អុំណាចថ្នចែិត   ដែឹោមពោយពសចកេែីព្មកព្ែក្ែអាលពៅ
ពលើ្ពោះកាយរបស់្ពោះមហាក ច្ យនៈ       ជា្ពោះអរ ន តដពូ ន្ ោះ   
_____________ 

(១) អដ្ឋកថា  ខុទ្ទកនិកាយ  គាថាធម្មបទ្ 
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រាងកាយ កសាករយយកសដ្ឋីបុព្ត  បានត្បកាៃ យពៅជាក្ដសេីពេ 
ភាៃ មមួយរ ុំពពច  ។   ងមានការខ្លា សពអៀនពួកមិ្ ែ  ព ើបពគច
ខ្ ៃនួរែត់ាមឈ្ាួញរព ោះពចញពពីសាពរយយនគរ  ពៅកាន់្ កុងែករ -
សិោ  ។  បានពរៀបអារ ៍ពរិ ៍ជាមួយកូនពសដ ាកី នុង្កុង 
ែករសិោ រមួរស់ជាមួយនងឹសាវ ម ី  រ ូែដល់មានកូនពរី ក់
ព ៀែ  តដល្បសូែពចញពថី្ផាខ្ ៃនួឯងផ្ទា ល់  ។  លុោះដល់ពពលជា
ខ្លងព្កាយមក  ដងឹថាខ្ ៃនួឯង្ប្ពែឹតខ្សុ  មានពទសព្រោះ
មានចែិត្ បាថាន   ពោយរាគៈចុំពរោះរបូពឆ្ម្ពោះពលរៈដពូ ន្ ោះ  ព ើប
ចូលពៅ្កាបព ៀប្ពោះបា ្ពោះពលរៈសូមខ្មាពទស  ។   ព្កាយ 
ពី្ ពោះពលរៈបានអែព់ទសឲ្យព ើយ   បាន្ែ ប់ត្បពេ មកជា
បុរសវញិ ។  មានពសចកេសីពងវគ  ព ើញ កុខពទសកនុងជ្វីែិ  
ព ើប្បគល់កូនទ ុំងពរី   កុោកឲ់្យពៅពសដ ាបុី្ែជាអនកពមើល 
តលរកាព ើយ  កសូ៏មសាងផនួសកនុងសុំណាក់្ ពោះមហាក ច្ យនៈ  
មាន មថា “កសាករយយកតេរ”  ។  
 កនុងពពលព ោះមានអនក្សុកជាព្ចើន  បានចូលពៅថាវ យ
បងាុំសួរពោកអុំពកីារត្បពេ ជាក្ដសេី  ព ើយមានកូនពរី ក់
្បសូែពចញអុំពថី្ផាផ្ទា ល់ខ្ ៃនួ  នងិកូនតដល្បសូែពចញអុំពថី្ផា
ថ្នេរយិ  ពែើ្ សឡាញ់កូនណាជាងកូនណា ?  ពោកបានពឆ្ៃើយ 
្បាប់ថា ៖ “ ្សឡាញ់ជាប់ចែិ តជាមួយកូនតដល្បសូែពចញពី
ថ្ផាខ្ ៃនួឯង  ជាងកូនតដល្បសូែពចញពថី្ផាថ្នេរយិ ” ។ សពងខប 
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ពសចកេថី្នពរឿងពនោះតែប៉ាុពណណោះ  ពដ ើមបីបញ្ញជ កឲ់្យយល់ចូលចែិតថា
មាតាតែងមាន កឹចែិត  សនិ ធពសន ៍  នងិផេល់នវូការកកព់ដេ ឲ្យ
ដល់កូន្បុស្សីជាងបតិា  កព៏្រោះតែកូន្បុស្សីបានមកពៅ
កនុងថ្ផាថ្នតម៉ា  ទ ុំងបាន្បសូែពចញអុំពពីរោះតម៉ាព ោះឯង  ។ 

 អា្ស័យដចូការអ្បិាយ  ពរៀបរាប់ទ ុំងអុំបាលមាណ
ពនោះព ើយ  ព ើបព្វើឲ្យពោកអនក្បាជ្ ្  កវនីពិន ធ  ព្ចើនសរពសរ
ពរលរកយ  សងរែ់្ ានឲ់្យែថ្មៃ  ពលើកកមពស់តម៉ា  ឲ្យពចញពធាៃ
ជាងឪ  ពុុំតមនតែសម័យបចចុបបន នពនោះព    សូមបីតែកាល្ពោះ
សាសាេ សមាា សមពុ ធថ្នពយើងបានពយនយកកុំពណើ ែជាតាបស  ក៏
បានពរលសរពសើរពរៀបរាប់អុំពី្ ពោះគុណតម៉ា  យ៉ាងតសនពពីរាោះ
គួរសាេ ប់តដរ  ។ 

 កាលតដល្ពោះសមាា សមពុ ធបរម្គូថ្នពយើង  បានពយន
យកកុំពណើ ែជាតាបសព ា្ ោះ “ពសាណបណឌិ ែ” (១) បានពណ៌ 
្ពោះគុណរបស់តម៉ា  យ៉ាងគួរសាេ ប់យ៉ាងពនោះថា ៖ 
 តម៉ាកាល្បាថាន ចងប់ានផលគ ឺ“កូន”  រតមងនមសារ រពដ ើមបី 
សូមកូន  តម៉ាសួរនវូនកខែតឫកសទ ុំងឡាយផង  សួរនវូរដវូ   នងិឆ្ន ុំ
ទ ុំងឡាយផង  ថាពែើកូនពកើែកនុងឫកសណា  កនុងរដវូណា   កនុងឆ្ន ុំ 

_____________ 

(១) សោណនិនិទជាត្ក  សត្តត្កនិកបាត្ 
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ណា  ព ើបបាននវូអាយុតវង  ។ 
 កាលតម៉ាមានរដវូព ើយ  ករ៏តមងមានការតា ុំងគេព៌ ើង
ព ើយតម៉ាកម៏ានការ្ញ់គេ ៌  ព្រោះព ែុព ោះព ើបតម៉ាមានព ា្ ោះ
ថា កោហឡនិី  ក្ដសេី្ញ់គេ ៌ ។ 
 តម៉ារកាគេអ៌ស់មួយឆ្ន ុំ  ឬជ្ែិមួយឆ្ន ុំ  ព ើយព ើបបាន
ឆ្ៃង ពន ៃ  ស្មាលកូន  ព្រោះព ែុព ោះព ើបតម៉ាមានព ា្ ោះថា  
ជនយនដី  ឬ ជកនតត ី ក្ដសេីជាអនកឲ្យកូនបានពកើែមក  ។ 
 តម៉ាញុា ុំងកូនតដលកុំពុងយុំ  ឲ្យព្ែកអរ  ពោយការបុំពៅ
ពោោះ,  ពោយការបុំពព,  ពោយការឱប្កពសាបផង  ព្រោះព ែុ
ព ោះព ើបតម៉ាមានព ា្ ោះថា  កតាកសនដី  ក្ដសេីញុា ុំងកូនឲ្យព្ែកអរ។ 
 ែពពី ោះមកតម៉ាមាន ឫ យ័ នព់ទរពៅរកកូន  ្កព ក
ពមើលកូនតដលពុុំទនដ់ងឹកេ ី  ពមើលកនុង តីដលកូនពៅ  ្ែូវខ្យល់
្ែូវពដេ យ៉ាងណា  ព្រោះព ែុព ោះព ើបតម៉ាព ា្ ោះថា កបាកសនដ ី
ក្ដសេីអនកចញិ្ច ឹមបបីាចរ់កាកូន  ។ 

 ពសចកេពីរលពរៀបរាប់មកពនោះ  ្គ្មនត់ែជាការឆ្ៃុោះបញ្ញច ុំង
ឲ្យព ើញអុំព ីកឹចែិ តមាេ យ  តដលមាន ុំ ុំ លូុំ ោូយ  កនុងការ
  លួបន ាកុ     នងិភារកចិចដ ៏្ ានមួ់យ     តដលពោកឪពុក្គប់របូ 
ពុុំអាចព្វើបាន   ។   ទ ុំងពនោះពុុំតមនបាននយ័ថា   តញកគុណមាតា  
ពោយត កពចញពបីតិាព ោះព       ដចូបានបញ្ញជ កព់ខី្លងពដ ើមរចួ  
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មកព ើយ  កូន្បុស្សីតដលអាចមានកុំពណើ ែបាន  ពោយសារ
ការរមួចុំតណកពរី  ទ ុំងខ្លងមាតាបតិា  ព្រោះព ែុដពូ ន្ ោះព ើយ
បានជាពោកអនក្បាជ្ ្  បាន្បទន មមាតាបតិា  ជា្ពោះរស់  
ជា្ពោះកនុងផាោះ  ជា្ពោះកព ៃ ង  នងិជា្ពោះបពងរើែពោកយ៉ាងពនោះ
ជាពដ ើម  ។    
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លបះដូងបុណ្យ 
បទពាក្យប្រាំប ី

ពបោះដងូតម៉ាពុក កុដចូដុ ុំពព្ជ្ ្ុំងឆ្ៃុោះរ ុំពលចនវូ្ម៌ខ្ន ត ី
ឆ្ៃងពយុោះពេៃៀងខ្យល់កងវល់ពោកយ៍ី ឲ្យកូន្បុស្សីរស់បានសុខ្ល       ។  
ពបោះដងូតម៉ាពុក កុដចូដុ ុំមាស ចែិតោសពពញរសពោយ្ម៌ពមតាត  
សុឆ្ន ាៈលអចែិ តមានករណុា តលបុ្ែ្តីារកាសាួ នភាា                 ។ 
ពបោះដងូតម៉ាពុក កុដចូដុ ុ្ំ បាក ់ ពម្ែពីសាា ោះសា័ ្គ្គប់ពពលពវោ 
បបីមលនមថាន កស់ពក្ដងាា ោះការររ ពេិក័ េរិកា(១)ពសនហាេកេ ី                ។ 
ពបោះដងូតម៉ាពុក កុដចូតកវកង មានពរឿង្ ូងខ្ នងពោករង កុខេយ័ 
តម៉ាពុកសពណាេ ងកូនពតាងយប់ថ្លា ពុកតម៉ាស ូកស័យឲ្យតែកូនរស់          ។ 
ពបោះដងូពុកតម៉ាជាពបោះដងូបុណយ ជាអនន តគុណកូនរាប់មនិអស់ 
ព្ៅព្ចើនតវង្ានម់និអាចវាល់វាស់     កូន្កាបសុំពោះគុណពោកទ ុំងពរី ៕ 

  ឧបាសក ហុមិ ឆាន ់
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 

(១) ពកភ័កដករកា : គឺ្ចែកមុ្ខគាា រកា, ផ្លា ស់សវនិគាា រកា ឬបីបាែ់រកា, រកាសោយថាា ក់ថាម្  ។ 
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១៤. មាតាបិតា  ជាព្រះបង ក្ើតងោក... 
  
 ដែលចាតម់ាតាបតិាជាព្រះរស់  ជាព្រះក្នុងផ្ទះ  ជាព្រះ
ក្ន្លោ ងក្ដ ី  ក្រ៏មួចូលក្នុងនយ័ថា  មាតាបតិាជាអ្នក្បន្ងកើតន្ោក្  
គនឺ្ោក្ននកូ្នព្បុសព្សី  ន្ោក្ននមនសុសន្នះឯង  ន្បើគ្មា នមាតា
បតិាន្េ  ព្បជារលន្ោក្ក្គ៏្មា នដែរ  ន្មាោ លះន្ ើយន្ោក្ន្នះ  
ព្ាក្ែជាក្លោ យន្ៅជាេរីន្ោស្ថា ន  ឥតមានភារព្តកុ្ុំព្តក្លល
គព្គកឹ្គន្ព្គងអ្វីន្ស្ថះន្ ើយ  ។  ព្គប់ជនព្គប់ជាត ិ  ក្នុងសក្ល
រភិរែធ៏ុំន្ធងន្នះសុេ ធដតមានជវីតិ  មានក្ុំន្ ើ ត  ន្ោយស្ថរដត
មាតាបតិាព្ាក្ែណាស់  រុុំដមនន្ក្ើតានន្ោយព្រះឥន ទ  ព្រះ
ព្រ ា  យមយក្ស  ន្េពារក្ស  ឬអ្នក្មានអ្ុំណាចឫេ ធបុិ យន្ចស្ថដ
ណាមួយជាអ្នក្ជប់បន្ងកើតន្លះន្េ  ។ 
 ព្តងច់ុំ ុចន្នះរួក្ព្ពា ា ៍  ដតងមានជុំន្នឿ  នងិន្ដដ ត
ចតិតយលងមុតមា ុំថា  ព្តកូ្លព្ពា ា ៍ទ ុំងអ្ស់ដែលរស់ន្ៅក្នុង
ន្ោក្ន្នះ  សុេ ធដតានន្ក្ើតន្ចញរពី្រះឱសឋរបស់ព្រ ា  មាន
ព្រះព្រ ាជាអ្នក្បន្ងកើត  ែនូ្ចនះន្ ើយន្េើបន្ធវើឲ្យរួក្ព្ពា ា ៍មាន 
េែិ ឋមិានះ  ន្លើក្ក្មពស់ដចក្ឋានៈោក្ព់្តកូ្ល  នងិន្មើលងាយអ្នក្ 
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ែនេ  ដែលរុុំដមនជាព្តកូ្លព្ពា ា ៍ន្ោយព្បក្លរន្ផ្សងៗ  ។  
ចុំន្ពាះបញ្ហា ន្នះព្រះែម៏ានព្រះភាគ   ព្រះអ្ងគានន្ោះព្ស្ថយ
អ្ធបិាយរនយល់ែល់រួក្ព្ពា ា ៍  ានព្បចក័្សចាស់ដែល
មានក្នុង “ សតុតន្តបិដក្  ទ្ីឃន្ិកាយ  បញ្ចមាគ   ាដដិក្គ គ 
ន្លខ ១៨ អ្គគញ្ញសូព្តេ ី៤  េ ុំររ័ ១៦២ ” ។ 
 សម័យមួយព្រះមានព្រះភាគ  ព្េងគ់ងន់្ៅក្នុងព្ាស្ថេ
របស់ មិគារមាតា (លងវសិ្ថខា)  ក្នុងវតតបុពាវ រាម  ជតិព្ក្ុង
ស្ថវតា ី  ។  វាសសដឋៈ នងិ ាគរទ្វា ជៈ ទ ុំងររីរបូន្នះ  ន្ក្ើតក្នុង
ព្តកូ្លព្ពា ា ៍មោស្ថល  មានព្េរយ ៤០ ន្ក្លែែិចូគ្មន   ជា
អ្នក្ន្ចះចប់នព្តន្វេ  ានស្ថដ ប់ធម៌ន្ ើយ  មានចតិតព្ជះថាោ ាន
បួសជាស្ថមន្ រ  ែល់ន្រលន្ព្ក្លយមក្  មានចតិតព្ាថាន បួស
ជាភកិ្ខុន្េៀត  ន្េ ើបន្ៅតតាយិបរវិាស  ។ 
 ក្នុងន្វោនងៃមួយ  ព្រះែម៏ានព្រះភាគក្ុំរុងចង្កងកមក្នុង    
េវីាលព្តងម់ោប់ព្ាស្ថេ  ។  ន្ៅន្រលរន្សៀល វាសសដឋ -

សាមសេរ  នងិ ាគរទ្វា ជសាមសេរ  ានចូលន្ៅគ្មល់ព្រះែ៏
មានព្រះភាគ  លុះន្ៅែល់ន្ ើយ  ថាវ យបងគុំព្រះែម៏ានព្រះភាគ
ន្ ើយក្ន៏មិន តតាមព្រះអ្ងគដែលក្ុំរុងដតចង្កងកម  ។ 
 លុំោប់ន្លះឯង  ព្រះមានព្រះភាគព្េងម់ានព្រះបន ទលូនងឹ
វាសសដឋសាមសេរ  ថា ៖ “ មាន លវាសសដឋៈ  នងិាគរទ្វា ជៈ  
អ្នក្ទ ុំងឡាយជាតពិ្ពា ា ៍        ានលះបងព់្តកូ្លព្ពា ា ៍ 
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ន្ចញចាក្ផ្ទះចូលមក្ក្លនផ់្នួស  ចុះរួក្ព្ពា ា ៍ែព៏្បន្សើរមនិ
ន្ជរព្បន្េច  អ្នក្ទ ុំងឡាយឬ ? ”  វាសសដឋសាមសេរ  ព្ក្លប
េលូថា ៖ “ បរពិ្តព្រះអ្ងគែច៏ន្ព្មើន  ព្ពា ា ៍ទ ុំងឡាយ  ន្ជរ
ព្បន្េចន្យើងទ ុំងឡាយ  ន្ោយពាក្យព្បន្េចដែលន្គន្រញចតិត
មនិដមនខ វះក្ន ោះន្េ  ។ ”  ព្រះមានព្រះភាគព្េងព់្តាស់សួរថា ៖ 
“ចុះរួក្ព្ពា ា ៍  ន្ជរព្បន្េចអ្នក្ទ ុំងឡាយ  ន្ោយពាក្យន្ជរ
ព្បន្េចដែលន្គន្រញចតិត  ន្ោយមនិខ វះក្ន ោះន្លះ  ន្តើែចូន្មដច 
ន្ៅ ? ”  វាសសដឋសាមសេរ  ព្ក្លបេលូថា ៖ “ បរពិ្តព្រះអ្ងគែ ៏
ចន្ព្មើន  រួក្ព្ពា ា ៍នយិយយលងន្នះថា មានដតព្ពា ា ៍
ន្េើបជាវ ណៈព្បន្សើរបុំផុ្ត  រូក្ជនឯន្េៀតជាវ ណៈងយន្ថាក្
មានដតព្ពា ា ៍ជាវ ណៈស  រួក្ជនឯន្េៀតជាវ ណៈន្មា   មាន
ដតរួក្ព្ពា ា ៍ន្េើបបរសុិេ ធ  រួក្ជនមនិដមនព្ពា ា ៍រុុំដមន
បរសុិេ ធន្េ  រួក្ព្ពា ា ៍ជាបុព្ត  ជាឱរសព្រ ា  ន្ក្ើតរពី្រះឱសឋ 
ព្រ ា  ន្ក្ើតមក្អ្ុំរពី្រ ា  ព្រ ាានតាក្ដ់តងមក្  ជាទយេ
របស់ព្រ ា  ។  ឯអ្នក្ទ ុំងឡាយ  លះន្ចាលវ ណៈែព៏្បន្សើរ
ន្ចញ  ន្ ើយព្ត ប់មក្ក្លនវ់ ណៈងយន្ថាក្វញិ  គពឺ្ត ប់ចូល
ក្នុងសមាន ក្ស់ម ៈព្តន្ងាល  ជាគ បត ី វ ណៈន្មា   ជារួក្នន 
មារ  ន្ក្ើតមក្អ្ុំរពី្រះាេព្រ ា  ន្ោយន្ តុណា  ន្ តុន្លះរុុំ
ព្បនរ  រុុំសមគួរន្ ើយ  ។  បរពិ្តព្រះអ្ងគែច៏ន្ព្មើន  រួក្
ព្ពា ា ៍ន្ជរព្បន្េចន្យើងទ ុំងឡាយ  ន្ោយព្បក្លរន្ផ្សងៗដបប 
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ន្នះឯង ”  ។ 
 ព្រះមានព្រះភាគព្េងព់្តាស់ថា ៖ “ ន្អ្ើ វាសសដឋៈ  នងិ
ាគរទ្វា ជៈ  រួក្ព្ពា ា ៍របស់អ្នក្ទ ុំងឡាយ  រុុំានែងឹនវូក្លរ
ន្ក្ើតន្ ើងននន្ោក្អ្ុំរនី្ែ ើមមក្ន្េ  ន្េ ើបាននយិយយលងន្នះ  
រួក្ព្ពា ា ៍ជាបុព្ត  ជាឱរសរបស់ព្រ ា  ន្ក្ើតរពី្រះឱសឋព្រ ា  
ន្ក្ើតមក្អ្ុំរពី្រ ា  ព្រ ាានតាក្ដ់តងមក្  ជាទយេរបស់
ព្រ ា  ។ 
 មាន ល វាសសដឋៈ  នងិាគរទ្វា ជៈ  ឯរួក្លងព្ពា ា ី
ដែលមានរែវូក្ដ ី  មានគភក៌្ដ ី  ក្ុំរុងសព្មាលកូ្នក្ដ ី  សឹងព្ាក្ែ
ែល់រួក្ព្ពា ា ៍  ឯព្ពា ា ៍ទ ុំងន្លះ  ក្សុ៏េ ធដតន្ក្ើតមក្អ្ុំរី
ន្យន(ីលងព្ពា ា ី)  ដតព្ត ប់ជានយិយយលងន្នះវញិថា 
មានដតព្ពា ា ៍ន្េើបជាវ ណៈព្បន្សើរបុំផុ្ត  ជាទយេរបស់
ព្រ ាែនូ្ចនះ  ។  ឯព្ពា ា ៍ទ ុំងន្លះន្ ា្ ះថានយិយបងាក ច់
ព្រ ាផ្ង  នយិយកុ្ ក្ផ្ង  រដមងេេលួនវូាបន្ព្ចើន ”  ។ 

 ទ ុំងន្នះបញ្ហា ក្ឲ់្យានក្លនដ់តព្ាក្ែថា  ជាព្រះរុេ ធែកី្ល
ដែលព្រះែម៏ានព្រះភាគ      ព្រះអ្ងគព្េងា់នបែនិ្សធចុំន្ពាះរួក្ 
ព្ពា ា ៍  ជាអ្នក្មានគុំន្ ើញខសុ  ព្បក្លនខ់សុថារួក្ខ ោនួន្ក្ើត
អ្ុំរពី្រ ា  រ ូតដបងដចក្វ ណៈោក្ត់នមោវាយបន្លា ក្អ្នក្ែនេ  ។ 
ព្រះអ្ងគានសដមដងនវូសច ភារ   គជឺាភាររតិជាេែិ ឋភារន្ ើញ 
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នងឹដភនក្ន្ោយមនិអាចព្បដក្ក្ាន  ។  សតវន្ោក្ន្ក្ើតន្ចញរី
ន្ពាះដមលដែលមានចុំដ ក្រមួរឪីរុក្  ឬរនី្មា  ែនូ្ចនះន្េ ើបចាត់
ានថា  មាតាបតិា  ជាព្រះបន្ងកើតន្ោក្ន្ោយរតិ  ជាព្រះរស់ 
ជាព្រះក្នុងផ្ទះ  ន្ព្ពាះានន្ធវើន្ោក្សននវិាសន្នះ  ឲ្យមានសព្មស់
ព្សស់ព្តក្លល  ឲ្យមានមនសុសមាន ព្បជារលក្រពាសន្រញន្លើ
ដផ្នែនី្នះ  ន្េ ើបថាជាព្រះបន្ងកើតន្ោក្ន្ោយរតិ  ។  កូ្នព្បុស
ព្សីានរស់រានមានក្ុំន្ ើ ត  មានជវីតិានន្ ើញរន ោពឺ្រះ
អាេតិយ  រតិជាន្ោយស្ថរគុ មាតាបតិា  ជាអ្នក្ផ្ដល់ឲ្យ  ជា
អ្នក្ចញិ្ ឹមបាីចដ់ងរក្ាក្លរពារ  ឲ្យាននវូន្សចក្ដសុីខព្គប់
យលង  តា ុំងដតរតូីចរ ូតែល់ធុំន្រញវយ័  យល់ស្ថគ ល់ែងឹនវូ
អ្វីៗទ ុំងរួង  មាតាបតិាជាេរីុំនងឹរបស់កូ្នព្គប់ន្រលន្វោ  ទ ុំង
ក្ចិ ក្លរក្នុងផ្ទះន្ព្ៅផ្ទះ  ែនូ្ចនះន្េ ើបចាតថ់ា  មាតាបតិាជាព្រះរស់
ជាព្រះក្នុងផ្ទះ  ជាព្រះក្ន្លោ ង  ននកូ្នព្បុសព្សីន្ោយរតិ  ។ 

 

មាតាបិតាជាព្រហ្មបង ក្ើតងោក* 
បទព្រហ្មគីត ិ

រួក្ព្ពា ា ៍សរន្សើរព្រ ា ថាជាធុំក្នុងន្ោក្ល 
ន្សៃើចឫេ ធជិយ័ន្ចស្ថដ   ន្ជឿថាព្រ ាបន្ងកើតន្ោក្ ។ 
អ្វីៗមានទ ុំងអ្ស់  ន្ោយព្រះព្រ ាព្បស់ជបម់ក្ 
សុខេកុ្ខវបិតតនិ្ស្ថក្  មានជយ័ន្ជាគន្ព្ពាះព្រះព្រ ា ។ 
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ន្គល ុំគ្មន បូជា   ន្លើក្ តាា ថាវ យបងគុំ 
ន្គ្មររដតព្រះព្រ ា  ថាជាធុំក្នុងន្ោក្ល  ។ 
ចុំដ ក្ព្រះរុេ ធអ្ងគ  ព្េងប់ងាា ញបញ្ហា ក្ថ់ា 
ន្ោយធមាន្េសល  ន្ោះព្បស្ថន តាមអ្តានយ័ ។ 
ជាតមិនសុសក្នុងន្ោក្ល  ព្ពា ា ៍ន្ស្ថតណាទ ុំងព្បុសព្សី 
ន្ ើញចាស់ឥតសងសយ័ ន្ក្ើតរនីផ្ទននមាតា  ។ 
ដមលឪន្ោក្បន្ងកើត  ឲ្យក្ុំន្ ើ តព្គប់រាូ 
រួក្ព្ពា ា ៍ក្ែ៏ចូគ្មន   មានមាតារក្ាដង  ។ 
ជាអ្នក្បញ្ ុ ក្ចុំ ី  ន្ទះយប់នងៃន្ៅន្ោះដមល 
គ្មា នព្ពា ា ៍ណាមាន ក្ន់្េ ដែលន្គន្ ើញន្ក្ើតរពី្រ ា     ៕ 

* ែក្ព្សងន់្ចញរនី្សៀវន្ៅ “ ជីគតិ  ន្ងិ  គយ័ ” ឆ្ន ុំ ២០០៤ 
ឧាសក្ មុញិ  សាវា៉ា ន្ 

ឯក្ំ  ធមែំ  អតីតសស     មុសាវាទ្ិសស  ជន្តុសនា 
គិតិេណ   បរសោក្សស  ន្តថិ  ាដបំ  អការយិ ំ ។ 
» បុគ្គលប្បប្រឹត្តកន្លង (ពាកយសច្ចៈ)  ដែលជាធម្មឯក   

និ្យាយដត្ពាកយកុហក  មាន្បរលោកលះលោលលហើយ 

ល ម្ ះថាមិ្ន្លធវើ អំលរើបាប  មិ្ន្មាន្ល ើយ  ។ 

ព្រះគ្មថា  ដែលព្រះែម៏ានព្រះភាគព្េងព់្តាស់  ចុំន្ពាះ
ភកិ្ខុទ ុំងឡាយក្នុងន្រឿង  “នាងចញិ្ចមាេគិកា”  ។  
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សច្ចៈជាធម៌ឯក 
បទពាក្យព្រាំរីរ 

បុគគលលះបងស់ច ធម៌  ឧតតមបវរក្នុងន្ោក្យ៍ី 
ន្ពាលពាក្យកុ្ ក្ទ ុំងយប់នងៃ ក្លយ ចតិត វចមីនិព្បយ័តន ។ 
ដលងអី្មនិន្ធវើអ្ុំន្រើាប  អាព្ក្ក្ន់្ថាក្ទបភារវបិតត ិ
ន្ទះចុំន្ពាះមុខឬេសី្ថៃ ត ់ ខាតគុ សមបតតអិាប់ក្តិ តយិស។ 

ឧាសក្ មុញិ  សាវា៉ា ន្ 

 
 

 

ព្រះបន្ព្ងៀន កុ្ ុំន្បៀតន្បៀន អ្នក្ែនេ 
ន្ទះជាបដ ី ឬព្បរន ធ ព្តវូន្គ្មររ 
កុ្ ុំបលះពាល់ ន្ជរឬសដី វាយេះតប ់
ព្តវូខុំអ្ត ់ សងកតជ់ាប ់ គ្មា ន ងិា  ។ 

                                                   ឧាសក្  អ ចុ  ណាត 
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អម្ព្មករុក  ម្ម៉ែ 
បទពាក្យព្រាំរីរ 

ដមលរុក្ខ ោនួព្ក្មនិលអយស ដតភក្ដនី្ស្ថា ះមនិក្លន  
ដងងួនសៃួនកូ្នដក្វចរន  ឲ្យបុព្តរសីិរងឹជុំ រ  ។ 
ដមលរុក្េលូដរក្ធៃនន់្មដចក្ត ី ខា ុំមាតខ់ន តមីនិខ  ងី ៃូរ  
ន្ធវើក្លររក្សីុន្ញើសោប ូរ ព្ក្លញស ូដដ ចប់ដូរន្ែ ើមបីបុព្ត ។ 
ន្ទះជាអ្ដព្មក្ធៃនប់លុនណា ខា ុំមាតរុ់ះពារខុំព្បយុេ ធ 
ន្ែ ើមបីរបូកូ្នានឆ្ោងផុ្ត  រភីារស ុតព្េុឌអ្វជិាា   ។ 
ដមលរុក្េលូដរក្ទ ុំងក្លយចតិត ោ នបតូរជវីតិន្ព្ពាះបុព្តភាៃ  
ឲ្យដតរបូកូ្នានសុខជា រុក្ដមលឥតរាន្រឿងស្ថា ញសាុគ ។ 
េលូដរក្ក្លរងារដមលព្ទ ុំាន ឲ្យដតក្លា ានក្ាន តសុខ 
រុក្ដមលគ្មា នដលាដរក្ន្េ វេកុ្ ខ ន្បើកូ្នដមលរុក្រកុ្ផ្ោូវមារ  ។ 
ដមលរុក្សនសុំបុ យកុ្សល ផ្ាយន្មតាត ែល់កូ្នរុុំងា 
ន្បើកូ្នន្ែ ើរផ្ោូវព្រះធមាា   ដមលរុក្រមលគ្មា នអ្វីន្សាើ           ៕ 

ឧាសក្ ហុមិ  ឆាន្ ់
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១៥. ការររៀបរាប់អំពីគុណមាតាបិតា... 
  
 សេចក្ដអីធបិ្បាយស ៀប្បរាប់្ប  ពខីាងស ើមប្បភំ្លអំឺពពីាក្យថា
គុណប្ប្បសោជនម៍ាតាប្បតិា  នងិកា ប្ប្ប ចូពាក្យមម៉ែសៅនងឹពាក្យ
ថាសមក្ដ ី  ក្ហ៏ាក្ប់្ប ីចូជាប្បភំ្លបឺ្បញ្ជា ក្ឲ់្យចាេ់  អំពគុីណមាតា
ប្បតិា ចួសៅស ើយ  មែស ើមបីប្បញ្ជា ក្ប់្បមន ែមឲ្យ ងឹ ែឹមែចាេ់ - 
លាេ់សៅស ៀែអំពែីម្មលប្ពះគុណ ម៏្ប្ក្ប្កាេ់ស ះ  ឲ្យស ើញថា
វសិេេវសិាល ល់ក្ប្មែឹណា  សលាក្អនក្ប្ាជញទងំឡាយ      
ពុអំាចរាប្បា់នប្ប្បមាណអេ់ាន សលាក្ប្ែមឹមែសពាលស ៀប្បរាប្ប ់   
សប្ប្បៀប្បសធៀប្បប្ប៉ែុសណាណ ះ  ។ 
 ប្ពះពជិែិមា   ជាប្ពះប្ប មសាសាដ ម្នសយើង  ប្ពះអងគមាន
ប្ពះគុណចសំពាះេែវសលាក្ជាអនន តគុណ  ម លពុអំាចរាប្បា់ន
ប្ប្បមាណអេ់ោ៉ែងណា  មាតាប្បតិាក្ម៏ានគុណសលើកូ្នប្បុ្បេប្េី
ពុអំាចរាប្បា់នប្ប្បមាណអេ់ក្ ៏សូ ន្ ះម    ។ 
 សប្ពាះកា ពុអំាចរាប្ប់ប្ពះគុណ  ម្នសលាក្ទងំស វឲ្យាន
អេ់  ស ើប្បសលាក្អនក្ប្ាជញានប្ែមឹមែសប្ប្បៀប្បសធៀប្ប  ប្ពះគុណ
ទងំស ះសៅនងឹវសិាលភាពម្នមហាេមុប្    មែនប្ប្បថឹព ី មហា  
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សម   ភ្នបំ្ពះេុសម  ៍  យក្មក្សធវើជា កឹ្ល័ខ  ជា ងា៉ែក្កា ជា
ប្ក្ដាេ  េ សេ   ូែស ច លឹអេ់ ប្បេ់ទងំស ះសៅវញិ  ក្៏
សៅមែពុអំាចរាប្ប់គុណសលាក្ាន  ។ 
 ចមំណក្ប្ពះេមាា េមពុ ធជាប្ពះប្ប មប្គូ  ប្ពះអងគក្ពុ៏ាំន
េមមដងប្ាប្ប់ថា  គុណមាតាប្បតិាមានប្ប៉ែុសណណះប្ប៉ែុសណាណ ះម    ប្ាន់
មែេមមដងជាកា សប្ប្បៀប្បសធៀប្ប  នងិប្ប្បទនប្ពះ មមាតាប្បតិាសៅ
តាមប្ប្បកា សែេងៗ   ស ើមបីឲ្យស ើញនងិឲ្យយល់ថា   សលាក្ទងំ
ស វហាមានគុណូប្បកា ៈ   ស៏លើេលប្ប់េប្មាប្ប់កូ្នប្ប្បុេប្េីពែិ
ប្ាក្ មមន  ។   សូចនះស ើប្បសលាក្អនក្ប្ាជញទងំឡាយ  សប្ចើនមែ
សពាលប្បបំ្ពញួ  េសងេប្បប្ពះគុណមាតាប្បតិាថា មាន ៤ ោ៉ែងគ ឺ៖ 

១. អននតគុណ  គុណពុអំាចរាប្បា់ន ; 
២. អននក្ប្បគណុ គុណសប្ចើនជាអសនក្ ;  
៣. អសមគណុ គុណពុមំានគុណណាសេាើ ; 
៤. អប្បមាណគណុ គុណប្ប្បមាណមនិាន  ។  

 ចមំណក្ប្ពះេមាា េមពុ ធ  ប្ពះអងគមែងសលើក្ក្មពេ់  ឲ្យ
ែម្មលគុណមាតាប្បតិាប្គប់្ប បូ្ប  ថាវសិេេវសិាលពុអំាចយក្គុណ
ណាៗមក្ប្ប្ប ចូានស ើយ  ។  ប្ប៉ែុមន តស ើមបីឲ្យកូ្នប្បុ្បេប្េី  មាន
សាា  ែចីង្ ំ  នងិចណំានំវូប្ពះគុណស ះ  ប្ពះអងគប្ ងេ់មមដង
ប្បបំ្ពួញសដាយខលមីាន  ប្បោី៉ែងគ ឺ៖ 
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១. អដ្ឋិគណុ គុណឆ្អងឹ  គធឺាែុទងំបួ្បន    ម លសលាក្ 
ានប្បសងកើែកូ្នប្បុ្បេប្េីមក្ ; 

២. វិនសសគុណ គុណវសិេេជាងគុណទងំអេ់ 
ក្នុងសលាក្ ; 

៣. គណូុប្ការគណុ គុណគកឺា ប្បញ្ចុ ក្ចណីំ     ប្បាីច ់
មថ ក្ាកា ពា ថាន ក្ថ់ នមលួងសលាមចញិ្ច ឹម  ែដល់នវូសេចក្ដេុីខ  
ឲ្យកូ្នប្បុ្បេប្េីមានជវីែិ  ។ 

កូ្នប្បុ្បេប្េីគប្បបីពិ្  ណាថា   បូ្បរាងកាយសាចឈ់ាម
មេបក្េ ម្េ  ជវីែិម លអាច េ់មក្ាន  ពែិជាានមក្
សដាយសា ប្ពះគុណ ប្បេ់សលាក្ឪពុក្ នងិអនក្មាដ យាន មួ
ចមំណក្នងឹាន ជាប្ាក្ ណាេ់  ម លពុអំាចប្ប្បមក្ក្ាន  ។ 
សទះប្បជីាចងន់ោិយថា  ប្បញ្ចក្េន ធគ ឺបូ្បក្េន ធនងិ មក្េន ធសនះ  សក្ើែ
ស ើងសដាយស ែុប្បចចយ័  មានក្មាប្បបចចយ័ជាស ែុ ឲំ្យមានវាិក្
ប្ប េិន ធវិញិ្ជា ណ  ានជា បូ្បធាែុ  នងិ មធាែុ  មានឥែែភីាវ បូ្ប 
បុ្ប េិភាវ បូ្បក្ដ ី  មែប្ែវូ ងឹយល់ថា  សៅក្នុងចមំណក្ម្នប្បចចយ័
ទងំឡាយស ះ  ក្ប៏្ែូវមានធាែុមាតានងិប្បតិា   មួ េ់េា័ ប្គសសាា ះ
ជាមួយាន ម    ស ើប្បកូ្នប្ប្បុេប្េីអាចមានក្សំណើ ែមក្ាន  ។ 
 សូចនះជវីែិកូ្នប្បុ្បេប្េីក្ដ ី    បូ្បកាយេណាា នរាងសៅ    ប្គប់្បមែនក្
អាច កី្ចសប្មើនជាប្ប្បប្ក្ែធីមាតាាន     ជា បូំ្បងប្ែូវមានចមំណក្ 
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ទងំខាងមាដ យ  ទងំខាងឪពុក្  នងិប្ែូវអាប្េ័យក្នុងម្ែៃមាតា
តាងំពកី្លល បូ្ប   បូ្បែូចលអិែស ើយសចះមែ កី្ចសប្មើនធសំ ើងសៅ
តាមកាលសវលា សដាយសា ឱជាម្នអាហា ម លមាតាាន
ប្ប សិភាគចូលសៅ  មួយភាគានជួយែដល់ឲ្យ ល់កូ្នែូច  ានធំ
ធាែ ់កី្ចសប្មើនខាងរាងកាយ    ូែ ល់ម្ថៃប្ប្បេូែសចញមក្  
ទងំសនះស ើប្ប្ែថ់ាជា “អ ាគុិណ”  ។   ងួ ឫ យ័ម្នសលាក្
ទងំព ី  ានប្បងហូ សៅកានកូ់្នប្បុ្បេប្េី  តាងំមែពបី្ជក្អាប្េ័យ
សៅក្នុងម្ែៃ  ប្ប្បក្ប្បសដាយសេចក្ដកី្ ណុា  េស ដ េប្ប្បណីចងឲ់្យ
កូ្នានសេចក្ដេុីខសជៀេែុែវបិ្បែត ិកុ្ េភ្យ័ទងំពួង  ។  សដាយ
សលាក្ឪពុក្នងិអនក្មាដ យ  សៅពុទំនា់នសាគ ល់មុខមាែកូ់្នថាជា
ោ៉ែងណាែង  ភាពសមតាត ប្ប្បណីាន ូ សប្សាចប្េប្ប់ ណដ ប្ប់សលើ
 បូ្បកូ្នប្បុ្បេប្េី  តាងំមែពសីៅក្នុងម្ែៃ  សដាយពុាំនគែិអំពកី្ម្ប្ម
ែលគុណប្ប្បសោជនអ៍វី  េូមបីមែប្បន តចិប្បន តចួឲ្យកូ្នៗែប្បេនង
េងមក្វញិសសាះស ើយ  ។  ប្ពះគុណទងំសនះស ើយ  ម លាា ន
ជន ម្ ណា  សប្ៅពពុីក្មម៉ែអាចសធវើានស   ស ើប្បប្ពះេុគែ
សាសាដ ប្ពះអងគ្ ែជ់ា “វសិេេគុណ”  ។  សៅសពលម លកូ្ន
ានប្ប្បេូែស ើយ  សលាក្ឪពុក្នងិអនក្មាដ យ  ានដាក្ច់ែិ តដាក្់
កាយ មួាន   ថានងឹចញិ្ច ឹមប្បាីចម់ថ ក្ាកា ពា   កូ្នប្បុ្បេប្េីឲ្យ
អេ់ពេីមែែភាព   ម លអនក្ទងំស វអាចសធវើាន   សទះប្បជីាមម៉ែឪ
ខ វះចសំណះវជិាា     ប្ក្ខេែអ់ែប់្ ពយោ៉ែងណា      មែថាខាងែលូវចែិ ត   
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ប្គប់្បមែមម៉ែឪ  មែងប្ាថាន ឲ្យកូ្នានខ ពងខ់ ពេ់  មានេ័ក្ដយិេ
ចសំណះ ងឹ ចូជាមម៉ែឪសគ  ជាអនក្មាន  អនក្សចះ  ឥែមានកា ខេុ
អំពាីន សសាះស ើយ  ។  ប្ែងច់ណុំចសនះស ើយ  ម លសៅថា 
“ឧប្បកា គុណ”  ។ 

ព្រះប្រមសាសាា ព្ទ្ង់ព្ប្ទាន 
នាម  មាតាប្ិតាប្នួយ៉ា ង(១) 

  ព្រហ្មែ តិ    មាតាប្តិនោ 
ប្ុព្វា ចរយិតិ   វុចចនរ 
អាហុននយ្យា  ចប្ុតាត ន ំ
ប្ជាយ្យ  អនុក្ប្បកា 

ប្ពះមានប្ពះភាគប្ ងប់្តាេ់ថា ៖ “មាន លភ្កិ្េុទងំឡាយ 
សប្ពាះមាតាប្បតិា  ជាអនក្មានឧប្បកា សប្ចើន  ជាអនក្ប្បាីច ់ក្ា
ចញិ្ច ឹមកូ្ន  ជាអនក្ឲ្យកូ្នានស ើញសលាក្សនះ  ។  មាតាប្បតិា
សលាក្សៅថា  ប្ព ាែង  ជាបុ្បពាវ ្ យែង  ជាអា ុសនយយែង 
 ប្បេ់កូ្នទងំឡាយ  សប្ពាះជាអនក្អនសុប្ាះ  នវូពពួក្េែវ”  ។ 

ប្ពះប្ប មសាសាដ ប្ ងប់្តាេ់ថា ៖ “ មាន លភ្កិ្េុទងំឡាយ 
ប្ែកូ្លទងំឡាយណាម លានបូ្បជា   មាតាប្បតិាក្នុងែៃះ ប្បេ់ខ លនួ 
_____________ 

(១) គម្ពី រអង្គុត្តរនិកាយ  តិ្កនិបាត្  ទតិុ្យភាគ  បិដកលេខ ៤១ លទវទតូ្វគគ  ទំព័រ ៧៧  ។ 

      និង្  គម្ពី រខុទទកនិកាយ  ឥតិ្វតុ្តកៈ បិដកលេខ ៥៣ ទំព័រ ១៤២ 
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ប្ែកូ្លទងំឡាយស ះសឈាា ះថាសៅ មួជាមួយនងឹ អា ុសនយយ 
បុ្បគគល (បុ្បគគលគួ បូ្បជា) ”  ។ 
 ពាក្យថា “ប្ព ា” នុ  ះ ជាសឈាា ះមាតាប្បតិា ពាក្យថា “បុ្បពវ-
ស វា” នុ  ះ ជាសឈាា ះមាតាប្បតិា ពាក្យថា “បុ្បពាវ ្ យ” នុ  ះ  ជាសឈាា ះ
មាតាប្បតិា  ពាក្យថា  “អា ុសនយយ” នុ  ះ  ជាសឈាា ះមាតាប្បតិា  ។ 
 សនះជាប្ពះពុ ធ កីា  ប្ពះអងគប្ ងេ់មមដងប្បញ្ជា ក្អំ់ពី
សឈាា ះមាតាប្បតិា  ស ើមបីឲ្យកូ្នប្បុ្បេប្េី  ានយល់សាគ ល់
ប្ាក្ ក្នុងចែិ ត  ។ 

មាតាបិតា  មានរ ្មោះបួនយ មង 
បទពាក្យប្រាំប ី

មាតាប្បតិាសឈាា ះថាជាប្ព ា ជាប្ពះឧែតមសៅក្នុងសលាកា 
ានែដល់ក្សំណើ ែកូ្នប្គប់្ប ាូ ជាបុ្បពវស វា ក្ាយប្ប់ម្ថៃ  ។ 
ជាបុ្បពាវ ្ យមុនប្គូទងំអេ់ ប្បសប្ងៀនសដាយសសាា ះ ល់កូ្នប្ប្បុេប្េី 

ឲ្យសចះសពាលពាក្យហានោិយេដី ជាអា ុសនយយបុ្បគគលក្នុងែៃះ ។ 
 ចូប្ពះអ  ន តមានបុ្បណយប្ប្បម្ព ប្ែូវកូ្នប្ប្បុេប្េីប្ប្បញាប្ប់ ែូ ះ  
បូ្បជាចណីំសលើក្ម្ េំពះ បុ្បណយអនន តណាេ់ប្ប្បមាណមនិាន   ៕ 

ឧាេក្  មុញិ  សាវ៉ា ន 
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១៦. ព្រះនាមទាំងបួនននមាតាបិតា... 
  

ព្រះដម៏ានព្រះភាគ  ព្រះអង្គបានកណំតន់ាមមាតាបតិាជា
បួនព្បការ  ដចូ្នះចដ ើមបីបញ្ជា កឲ់្យច ើញ  អំរទីកឹព្រះទយ័មាតា
បតិាដដលចោរចរញចោយគុណយ៉ាង្មហាធ្ងនម់កចលើកូនព្បុស
ព្សី  គជឺាគុណធ្ម៌ឧតតមបវរ  ថ្លា ថ្លាចសេង្ចោយដែក  អំរអីនក
ដថ្ទកនុង្ចោកយិចនះ  ។ 

១.មាតាបិតា ជា “ព្រហ្ម” 

ោកយថ្ល “ព្រហ្ម”  (ជាបាលី  ឬសំស្កសរឹត)  ជានាម  
ចស្កដី្ ចព្មើន,  ចស្កដរីកី្តិ ត,  ចស្កដពី្បចសើរ,  ចវទសីល,  
ចទវតាដដលចកើតកនុង្ឋានព្រហ្ម,  ព្រហ្មចោក  ចោយអំណា្
សលសមាបតតថិ្នឈាន្តិត,  ព្រះរុទ ធ,  ព្រះអរហ្ន ត  កច៏ៅថ្ល 
“ព្រហ្ម”  ចព្ោះមានព្រហ្ម្ រយិធ្ម៌ដព៏្បចសើរបសុំត  ។ 

ចបើមានសំណួរថ្ល ៖ “ចតើព្រះព្រហ្មមានមុខបួន  ដបរចៅ
រកទសិទងំ្បួន  ដូ្ របូគនំរូ្មាា កដ់ដលចយើង្ចមើលច ើញដដរ
ឬចទ ?”    ្ចមាើយ ៖  “ព្រះព្រហ្មរុដំមនមានមុខបួន    ដូ្ របូគនំរូ 
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្មាា កដ់ដលចយើង្ចមើលច ើញចនាះចទ  ចបើសិនជាព្រះព្រហ្មមាន
មុខបួនដចូ ន្ ះដមន  ចតើព្រះព្រហ្មចដកចមដ្ ចកើតចៅ !  ដដលចោក
អនកសាង្របូព្រហ្មឲ្យមានមុខបួនចនាះ  សំចៅព្តង្គុ់ណធ្ម៌បួន
ព្បការ  ដដលព្រះព្រហ្មមានជាព្ប្ ំ  ធ្ម៌បួនព្បការចនាះគ ឺ ៖    
១. ចមតាត , ២. ករណុា, ៣. មុទតិា, ៤. ឧចបកាា   ។  ចៅថ្លព្រហ្ម -
វហិារធ្ម៌  ដព្បថ្លធ្ម៌ដព៏្បចសើរ  ធ្ម៌ជាមាប់សដល់នវូភារព្តជាក ់។ 
មាតាបតិា  ចោក្តថ់្លជាព្រហ្ម  ចព្ោះមានព្រហ្មវហិារធ្ម៌  
សាយចៅរកកូនព្បុសព្សីទងំ្យបថ់្លងរុដំដលោ្ ់  មាតាបតិាជា
អនកសដល់កចំណើ តសង្  សដល់នវូភារព្តជាកស់ង្  ជាដបូំលព្បកជ់ា
រនាងំ្បាងំ្  រារាងំ្ការោរកូនឲ្យបាន  ចស្កដសុីខចកេមកាន ដព្គប់
ដបបយ៉ាង្ទងំ្អស់  ។ 

១. មមត្តា  
្តិតព្បាថ្លន ឲ្យសរវសតវទងំ្ាយយ  បានដល់នវូចស្កដី

សុខ  រួ្ សុត្កទកុាចទសវបិតតភិយ័ចរៀរចវរាទងំ្ាយយទងំ្រួង្ 
ចទះសតវព្បចភទណាកច៏ោយ  ឲ្យដតមានជវីតិ្តិ តវញិ្ជា ណចទះប ី
ជាញាតកិដ ី  រុដំមនជាញាតកិដ ី  តាងំ្្តិតសាយចោយភារ
ព្សាយញ់ចមព្តចីព្បាសព្បណី  ចដ ើមបីសរវសតវចនាះៗបានរួ្ សុត
្កទកុាចទសដតមយ៉ាង្ប៉ាុចណាណ ះ  ។  ចមតាត ្តិ ត  ជា្តិតដដលមាន
សភារព្តជាក ់ ដដលសេរវសាយបចចេញ្ហំាយថ្លា បរសុិទ ធ  ជា  
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គុណមាត្តបតិ្ត                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

គុណជាត ិ  ចធ្វើឲ្យ្តិ តសាា តបរសុិទ ធសុត្កភារចៅហ្មង្  ជា្តិត
ព្តជាក ់ បានឲ្យដល់សរវសតវទងំ្ាយយចទៀតសង្  ។ 

មាតាបតិា  ដដល្តថ់្លជា “ព្រហ្ម”  ចព្ោះមានព្រហ្ម -
វហិារធ្ម៌គចឺមតាត ្តិ តចនះ្ចំោះកូន  ។  ចៅចរលដដលចោកទងំ្
ចទ វដងឹ្ថ្លមានសតវមក្ប់កចំណើ តចៅកនុង្ថ្សៃកាលណា  មាតា
បតិាដតង្មាន្តិតរកីរាយសបាយ  ចោយមាន្តិតគតិថ្ល  ខ ានួ
នងឹ្បានកាា យចៅជាមាតាបតិាថ្នកូនព្បុសព្សីចហ្ើយ  ចោកទងំ្ 
ររីដតង្មាន្តិតចមតាត   ព្បាថ្លន ឲ្យកូនដដលចៅកនុង្ថ្សៃ  បាន
ព្បកបចោយចស្កដសុីខ  ចស្កដី្ ចព្មើនព្គប់ព្បការ  តាងំ្ដតរី
ចោករុទំនប់ានច ើញមុខមាត ់ សណាា នរាង្ចៅកូនដូ្ ចមដ្ ចមា៉ាះ 
អនកទងំ្ររីមានទកឹ្តិតដូ្ គ្នន ដតមយ៉ាង្  គភឺយ័ខ្លា ្ដព្កង្មានវបិតតិ
ភយ័  មកប៉ាះទង្គិ្ ដល់កូនដដលអាព្ស័យចៅកនុង្ថ្សៃ  ចោយចមតាត
្តិ តគតិ្ង្ឲ់្យកូនបានចស្កដសុីខ  ដចូ ន្ ះចហ្ើយអនកទងំ្ររីបាន
អុជចទៀនធូ្ប  បនព់្រះសំរះចទវតា  ឲ្យជួយ ំុព្គង្រកាការោរ
កូនដដលចៅកនុង្ថ្សៃ  ឲ្យបានរួ្ សុត្កទកុាចទសចសាកភយ័សង្
ទងំ្រួង្   ចទះជារុកដម៉ាដងឹ្ថ្លការបនព់្សនបួ់ង្សួង្    ជាអំចរើ
ឆ្គ ឆំ្ គង្មនិសមតាមគន ាង្ថ្នចហ្តុសលយ៉ាង្ណាកច៏ោយ  ករុ៏ក
ដម៉ាចៅដតចធ្វើ  ចព្ោះដត្តិតគតិព្សាយញ់  ្ង្ឲ់្យកូនបានចស្កដី
សុខចនាះឯង្  ។   កនុង្រយៈកាលព្បាបួំនដខថ្មៃថ្លង   ដដលកូនករុំង្
អាព្ស័យចៅកនុង្ថ្សៃ    ដម៉ាបានលះបង្អ់វីៗព្គប់យ៉ាង្     ដដលដម៉ា 
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ធ្លា បម់ាន្ចំោះខ ានួ    ដូ្ ជាការធ្លា ប់ចព្្ៀង្រាហំ្កច់ោត    ចធ្វើ
ក ិ្ េការធ្ងន ់ៗ ជាទនំាស់ថ្សៃសង្ខ ានួ  ដម៉ាមនិចធ្វើ  ្ណីំធ្លា ប់ទទលួ
ទន  ជូរ្ត ់ ថ្ព្បហ្រឹខ្លរ  ្ណីំណាដម៉ាដងឹ្ថ្លបរចិភាគចៅចហ្ើយ
ចធ្វើឲ្យប៉ាះោល់ដល់កូនកនុង្ថ្សៃដម៉ាឈប់  ចព្ោះខ្លា ្កូនមានការឈឺ
សា  ចដដ ព្កហ្ល់ព្កហាយ  ។  ដម៉ាកាួត្ចអា រ  ដម៉ាអស់កមាា ងំ្    
លហឹតថ្លហ  ទនច់ជើង្ទនថ់្ដ  ចោយការ្ញ់គភយ៌៉ាង្ណា  ដម៉ាព្ទ ំ
ដម៉ាស ូ   ដម៉ាខថំ្លន កល់ នមរកាថ្សៃ  ចព្ោះមនិ្ង្ឲ់្យមានរលករង្គ ំ ដល់
កូនតូ្ដដលអាព្ស័យចៅកនុង្ថ្សៃ  ដម៉ាមានចមតាត ្តិ តគតិព្បាថ្លន ឲ្យ
កូនមានចស្កដសុីខសបាយរហូ្តដល់ចរលបានច ើញរបូកាយ
កូនកនុង្ថ្លងព្បសូត  ។  ្ដំណកឪវញិ  កម៏និខសុគ្នន ដដរ  ចៅចរល
ដម៉ារចោះ  ឪដតង្យក្តិតទកុោក់្ ចំោះដម៉ា  មនិហា នឲ្យដម៉ាចធ្វើ
ការធ្ងនដ់ូ្ រកីាលមុន  មនិហា នចធ្វើអវីៗដដលជាទនំាស់ដល់្តិត
ដម៉ា  ឪ ទទលួភារៈកិ្ េព្គប់ដបបយ៉ាង្  ចដ ើមបីឲ្យដម៉ាមានឱកាស
រកាកូនកនុង្ថ្សៃបានលារហូ្តដល់ថ្លងកូនព្បសូត (ដដលចៅថ្លថ្លង
ឆ្ាង្ទចន ា) កនុង្ថ្លងចនាះ  ដម៉ាព្តូវបានទទលួការលំបាកមួយចទៀត
ដដលដម៉ារុធំ្លា ប់បានទទលួមករចីរលមុនចសាះចែើយ  ដម៉ាព្តូវ
ទទលួការឈឺ្ុក្ប់  ចដដ សាកនុង្ថ្សៃយ៉ាង្ខ្លា ងំ្  ដម៉ាខអំតធ់្ មត់
សង្រត់្ តិ តខ្លមំាតល់ងូរញ័រអស់សោ៌ង្គកាយ  ជវីតិដម៉ាកនុង្ចរល
ចនាះ  ព្តូវជួបរយុះចរយមាដក៏ា្សាហាវ  ចព្ោះដម៉ារុអំា្ដងឹ្បាន
ថ្ល   ចជាគជតាជវីតិរបស់ដម៉ាកនុង្ព្គ្នចនាះនងឹ្ព្តូវចៅជាយ៉ាង្ណា   
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ព្តូវសាា ប់ឬករ៏ស់  ចទ ើបបុរាណា្រយកណំតឲ់្យចឈាម ះកនុង្ថ្លង
ព្បសូតថ្ល “ឆ្ាង្ទចន ា”  មានដម៉ាមនិតិ្ ចទ  ដដលបូជាជវីតិចដ ើមបី
កូន  ។    
 ្ដំណកចោកឪរុកវញិ  កនុង្ចរលចនាះករុ៏បំានសុខ
កាយសបាយ្តិតដដរ  ចព្ោះច ើញចស្កដទីកុ ាដខ៏្លា ងំ្កាា របស់ដម៉ា
្តិ តរុកអន ៃះអដន ៃង្ចៅមនិព្សណុក  ។  លុះដល់ច ើញកូន
ព្បសូត  បានចស្កដសុីខ  ឮសូរសចមាង្កូនដព្សកយ ំ  ទងំ្
ចោកឪរុកអនកមាដ យ      មានការរកីរាយសបាយ្តិតឥតឧបមា   
ចព្ោះបានច ើញរបូកូន  សុត្កវបិតតភិយ័ទងំ្រួង្ចហ្ើយ  ។  ដម៉ា
ចលើកកូនព្តកង្ោកដ់នបនតិយជតិព្ទូង្ ដម៉ារចំភើប្តិតដបិតច ើញ
កូនសងួន  ដម៉ាចភា្ អស់ចស្កដទីកុ ា្ ុក្ប់របស់ខ ានួ  ដម៉ាមានទកឹ
មុខញញឹមសមាងឹ្ចមើលកូនចោយព្កដសដភនកយ៉ាង្ព្សទន ់។ ទងំ្
ចនះជាទកឹ្តិតចមតាត របស់មាតាបតិា  ដដលមាន្ចំោះកូនព្គប់ៗ
របូ  ។ 
 ២. ក្រណុា 

អាណិត  អាសូរ  បានដល់្តិតអាណិត  គតិជួយមនសុេ
សតវដដលជួបវបិតត ិ  ទកុ ាចសាកចរាគភយ័  ឲ្យបានរួ្ សុត្កទកុា
ចទសវបិតតភិយ័ព្រួយចនាះៗ  ។  សតវចោកចកើតមកសុទ ធដតឋតិ
ចៅកនុង្រង្វង្ថ់្នចស្កដទីកុ ាដូ្ គ្នន     ចទះបជីាមានភរភូមឋិាន   ឬ 
ឋានៈតដំណង្នាទចីសេង្ៗគ្នន យ៉ាង្ណា      កជ៏ាសតវដដលឋតិចៅ 



~ 88 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ចព្កាមអាជាា ម្េុរាជចសមើគ្នន ទងំ្អស់    ចសមើដូ្ គ្នន    រដមង្តកស់ាុត 
រន ធតខ់្លា ្ភយ័ញាប់ញ័រ អំរបីញ្ជហ ការកង្វល់រាប់មនិអស់សព្មាប់
ជវីតិកនុង្ចោកសង្  នងិ្បញ្ជហ ការ្ស់ឈឺសាា ប់ចនះជា្មបង្ ។ 
ករណុា្តិត  បានរិ្ រណាច ើញនវូចស្កដទីកុ ាចទសរាប់មនិ
អស់ដចូ ន្ ះចហ្ើយ  ចទ ើបមាន្តិតអាណិតអាសូរបចអា នចទរទន់
កនុង្ការជួយសព្មាលទកុាចទស  មនសុេសតវចៅតាមសមតថភារ
នងិ្ព្គប់វធិ្ដីដលខ ានួអា្ចធ្វើ  អា្ជួយចៅបានចោយរិ្ រណា
ច ើញទកុាចទសរបស់ខ ានួដដរ  ។ 

្ចំោះទកឹ្តិ តមាតាបតិាវញិ  ដតង្មានករណុាធ្ម៌ដល់របូ
កូនតាងំ្ដតរកូីនព្បសូតច្ញមកភាា ម  ។  ឮសូរសចមាង្កូនយំ
អនកទងំ្ររីដតង្ចខ្លា ្្តិតអាណិតដល់កូន  មាតាបតិាដតង្ចលើក
កូនព្តកង្ប ី លួង្ចោមបចបាសអដង្ាលបចេុ ក្ណីំ  ចោយទកឹ
្តិតចព្បាសព្បណីមនិថ្លយប់ឬថ្លង  ដម៉ាបចំៅចោះកូនដដលជា
ដណំកឈ់ាមព្សស់ៗរបស់ដម៉ាហូ្រច្ញចោយករណុា្តិត  ចដ ើមបី
ជា្ណីំបបំ៉ានជវីតិឲ្យកូនបាតឃ់្លា ន  ចៅចរលដដលកូនតូ្ចព្សក
ឃ្លា ន  ឲ្យកូនរស់រានមានជវីតិធ្ធំ្លតច់ៅតាមកាល  ។  កនុង្ការ
្ចិេ ឹមកូន  មាតាបតិាដតង្យក្តិតទកុោក ់  ចោយករណុា្តិត
ចនះឯង្  មាតាបតិាដតង្ទទលួបន ៃកុផ្លា ស់បដូរគ្នន   ចៅតាមនាទី
របស់ខ ានួ      បតិាចព្្ើនទទលួបន ៃកុ្ចំោះការអរព្គប់ដបបយ៉ាង្
ចដ ើមបីទកុឱកាសឲ្យមាតាបានចៅដលរកាការោរកូន   ដចូ្នះមាតា 
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មានការចៅជតិសនិទ ធជាមួយកូនចព្្ើនជាង្បតិា  ។ 
្ប់តាងំ្រកូីនចកើតមក  មាតាមានការរវល់ចព្្ើនកនុង្ការ

ចមើលដលទកូំន  ដម៉ាមនិសូវបានសព្មាន ដឲ្យចរញដភនកចទៀតចទដម៉ា
ភងូតទកឹបចេុ ក្ណីំ  ដម៉ាព្តវូចបាកគកោ់ង្មូព្តោមក  មនិថ្លថ្លង
យប់ដតង្ដតរថំ្រសមាងឹ្ចមើលកូន  ។  ចរលយប់ដម៉ាសព្មាន ដមនិ
សរប់  ចព្ោះរវល់ដតចព្កាកចមើលកូន  ចរលកូនមានខ ានួទទកឹ
ចជាកចោយមូព្តោមក  ដម៉ាចលើកកូនព្តកង្បោីកច់លើចលា   ជូត
ោង្ខ ានួនងិ្ដរូផ្លា ស់សំរតព់្កណាតល់ម ី        ឲ្យកូនបានចគង្លក ់
ព្សួល  ឮសចមាង្កូនយ ំ ដម៉ាសៃុ ះចព្កាកព្តួតរនិតិយចមើលសរវរាង្
កាយកូន  ដព្កង្មានព្សចមា្សអា វារចលើខ ានួឬខ្លកំាតកូ់ន  ដម៉ា
ដតង្បចបាសអដង្ាល   ថ្លន កល់ នមលួង្ចោមកូនចោយថ្ដលនមៗ
ព្សាលៗ  ដម៉ាដតង្ដតបចំរកូនចោយសចមាង្របស់ដម៉ាផ្លៃ ល់  
ចទះបជីាដម៉ាមនិច្ះចព្្ៀង្បចំរកច៏ោយ  កដ៏ម៉ាខបំចចេញសចមាង្
ចដ ើមបីកូន  ។  ចៅចរលដដលកូនតូ្មានជមងពឺ្គុនចដដ រអ  ដម៉ាឪ
មានការចខ្លា ្្តិតអាណិតកូនណាស់  ចបើដម៉ាឪអា្ទទលួជមងរឺី
កូនបាន  ចមា៉ាះសមចោកទងំ្ររីទទលួចហ្ើយ  ចដ ើមបីឲ្យកូនបាន
ចស្កដសុីខសុត្កទកុាទងំ្រួង្  ចនះជាករណុា្តិតរបស់មាតា
បតិា  ។    
 ៣. មទុ្ិត្ត 

ចស្កដចីព្តកអរតាម  កនុង្ចរលដដលច ើញមនសុេសតវ   
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បានព្បកបចោយចស្កដសុីខ   ចស្កដលីា     បានដល់្តិតព្បាស 
្កចស្កដពី្្ដណន   ្តិ តរកីរាយសបាយ្ចំោះចស្កដសុីខ
្ចព្មើន  នងិ្ចស្កដលីារបស់មនសុេសតវដថ្ទ  ។  ធ្ម៌ទងំ្បី
ព្បការរាបរ់ចីមតាត   ្តិ តព្បាថ្លន ឲ្យមនសុេសតវដថ្ទបានសុខ   រួ្
្កទកុាចទសទងំ្រួង្  ជា្តិតអា្ចវៀរអំចរើបាប  នងិ្ឲ្យជា្តិត
ច្ះអាណិតអាសូរ  ឈឺឆ្ា លកនុង្ការជួយសព្មាលទកុាចទស
អនកដថ្ទឲ្យបានធូ្រព្សាល  ឬសុត្កវបិតតភិយ័ចនាះ  លុះច ើញ
ចគបានចស្កដសុីខ  កច៏ព្តកអរសបាយតាម   ។   ចព្បៀបដូ្ ជា 
បុរសមាន កច់ដ ើរចៅច ើញសតវទនាយមួយករុំង្ជាប់អនាៃ ក ់  មាន
ការភយ័សានច់សាា ខចំរ ើបព្មះមនិរួ្   បុរសចនាះមានព្បាថ្លន ឲ្យ
ទនាយបានចស្កដសុីខ  ចព្ោះច ើញចស្កដទីកុ ារបស់សតវ
ទនាយចោយដខេអនាៃ ករ់បួរតឹយ៉ាង្ខ្លា ងំ្  រហូ្តដល់អស់កមាា ងំ្
ទនខ់ ានួ  ។  បុរសចនាះមាន្តិតអាណិតដល់សតវទនាយចរក
ណាស់  រហូ្តដល់យកថ្ដចៅចោះដខេអនាៃ កច់ោយទកឹ្តិត
អាណិត  នងិ្បណំង្ឲ្យសតវទនាយបានរួ្ សុត្កទកុាចទសរី
ដខេអនាៃ កច់នាះ  ។  លុះសតវទនាយបានរួ្ ចហ្ើយ  កប៏ានចោត
ចផ្លា ះហ្កក់ចចេង្តាមលាស់ចៅម   នងិ្ថ្ព្រចោយចស្កដរីកីរាយ
បុរសចនាះមាន្តិតចព្តកអរណាស់  ចោយបានច ើញសតវ
ទនាយមានចសរភីារតាមទមាា ប់របស់វាវញិដចូ ន្ ះ  ។  ព្តង្់្ តិ ត 
ចព្តកអរសបាយ  ច ើញទនាយចោតចលង្មានចសរភីារដូ្  
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ចដ ើមវញិ គជឺា “មុទតិា្តិត”  ។   
កនុង្ការ្ចិេ ឹមបបីា្ដ់លរកាកូនព្បុសព្សី  មាតាបតិា

ព្គប់របូ  រុដំដលបានគតិរតីថ្មា  ឬកថ្ព្មសលអវីតបសនង្សង្រី
កូនវញិចទ  មាតាបតិារុដំដលមាន្តិតគតិព្្ដណន  ចោយច ើញ
កូនព្បុសព្សីបាន្ចព្មើនបានលាចនាះកច៏ទដដរ ។ ចស្កដពី្បាថ្លន
របស់ចោកទងំ្ចទ វ  គពឺ្បាថ្លន ឲ្យកូនបានសាា តបានលា  មាន
្ចំណះដងឹ្  ស័កដឧិតតមខ ពង្ខ់ ពស់ថ្លាលនូរ  មានចភាគសមបតត ិ  គុណ
សមបតត ិ   ចនះជាចគ្នលបណំង្ដតមួយ        ដដលមាតាបតិាព្គប់
របូដតង្ដតមានមុទតិា្តិត  គចឺស្កដចីព្តកអរ  រចំភើប្តិតឥតរកអវី
មកចព្បៀបបានចសាះចែើយ  ។ 
 ព្គប់លំោប់វយ័  តាងំ្ដតរកូីនព្បុសព្សីព្បសូតច្ញ
មក  គមឺានដតកូនចនះចហ្ើយជាដងួ្ព្រលឹង្  ជាសំណរវ្ តិ តរបស់
មាតាបតិា   ។  ចៅចរលដដលកូនតូ្មានសុខភារលា  ច្ះ កចក 
កករ  ញញឹមចសើ្  ច្ះហាមាតន់យិយសដី  ច្ះចដ ើរតចតះតតះ
អនកទងំ្ររីចព្តកអរណាស់  ដតង្នាគំ្នន តាមសមាងឹ្ចមើលកូនព្គប់
ជហំា ន  ដព្កង្មានការដលួប៉ាះទង្គិ្ រាង្កាយនាឲំ្យចកើតការឈឺ
្ប់  ។  រុកដម៉ាខបំអហ តប់ចព្ង្ៀនកូនតូ្  ឲ្យច្ះនយិយសដីចៅ
បា៉ាមា៉ាក ់ រុកដម៉ា  ឲ្យច្ះចឆ្ាើយ្ស៎  បាទ ៎ ចៅតាមភាសាជាត ិ អវី
ដដលកូនច្ះ    អវីដដលកូនដងឹ្    សុទ ធដតចធ្វើឲ្យមាតាបតិាមានការ 
រចំភើប្តិត  សបាយរកីរាយព្គប់ទងំ្អស់  ។  
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រហូ្តដល់កូនធ្ចំរញវយ័         បចាូ នកូន្ូលសាោឲ្យ 
សិកាមុខវជិាា ព្គប់ដបបយ៉ាង្  សាង្្រយិសណាដ ប់ធ្លន ប់  រហូ្ត
ដល់ចព្ជើសចរ ើសគូព្សករឲ្យកូន  ។  ចៅចរលច ើញកូនសាង្ខ ានួ
មានឋានៈសដុកសដមៃសមស័កដ ិមានចស្កដសុីខ្ចព្មើនកនុង្ព្គួសារ  
មាតាបតិាមាន្តិតចព្តកអរទងំ្យបថ់្លង  ខចំោលអួតសរចសើរ
ព្បាប់ចគព្បាប់ឯង្មនិោ្រ់មីាត ់  ។  ទងំ្ចនះចទើប្តទ់កុថ្លជា  
“មុទតិា្តិត”  គជឺា្តិតចព្តកអរតាម  កនុង្ចរលដដលច ើញកូន
ព្បុសព្សីព្គប់របូបានលាចនះឯង្  ។ 

៤. ឧមបក្ខា  
ការតាងំ្្តិតជាកណាដ ល ចស្កដពី្រចង្ើយកចន ដើយ ដចំណើ រ

មនិលំចអៀង្ចៅខ្លង្ណា  តាងំ្ជាឧចបកាា   ្តិ តជាកណាដ ល  ្តិ ត
ព្រចង្ើយកចន ដើយ  ចបើចោលចៅតាមអង្គឈាន  ជាអង្គទពី្បាសុំត
្ករវីតិករៈ  វ ិ្ រៈ  បតី ិ  សុខៈ  ។  ចៅមានដតឯកគគតា  នងិ្
ឧចបកាា   ចបើចោលចៅតាមកមាា ងំ្្តិ តជានខ់ ពស់  គជឺា្តិតរបស់ព្រះ
អរហ្ន ត  ជា្តិតដដលចៅកនុង្្ចនាា ះបាបនងិ្បុណយ  ជា្តិតចសមើ
កណាដ លមនិចសាមនសេ  មនិចទមនសេ  ។  ដតឧចបកាា កនុង្ទចីនះ
សំចៅឧចបកាា ជាព្រហ្មវហិារធ្ម៌  ធ្ម៌ជាទចីៅរបស់ព្រហ្ម  ។ 

ដដលថ្លមាតាបតិាមានឧចបកាា   ្តិ តចសមើ   ្តិ តជាកណាដ ល
្ចំោះកូនចនាះ    បាននយ័ថ្ល     ចោកទងំ្ររីបានបចំរញតួនាទ ី
កនុង្ការ្ចិេ ឹមបបីា្ដ់លរកាកូន  តាងំ្ដតរចីកើតមករហូ្តដល់បាន 
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ចរៀបអាោហ៍្រោិហ៍្       ឲ្យកូនព្បុសព្សីមានសាវ មភីរយិចហ្ើយ  
ចោកបានព្បគល់នាទពី្គប់ព្គង្ព្គួសារ  ចបើកសិទ ធចិសរភីារឲ្យ
កូនច្ះរស់  ច្ះរកាការោរព្គប់ព្គង្  ទទលួខសុព្តូវកនុង្ការ
្ចិេ ឹមជវីតិកនុង្រង្វង្ព់្គួសារចោយខានួឯង្  ។ 

នយ័មយ៉ាង្ចទៀត  កនុង្ការ្ចិេ ឹមបបីា្ដ់លរកាការោរ
អប់រទំនូាម នចព្បៀនព្បចៅកូន  ចោកឪរុកអនកមាដ យដតង្មាន
ចគ្នលបណំង្ប៉ាង្ព្បាថ្លន   ឲ្យកូនព្បុសព្សីបានលាទងំ្ខ្លង្្ចំណះ
ដងឹ្   នងិ្ខ្លង្សុជវីធ្ម៌   ្រយិធ្ម៌   គុណធ្ម៌  ឲ្យកូនព្បុសព្សី 
បានចដ ើរព្តូវ  តាមសាូវថ្នចស្កដី្ ចព្មើនរបស់សង្គមជាត ិ  សង្គម
ចោក  ។ 
 ដតចបើសៃុយចៅវញិ  កូនព្បុសព្សីដបរជាព្បព្រតឹតឆ្គ ឆំ្ គង្ចដ ើរ
ខសុគន ាង្សាូវកាា យចៅជាជនោល  អាវា៉ាដសចសរគប់បាបមពិ្ត
ព្បព្រតឹតអបាយមុខចសេង្ៗ  ជាថ្្  ជាចឈាើង្របស់សង្គម  ចោក
ជាមាតាបតិាមានការខកខូ្ តូ្្តិត  អាណិតអាសូរកូនព្បុស
ព្សី  រកអវីមកចព្បៀបរុបំានចែើយ  អនកទងំ្ចទ វ្ ុក្ប់ចខ្លា ្សា  
រយយមលួង្ចោម  អង្វរចៅកូនព្បុសព្សីឲ្យ្ូលមក  ទនូាម ន
ចព្បៀនព្បចៅ  ចោយោកយសមដដីសាមដលហមព្សទន ់  រហូ្តដល់
អស់សមតថភារ  ច ើញថ្លរុអំា្ដកដព្ប  ទញអធ្យព្ស័យ
នសិេ័យកូនព្បុសព្សី      ឲ្យអកមកចដ ើរតាមគន ាង្សាូវដព៏្តមឹព្តូវ 
វញិបាន  ចទើបមាតាបតិាចោកោក់្ តិ តជា “ឧចបកាា ”  ចោយបាន 
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រិ្ រណា   ចៅតាមកមមសលរបស់សតវចោក    សតវចោកមាន
កមមជារបស់ខ ានួ  មានអធ្យព្ស័យនសិេ័យ្តិតចសេង្ចោយដែក
រគី្នន   ចទ ើបចោកោក់្ តិ តជាកណាដ ល  ព្រចង្ើយចសមើមកវញិ  ព្តង្់
ចនះចទើបចោក្តថ់្ល “ឧចបកាា ្តិ ត”  ។ 

 ធ្ម៌បួនព្បការដូ្ អធ្បិាយចរៀបរាប់មក  មានចមតាត   ការ
រាប់អានជតិដតិសនិទ ធសាន លនងឹ្គ្នន ,  ករណុា  អាណិតអាសូរគ្នន
ចៅវញិចៅមក,  មុទតិា  ការរកីរាយជានិ្ េ  ្ចំោះចស្កដសុីខ
្ចព្មើនថ្នអនកដថ្ទ,  ឧចបកាា  ការតាងំ្្តិតជាកណាដ លចសមើៗ  ្ត់
ថ្លជាព្រហ្មវហិារធ្ម៌  ធ្ម៌ទងំ្បួនចនះ  ជាព្បភរថ្នសន តភិារ  
នងិ្វឌ្ឍនភារកនុង្ចោក  ។  

 មាតាបតិា  ចោកមាន “ព្រហ្មវហិារធ្ម៌”  ទងំ្បួនព្បការ
ចនះចហ្ើយ  ចទ ើបអា្ជាដបូំល  ជាមាប់សដល់នវូភារព្តជាកឲ់្យ    
ដល់កូនព្បុសព្សីបាន តាងំ្រតូី្រហូ្តដល់ចរញវយ័ មានគូ
សាវ មភីរយិ  រស់ចៅចោយខានួឯង្បាន  ។  អនកដថ្ទចព្ដរចីោក
ឪរុកអនកមាដ យ  ចតើអនកណាចគអា្មានធ្ម៌បួនព្បការចនះ  ចដ ើមបី
្ចិេ ឹមកូនព្បុសព្សីបាន ?    ចព្ោះចហ្តុដចូ្នះចហ្ើយចទើបព្រះដ៏
មានព្រះភាគ  មានព្រះរុទ ធតព្មាស់ព្បទននាម  មាតាបតិាថ្លជា
ព្រហ្មរបស់កូន  ។ 
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ធម៌បួនព្បការ* 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ចមតាត  ករណុា មុទតិា  ឧចបកាា  ទងំ្ាយយចនះចសាភា 
ព្បសិនចបើជនទងំ្អស់គ្នន  អា្កានរ់កាឲ្យដតិដល់ ។ 
សមចោកទងំ្មូលបានសុខសងប់ ព្តែប់ជាឥតព្ជួលព្្បល់ 
ចព្ោះធ្ម៌បួនចនះបចចេញសល សដល់សន ដសុិខឲ្យជានិ្ េ  ។ 
សូមបីដតោ្ច់មតាត មួយ  ទកុាព្រយួដតង្ដតប៉ាះទង្គិ្  
ឈឺ្ប់ចដដ សាជាង្ មុ ំទ ិ្  លិ្លង្ហ់្និចហា្ជាអចនក  ៕ 

* ដកព្សង្ច់្ញរ ីវចនានុព្ក្មខ្មែរ 

២.មាតាបិតា ជា “បរុវទេវា” 

គជឺាចទវតាចដ ើម  កនុង្្ចំណាមចទវតាទងំ្បរួីកមាន ៖ 
១. សមែតិមទ្វ 
ចទវតាចោយសនមត ិ  បានដល់ររួកកេ័ព្តជាអនកសំបូណ៌

ចោយកាម  ចោយឫទ ធអំិណា្  ។ 
២. ឧបបតាិមទ្វ 
ចទវតាចោយកចំណើ ត  បានដល់ររួកចទវតាដដលចកើត

កនុង្ឋានសួគទ៌ងំ្ព្បាមួំយជាន ់  ចោយអំណា្កាមាវ្រកុសល
ព្រមទងំ្ចទវតាដដលចកើតកនុង្ឋានព្រហ្ម  ចោយអំណា្ របូា-   
វ្រកុសលឈាន  នងិ្អរបូាវ្រកុសលឈាន  ។   
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៣. វសិទុ្ធិមទ្វ 
ចទវតាចោយចស្កដបីរសុិទ ធ  បានដល់ព្រះអរហ្ន ត

ទងំ្ាយយ  ជាសាវក័របស់ព្រះបរមសាសាដ សមាម សមពុទ ធ  ដដល
មានសនាដ ន្តិតបរសុិទ ធ  សូរសង្សុ់ត្កកចិលស  ចព្គងង្ចៅហ្មង្
ទងំ្ាយយ  ទងំ្រួង្ចហ្ើយ  ។ 

កនុង្្ចំណាមចទវតាទងំ្បរួីកចនះ  មាតាបតិា្តថ់្លជា
ចទវតាដដរ  ចហ្ើយកជ៏ាចទវតាដបូំង្ចគបង្ាស់  ចព្ោះកូនព្បុសព្សី
ព្គប់របូ  អា្បានសាគ ល់ចទវតាចសេង្ៗបាន  កច៏ោយសារមាន
ចទវតាចដ ើមដដរ  ។   

មយ៉ាង្ចទៀតមនសុេចោក  កាលចបើជួបចព្គ្នះថ្លន កវ់បិតតិ
ភយ័អន តរាយទងំ្ាយយទងំ្រួង្   ចព្្ើនដតនាគំ្នន បនព់្សនអ់ង្វរករ
ដព្សកអំោវនាវរកចទវតា ឲ្យជួយបចចេ ៀសវបិតតភិយ័ទងំ្រួង្
ចនាះ  ។  រចីព្ោះចគចជឿជាកថ់្ល  ចទវតាមានចព្្ើនណាស់  មនិ
ដមនមានដតចទវតាដដលឋតិចៅដតឋានសួគប៌៉ាុចណាណ ះចទ  មាន
អាកាសចទវតា  រកុ ាចទវតា  ភូមចិទវតា  ចទវតារកាឆ្ន លំ ម ី  ជាកូន
ព្សីកបលិមហាព្រហ្ម  ដដលបានផ្លា ស់បដូរគ្នន កនុង្មួយឆ្ន មំដង្  
ចដ ើមបីរកាសដល់នវូចស្កដសុីខដល់មនសុេចោក  ចព្ោះចហ្តុ
ដចូ្នះចហ្ើយចទើបចគខបំនព់្សន ់ បួង្សួង្ចរៀបរលិការបូជាចទវតា
ចដ ើមបីឲ្យបានចស្កដសុីខសមព្បាថ្លន តាមអវីដដលចគព្តូវការ  ។ 

ដតចទះបជីាចគខបំនព់្សន ់    បួង្សួង្អង្វរករដព្សកចៅ 
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រកយ៉ាង្ណាកច៏ោយ  ចគរុដំដលបានច ើញចទវតាអង្គណាច្ញ 
មុខមកជួយមនសុេចោក  ចព្ដអំរមីាតាបតិាចោក  គចឺោក
ឪរុកអនកមាដ យដដលជាចទវតាចដ ើមរតិៗ  ជួយដលរកាការោរ
ជវីតិកូនព្គប់កាលចវោ  ព្គប់វយ័  រាល់ថ្លងយប់ ។  ចៅចរល
កូនចៅតូ្មាតាបតិាដតង្ថ្លន កល់ នមបមប ី ។ ចៅចរលកូនមានវយ័
ជាកុមារាកុមារ ី មាតាបតិាដតង្លួង្ចោមលនមបចបាសអដង្ាល  ។  
ចៅចរលកូនធ្ចំរញវយ័  មានបញ្ជហ អវីៗនាឲំ្យមានទកុាកង្វល់ចោះ
ព្សាយមនិច្ញ  មាតាបតិាជាអនកជួយ  ចោះព្សាយចោយ
ោកយសមដពី្សទន ់ ឲ្យកូនមានការធ្ងនន់ងិ្ទនំកុ្តិ ត  ចៅចរលកូន
មានជមងដឺមារ តម់ាតាបតិា  ជាអនកសៃុ ះសាៃ ររយយមរតរ់កព្គូចរទយ
រកថ្លន  ំ ។  មាតាបតិាជាអនករកាការោរចោយអាហារ្ណីំចលើក
ោកល់នមកូនទងំ្យប់ថ្លងចោយកដកីរណុា  អាណិតអាសូរ  ឥតលងូរ
ឥតតាូញដតារមួយមា៉ាតច់ែើយ  ។  ចនះចហ្ើយគចឺទវតារបស់កូនទងំ្
ដដលកូនព្គប់របូ  មនិ្បំា្រ់បិាកបនព់្សនដ់ព្សកចៅ  ទងំ្
មនិបានចធ្វើរលីការបូជា  ដូ្ ជាចទវតាដថ្ទចនាះចទ  ដូ្ ចនះចទើប
ចោកដម៏ានគុណទងំ្ចទ វ  ព្តូវបានទទលួនាមថ្លជាចទវតាចដ ើម ។ 

៣.មាតាបិតា ជា “បពុ្វាចារាយ” 

ជាព្គូដបូំង្     ជាព្គូចដ ើម       មាតាបតិាជាអា្រយបអហ ត់
បចព្ង្ៀនចព្បៀនព្បចៅកូនព្បុសព្សី  ឲ្យច្ះនយិយសដី  ឲ្យសាគ ល់ 
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អវីៗចៅកនុង្ចោកមុនព្គូដថ្ទៗទងំ្អស់   ។   កូនព្បុសព្សីដដល 
អា្បាន្ូលសាោ  សិកាចព្កបជចាកមុ់ខវជិាា ចសេង្ៗ  មាន
អកេរសាស្កសដ  ព្បវតតសិាស្កសដ  វទិយសាស្កសដ  គណិតសាស្កសដ  អំរី
ព្គូទងំ្ាយយ  ចោយសារមានព្គូចដ ើមគមឺាតាបតិាចនះឯង្  ដចូ្នះ
ចទ ើបមាតាបតិា  ្តថ់្លជា “បុោវ ្រយ”  ជាអា្រយខ្លង្ចដ ើម  
្ដំណកចោកព្គូចសេង្ៗចទៀត្តថ់្លជា “ប េ្ ្រយ”  ជាអា្រយ 
ខ្លង្ចព្កាយ  ។ 

៤.មាតាបិតា ជា “អាហ្ទុេយាយ” 

បុគគលដដលគួរបូជា  គួរចគ្នររ  គួរព្កាបសំរះ  គួរដល់
នវូការចធ្វើសការ រៈបចំរញបុណយ  ។  កនុង្្ចំណាមបុគគលដដលព្តូវ
បូជាមានព្រះរុទ ធ  ព្រះបច្េករុទ ធ  ព្រះអរហ្ន ត  ព្រះភកិ ាុសង្ឃអង្គ
សមណព្ោហ្មណ៍  សុទ ធដតជាបុគគលគួរដល់ការចគ្នររវនាៃ   បូជា
ចធ្វើសការ រៈយ៉ាង្ណា  មាតាបតិាទកុជាព្រះកនុង្សៃះដដលកូនព្បុស
ព្សីគបបី  បានចគ្នររវនាៃ បូជាចធ្វើសការ រៈបចំរញបុណយបានទងំ្
យប់ថ្លង  ជាបុណយចៅដនបនតិយជតិបចង្រើយ  មនិរបិាកកូនព្បុស
ព្សីចៅដសវង្រកបុណយទណីាចែើយ  ។  កូនព្បុសព្សីគបបី
រកីរាយព្ជះថ្លា   ចោយគតិកនុង្្តិ តថ្ល  អាតាម អញមានព្រះររីព្រះ
អង្គ  គចឺោកអនកដម៏ានបុណយគុណ  បានចព្សា្ព្សង្ជ់វីតិរតិ
ជាព្រះមាតាបតិា  ដដលអាតាម អញព្តវូដតបូជា    ចោយអាមសិ- 
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បូជា   មានសំរតអ់ាវសាវថ្សប   ចភាជននំ្ ណីំ  នងិ្បដបិតតបូិជា 
គវឺនាៃ សំរះចគ្នររចោយកាយ  វា្្តិត  ព្ជះថ្លា ដូ្ បានបូជាព្រះ
រុទ ធ  ព្រះបច្េករុទ ធ  ព្រមទងំ្ព្រះអរហ្ន តទងំ្ាយយដដរ  ។ 
 មាតាបតិាជាបុគគលដដលកូនព្បុសព្សី  ព្តូវចគ្នរររឭំក
គុណ  បចំរញបុណយសរវៗ កាល  ។  ដចំណើ រចនាះចព្ោះចហ្តុអវី? 
“ មាន លភកិាុទងំ្ាយយ ! (ចព្ោះមាតាបតិា)  មានឧបការចព្្ើន  ជា
អនកបបីា្ ់ (ឲ្យគង្ជ់វីតិ) ជាអនក្ចិេ ឹម (ឲ្យចៅទកឹចោះ) ទងំ្ជា
អនកបអហ ញនវូចោកចនះដល់កូនទងំ្ាយយ ”  ។ 
 មនិដតប៉ាុចណាណ ះ  មាតាបតិាដតង្សចស្កអគ ះបុព្តធ្តីាចោយ
សាថ នធ្ម៌ព្បាយំ៉ាង្  ។ 

ទេវតាទ ើម 
បទកាក្គត ិ

បុរវចទវា  ្ដំលរកា  ចៅជតិមនិឆ្ង យ 
គអឺនកមានគុណ  ឪរុកនងិ្មាដ យ  កូនព្តូវខ វល់ខ្លវ យ 
   ចធ្វើបុណយបនអ់នក ។ 
ព្គប់ចរលចវោ ចគ្នររបូជា  កុបំចីសៃើរសាៃ ក ់
ចោកជាចទវតា  ព្បាកដរតិជាក ់ ព្តូវនាង្នងិ្អនក 
   ចធ្វើបុណយយប់ថ្លង ។ 
ចោកជាព្រហ្មព្រះ មានចៅកនុង្សៃះ  ជាអ្ថិ្ស្កន តយ៍ 
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ជាបុោវ ្រយ  ជាអាហុ្ចនយយ  ឲ្យកូនព្បុសព្សី 
ចគ្នររវនាៃ   ។  

ចលើកថ្ដសំរះ  ចគ្នររដូ្ ព្រះ  តាងំ្្តិតព្ជះថ្លា  
ដូ្ ជាព្រះអង្គ  គង្ក់នុង្វហិារ  សង្ឃព្គប់អអគ  
   គង្ច់ៅកនុង្វតត  ។ 
ចនាះចទើបព្បថ្រ  ្ូរកូនព្បុសព្សី ្ង្្ឲំ្យសាៃ ត ់
ចធ្វើបុណយកនុង្សៃះ  ព្រះមានព្បាកដ  បុណយចនាះកណំត ់
   បានទងំ្យប់ថ្លង ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 

សងិ្គា លក្សពូ្ត  ទ្សិទ ាំងព្រ ាំមយួ(១) 

ព្រះដម៏ានព្រះភាគ  ព្រះអង្គព្ទង្ព់្តាស់ថ្ល៖ “មាតាបតិា
ទកុដូ្ ជាទសិខ្លង្ចកើត  គជឺាទសិទមួីយ  ព្តូវ្ប់ចសដើមរាប់រី
ដបូំង្ជាទសិខ្លង្ចដ ើម  ចព្ោះមាតាបតិាជាអនកមានឧបការគុណ
កនុង្ការសដល់ជវីតិ  នងិ្ការ្ចិេ ឹមបបីា្ដ់លរកាកូន  ព្បកបចោយ
គុណធ្ម៌  មានព្រហ្មវហិារធ្ម៌សង្  ព្បកបចោយឧបការៈ  គជឺា
ការទនំកុបព្មុង្ចោយសង្គហ្ធ្ម៌  គកឺារសចស្កអគ ះកូនព្បុសព្សី
ចោយសាថ នធ្ម៌ព្បាយំ៉ាង្សង្  ។ 
_____________ 

(១) សុត្តន្តបិដក  ទឃីនិ្កាយ  បាដិកវគ្គ  លេខ ១៩ ទំព័រ ៨៥ 
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 សាា នធមព៌្រ ាំយ៉ា ងគឺ ៖ 

១. ររ  និវមរនដ ិ ហាមកូនមនិឲ្យចធ្វើអំចរើ
អាព្កក ់; 

២. ក្លាមណ  និមវមសនដិ អប់រកូំនឲ្យតាងំ្ចៅកនុង្
ចស្កដលីា; 

៣. សបិប ាំ  សកិ្ខា មបនដ ិ ឲ្យកូនបានសិកាចរៀន
សូព្ត ; 

៤. បដិរមូបន  ទមរន  សមញោ មេនដ ិ ចរៀប្កូំនឲ្យមាន 
គូព្សករ ; 

៥. សមមយ  ទយេចាំ  នយិាមទ្នដ ិ ដ្កព្ទរយឲ្យកូន 
កនុង្សម័យកាលដស៏មគួរ  ។ 

អធិបាយ 

១. ព្គបម់ាតាបតិា  ដតង្រយយមបចំរញតួនាទ ី ទងំ្ព្បា ំ
យ៉ាង្ចនះ  គមឺានការសចស្កអគ ះដល់បុព្តធ្តីា  ចទ ើប្តថ់្លមាតា
បតិា  ជាទសិបូោ៌  ។  ការ្ចិេ ឹមបបីា្ដ់លរកាការោរកូន  រុំ
ដមនមាននាទពី្គ្ននដ់តឲ្យកូនមានជវីតិរស់រាន  មានកាយធ្ធំ្លត់
ប៉ាុចណាណ ះចទ  មាតាបតិាដតង្ដលរកាការោរទងំ្ខ្លង្សុខភារ  
ទងំ្ខ្លង្សាូវ្តិ តចទៀតសង្  ។  ដចូ្នះមាតាបតិា  ដតង្រយយមអប់រ ំ
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ទនូាម នចព្បៀនព្បចៅកូន  ឲ្យចវៀរ្កអំចរើខសុឆ្គ ឆំ្ គង្ទងំ្រួង្  
ចោយកាយ  វា្្តិត  ឲ្យចជៀសឆ្ង យរបីាបមតិត  ជនោលអា -
វា៉ាដស     ។     ទងំ្ចនះរុដំមនបាននយ័ថ្ល     ចោកទងំ្ចទ វជាអនក 
ចរ ើសចអើង្ព្បកានរូ់ជសាសនច៍នាះចទ  ចព្ោះបាបមតិតរដមង្ដកឹនា ំ
កូនឲ្យធ្លា ក់្ ុះកនុង្ទងី្ង្តឹ  ព្បព្រតឹតអបាយមុខចសេង្ៗ  នាឲំ្យវចង្វង្
សាម រតចីោយថ្លន  ំ  បារ ី  ចព្គងង្ចញៀន  ដដលជាព្បមុខថ្នចស្កដី
វនិាស  ជាទចីខ ពើមរចអើមដល់សង្គមជាតចិទៀតសង្  ។  មាតាបតិា
បានខតិខរំនយល់ដណនាកូំនឲ្យបានដងឹ្យល់  សាគ ល់អំរចីទស
កហុំ្សទងំ្ចនាះ  រហូ្តដល់កូនបានយល់សាគ ល់្ាស់ចោយខានួ
ឯង្  ។ 
 ២. បនាៃ បរ់បីានបអហ ញអំរ ី  ទកុ ាចទសថ្នចស្កដអីាព្កក់
នងិ្បានហាមព្បាមកូន  មនិឲ្យចធ្វើអំចរើអាព្កកទ់ងំ្ាយយទងំ្រួង្
ចហ្ើយ  មាតាបតិាបានរយយមទនូាម នចព្បៀនព្បចៅ  កូនព្បុស
ព្សីឲ្យបចំរញនវូចស្កដលីា   មានកលយណធ្ម ៌  ្រយិធ្ម ៌ 
សុជវីធ្ម៌  ជាសលនាមំកនវូចស្កដសុីខ  ចស្កដី្ ចព្មើនដល់ខ ានួ  
ដល់សង្គមជាត ិ ។  ឲ្យកូនរយយមគប់ព្បាជាបណឌិ ត  ជាចហ្តុនា ំ
ឲ្យបាន្ចព្មើន  ខ្លង្ព្បាជាា សាម រត ី  មានចស្កដយីល់ព្តមឹព្តង្់
តាមគន ាង្ថ្នចហ្តុសល  បបំាត់្ មងល់នងិ្ចស្កដសីង្េ័យបាន  ។  
 ៣. ចរលកូនមានវយ័  លមមអា្្ូលសាោបាន  មាតា
បតិាដតង្បចាូ នកូនឲ្យ្ូលសាោ    ចដ ើមបីបានសិកា្ចំណះវជិាា  
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ព្គប់យ៉ាង្  ចទះបជីារុកដម៉ាព្កខេតអ់តឃ់្លា នយ៉ាង្ណា  ការ
្ចិេ ឹមជវីតិព្តោបព្តដសួបានព្រកឹខ វះោង ្  ។  ទងំ្រុកដម៉ាខ ាះ
ចោករុបំានច្ះអកេរចោយខានួឯង្សង្     ដតខសំៃុ ះសាៃ រចធ្វើយ៉ាង្
ណាឲ្យកូនបាន្ូលវតតវា៉ា  សាោចរៀនសូព្ត  ចដ ើមបីឲ្យកូនមាន
្ចំណះដងឹ្  ចជៀសសុតរភីារលងង្ច់លា   ។  ដម៉ាឪខ ាះបានបូជាកមាា ងំ្
កាយកមាា ងំ្ព្ទរយ  រហូ្តលកច់គ្នព្កប ី  ដដីព្ស្មារ រ  ទងំ្ហា ន
កាតច់ករ ដិ៍ខ្លម ស  ខ េបុីលចគចដ ើមបីឲ្យកូនចរៀន  មាន្ចំណះដងឹ្មាន
មុខវជិាា កនុង្កិ្ េព្បកបការអរ  មានមុខមាត ់  មានតដំណង្នាទ ី 
មានព្ទរយសមបតត ិ ស័កដយិសខ ពង្ខ់ ពស់កនុង្សង្គម  ។ 

ព្េរ្យគឺវិជ្ជ្* 
បទប្ពហ្មគីត ិ

ោកយ្ស់ចោកចោលថ្ល មានវជិាា ចទ ើបព្បថ្រ 
ដូ្ ជាភរដសនដ ី មានព្រកឹេថ្ព្រជាលំអ  ។ 
ព្រះ្ន ៃដដលចសាភា  ចព្ោះតារាចៅកដំរ 
ដហ្ហ្ម្ព្មុះរណ៌  ចមើលចៅគួរ្ប់្និាដ   ។ 
គអគ ដដលព្តជាក ់ ជាទសីាន កថ់្នម េ្  
កុះករបបួលគ្នន    ចៅអាព្ស័យយ៉ាង្សបាយ ។ 
ព្បចទសដដល្ចព្មើន  ចកើនចោយរាស្កសដសង្ទងំ្ាយយ 
ជាអនកព្បោប់កាយ  មានសមាព យគវឺជិាា   ។ 
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ជវីតិចហ្ើយនងិ្វយ័  មានតថ្មាព្តូវ្ថំ្ល 
អាព្ស័យមុខវជិាា   នងិ្ការអរជាឧតតម                ៕ 
* ដកព្សង្ច់្ញរចីសៀវចល “េីវិត និង វយ័” ឆ្ន  ំ២០០៤ 

៤. កនុង្កាលដដលមាតាបតិា  បានច ើញថ្លកូនព្បុសព្សី  
បានឈាន្ូលដល់វយ័លមមអា្មានគូព្សករ  ចោកទងំ្ររី
ដតង្រយយមចព្ជើសចរ ើសរកចមើលបុរសស្កសតីណា  ដដលស័កដសិម
ជាមួយនងឹ្កូន   ចោយបានសាកសួររនិតិយចមើលរូជរង្េវង្េ
ព្តកូល  របូសមបតត ិ  វជិាា សមបតត ិ  ចភាគសមបតត ិ  ្រយិសមបតត ិ 
ឲ្យសមព្សបជាមួយនងឹ្កូនព្បុសព្សីរបស់ខ ានួ  ។ 

កនុង្ការចព្ជើសចរ ើស គូព្សករឲ្យកូនចនះ  កាលរសីម័យ
បុរាណ  ឪដម៉ាភាគចព្្ើនណាស់  ព្តូវបានទទលួោកយថ្ល   ជាអនក
ព្បកានវ់ណណៈ  រូជសាសន ៍  នងិ្ជាអនកព្បកានរ់បបផ្លដ ្ក់ារមក
ចលើកូនព្បុសព្សី  ចោយសំអាង្ចៅចលើោកយចសាា កមួយឃ្លា ថ្ល 
“នរុំដំដលធ្ជំាង្នាែ”ិ  ភាគចព្្ើនណាស់  បុរសស្កសដីបានគ្នន ជា
សាវ មភីរយិគចឺព្ស្ចហ្ើយដតចលើមាតាបតិាជាអនកចព្ជើសចរ ើស ។
ចោយគូចសនហ៍្ទងំ្ចទ វ  ឥតបានយល់អំរទីកឹ្តិ តគ្នន រមុីនមកថ្ល
ជាយ៉ាង្ណាចនាះចទ  ចបើសិនជាកូនព្បុសព្សី  មានការភាា ងំ្ភាា ត់
ខកខ ានួបង្ព់្បាណ  ឬកច៏សាម ះសាម នសម័ ព្គ្តិតគតិថ្ល  នងឹ្ទទលួ
ខសុព្តូវចៅរមួរស់ជាមួយគ្នន      ជាគូសាវ មភីរយិរហូ្តអស់មួយ 
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ជវីតិយ៉ាង្ណាកច៏ោយ  ភាគចព្្ើនព្តូវបានជាទនំាស់្តិតដម៉ាឪ
ព្តូវទទលួទរណុកមមចសេង្ៗ  ។  អាព្ស័យចហ្តុចនះចហ្ើយ  ចទ ើប
ចៅកនុង្វណណកមមអកេរសិលបថ្នចោកកវនីរិន ធ  ទងំ្ព្គហ្សថទងំ្ 
ព្រះសង្ឃ   កនុង្ចរឿង្ ប ុន ចធ្ឿន  វធិ្លវ ី   នងិ្ចរឿង្ ទុ ំទវ   ជាចដ ើម 
សុទ ធដតបានឆ្ាុះបញ្ជេ ងំ្  អំរភីារតងឹ្ដតង្កនុង្ការចរ ើសរកគូព្សករ
ឲ្យកូនកនុង្សម័យចនាះ  ។   ទងំ្ចនះចបើចយើង្គតិចោយនយ័មយ៉ាង្  
ចោយចសើៗ  កអ៏ា្ថ្លបានដចូ ន្ ះរតិដមន  ប៉ាុដន តចបើចយើង្យល់
អំរជីចព្ៅ្តិតរបស់ចោកឪរុកអនកមាដ យ  ដដលមាន្ចំោះកូន
ព្បុសព្សី  តាងំ្ដតរចីៅកនុង្ថ្សៃ  រហូ្តព្បសូតធ្ចំរញវយ័  មាតា
បតិាមានការតកស់ាុតរន ធត់្ តិ តខ្លា ងំ្ណាស់    ចបើសិនជាកូនបាន
ចដ ើរព្ជុលព្ជួសហួ្សខសុ  ទទលួទកុាភយន តរាយចោយព្បការ
ណាមួយ  ចស្កដទីកុ ាព្រយួចនាះៗ  ព្តូវធ្លា កម់កចលើចោកទងំ្
ចទ វ  ធ្ងនជ់ាង្អវីៗកនុង្ចោកចនះចៅចទៀត  ។  អាព្ស័យចហ្តុចនះ
ចហ្ើយ  បានជាមាតាបតិាមានការតងឹ្ដតង្ណាស់កនុង្ការចព្ជើស
ចរ ើសគូព្សករឲ្យកូន  រហូ្តខសំាកសួរអនកចៅជតិខ្លង្  ទសេន-៍
ទយចមើលឆ្ន ដំខថ្លង  រង្េ  ធ្លតុ  តាមកបួនចហារាសាស្កសដ  ចោយ
មានចគ្នលបណំង្  ទកុោកកូ់នឲ្យបានចស្កដសុីខ្ចព្មើន  ។  
ភារៈកិ្ េចនះមាតាបតិាដតង្យល់ថ្ល  ជាភារកិ្ េសំខ្លនណ់ាស់ ជា
ភារកិ្ េ្ ុង្ចព្កាយ  ចព្ោះការចព្ជើសចរ ើសគូព្គង្ព្ប្ជំវីតិចោក
ទងំ្ចទ វបានព្តួសព្តាយ      នងិ្បានចដ ើរមកមុនចហ្ើយចព្ោះថ្លចបើ 
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ចរ ើសគូព្សករខសុ    ្ាស់ជាទទលួទកុាចទសអស់មួយជវីតិ  
“ដបតិកនុង្ចោកយិចនះ  ោកយថ្លបុរស  នងិ្ស្កសដីរាប់ថ្លលំបាក  ចបើ
ោកយថ្លញីចឈាម លព្សួលរាបអ់យរក”, សុភាសិតថ្លមួយបទ
បានចោលថ្ល    “ចបើសាង្សង្ស់ៃះខសុ    ទទលួទកុាចទសគតិដល់
សៃះរលំ  ដតអនកដដលមានទកុាចព្កៀមព្ក ំ គអឺនកចរ ើសរកយកបដពី្បរន ធ
ខសុ  ព្តវូគតិលុះដល់អស់ជវីតិ”  ។  ដចូ្នះបានជា្ស់ទុបុំរម
បុរាណចយើង្ បាន្ង្ព្កង្សុភាសិតគតិទកុមុនថ្ល “ចធ្វើដព្សឲ្យ
ចមើលចៅម   ទកុោកកូ់នចៅ  ឲ្យចមើលចៅសនាដ ន,  ការោរទកុមុន  
ព្បចសើរជាង្ការរយបាល,  កុទំុមុំនព្សគ្នល”  ។  ោកយថ្ល “នមំនិ
ធ្ជំាង្នាែ,ិ  កុទំុមុំនព្សគ្នល”  ទងំ្ចនះបានដកដ់តិជាប់កនុង្្តិ ត
ដម៉ាឪ  ដបិតចោកទងំ្ររី  មនិ្ង្ឲ់្យកូនព្បុសព្សីព្បព្រតឹតចលើស
លស់ខសុព្បថ្រណី  វចង្វង្ចភា្ សាម រតតីាមកាមចោកយិលង្់
ចោយដលបង្ចសនហា  នាឲំ្យធ្លា កច់ព្ជាះមហ្ន តរាយ  កាា យជា      
ទសៈថ្នតណាហ   រហូ្តមានការព្បមាលចមើលអយ  ចជរសដីយប់
ថ្លងអំរសីង្គមចនាះចទ  ។ 
 ដចូ្នះបានជាមាតាបតិា  មានការរយយមចព្ជើសចរ ើសគូ
ព្សករឲ្យកូន  ដដលចោកទងំ្ររី  យល់ច ើញថ្លសមរមយ
ចហ្ើយ  នងិ្ចរៀបអាោហ៍្រោិហ៍្ទកុោកកូ់ន  ឲ្យមានសៃះសដមបង្
មានជហំ្រកនុង្ព្គសួារ  ចទ ើបអនកទងំ្ររីបានធូ្រព្សាលរសាយ្តិត
ដបិតភារៈកិ្ េចនះចោកបានបចំរញចហ្ើយ  ។ 
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ស្វ្មី  ភរិយា 
បទប្ពហ្មគីត ិ

ចរ ើសរកព្បរន ធបដ ី មានខន ដតីាមចវោ 
រនិតិយគតិចមើលគ្នន   ទងំ្្រយិនងិ្សីលធ្ម ៌ ។ 
សមបតតមុិខវជិាា    របូឫកោរទងំ្អមបូរ 
ដដលធ្លា ប់ព្បព្រតឹតមក  ព្សាវព្ជាវរកឲ្យបាន្ាស់ ។ 
សាវ មនីងិ្ភរយិ   ជាឃ្លា មួយព្បចសើរណាស់ 
តាមោកយបូរាណ្ស់  បញ្ជា ក់្ ាស់ទកុព្បចៅ ។ 
ចបើចធ្វើដព្ស្កំារ  ចបើកចនព្តាសំែងឹ្ចៅម  
ចបើទកុោកកូ់នចៅ  ព្តូវសមាងឹ្ចៅសនាដ ន             ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 

ក ាំលង់លល្ែងទនេហា* 
បទប្ពហ្មគីត ិ

ចសនហាកនុង្ចោកយ៍ី  ទងំ្ព្បុសព្សីចោកសនមត ិ
រុអំា្នងឹ្កណំត ់ រាប់ព្បាកដឲ្យអស់បាន  ។ 
ចសនហាដូ្ ទកឹ មុ ំ  ដសនមចនារមយកនុង្វមិាន 
ហាកដ់ូ្ អដណត តព្បាណ ចែើង្ដល់ឋានព្រះសួគ៌្ន ។ 
ចសនហ៍្ព្តមឹសមផសេកាយ បានសបាយចរលជួបគ្នន  
ព្រពឺ្រួ្ អស់អអគ   ភាងំ្្និាត ចភា្ អវីៗ  ។ 
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ចសនហ៍្ដបបឈាកវ់ចង្វង្  ព្គ្ននជ់ាដលបង្កាមចោកយ៍ី 
គរួឺកចៅចកមង្វយ័  គ្នម នសាម រតទីទលួខសុព្តូវ ។ 
ចសនហាដ្កវណណៈ  អាង្មាសព្បាកច់នាះខសុសាូវ 
ចករ ដិ៍ចឈាម ះកាា យអាព្សូវ ចព្ោះមនិព្តូវព្សប្តិតគ្នន  ។ 
ចសនហាដបបលកទ់ញិ  ដូ្ ទនំញិកនុង្ទសីារ 
គរួឺកព្សីចរសយ  ្តប់ានថ្លចសនហ៍្ជាដលបង្ ។ 
ព្គ្ននដ់តឲ្យអស់្ង្ ់ ថ្ន្ណំង្ព់្បុស្ស់ចកមង្ 
្ូលចៅកសំាន ដចលង្  តាមបទចភាង្ដលបង្ចសនហា ។ 
ចសនហាការចបាកព្បាស់  រមីនសុេខ ាះខ វះចមតាត  
ជួញលកម់នសុេដូ្ គ្នន   ខសុតព្មាមាព្តា្ាប ់ ។ 
ចសនហាខសុបណំង្  មនិដូ្ ប៉ាង្ហា នសមាា ប ់
ចលបថ្លន ំ្ ំ្ កក់ាប ់ ហា នសមាា ប់ទងំ្ខ ានួឯង្ ។ 
ចសនហ៍្ខសុនាចំកើតខងឹ្  អស់លំនងឹ្ចព្ោះវចង្វង្ 
ដលង្ខ្លម សចអៀនចគឯង្  បាន្ដំបង្ចៅចសាកា  ។ 
ចសនហ៍្នាមំានចទសថ្ររ ៍ ចសៃើរព្គប់វយ័បានដូ្ គ្នន  
កុលំង្ដ់លបង្ចសនហា  ដូ្ សុរាោយទកឹ មុ ំ  ។ 
ព្តូវយល់ឲ្យបានរតិ  ្ាស់កនុង្្តិ តកុពំ្្ែ ំ
ចសនហ៍្ដដលព្តូវព្សបសម មនិរណដំ ទកុ ាស ាូវ្តិ ត  ។ 
ចសនហ៍្ចព្បើចរលចវោ  រនិតិយគ្នន បាន្ាស់រតិ 
្រយិនងិ្គនំតិ   គនគូ់រគតិព្សបគ្នន ចទ  ។ 
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ចបើចព្ជើសព្បរន ធបដ ី ព្តូវលកថ្លតាមថ្លងដខ 
ញីចឈាម លចនាះព្សួលចទ ឯព្បុសព្សីសដីរបិាក  ។ 
កុបំដូរទងំ្ព្បលុយ  ព្បយ័តនស យជួបចតាកយ៉ាក 
នាឲំ្យទកុាលំបាក  គ្នម នព្សានដព្សាកកនុង្ជវីតិ       ៕ 
 *ដកព្សង្ច់្ញរចីសៀវចល “េីវិត និង វយ័” ឆ្ន  ំ២០០៤ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 

៥. មាតាបតិាដតង្រយយម  ដបង្ដ្កព្ទរយសមបតតដិដល
ចោកទងំ្ចទ វបានខតិខសំនេំចោយកមាា ងំ្ចញើសឈាមកដ ី ចោយ
កមាា ងំ្ព្បាជាា សាម រតកី ដ ី  វជិាា ជវីៈកដ ី  ឲ្យដល់កូនចៅតាមកាល
សម័យដដលសមគួរ  ដូ្ ជាសម័យដដលកូនព្តវូសិកាសូព្ត
ចរៀន  សម័យដដលកូនមានតព្មូវការអវីមួយ  មាតាបតិាជាអនក
ជួយជាអនកច្ញ  ចៅតាមសមតថភារនងិ្កមាា ងំ្ព្ទរយដដល
ចោកមាន  ដដលចោកទងំ្ររីអា្ចធ្វើចៅបាន  ។ 

បនាៃ ប់រកូីនចរៀបអាោហ៍្រោិហ៍្ចហ្ើយ  កូនមានសៃះ  កូន
កាា យចៅជាអនកមានព្គួសារមាតាបតិាចោកដតង្ដបង្ដ្ករដំលក  
ចករមរតកតាមសមគួរឲ្យដល់កូន  ។  ព្រះគុណដទ៏លំូទោូយរុំ
អា្បរយិយ  នងិ្ចរៀបរាប់បានចនះ  កុថំ្លចែើយដតដម៉ាឪជាអនក
មាន  សូមបីដតចោកឪរុកអនកមាដ យជាអនកព្កពី្ក  ព្តដររស់រក
ព្រកឹខ វះោង ្យ៉ាង្ណាកច៏ោយ    ដត្ចំោះទកឹ្តិ តវញិ     គឪឺដម៉ា 
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ដតង្មានចសមើដូ្ គ្នន ចោយគុណធ្មគ៌ ឺ ៖ ចមតាត   ករណុាអាណិត
ដល់កូន   ្ង្ឲ់្យកូនព្បុសព្សី  បានចស្កដសុីខ្ចព្មើន  នងិ្មាន 
្តិតចព្តកអររកីរាយចលើសអវីៗ  ចៅចរលច ើញកូនព្បុសព្សីជា
អនកមាន្ចំណះដងឹ្  មានចភាគសមបតត ិ គុណសមបតត ិ ជាអនកមាន
មុខមាត ់ ស័កដយិសខ ពង្ខ់ ពស់កនុង្សង្គម  ។ 
 ទងំ្ចនះបញ្ជា កឲ់្យកូនព្បុសព្សីបានច ើញ  នវូព្រះគុណ
ដរ៏តិ   ដដលហូ្រច្ញរទីកឹ្តិ តថ្នមាតាបតិា   ជាព្រះគុណដថ៏្លា
បរសុិទ ធ  មានតថ្មារុអំា្កាតប់ានព្បមាណអស់  ដដលកូនព្បុស
ព្សីព្តូវ្ង្្ ំ  ចព្កើនរឭំកនកឹបូជាព្រះគុណចនះជានិ្ េ  កុបំឲី្យ
ភាា ងំ្ចភា្ រលប់បាតរ់ី្ តិ តសនាដ នចសាះចែើយ  ។ 
 កនុង្ចោកយិ  ចតើអនកដថ្ទណាចគអា្សុខ្តិតលះបង្អ់វីៗ
ចដ ើមបីកូន  ដូ្ ជារុកដម៉ា ? 
 កនុង្ចោកយិ  ចតើកូនព្បុសព្សីមានដម៉ាឪប៉ាុនាម ននាក ់? ចៅ
ចរលមានទកុាវបិតតភិយ័  ចតើកូនព្បុសព្សីនកឹរកអនកណាមុនចគ ? 
 ចតើកូនបានយល់អំរទីកឹ្តិ តរុកដម៉ា  កនុង្ការ្ចិេ ឹមដលកូន
ដល់កព្មតឹណាដដរ ? 

េឹកចិត្តមាដ្យ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ដម៉ាជាស្កសដីបចង្រើតកូន    ដដលមកព្ជកចកានចៅខ្លង្កនុង្ 
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រចោះចោយកដពី្បយ័តនព្បុង្ អំែុង្កូនព្ជកចៅកនុង្ថ្សៃ ។ 
ចទះដម៉ារបិាកព្ទយំ៉ាង្ណា ចោយ្តិតចមតាត កូនព្បុសព្សី 
ចនឿយហ្ត់្ ុក្ប់ដូ្ ចមដ្ កដ ី ឥតដដលច្ញសដីចសាះចែើយណា ។ 
ដម៉ាកាួត្ចអា រញ័រអស់ថ្សៃ ្ុក្ប់ចជើង្ថ្ដឈឺចដដ សា 
ខ្លមំាតស់ង្រតអ់ត់្ និាដ   ថ្លន កល់នមរកាថ្សៃសង្ខ ានួ  ។ 
ដម៉ាខបំនព់្រះសំរះសង្ឃ  រឭំកនកឹអង្គ ំុព្គង្កូន 
ដម៉ាចភា្ កដទីកុ ា្ ចំោះខ ានួ  ្តិតទនរ់កកូនព្គប់ចវោ ។ 
ព្បាថ្លន ្ង្ច់ ើញកូនព្បុសព្សី ដដលចៅកនុង្ថ្សៃថ្នអាតាម  
ដម៉ាមនិបរចិភាគនវូអាហារ នាមំកដល់ការចដដ ព្កហាយ ។ 
សូមបីដម៉ាធ្លា បហ់្កក់ចចេង្ ចោតចលង្ចៅតាមការសបាយ 
ដម៉ាដបរជាឈប់ថ្លន កល់ នមកាយ ខ្លា ្ចដដ ព្កហាយកូនកនុង្ថ្សៃ ។ 
រចោះរហូ្តថ្លងព្បសូត  គួរចគ្នររចកាតអនកចមថ្លា 
អនកឈឺ្ុក្ប់សរវសរថ្ស រន ធតស់ាុតភយ័កនុង្្និាដ   ។ 
ចរលថ្លងកូនចកើតឈឺ្ុក្ប់ រុអំា្ចរៀបរាប់ចសាះចែើយណា 
ចទ ើប្ស់បុរាណបានដ្ង្ថ្ល ថ្លងចនាះដូ្ ជាឆ្ាង្ទចន ា  ។ 
ចៅមហាលំបាកឥតព្សាកព្សានដ ឈឺញ័រទងំ្ព្បាណគ្នម នបានដលហ 
ដម៉ាខ្លចំធ្មញព្ទឥំតតាូញចទ ចព្ោះ្តិតអនកដម៉្ា ង្ច់ ើញកូន ។ 
ចរលកូនព្បសូតបានកដសុីខ ដម៉ាចភា្ អស់ទកុ ា្ ុក្ប់ខ ានួ 
អកមកសមាងឹ្ព្បងឹ្ចមើលកូន ទកឹមុខព្សចោនដបរញញឹម ។ 
អនកដម៉ាចព្តកអរកនុង្ហ្ឫទយ័ ព្តកង្កូនបកីដសីង្ឃឹម 
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្តិតដម៉ាចសនហ៍្រតិឥតអវីស ៃមឹ ញញឹមចមើលមុខកូនព្បុសព្សី ។ 
ដម៉ាដតង្បចបាសអដង្ាលកូន ោកដ់នបជតិខ ានួទងំ្យប់ថ្លង 
បចំៅចោះកូនចោយចមព្ត ី ោមកមូព្តកដដីម៉ាគកោ់ង្ ។ 
ដម៉ាព្ទរំបិាកព្គប់ទងំ្អស់ ទទលួចោយចសាម ះការព្គបយ់៉ាង្ 
កន ៃបព្កណាតដ់ម៉ាចបាកោង្ ្ប់កានព់្គប់យ៉ាង្ឥតរចអើម ។ 
ចរលយប់មនិសូវបានសព្មាន ដ រនិតិយចមើលព្បាណកូនចជាកចសើម 
ព្តកង្កូនបថី្ល្ប់ចសដើម ខ្លា ្ដព្កង្កូនចសើមដរូព្កណាត ់។ 
ជូតសរវខ ានួព្បាណឲ្យបានសាា ត ដម៉ាខសំអវ តដព្កង្មានសតវ 
ព្សចមា្សអា មកខ្លកំាត ់ នាកំដវីបិតតដិល់កូនសងួន  ។ 
ចរលដដលច ើញកូនចដដ រអ មនិហា ននពិ្ទចៅជតិកូន 
បចបាសអដង្ាលខដំលធួ្ន ព្បាថ្លន ឲ្យកូនជាសះចសបើយ     ។
ដម៉ាដតង្អួលដណនកនុង្ដងួ្្តិ ត ចមតាត អាណិតកូនឥតចលហើយ 
ចបើឈឺជួសបានដម៉ាព្ទចំហ្ើយ ឲ្យដតកូនចសបើយរទីកុាា   ។ 
ដម៉ាដលទកូំនតាងំ្រតូី្  បានចកើតច្ញរួ្ ដូ្ ព្បាថ្លន  
មនិលះធុ្រៈតាមរកា  ដល់វយ័កុមារធ្ដំងឹ្កដ ី ។ 
រុកដម៉ាបចព្ង្ៀនកូនឲ្យសាគ ល់ បានច្ះដងឹ្យល់ោកយចរ្នស៍ដី
ច្ះចោលវា្ថ្លតាមនយ័ យល់សាគ ល់អវីៗកនុង្ចោកា ។ 
ចរលដដលកូនធ្លំមមដល់វយ័ រុកដម៉ាឃ្លម តខ មឲី្យសិកា 
បចាូ នកូនខ ានួចៅសាោ ឬ្ូលវតតវា៉ាចរៀនវជិាា   ។ 
សូមបីរុកដម៉ាឥតចបើច្ះ  វជិាា ្ចំណះចនាះយ៉ាង្ណា 
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តួចលខអកេរសង្នានា  ដតតាងំ្្និាដ ឲ្យកូនខ ំ ។ 
ចធ្វើការរមួគ្នន ជាមួយឪ  ចទះព្តជាកច់ដដ ដម៉ាស ូ ព្ទ ំ
ឲ្យកូនព្បុសព្សីបានឧតតម មានបុណយស័កដសិមថ្លន កច់្ះដងឹ្ ។ 
ចរលដដលច ើញកូនមានវជិាា  រយយមសិកា្និាដ ព្បងឹ្ 
ដម៉ាឪចព្តកអរគតិររំងឹ្  សរចសើរខពំ្បងឹ្ព្បាបច់គឯង្ ។ 
ចបើកូនព្បុសព្សីចដ ើរខសុសាូវ មនិព្តង្ព់្តមឹព្តូវចព្ោះវចង្វង្ 
រុកដម៉ាសាុត្តិ តគតិថ្ព្កដលង្ ទកុាចសាក្ដំបង្ដរង្្បស់ា ។ 
រយយមទនូាម នចព្បៀនព្បចៅ ខ្លា ្កូនលងង្ច់លា អបបព្បាជាា  
រហូ្តមានោកយខ ាះសដីថ្ល ចោយ្តិតករណុាកូនព្គប់យ៉ាង្។
ចបើសិនរុបំានដូ្ ព្បាថ្លន   រុកដម៉ាគតិថ្លគ្នម នសំណាង្ 
បុចរវសន នវិាសបានកសាង្ អភរ័វព្គប់យ៉ាង្មនិបានលា ។ 
ព្បាប់កូនឥតសាដ ប់្ុក្ប់្ តិ ត តងឹ្ព្ទូង្ឈឺឆ្ាតិ្តិ តកករ 
អង្វរកូនសងួនឲ្យ្ូលមក លួង្ចោមរះិរកលនមកូនវញិ ។ 
ចនះ្តិ តរុកដម៉ាកនុង្ចោកយ៍ី ចទះជាថ្លសដីយ៉ាង្ណាមញិ 
រុដំដលតាងំ្្តិតគតិបចណដ ញ សដីចៅចៅវញិព្គប់ចវោ ។ 
្ចិេ ឹមកូនមនិលះធុ្រៈ  ចទះព្កដល់ថ្លន កច់នាះយ៉ាង្ណា 
រុកដម៉ាស ូ ព្ទឥំតតាូញថ្ល បបីា្រ់កាកូនចរញវយ័ ។ 
រហូ្តដល់ចព្ជើសចរ ើសគូព្គង្ បចំរញបណំង្កូនព្បុសព្សី 
រុកដម៉ាជោំកកូ់នយប់ថ្លង ព្សាយញ់ចមព្តដីល់ចៅចទៀត  ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 



~ 114 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

ទបះ ូងឪរ ក 
បទពាក្យប្រាំប ី

 

 
 
 
  

ចបះដងូ្ឪរុកសៃុកសុឆ្ន ៃៈ  ភកតចីសាម ះសម័ ព្គរបូអនកជាកូន 
កប់ចព្ៅកនុង្្តិ តសាិតរយួរសណដូ ន លុះដល់ថ្លងសូនយគតិកូនព្រលឹង្    ។ 
ចបះដងូ្ឪរុកចរញចោយចមតាត  ឈឺ្ប់ចមដ្ មាត មនិឲ្យកូនដងឹ្ 
ោកទ់កុមាន កឯ់ង្រុះោរដព្បង្ព្បងឹ្ ខតំាងំ្រព្ង្ងឹ្លំនងឹ្សាូវ្តិ ត     ។ 
ចបះដងូ្ឪរុកកបចោយករណុា ចសនហ៍្បុព្តធ្តីាព្បណីអាណិត 
អាសូរសចនាដ សកូនចសមើជវីតិ កមាា ងំ្កាយ្តិតដរូយកជវីភារ      ។ 
ចបះដងូ្ឪរុកឈាម្ុកកកដុ ំ ចបើកូនសតីសំុរុកគ្នម នសមតថភារ 
អន់្ តិ តចខ្លា ្សាចព្ោះវាសនាទប គ្នម នយសខ វះោភអតភ់ារជាញជយ័។ 
ចបះដងូ្ឪរុកសៃុកចោយព្សាយញ់ មនិញ៉ាម្ុះ្ញ់កមមចរៀរចោកយ៍ី 
ចបើកូនបានរស់ឆ្ាង្ចព្គ្នះសុតភយ័ រុកសុខសួសដីគ្នម នអវីចព្បៀបចសមើ         ៕ 

ឧបាសក ហុមិ  ឆាន ់
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១៧. ស្នេហាជាអ្វី... 
  
 បុរសស្ដសរីក្ នុងលោក្យិល េះ  រមែងបា ដងឹយល់ស្គា ល់
អំពពីាក្យថា “លសនហា”  មដលមរបថាការរសឡាញ់  លសចក្រី
រសឡាញ់ជាប់ចតិ្ តសអិត្ដចូជរ័  ។  លសនហារវាងស្ដសរីបុរស  លរចើ 
មត្លសនហ៍ចលំពាេះសែផសសកាយ  លក្ើត្ក្ររីកី្រាយសបាយលរពាេះ
ចណំង ់  មត្ក្អ៏ាចរស្គយលៅវញិឆាប់រហ័ស  ដបិត្ខ្ វេះភាពលស្គម េះ
រត្ង ់  ខ្ វេះលសចក្របីរសុិទ្ ធ  ។  លម្ាលេះលហើយ  លទ្ើបភាគលរចើ មា 
លសចក្រទី្កុ្ ខចុក្ចាប់ លស្គក្លៅលដរ រក្ហាយ ទ្ងាេឹះខ្សឹក្ខ្សួល
រមែងមត្ងលក្ើត្លចញអំពលីសនហាលបាក្របាស់  លសនហាខ្ វេះការ
លស្គម េះរត្ងល់សនហាខ្ វេះការបរសុិទ្ ធ  ល្វើឲ្យខ្ក្ខ្ចូតូ្ចចតិ្ត  ឆ្អតិ្រទូ្ង
គងំលបេះដងូមលងលដ ើរក្ម៏ា   ។ 
 លសចក្រទី្កុ្ ខលស្គក្លៅ  ការរ ធត្ត់្ក្សុ្់ត្ភយ័ខ្្លច  រមែង
លក្ើត្លចញអំពលីសចក្ររីសឡាញ់  រសឡាញ់លរចើ ទ្កុ្ ខក្ល៏រចើ   
រសឡាញ់ត្ចិទ្កុ្ខក្ត៏្ចិ  លបើអស់រសឡាញ់លហើយ  ក្ឥ៏ត្មា 
លសចក្រទី្កុ្ ខ  ការរ ធត្ត់្ក្សុ្់ត្ខ្្លចអវីលទ្ៀត្មដរ  ។ 
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“ស្រឡាញ់ច្ ស្ ើន  ទុក្ខក៏្្ស្ ើន  ្ស្រើនណារច  

ស្រឡាញ់ចខ្លះ  ទុក្ខក៏្ខ្លះ  រិនប ះខ្ល ាំង 

ស្រឡាញ់ចតិ   ទុក្ខក៏្តិ  រិ ទុក្ខ ាំ 

ចាំងស្រឡាញ់ច  ្ចលស្រឡះ ខ្ះទុក្ខ្ ើយ ។” 

លោក្ ឱម  ណាព្រី  ស្គស្ដស្គរ ចារយភាស្គមខ្ មរ 

 ល េះបជីាដងឹថាលសនហា  មដលមរបថាលសចក្ររីសឡាញ់ន ំ
ឲ្យលក្ើត្លសចក្រទី្កុ្ ខយលងណាក្ល៏ោយចុេះ  ចលំពាេះទ្កឹ្ចតិ្តមាតាបតិា
មត្ងមត្មា ចណំងលសនហា  គកឺាររសឡាញ់លលើកូ្ របុសរសី    
ពុអំាចកាត្ផ់្ដរ ចប់ា លោយងាយៗលនេះលទ្   ។   ពុក្មែលមា ចតិ្ត
រសឡាញ់ចលំពាេះកូ្ របុសរសី  ជាលសចក្ររីសឡាញ់ដប៏រសុិទ្ ធ
របលសើរផុត្ពលីសចក្រលីសនហារវាងបុរសស្ដសរីក្ នុងលោក្យិល េះ  ។ 
ដបិត្ចណំងលសនហ៍មដលឪមែលមា ចលំពាេះកូ្   ជាលសនហ៍ហូរលចញពី
ទ្កឹ្ចតិ្ តលែតាត ក្រណុាលោយពុបំា គតិ្  យក្ឈ្នេះចាញ់  ឬលក្ង
របវញ័្ចយក្អវីៗអំពកូី្ របុសរសីល ើយ  ។  លៅលរកាែលែឃលលើ
ដ ី លត្ើមា បុរសស្ដសរីណា  លសនហាចលំពាេះកូ្ របុសរសី  ដចូជាពុក្
មែលលសនហ៍កូ្ លនេះ ?    ពតិ្ជាពុមំា លស្គេះល ើយ  ។ 
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ចិត្តម ៉ែស្នេហ៍កូន* 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

បញ្ជា ក្ច់តិ្ តមែលក្នុងលោក្យ៍ី លត្ើមា ស្ដសរីណាលរបៀបបា  
លសនហាកូ្ សងួ ែ ិអាចស្គម   ដល់របាណលដក្ដលួជាសនូលដ ី។ 
លសនហាបុរសស្ដសរី ងំឡាយ លសនហ៍បា របូកាយសែបត្តអិវី 
យសស័ក្រមិាសរបាក្ម់ា ត្ម្ែ ្ លរកាែលែឃលលើដទី្ញិដរូបា  ។ 
លសនហាពុក្មែលជាលសនហ៍ពតិ្ ហូរលចញពចីតិ្ តឥត្របមាណ 
លសនហ៍មា ត្ម្ែក្ាត្ែ់ ិបា  របណីលរបាសរបាណកូ្ របុសរសី ។ 
ជាលសនហ៍បរសុិទ្ ធផុត្លោកា គម  វត្ថុណាមា ត្ម្ែ ្
របដចូអនក្លែមា គុណម្ល ្ លរកាែលែឃលលើដរីក្ែ ិបា  ។ 
មែលមា មត្មាន ក្ែួ់យជវីតិ្ លបើរពាត្ម់ែលពតិ្លនេះឥត្មា  
មែលលក្មក្មែល្ ែ៌លអបលុនម    ែ ិបលងកើត្របាណកូ្ បា ល ើយ។ 
ពាក្យថាពុក្មែលលនេះពលីរាេះ កូ្ រឭំក្ល ម្ េះបា ្ូរលសបើយ 
គុណពុក្មែលខ្ ពស់ណាស់មាច ស់លអើយ កូ្ ពុអំាចលឆ្្ើយលរៀបរាបប់ា  ។ 
ជវីតិ្កូ្ រស់ដល់សពវម្លង អនក្មា គុណម្លប្លងកើត្របាណ 
ជាអ  តគុណ្ង ហួ់សស្គម   មាសរបាក្ប់លុនម  ពុអំាចដរូ ។ 
លោក្រសឡាញ់កូ្ លោយចតិ្តលស្គម េះ ជវីតិ្សូ យលស្គេះពូ ជាផនូរ 
លែតាត ក្រណុាចតិ្តអាសូរ  បងហូរលរស្គចរសប់កូ្ របុសរសី ។ 
ពាក្យមែលពលីរាេះល ម្ េះកូ្ ចា ំ ល េះបលីរចើ ឆាន ឥំត្លភច្អី 
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ចាពំាក្យពុក្មែល ងំយបម់្លង ជាអចមិ្ស្ដ រយ៍ពុអំាចលភច្ ។ 
មែលមា មត្មាន ក្ែួ់យជវីតិ្ ចតិ្តមែលលសនហ៍ពតិ្កូ្ ជា ចិច 
លរគេះអាស នភយ័មែលឥត្លភច្ ពុមំដលខ្្លចលគចរត្ល់ចាលកូ្  ។ 
ល េះមែលរក្ខ្សត្អ់ត្ល់តាក្យលក្ មែលស ូលំបាក្ទ្កុ្ខដល់ខ្ ្ ួ 
ចណីំែួយមាលត្ម់ែល កឹ្កូ្  ផ្ដរ ចព់មីាត្ខ់្ ្ ួមែលែ ិគតិ្ ។ 
លត្ើមា ស្ដសរីណាដចូមែល  រក្ពុបំា លទ្ែួយជវីតិ្ 
លបើអស់មែលលហើយលនេះមែ ពតិ្ ែ ិអាចគតិ្រក្មែលលទ្ៀត្បា      ៕ 

*ដក្រសងល់ចញពលីសៀវលៅ “ជីវិត និង វយ័” ឆាន  ំ២០០៤ 
ឧបាសក្  មុញិ  សាវ៉ា ន 

គុណមាតាបតិា  ដចូបា លពាលលរៀបរាបឲ់្យកូ្ របុសរសី
បា ស្គរ ប់  បា អា លរៀ សូរត្ែក្  មា ទ្ហំំ្ លំ្ងលពក្ណាស់ 
មា ជលរៅ ងិក្រមាស់យលងរកាស់ម្រក្រហូត្ដល់លោក្អនក្របាជញ
ក្វ ីពិ ធរគប់សែ័យ  ពុអំាចម្ឆ្នរចនសរលសរលរៀបរាប់រពេះគុណ
លោក្ ងំលទ្ វ  ឲ្យបា សែរសបលៅតាែរពេះគុណលនេះ  ។ សូែបី
មត្រពេះបរែស្គស្គរ សមាម សែពុទ្ ធជាមាច ស់  ក្ប៏ា លពាលសរលសើរ
លរៀបរាប់រពេះគុណលនេះៗ  លោយរពេះ្ែមលទ្សន  ជាការលរបៀប-
ល្ៀបរពេះគុណមាតាបតិាលៅតាែរបការលផសងៗ  លោយរពេះអងាពុំ
បា សមែរងបញ្ជា ក្ ់វូរពេះគុណលោក្ ងំលទ្ វ  រាបច់ ំ ួថាមា 
បលុលណណេះបលុលណាណ េះលស្គេះល ើយ  ។ 
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 ងំល េះក្អ៏ាចបញ្ជា ក្ប់ា ថា      មាតាបតិាមា គុណលលើ 
កូ្ របុសរសីែ ិអាចរាប់បា របមាណអស់  ឬយក្របស់អវីក្ នុង
លោក្យិល េះែក្របដចូឲ្យបា លសមើលនេះលទ្  ។  លរពាេះមត្មាតាបតិា
ជាអនក្មា គុណ្ែ៌  គរឺពហមវហិារ្ែ៌  បងហូរលរស្គចរសប់
ដណរ ប់ែក្លលើកូ្ របុសរសី ងំយប់ម្លងផង   ងិឧបការគុណ
គុណក្នុងការទ្ ំកុ្បរែុង  ចញិ្ច ឹែបបីាចម់លរក្ាការពារជវីតិ្កូ្ 
របុសរសីតាងំពតូី្ច  រហូត្្ដំងឹក្រ ី  លពញវយ័ក្ាយលៅជាលែ
រគួស្គរ  ជាមាតាបតិាលោក្ប តលៅលទ្ៀត្ផង  ។  ដលូចនេះកូ្ របុស
រសី  គបបីបា ជាកូ្ លអរបក្បលោយគុណ្ែ៌ប តពូជពងស  រក្ា
លលើក្សទួយត្ែកល់ត្លែកើងវងសរត្កូ្ល  ឲ្យបា ម្លល្នូរលកុលំល កើងរងុលរឿង  
ជា យទ្លអគប់គួរ  រជេះថ្ាលគរពរាបអ់ា បូជា  អំពសីមាន ក្ម់្ 
អនក្ដម្ទ្  ។  លដ ើែបីឲ្យបា ជាកូ្ លអ   ឬឲ្យបា ជាែ សុសលអក្នុង
សងាែរគួស្គរ,  សងាែជាត្ ិ  ឬសងាែលោក្  លុេះមត្ជាអនក្មា 
គុណ្ែ៌ ជាអនក្បដបិត្តលិគរព វូគុណ្ែ៌ឲ្យមា របចាជំវីតិ្ចតិ្ ត
កាយ  ដចូបា អ្បិាយលរៀបរាបព់ យល់អំពពីាក្យថា “គុណ” 
ជាខ្លងលដ ើែរចួែក្លហើយ  ។ 
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ក្នងុសងិ្គា លក្សពូ្ត  ទ្ ី៨ 

 សែ័យែួយ  រពេះមា រពេះភាគ  រទ្ងគ់ងក់្ នុងវត្តលវ ុវ  
ជាក្ល ទក្ វិាបស្គថ  ជតិ្រក្ុងរាជរគេឹះ    ។    សែ័យលនេះឯងកូ្     
គហបត្លី ម្ េះ សងិ្គា លក្ៈ  មត្ងលរកាក្ល ើងអំពរីពកឹ្  មា 
សំពត្ល់ស្ៀក្ដណរ ប់ទ្ទ្កឹ្  លចញពរីក្ុងរាជរគេឹះរបណែយអញ្ាលី
ថាវ យបងាទំ្សិ ងំឡាយលរចើ គ ឺ ទ្សិខ្លងលក្ើត្,  ខ្លងត្បូង,  ខ្លង
លិច,  ខ្លងលជើង,  ខ្លងលរកាែ   ងិទ្សិខ្លងលលើ  ។ 
 ការថាវ យបងាលំគរពទ្សិដលូចនេះ  គហបត្បុិរត្  បា ល្វើលៅ
តាែបណារ បំតិារបស់ខ្ ្ ួ  ែុ  ងឹបតិាល្វើែរណកាលលៅ  បា 
ផ្ដរ បុំរត្ឲ្យលគរពទ្សិ  លោយពុបំា ព យល់លសចក្រឲី្យបុរត្យល់
ថាដចូលែរចលទ្  ។ 
 រពេះដម៏ា រពេះភាគ  រទ្ងល់ទ្សនព យល់ គហបត្បុិរត្ 
ឲ្យយល់ចូលចតិ្តអំពទី្សិ ងំរបាែួំយយលងល េះថា      “មាន ល  
គហបត្បុិរត្  អនក្រត្វូដងឹទ្សិ ងំរបាែួំយដលូចនេះគ ឺ មាតាបតិាអនក្
រត្វូដងឹថា  ទ្សិខ្លងលក្ើត្ ១,  អាចារយ  អនក្រត្វូដងឹថា  ទ្សិខ្លង
ត្បូង ១,  កូ្  ងិរបព ធ  អនក្រត្វូដងឹថា  ទ្សិខ្លងលិច ១,  ែតិ្ ត
អាមាត្យ  អនក្រត្វូដងឹថា  ទ្សិខ្លងលជើង ១,   សៈ  ងិក្ែមក្រ អនក្
រត្វូដងឹថា  ទ្សិខ្លងលរកាែ ១  លហើយសែណរពាហមណ៍  អនក្រត្វូ
ដងឹថា  ទ្សិខ្លងលលើ ១”  ។ 
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រពេះដម៏ា រពេះភាគ  រទ្ងប់ា ព យល់អំពតួី្នទ្ ី  មាតា
បតិា  រត្វូមា ចលំពាេះបុរត្្តីា,  រគូអាចារយ  រត្ូវមា តួ្នទ្ី
ចលំពាេះសិសា សិុសស, កូ្  រត្ូវមា តួ្នទ្ចីលំពាេះមាតាបតិា,  
សិសា សិុសស   រត្ូវមា តួ្នទ្ចីលំពាេះរគូអាចារយ  ដលូចនេះជាលដ ើែ  
។ល។ រហូត្ដល់ល្វើឲ្យសិងាា លក្បុរត្  បា យល់ចូលចតិ្តថាវ យ
ខ្ ្ ួជាឧបាសក្យក្រពេះរត្ រត្យ័ជាទ្ពីងឹទ្រីឭក្អស់ែួយជវីតិ្។ 

 តាែរពេះពុទ្ ធដកីារពេះសមាម សែពុទ្ ធ  រពេះអងារទ្ងប់ា 
សមែរងបញ្ជា ក្ថ់ា  មាតាបតិាចាត្ថ់ាជាទ្សិបូព៌ា  ជាទ្សិខ្លង
លដ ើែ  មដលកូ្ របុសរសីគបបីលគរពបូជាវនទ សំពេះ  របត្បិត្តិ
លោយចតិ្តរជេះថ្ា  រឭំក្ភនក្ កឹ្ វូរពេះគុណរបស់លោក្ ងំលទ្ វឲ្យ
បា ជា ចិច  សូែកុ្បំលំភច្ វូរពេះគុណដម៏ា ត្ម្ែក្ាត្ម់្លពុ្បំា 
ល េះលចញពដីងួចតិ្ តលស្គេះល ើយ  ។  កូ្ របុសរសីណាបា ចងចា ំ
រពេះគុណមាតាបតិាទ្កុ្ក្នុងចតិ្ ត   ងិបា រឭំក្ កឹ្ភនក្បូជាវនទ
លគរពរគប់លពលលវោ  កូ្ របុសរសីលនេះ  ល ម្ េះថាជាអនក្មា 
គុណ្ែគ៌ ឺ“ក្ត្ញ្ញូ ” មដលជាគូ ងឹ “ក្ត្លវទ្”ី  ។  ក្ត្ញ្ញុ តា្ែ៌ជា
របភពម្ លសចក្រសុីខ្ចលរែើ   ជារបភពម្ គុណសែបត្តរិគប់
របការ  ជារបភពនឲំ្យលក្ើត្ វូបុណយកុ្សល ងំពួង  ។  ក្នុងម្រត្
កូ្ដ្ែ៌  ្ែ៌ជាក្ពូំលម្ លោក្បរីបការ  ក្នុងលនេះក្ម៏ា  “ក្ត្ញ្ញូ ” 
ការដងឹគុណផងមដរ  ។ 
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គុណមាតាបិតា 
បទពាក្យប្រាំបនួ 

ពាក្យថាគុណ  មា ទ្ែង  ់ ្ង ម់្រក្រកាស់ 
ក្ត្ស់មាា ល់  យល់ឲ្យចាស់  កូ្ របុសរសី 
គរឺពេះគុណ  រពេះមាតា  បតិាម្ល ្
មា ត្ម្ែ ្ ក្នុងលោក្យ៍ី  កាត្ែ់ ិបា     ។ 
កូ្ រត្ូវត្ប  សនងសងគុណ  បុណយរបម្ព 
លោយចណីំ  អាវស្គវម្សប  ម្លងយប់មា  
រកាបសំពេះ  បូជារពេះ   ងំពរីរបាណ 
ែ ិខ្ក្ខ្ល   សលរែចបា   ស្គថ  សុខ្លអើយ ៕ 
  

 
  

សូមរង់ចាំអាន ៗ !!! 
 

 
 

ប្រែសរមួលដោយដោកយាយ 
ដូនជី សមុចម  ចំររ ើន “ចារវុណាា ”  
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១៨. កត្ញ្ញូកត្ស្េទី... 
  
 ពាក្យថា “ក្ត្ញ្ញូ ក្ត្លវទ្”ី  មចក្លចញជាពរីបទ្  “ក្ត្ញ្ញូ ” 
 ងិ “ក្ត្លវទ្”ី  ។   “ក្ត្ញ្ញូ ”  មរបថា  ការដងឹគុណ  រឭំក្លឃើញ
 វូឧបការគុណមដលបុពវការជី  បា ល្វើទ្កុ្លហើយដល់ខ្ ្ ួែុ  ។ 

“ក្ត្ញ្ញូ ” ល េះជាគូ ងឹ “ក្ត្លវទ្”ី  ។ 

 ពាក្យថា “ក្ត្លវទ្”ី មរបថា  ការត្បគុណ, សនងគុណ, 
សងគុណ បា  យ័ថា  ែ ិរពលងើយក្ល តើយ  កាលលបើបា ដងឹ
គុណ រឭំក្លឃើញគុណ  មដលអនក្ដម្ទ្បា ល្វើដល់ខ្ ្ ួលហើយ  
ពាយែរបញាប់របញាល់ត្បគុណលគវញិ  លោយែ ិលស្គេះ    
អលងាើយរពលងើយក្ល តើយ  បលំភច្គុណលគលចាលលនេះលទ្  ។ 
 ដលូចនេះកូ្ របុសរសី  គបបីជាអនក្មា ក្ត្ញ្ញូ ក្ត្លវទ្តិា្ែ ៌
ជាគុណ្ែ៌ដល៏អរបម្ព  លដ ើែបីបា ម្ចនរចនជវីតិ្ចតិ្ តកាយ  ឲ្យបា 
ជាបុរត្្តីាលអរបលសើរ  គួរជាទ្រីកី្រាយសបាយម្ មាតាបតិា
 ងំឡាយក្នុងលោក្ ងំែូល   ងិលដ ើែបីបា ទ្ទ្លួ វូភាព 
ែលនរែយរត្ជាក្រ់ត្ជ ំ លក្សែក្ា រសរមា តសុខ្ចលរែើ រគប់កាល 
លរពាេះមា គុណ្ែ៌  គលឺសចក្រលីអរបចាកំ្នុងចតិ្ តជវីតិ្កាយជារបចា ំ 
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ល េះឯង  ។ 
 កូ្ របុសរសីរគប់របូ  កាលលបើបា ភនក្ កឹ្រឭំក្ វូត្ម្ែ្
គុណម្ មាតាបតិាលហើយ  ែ ិរត្ូវរពលងើយលសងៀែ  រត្ូវពាយែ
ត្បសនងសងរពេះគុណលោក្ ងំលទ្ វ  លោយចតិ្តរជេះថ្ា ងិការ
លគរព  លោយយក្ចតិ្តទ្កុ្ោក្ ់  ឲ្យបា សែតាែសែត្ថភាព  
 ងិឲ្យបា សែលៅតាែត្ម្ែរ្ពេះគុណ មដលលោក្ផរល់ក្លំណើ ត្  
 ងិបា បបីាចរ់ក្ាការពារ  មលចញិ្ច ឹែែក្តាងំពតូី្ចរហូត្ដល់្ំ
លពញវយ័   ងំបា ក្ាយលៅជាលែរគួស្គរ  ជាមាតាបតិាលោក្
លទ្ៀត្ផង  ។ 
 ក្នុងសិងាា លក្សូរត្  រពេះមា រពេះភាគរទ្ងរ់តាស់ថា   
“បុរត្្តីាមដលបា ទ្ទ្លួការអ លុរគេះសលស្ដងាា េះ ពមីាតាបតិា  
លោយស្គថ  ្ែរ៌បាយំលងលហើយ  រត្វូលគរពរបត្បិត្ត ិ  មាតាបតិា
លោយស្គថ  ្ែ៌របាយំលងវញិមដរ”  ។ 
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១៩. ស្ថានធ ៌ប្រាំប្បការ... 
  
 ១. ភរតា  រនស ំ ភវសិាមិ 

ចញិ្ច ឹែមាតាបតិាត្បវញិ  តាែមដលមាតាបតិាបា ចញិ្ច ឹែ
រក្ាខ្ ្ ួ  ជាកូ្ ែក្លហើយ ; 

២. ក្ចិចំ  រនស ំ ក្រសិាម ិ
ជួយល្វើការ  បលំពញក្ចិច្ ុរៈ  របស់មាតាបតិា  លោយការ

បលរែើ វូអនក្មា គុណ ងំពរី  លោយការលពញចតិ្ត ; 
៣. ក្លុវសំ ំ ឋរបសាម ិ
មលរក្ាលលើក្ត្លែកើងត្ែកល់   វូវងសរត្កូ្លឲ្យបា លអ  

ែ ិជាអនក្បផ្ំ្ដញ វូវងសរត្កូ្លរបស់ខ្ ្ ួឯងល ើយ ; 
៤. ទាយជជ ំ បដិបជ្ជជ ម ិ
បដបិត្តខិ្ ្ ួឲ្យបា សែគួរ  ជាអនក្ទ្ទ្លួ វូែរត្ក្  គ ឺ   

ក្ស្គងខ្ ្ ួ  ឲ្យបា ជា យទ្ដល៏អ ; 
៥. របតានំ  កាលក្តាន ំ ទ្ិក្ខណំិ  អនុបបទ្សាមីត ិ
កាលមាតាបតិា  ល្វើកាលក្រិយិលៅកា ប់រលោក្លហើយ

គបបីកូ្ របុសរសីល្វើបុណយ  ឧទ្ ទសិ វូទ្ក្ខណិា  ជូ លៅលោក្
កុ្បំខី្ល   ។  



~ 126 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

អធិបាយបខ្នែម 

លគល្ែ៌ ងំរបារំបការ  ដចូបា លរៀបរាប់ែក្លហើយជា
លគល្ែ៌មដលកុ្លបុរត្កុ្ល្តីា  រត្វូលលើក្យក្ែក្របត្បិត្តិ
លដ ើែបីឲ្យបា ជាក្ចិច “ត្បសនងសងគុណ” មាតាបតិាផង  លដ ើែបីឲ្យ
បា ល ម្ េះថា  ជាកូ្ របុសរសីអនក្មា គុណ្ែ៌  ដល៏អរបលសើរ
ម្លល្ នូរ  ក្នុងសងាែរគួស្គរវងសរត្កូ្ល “សងាែជាត្ ិ សងាែលោក្” 
 ងិលដ ើែបីលសចក្រសុីខ្ចលរែើ រគប់របការផង  ។ 

 
 

លៅស្គោ ខ្សិំក្ា កុ្ខំ្ ាខី្លា  
មា គនគីន  លរឿងលសនហា នរំវល់ 
ខ្លត្លវោ មា បញ្ជហ  ចោចល 
លរពាេះខ្លវ យខ្ វល់   រជលួរចបល់ ផលផាលខ្្លច  ។ 
លរឿងលសនហា គួរព ា លៅម្លងលរកាយ 
អាចលថ្ាេះលល្យ   លរពាេះបលណារ យ ខ្ចូហ ិលហាច 
លរពាេះកាែគុណ   ែ សុសរគប់្ ុ    លគចែ ិរចួ 
្ឬំតូ្ច លគចែ ិរចួ  ពបីញ្ជហ          ៕ 

                                                 ឧបាសក្  អ ុច  ណាត 
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២០. ពាកាយថា  ត្បគុណ... 
  

បា ដល់ល្វើគុណរត្ ប់វញិ  សំលៅយក្លគល្ែ៌ ទ្ី
ែួយ  ទ្ពីរី  ទ្រីបា ំ ។  កូ្ របុសរសីគបបីមា ស្គម រត្ ី ភនក្ កឹ្រឭំក្ 
ពចិារណារគប់លពលលវោដលូចនេះថា  “អាតាម អញ  មដលបា រស់
រា មា ជវីតិ្តាងំមត្ពតូី្ចែ ិ  ដ់ងឹក្រ ី  រហូត្ដល់្លំពញវយ័
មា ចលំណេះដងឹមា ែុខ្ត្មំណងនទ្ ី  រពែ ងំលភាគសែបត្តមិា 
គូស្គវ ែភីរយិ  បា លៅជាមាតាបតិាលគលទ្ៀត្  ក្ល៏ោយស្គររពេះ
គុណម្ លោក្អនក្ដម៏ា គុណ  គលឺោក្ឪពុក្ ងិអនក្មារ យលោយ
ពតិ្  ។  លរពាេះលហតុ្លនេះ  កូ្ របុសរសីគបបីទ្ ំកុ្បរែុងបបីាច់
ចញិ្ច ឹែ  មលរក្ាមាតាបតិា  ឲ្យសែតាែក្ម្ាងំរទ្ពយ  ក្ម្ាងំកាយ
ចតិ្ត   ងិសែត្ថភាពមដលខ្ ្ ួអាចបលំពញល្វើលៅបា   ។   

ការចញិ្ច ឹែបបីាចរ់ក្ា  ទ្ ំកុ្បរែុងមាតាបតិា  កូ្ របុស
រសីគបបីល្វើរគប់លំោប់វយ័  ពុមំែ ចារំហូត្ដល់លោក្ចូលដល់
វយ័ជរារគរំគលហើយលទ្ើបបា ភនក្ កឹ្រឭក្  បបីាចរ់ក្ាគត្ល់នេះ
លទ្  ។  កាលលបើអនក្ដម៏ា គុណលៅមា ជវីតិ្ដរាបណា  បុរត្្តីា
រត្ូវពាយែលគរពបដបិត្តទិ្ ំកុ្បរែុង  ចញិ្ច ឹែបបីាចរ់ក្ាលោយ   
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អាហារចណីំ  សំពត្ល់ខ្លអាវស្គវម្សប  លរគឿងរបោប់សរមាប់
លរបើរបាស់  លស្ៀក្ដណរ ប ់  ទ្សី្គន ក្អ់ារស័យ  ថាន ពំាបាលលរាគ
រគប់ជពូំក្  មដលខ្ ្ ួអាចល្វើលៅបា    ។   ការទ្ ំកុ្បរែុងបបីាច់
រក្ាចញិ្ច ឹែមាតាបតិាល េះ  គកូឺ្ ៗរត្វូលបើក្ចតិ្ តទ្ោូយ  ក្នុងការ
ចណំាយរទ្ពយ្   មដលខ្ ្ ួមា ឲ្យបា លៅជាគុណរបលយជ គ៍ឺ
ល្វើ វូលភាគសែបត្ត ិងំឡាយ  មដលឥត្មា ខ្ ្ែឹស្គរ  ឲ្យបា ជា
លភាគសែបត្តមិា ខ្ ្ែឹស្គរលោយការមបងរទ្ពយសែបត្តលិនេះៗឲ្យ
លៅជាចមំណក្បួ   ។ 

ការខ្បងខ្ចក្ព្ទ្រយ  ជ្ជចំខ្ណក្បួនព្បការ 

១.  សងបណុំលចាស់ បា ដល់ចញិ្ច ឹែមាតាបតិា ; 
២.  បុលបណុំលលម ី បា ដល់ចញិ្ច ឹែបុរត្្តីា ; 
៣.  លបាេះលចាលក្នុងលរជាេះលរៅ បា ដល់ការចញិ្ច ឹែ ខ្ ្ ួ  

កូ្   របព ធ  មដលចាត្ថ់ាជាលរជាេះលរៅ  លរពាេះរត្ូវមា ការ
ពាយែរបុងរបយ័ត្ន  ែ ិរត្ូវខ្ ាេះខ្លា យ  ល្វសរបមហសក្នុងការ
ចាយវាយលរបើរបាស់  លរពាេះលរជាេះ ងំល េះលរៅ  មា មត្ខ្ វេះខ្លត្  
ពុងំាយលពញ  ឬលមែលស្គេះល ើយ ; 

៤.  ក្បទ់្កុ្លៅក្នុងរពេះពុទ្ ធស្គសន     គបឺា ដល់ការ
ចណំាយរទ្ពយ្ បលំពញបុណយកុ្សល  ត្ែកល់ទ្កុ្អបសទប
ជវីតិ្ ងំក្នុងលពលបចចុបប ន   ងំក្នុងបរលោក្  ។   
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រោរោ  អសារោ  សារមា  ទាតរវោ  
្ោគគ្មា នខ្លឹរសារ  តត នក្មានស្ាជ្ញា   អា ្ វ្ើ ្ោគៈ 

ឲ្យមានខ្លរឹសារាន  ។ 

 កូ្ របុសរសីណា  បា ចណំាយរទ្ពយ្   ទ្ ំកុ្បរែុង
មាតាបតិារពែ ងំបា ទ្ ំកុ្បរែុងបុរត្ភរយិ  រពែ ងំបា 
ចណំាយរទ្ពយបលំពញ  លោយរបម្ពលហើយ  ល ម្ េះថាជាអនក្
បា សងបណុំលចាស់  បា បុលបណុំលលម ី   បា ក្ប់ក្ណំប់
រទ្ពយទ្កុ្លោយលអលទ្ៀត្ផង  ។ 

ររឿង រសេចរសក្(១)  

កាលមដលរពេះបរែលពា្សិត្វ  បា លយ យក្ក្លំណើ ត្
ជាលសរចលសក្  រស់លៅក្នុងម្រពរកា  មត្ងនសំត្វលសក្ជាបរវិារ
លហើរចុេះលៅបរលិភាគរសូវស្គលី ក្នុងមរសរបស់នយរពាហមណ៍
ល ម្ េះ “ស្គលិ ទយិរពាហមណ៍”  លកាសិយលគរត្  ។  លរកាយ
លពលបរលិភាគមឆ្អត្លហើយ   ពួក្លសក្ជាបរវិារ ងំអស់  បា 
លហើរលចញលៅលរៀងៗខ្ ្ ួ  ចមំ ក្មត្លសរចលសក្  មត្ងពាមំផរ្សូវ
ជាប់លៅចុងចពុំេះ  ជាលរៀងរាល់ម្លងរត្ ប់លៅម្រពរកាវញិ  ។ 

អនក្បលរែើមដលឃ្្ចំាលំែើលមរសស្គលី  បា លលើក្យក្
លហតុ្ការណ៍លនេះ  ែក្របាប់ដល់“ស្គលិ ទយិរពាហមណ៍”ជាមាច ស់ 
 _____________ 

(១) សុត្តន្តបិដក  ខុទ្ទកនិ្កាយ  ជាត្ក  ន្វមភាគ  លេខ ៦០  ទ្ំព័រ ២ 
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មរស  ។  ស្គលិ ទយិរពាហមណ៍  បា បងាា ប់ឲ្យល្វើអនទ ក្ច់ាបយ់ក្
លសរចលសក្លនេះែក្ ងំរស់  លដ ើែបីមសវងយល់អំពលីហតុ្ការណ៍
 ងំលនេះ  ។  លុេះដល់ចាប់បា លសរចលសក្  យក្ែក្ ងំរស់ដចូ
បណំងលហើយ  រពាហមណ៍ក្សួ៏រលៅលសក្រពេះលពា្សិត្វថា   

- “មាន លលសក្ !    លពាេះលសក្ ងំឡាយដម្ទ្   (ជាលពាេះតូ្ច 
លមែ) លោយពតិ្ (ចមំណក្ខ្លងលពាេះ) របស់អនក្  ជាលពាេះ្រំជុល
លពក្  បា ជាអនក្សីុរសូវស្គលីតាែលសចក្ររីបាថាន រចួលហើយ  ក្៏
ពាយំក្រសូវលោយចពុំេះលហើរលៅ  ។  មាន លលសក្ !    អនក្បលំពញ
ជរងុក្ក្នុងម្រពរកាលនេះឬ  ឬែួយក្អ៏នក្ចងលពៀរ ងឹលយើង,  មាន ល
សំឡាញ់លយើងសួរលហើយ  អនក្ចូររបាប ់  អនក្ក្ប់រសូវស្គលីទ្កុ្
ក្នុងទ្ណីា  ?” 
 លសរចលសក្ក្ល៏ឆ្្ើយលៅកា រ់ពាហមណ៍ថា   

- “ខ្ ញុែំ ិបា ចងលពៀរជាែួយ ងឹអនក្លទ្,     ជរងុក្របស់ខ្ ញុកំ្ ៏
ែ ិមា មដរគ ឺ   ខ្ ញុលំោេះបណុំលផង,  ខ្ ញុឲំ្យបុលផង !  ខ្ ញុលំហើរលៅ
ដល់ចុងរកាក្ ៏  ក្បក់្ណំបទ់្កុ្  ក្នុងម្រពរកាលនេះ  ។  បពរិត្ 
លកាសិយ(១)  អនក្ចូររជាបយលងល េះចុេះ” 

រពាហមណ៍ក្សួ៏រវញិថា   
- “ការឲ្យបុល របស់អនក្ដចូលែរច,      ការលោេះបណុំល ដចូ 

_____________ 

(១) លកាសិយ  លកាសី  ព្ពះឥន្ទន្ទ 
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លែរច  ?  អនក្ចូររបាប់ ការក្បក់្ណំប ់  កាលលបើដលូចាន េះអនក្ ងឹរចួ
ចាក្អនទ ក្ ់! ” 
 លសរចលសក្ក្ល៏ឆ្្ើយលរៀបរាប់ថា   

- “បពរិត្លកាសិយ !  ខ្ ញុមំា កូ្ តូ្ចៗ  ែ ិ  ដ់េុះស្្គបលៅ 
ល ើយ  កូ្ តូ្ច ងំឡាយលនេះ  មដលខ្ ញុចំញិ្ច ឹែលហើយ ងឹចញិ្ច ឹែខ្ ញុ ំ
វញិ  លហតុ្លនេះខ្ ញុរំត្ូវឲ្យបុល  ដល់កូ្ តូ្ចៗ ងំលនេះ  ។  ែាលង
លទ្ៀត្ខ្ ញុមំា   មាតាបតិាចាស់រគរំគ  មា វយ័ក្ ង្លហើយ  ខ្ ញុពំា ំ
 វូ (រសូវស្គលី) លោយចពុំេះ  យក្លៅជូ មាតាបតិា ងំលនេះខ្ ញុ ំ
រត្ូវលោេះបណុំល  មដលគត្ប់ា ល្វើលហើយែុ ... 
 ក្នុងម្រពលនេះ  មា បក្សី ងំឡាយដម្ទ្លទ្ៀត្មដលរជុេះ
ស្្គបអស់លហើយ  លែលយក្ឡំាងំ  ខ្ ញុរំត្ូវការលោយបុណយ  ក្ឲ៏្យ
ដល់បក្សី ងំលនេះ  បណឌិ ត្ ងំឡាយលពាលថា   បុញ្ញក្ែមលនេះ
ជាក្ណំប ់  ។  ការឲ្យបុលរបស់ខ្ ញុយំលងល េះ,  ការលោេះបណុំល
របស់ខ្ ញុយំលងល េះ,  ខ្ ញុរំបាប់ វូការក្ប់ក្ណំប់  បពរិត្លកាសិយ
អនក្ចូររជាបយលងល េះ”  ។ 
 ស្គលិ ទយិរពាហមណ៍ លពាលលៅកា ល់សក្រពេះលពា្សិត្វ 
វញិថា  

- “បក្សីមា ក្លំណើ ត្ពរីដងល េះរបលសើរណាស់       ជាសត្វ 
របក្បលោយ្ែ៌ដម៏្រក្មលង  ែ សុសពួក្ខ្េ្ះែ ិមា ្ែ៌លទ្  ។  
អនក្ចូរបរលិភាគ វូរសូវស្គលី     ជាែួយ ងឹពពួក្ញាត្ ិងំអស់ 
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តាែរបាថាន ចុេះ  ។  មាន លលសក្ !  សូែឲ្យលយើងលឃើញអនក្លទ្ៀត្  
ដបិត្ការបា ជួបរបទ្េះ ងឹអនក្ល េះ  ជាទ្រីសឡាញ់របស់លយើង” 
 លសរចលសក្ក្ល៏ឆ្្ើយត្បថា   

- “បពរិត្លកាសិយ !    ខ្ ញុបំា បរលិភាគផង   ផកឹ្ផងលៅក្នុង 
លំលៅអនក្រចួលហើយ  ខ្ ញុែំ ិអាច ងឹលៅក្នុងសំណាក្ម់្ អនក្អស់
រារត្ែួីយលទ្  អនក្ចូរឲ្យ   (ចលំពាេះសែណរពាហមណ៍) មដល
មា អាជាញ ោក្ចុ់េះលហើយផង  ចូរចញិ្ច ឹែមាតាបតិាមដលចាស់
រគរំគផង”  ។ 
 រពាហមណ៍លពាលលៅកា ល់សក្រពេះលពា្សិត្វ វញិលោយ
លសចក្ររីកី្រាយថា  

- “លក្ខ ី (សិរ ី  បុណយ    ងិរបាជាញ )  បា លក្ើត្ល ើងលហើយ 
ដល់លយើងក្នុងម្លងល េះ  ដបិត្លយើងបា ជួប ងឹលសរចលសក្ដរ៏បលសើរ
ជាងពួក្បក្សី ងំឡាយ  លយើង ងឹល្វើបុណយឲ្យលរចើ   លរពាេះបា 
ស្គរ ប់ វូសុភាសិត្របស់លសក្លពា្សិត្វ”  ។ 

 សលងខបលសចក្រមី្ រពេះជាត្ក្ល េះមត្បលុលណណេះ  ក្ល៏ដ ើែបី
បញ្ជា ក្ព់តី្ម្ែគុ្ណ  ក្នុងការមបងមចក្រទ្ពយមចក្ចាយចណំាយ
ចញិ្ច ឹែមាតាបតិា  បុរត្្តីា   ងិការបរចិាច គរទ្ពយ  បលំពញក្ង
ការកុ្សលលផសងៗ  លទ្ ើបបា ល ម្ េះថា  ជាអនក្បា លោេះបណុំល  
បា ឲ្យបុល  បា ក្ប់ក្ណំប់រទ្ពយទ្កុ្មដលកូ្ របុសរសី    គបបី 
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ពាយែបលំពញល្វើ  ឲ្យបា រសួរា  ់ ល់ពលលវោ  ក្នុងរគ
មដលលោក្អនក្ដម៏ា គុណ  ក្ពុំងមត្មា ជវីតិ្រស់លៅល េះឯង  
លដ ើែបីឲ្យបា ល ម្ េះថា  ជាបុរត្្តីា  បា ស្គងគុណ្ែ៌ដឧ៏ត្តែ
បវរទ្កុ្សរមាប់ខ្ ្ ួផង   ងិបា ម្ចនរចន  លភាគសែបត្តមិដលខ្ ្ ួ
រក្បា ែក្  ឲ្យលៅជាគុណរបលយជ  ៍   ក្នុងឥ្លោក្   ងិ
បរលោក្ផង  ។    

កាលលវោលចេះមត្ក្ ង្ផុត្លៅ   ទ្ ទែឹគន  ងឹកាលលវោ
ក្ ង្លៅលនេះ  ពុបំា ក្ ង្លៅលោយទ្លទ្ៗលនេះលទ្  កាលលវោ
រមែងទ្ពំារសីុ វូអាយុជវីតិ្  សងាខ ររបស់សត្វលោក្ឲ្យអស់លៅ
រពែជាែួយគន មដរ  ។  ដលូចនេះលោក្ឪពុក្  អនក្មារ យ  លោក្ ងំ
លទ្ វលចេះមត្មា អាយុអស់លៅ  លខ្ើចលៅលហើយ  ។  ចមំណក្អត្តភាព
គរឺាងកាយម្ លោក្ ងំពរី  ក្ក៏ា ម់ត្ចាស់រទុ្ឌលរ ែ  រគរំគ
លៅជាែួយមដរ  ក្ម្ាងំកាយក្រ ី  របាជាញ ស្គម រត្កី្ រ ី  ក្រ៏មែងលែលយ
ចុេះលៅជាលំោប់  ។   

ដលូចនេះកូ្ របុសរសី  រត្ូវឃ្ម ត្ខ្ មបីលំពញតួ្នទ្ ី  ក្នុងការ
ទ្ ំកុ្បរែុង  បបីាចម់លរក្ា  ល្វើក្ចិ ចការងារជ ំសួលោក្  ដចូជា
លបាក្គក្ជ់រែេះដសុោង   ។   លពលមាតាបតិា   រត្ូវការបលំពញ
សុ ទ    លៅវត្តវាលអារាែ  ពាយែជួយផរល់ជូ ចតុ្បបចចយ័
ជួយសរែួលសរមាលការងារលោក្  ឲ្យបា របរពតឹ្តលៅលោយ
រសួល  ។   លៅលពលមដលលោក្មា លរាគពា្លបៀត្លបៀ កាយ 
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កូ្ រត្ូវខ្ វល់ខ្លវ យ   ក្នុងការមលរក្ា   គក្រ់ចបាចប់លរែើលោយថាន ំ
សងកូវ  ទ្កឹ្លដរ រត្ជាក្ ់  ឬជូ ដលំណើ រលៅកា ែ់ ទរីលពទ្យលដ ើែបី
ពាបាលលរាគជាលដ ើែ  ។   
 កូ្ របុសរសីរត្ូវមា ស្គម រត្ ី  យប់ម្លងក្នុងការលគរព
របត្បិត្ត ិ  មាតាបតិាលោយកាយវាចាចតិ្ត  ែ ិរបរពតឹ្តឲ្យលោក្
 ងំលទ្ វមា ការ ស់លទ្ើសលឃនើសចតិ្ត  លោយរបការ ងំពួង  ។ 
លសចក្រដីចូលពាលលរៀបរាបែ់ក្ល េះ  ចាត្ថ់ាជាការត្បរពេះគុណ
លោក្  គជឺានទ្មីដលកូ្ របុសរសី  គបបីបលំពញល្វើឲ្យបា តាែ
លំោប់វយ័   ងំែ ិលពាលពាក្យសែររីទ្លគេះលបាេះលបាក្  បលញ្ជា េះ
បល ាក្ឲ្យលោក្ចលងអៀត្ចងអល់  ទ្ញុទ្ល័ចតិ្តលស្គេះល ើយ  ។  
ពាយែបលំពញត្រែូវការ  លៅតាែចណូំលចណំងរ់បស់លោក្
ដចូជាការបលំពញក្ងការកុ្សលលផសងៗ  លបើមាតាបតិាលោក្ជា
អនក្ស ធ   របាថាន បលំពញបុណយ  កូ្ រត្ូវពាយែសរែួល  លៅ
តាែបណំងលចត្នរបស់លោក្  ឬក្កូ៏្ របុសរសីម្លល្វើបុណយ
កុ្សលជូ លោក្  ដចូជាបុណយបចចយ័បួ   បុណយក្ត្ញ្ញូ រឭំក្ វូ
រពេះគុណលោក្  បុណយសងឃ  ជាលដ ើែ  ។   ងំល េះលដ ើែបីញុាងំ
ចតិ្ តមាតាបតិា  ឲ្យមា ចតិ្តផរតិ្ជាប់ជា ចិចក្នុងបុណយកុ្សលផង 
ញុាងំចតិ្ តលោក្ ងំពរី  ឲ្យមា លស្គែ សសចតិ្តរកី្រាយសបាយ 
លោយបា លឃើញកូ្ របុសរសី ងំឡាយមា ការលចេះដងឹ   ងិជា
ក្ចិចសំខ្ល ណ់ាស់  ក្នុងការមដលកូ្ របុសរសី  បា ល្វើវ ទ ក្ចិ ចគ ឺ
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ក្ចិចរកាបសំពេះ  លគរពវនទ បូជាលោក្អនក្ដម៏ា គុណចលំពាេះែុខ្  
 ងិបា សូែខ្មា វូល ស្គ លុ ស  មដលខ្ ្ ួបា របរពតឹ្តឆាា ឆំ្ ាង
លោយលចត្នក្រ ី  អលចត្នក្រ ី  តាែ វ រកាយវាចាចតិ្ត  សូែឲ្យ
លោក្ឪពុក្អនក្មារ យ  ក្រណុាអ លុរគេះអត្ ់វូល ស  ក្ហុំស
 ងំឡាយ ងំពួងលនេះដល់ខ្ ្ ួ  លោយកូ្ របុសរសីបា តាងំ
ចតិ្ត  គតិ្លវៀរចាក្អំលពើខ្សុឆ្ាង ងំឡាយ  តាែ វ រកាយវាចាចតិ្ត  
មដលល្ប់របរពតឹ្តមា ែក្អំពកីាលែុ    ងឹបា តាងំចតិ្តរបរពតឹ្ត
 វូអំលពើលអ  ជាទ្គីប់គួរ  លដ ើែបីបលំពញបណំងលអជូ ដល់លោក្
 ងំលទ្ វ  ។   ងំល េះចាត្ថ់ា  ជាការរបម្ពម្រក្មលងលពក្ណាស់ 
ល ម្ េះថា  កូ្ បា ល្វើបុណយមខ្ភ្ ឺ  គលឺ្វើបុណយជាែួយរពេះរស់  
រពេះក្លន្ង  រពេះបលងកើត្លោក្  ។  ជាពលិសសល ម្ េះថា  កូ្ បា 
បូជាវនទ បលំពញបុណយ  ជាែួយរពេះរពហម  លទ្វតា  បុពាវ ចារយ  
រពេះអាហុល យយរបស់ខ្ ្ ួ ជាបុណយមា លៅជាប់ជតិ្ ងឹខ្ ្ ួ  
មដលងាយរសួលក្នុងការបលំពញបា  ងំយប់ម្លង  ែ ិដចូបុណយ
ដម្ទ្មដលលៅឆាង យពខី្ ្ ួ  ។ 
 ដលូចនេះែុ  ងឹល្វើបុណយខ្លងលរដដម្ទ្  កូ្ របុសរសីរត្ូវ
មា ស្គម រត្រីឭំក្ កឹ្ដល់បុណយក្នុងផទេះ  ែុ  ងឹវនទ បូជាសំពេះរពេះ
សងឃក្នុងវត្តនន  សូែកុ្លំភច្វនទ បូជាសំពេះរពេះលៅក្នុងផទេះផង
ែុ  ងឹរបលគ ចងាហ  ដ់ល់ភកិ្ខុសងឃអងាស្គែលណរ  រត្ូវ កឹ្បូជា
លភាជ  ចំណីំ    សំពត្អ់ាវស្គវម្សប    ដល់រពេះមដលលៅក្នុងផទេះ  
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ជាែុ សិ   ។  សូែកុ្គំតិ្មត្បុណយខ្លងលរដលោយបលណារ យឲ្យ
មាតាបតិាមដលជរារគរំគ  អត្យ់លក្លំបាក្លំប ិរងទ្កុ្ខលវទ្ន
ខ្ វេះរពកឹ្ខ្ វេះោង ចលនេះល ើយ  ។  រត្ូវខ្លំ្វើបុណយ  ល់ៅមខ្ភ្ ឺ   ់
លពលរត្លចៀក្លោក្លៅស្គរ ប់ឮ  មភនក្ភ្លឺៅលែើលលឃើញ  មាត្់
លៅទ្ទ្លួ  បា   ។  កុ្បំលណារ យឲ្យកាលលវោជាបុណយ  
ក្ ង្ផុត្លៅលោយការល្វសរបមហស  ចាលំ្វើបុណយលពលមខ្
ងងតឹ្  គកឺ្ នុងលពលមដលអនក្ដម៏ា គុណ  បា លេះលោក្ល េះលៅ
លហើយ  នឲំ្យមា ការខ្ក្ខ្ចូតូ្ចចតិ្តស្គរ យលរកាយ  ដលងាហ យ
ខ្សឹក្ខ្សួល  ត្អូញមត្អរលរៀបរាប់  បងហូរទ្កឹ្មភនក្  មបបល េះែ ិជាការ
លអលនេះលទ្  ។ 
 ល្វើបុណយខ្លងលខ្ នើត្  លៅលពលមខ្ក្ពុំងរេះលពញព ្ ឺ គមឺែលឪ
មា ជវីតិ្រស់លៅ  ជាបុណយមដលមា ផោ សិងសលរចើ  ដលូចនេះ
កូ្ របុសរសីរត្ូវពាយែបលំពញបុណយ  ចលំពាេះលោក្អនក្ដ៏
មា គុណ  រគប់លពលលវោ  រហូត្ដល់លោក្ល្វើែរណកាលលេះ
លោក្ល េះលៅ  ក្រ៏ត្វូមត្ល្វើបុណយកុ្សល  ឧទ្ ទសិលភាគផលជូ 
ដល់លោក្ជារបចា ំ  ។   ងំអស់ល េះចាត្ថ់ាកូ្ បា ត្បគុណ
ដល់លោក្  សែតាែពាក្យថា “មាតាបតិាលោក្បា ល្វើគុណ
ដល់កូ្ លហើយ  កូ្ បា ត្បរពេះគុណលោក្វញិ  លោយការទ្ ំកុ្
បរែងុ  ចញិ្ច ឹែមលរក្ា  ជួយល្វើការងារ  ល្វើបុណយទ្ក្ខណិា  ឧទ្ ទសិ
ជូ លោក្    ងំល េះល ម្ េះថា   កូ្ បា ត្បគុណមាតាបតិាលោយ 
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ពតិ្”  ។ 

កុាំរនមត្ថា  ការ ិនស្ធវើ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

លបើរគ ម់ត្ថាែ ិគតិ្ល្វើ លសងៀែឥត្អំលពើខ្ វេះែ សិការ 
រស់លៅផសងលរពងចាវំាសន ប រ់ស ល់ទ្វតារពេះឲ្យជួយ ។ 
ការងារពុអំាចសលរែចបា  មត្ងខ្ក្ចតិ្តរបាណមា ទ្កុ្ខរពយួ 
រស់ផសងតាែក្ែមចាជំ ំយួ រពេះលទ្វតាជួយលត្ើលពលណា ? ៕ 

ឧបាសក្  មុញិ  សាវ៉ា ន  

បុណាយកេុងផ្ទះ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ល្វើបុណយបា បុណយរបាក្ដលនេះ កុ្ឲំ្យរជុលរជួសហួសត្រមា 
លភច្ កឹ្បុណយគុណរពេះម្លថ្្ា រពហមរពេះលទ្វតារក្ាផទេះ  ។ 
គរឺពេះមាតារពេះបតិា  ជាអាហុល យាពតិ្ណាស់ 
កូ្ រត្ូវបូជារកាបសំពេះ  បុណយវលិសសណាស់ក្នុងលោក្យ៍ី។ 
ពាយែលគរពថាវ យវនទ  បូជាអាហារ ចំណីំ 
សំពត្ល់ខ្លអាវរែួស្គវម្សប រចបាចល់ជើងម្ដលោយរជេះថ្ា ។ 
បូជារពេះគុណរពេះក្នុងផទេះ របាក្ដពតិ្ណាស់គម  គុណណា 
របដចូឲ្យបា គុណមាតា បតិាម្លថ្្ាក្នុងលោក្ល ើយ ។ 
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ដលូចនេះកូ្ រត្ូវតាងំចនិរ   ឧសាហ៍ខ្លំ្វើទ្កុ្ឲ្យលហើយ 
មែលឪលៅរស់កុ្លំតាេះលត្ើយ ែ ិរត្ូវដលងាហ យលៅលទ្វតា ។ 
ឯណាលរដពពុីក្ ងិមែល  ឥត្លៅលសងៀែលទ្មលរក្ា 
របូកូ្ របុសរសីរគប់លវោ រហូត្លុេះរគ្លំពញវយ័ ។ 
លោក្គលឺទ្វតា ងិជារពហម បា នែជា្កំ្នុងលោក្យ៍ី 
ជាបុពាវ ចារយអាហុល យយ រត្ូវកូ្ របុសរសីថាវ យវនទ  ។ 
ឱ កាយលលើក្ហត្ថរកាបសំពេះ ទ្កុ្ដចូជារពេះក្នុងវហិារ 
មផល្ឈ្ើចណីំ អំាហារ  លលើក្ជូ បូជា ងំយប់ម្លង ។ 
ពាយែបលរែើរបណិបត្ត ិ កុ្លំ្វសរបយ័ត្នលភច្ស្គម រត្ ី
លបាក្គក្ល់ខ្លអាវ ងំចាស់លម ី ដងទ្កឹ្យប់ម្លងោក្ក់្នុងពាង ។ 
កុ្អំាងឆាន លំ មមី្លរសងរ់ពេះ សមាអ ត្ជរែេះសងឃមត្ែាលង 
មរសក្លៅលទ្វតាែក្ពងឹអាង រឯីទ្កឹ្ពាងមែលរងីសងួត្  ។ 
រត្ូវ កឹ្រសងរ់ពេះលៅក្នុងផទេះ វលិសសពតិ្ណាស់កុ្ឲំ្យហួត្ 
ដសុមក្អលោងអងារសងរ់ហូត្ រចបាចល់បាក្ពូត្អាវស្គវម្សប ។ 
ល ម្ េះថាកូ្ បា យល់រពេះគុណ រពេះដម៏ា បុណយរបលសើរម្រក្ 
ែ ិអាងឆាន ចំាស់ឬឆាន លំ ម ី បុណយអចមិ្ស្ដ តយ៍រាប់ែ ិអស់ ។ 
កូ្ បា បលរែើមាតាបតិា  លោយចតិ្តរជេះថ្ារបាក្ដលនេះ 
ជាអនក្បូជាគុណខ្ពងខ់្ ពស់ លលើសហួសអស់គុណផងដម្ទ្ ។ 
អនក្មា ក្ត្ញ្ញុ តា្ែ៌  របល បវរម្ បារែ ី
 ងំដប់របការផុត្ទ្កុ្ខភយ័ មាគ៌របម្ពលឆាព េះ ពិាវ             ៕ 
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 ិនរក ិនរន   ិនស្រៀន ិនស្ចះ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ហវូងរែគឹែ ិរត្ចូ់លមាត្ខ្់្ល ការងារឯណាអាចសលរែច 
ដល់អនក្លដក្ខ្ ាលិរទ្ែក្ល់្មច ចាែំ ិឈ្នេះលភច្ពតិ្ជាមែ  ។ 
វជិាា ែ ិមដលមា របាក្ដ ដល់អនក្ក្ែសត្ខ់្ ាលិែ ិលរៀ  
បុរត្ណា ងឹអាចលក្ើត្ល ើងបា  ដល់បរមីដលលអៀ ខ្លម សភរយិ  ៕ 

ឧបាសក្  មុញិ  សាវ៉ា ន  

 
 

 
 

 
 

 
កូ្ មាលក្ប់ាល   ចបស់្គោ   ខ្រំតូ្រេះ 
ឆាបដ់ល់ផទេះ   មារ យឯលណេះ   ចាផំ្ូវកូ្  
សួរលគឯង   ចតិ្តចមំបង   លត្ល ហវូ  
ហត្ប់ាត្សូ់ យ   លបើលឃើញកូ្    ឆាបដ់ល់ផទេះ  ។ 

                                               ឧបាសក្  អ ុច  ណាត 
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កត្ញ្ញុតាធ  ៌
បទកាក្គត ិ

មាតាបិតា ជា បុវោ ចារយ ផងកូនប្បុសប្សី  
បង្ហា ត់បងប្ងៀន តាាំងពីកនុងផ្ផៃ គុណធ្ងន់ងប្រើនផ្ប្ក 
 មិនអារពណ៌នា ។ 
ងោកថែថ្នន ក់ែនម បាំងៅលួងងោម ការពាររកា 
ហ៊ា នបដូ រជីវតិ ជួសបុប្តធ្ីតា ជា បុរោរទ្វ 

 មានគុណងប្រើនផ្ប្ក ។ 
ងោកឲ្យជីវតិ ងោកឲ្យគាំនិត ឲ្យរិតតប្បផ្ព 
ឲ្យស្គា ល់ធ្មាា  ជួបរតនប្តយ័ ជា អាហុរនយយ 
 ប្បផ្ពជ័យងជាគ ។ 
ងោកជា ព្រហ្មែ  ធ្ម៌បួនប្បការ ជាទីពឹងប្ជក 
ឲ្យកូនយល់ដឹង នាវត្ព្តរោក្ សូមទទួលយក 
 បុណយទានកុសល ៕ 

ឧបាសក្  ហុមិ  ឆាន ់
 

 



~ 141 ~ 

 

 

 

២១. ពាក្យថា  ស្នងគុណ... 
  
 បានដល់ធម៌ទបី ី   ទនំកុបម្មុងវងសម្រកូលមនិឲ្យសាប-
សូនយ  នងិគោលធម៌ទបួីន,  ម្បរបិរតខិ្ លនួឲ្យបានសមគួរ  ជាអ្នក
ទទលួគករមររក  ។  កូនម្បុសម្សីមានរួនាទជីាអ្នកសនងម្រកូល
(ដចូជាទពំងំសនងឫសសី) ។ កនុងនយ័គនេះកុលបុម្រកុលធតីាម្រូវ
ព្យាយាមតាងំចរិតម្បម្ព្យរឹតខ្ លនួឲ្យបានលអ  កនុងការទទលួមររក
ដដលមាតាបតិាបានដចកឲ្យ  ។ 
 មាតាបតិាម្គប់របូ  ពុ្យដំមនមានរួនាទមី្រមឹដរការដែរកា
បបីាចច់ញិ្ច ឹមកូនម្បុសម្សីឲ្យធគំព្យញវយ័ប ុគ ណ្ េះគទ  គោកទងំ
គទ េដរងមានចរិតម្បាថ្នន   ឲ្យកូនបានគចេះដងឹនវូវជិាា ម្គប់ដបបយា ង
គទើបខ្បំញ្ាូ នកូនឲ្យចូលសាោ  គទេះបជីាគោកម្កខ្សរ ់  អ្រ់
យា កយា ប់ព្យបិាកយា ង្កគ៏ោយ  កសុ៏ខ្ចរិតរស ូទទលួនវូ
បន ទកុម្គប់ជពូំ្យកទងំអ្ស់  គោយមានគោលបណំងចងឲ់្យកូន
មានស័កដយិស  ខ្ ពងខ់្ ពស់ម្បគសើរកនុងសងគម  ។  ដគូចនេះគទ ើបគោក
ទងំព្យរី  ព្យាយាមអ្ស់ព្យកីមាល ងំកាយចរិត  ខ្រិខ្សំនសំម្ទព្យយគដ ើមបី
ទកុផ្គរផ់្ គងច់ញិ្ច ឹមកូនផ្ង  ទនំកុបម្មុងទកុឲ្យកូនសិកាសូម្រគរៀន 
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ផ្ង  លលទកុមួយដផ្នកទកុជាគករមររកកនុងគព្យលដដលគរៀបចកូំន
ម្បុសម្សីឲ្យមានគូម្សករផ្ង  ។  កូនម្បុសម្សីគបបីតាងំចរិតគរិ
ព្យចិារ្ម្គប់គព្យលគវោថ្ន “អាតាា អ្ញ  អាចបានចូលសាោ
សិកាសូម្រគរៀន  មានចគំណេះដងឹម្គប់ម្បការបាន  គោយសារ
កមាល ងំម្ទព្យយ  ដដលគោកឪពុ្យកអ្នកមាដ យបានខ្រិខ្សំនសទំកុ  
គោយកមាល ងំកាយចរិត  ម្បាជាា សាា ររ ី  កមាល ងំគញើសឈាម  ដដល
គោកទងំគទ េបានព្យាយាមទងំយបល់ែៃ ។  ដគូចនេះអាតាា អ្ញ  ម្រវូ
ជាកូនលអ  ោបគួ់រដល់ការព្យាយាម  ជាអ្នករស ូអំ្ណរអ់្រធ់ន់
កនុងការសិកាសូម្រគរៀន  ម្បកបការងារម្គបយ់ា ង  មនិគធេើឲ្យ
គោកឪពុ្យកអ្នកមាដ យ  ខ្កខ្ចូរូចចរិតអ្ស់សងឃមឹ  គោយយក
ម្ទព្យយសមបរតគិៅចាយវាយ  ខ្ ាេះខ្ជា យខ្ ាខី្ជា ឥរម្បគយាជនគ៍ធេើឲ្យ   
អ្គសាចនគ៍ករ តគ៍ឈាា េះ  គម្ពេះដរអំ្គព្យើឆ្គ ឆំ្ គង្មួយគនាេះគទ”។ 
មា ងវញិគទៀរ  គករមររទងំឡាយដដលគោកឪពុ្យកអ្នកមាដ យ
បានដចកចាយឲ្យមក  គទេះបជីារចិកដគីម្ចើនកដ ី កូនម្បុសម្សីគបបី
ទទលួយកគោយគសចកដគីោរព្យ  គម្រកអ្រសបាយរកីរាយ  ម្រូវ
តាងំចរិតគរិថ្ន  វរថុម្គប់យា ងដដលមាតាបតិាបានដចកជូនមក
សុទ ធដរជារបស់មានរលមល  គម្ពេះមានរលមលគោយគុណ  ហូរគចញ
ព្យទីកឹចរិ តដប៏រសុិទ ធរំ្ ងទកឹចរិ តគសនហាដព៏្យរិម្បាកដមកគលើកូន 
ម្បុសម្សី  ។  ដគូចនេះកូនម្បុសម្សី  គបបីគព្យញចរិតព្យាយាម       
ដែរកាការពរ  ម្ទព្យយសមបរតជិាគករមររក  ដដលមាតាបតិាបាន 
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ដចកចាយចំ្ យឲ្យគហើយគនាេះ  ឲ្យបានឋរិគឋរចរិកាល
គងវ់ងស  គោយមនិយកគៅគម្បើម្បាស់ចាយវាយ  កនុងការឥរ
ម្បគយាជន ៍  ឬយកគៅបគម្មើកនុងកាមារមាណ៍ទងំឡាយ  ដចូជា
ម្បម្ព្យរឹតអ្បាយមុខ្បួនម្បការ  ដដលជាម្បមុខ្លនគសចកដវីនិាស
បារប់ង ់  ខ្ចូសមបរតមិ្ទព្យយ  អ្គសាចនគ៍ករ ដគ៍ឈាា េះអ្បបករិតយិស
ខ្ លនួ  នងិវងសម្រកូល  ។ 

អបាយមុមបួនព្បការ 

១.  ឥតថីធតុត ជាអ្នកគលងម្សី ; 
២.  សរុាធតុត ជាអ្នកគលងម្សា ; 
៣.  អក្ខធតុត ជាអ្នកគលងដលបងភ្នន ល់ឬដលបងសីុសង ; 
៤.  បាបមតិត គសព្យគប់មនសុសអាម្កកជ់ាមមិ្រ  ។ 

អ្បាយមុខ្  ដម្បថ្នម្បមុខ្លនគសចកដវីនិាស  ជន្
ម្បម្ព្យរឹតអ្បាយមុខ្ទងំបួនម្បការ  សូមបីដរខ្្មួយកគ៏ឈាា េះ
ថ្ននាឲំ្យវនិាស  ខ្ជរបងគ់ព្យលគវោ  ម្ទព្យយសមបរតគុិណ
ម្បគយាជន ៍    គធេើឲ្យអ្បបអ្នគ់ករ តគ៍ឈាា េះ    បនាទ បបន តេុះវងសម្រកូល 
របស់ខ្ លនួ  ។   ការគលងម្សីគទេះបជីាកនុងម្បគេទ្  ដចូជាម្សី
គព្យសាកដ ី   ម្សីជាគូកំ្ នស់ហាយសានក់ដ ី   សុទ ធដរគធេើឲ្យខ្ជរ 

បងគ់ព្យលគវោ    វនិាសការងារជាគុណម្បគយាជន ៍    ម្ព្យមទងំ 
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គភ្នគសមបរតផិ្ងនានា  បគងកើរបានជាបញ្ហា សម្មាប់ខ្ លនួ  សម្មាប់
ម្គួសារ  សម្មាប់អ្នកដលទ  ដលងបានជាទទីនំកុទកុចរិ តអំ្ព្យកូីន
ម្បព្យន ធ  គម្ពេះខ្ លនួឯងកាល យជាមនសុសកបរផ់្រិ  មានចរិតគវៀចគវរ
ម្បាសចាកសចចធម៌  បងកភ្នព្យគសាកគកគដៅដ ម្កហាយ  កាល យជា
មនសុសឥរគអ្ៀនខ្ជា ស  ។   
 ការផ្កឹសុរា  នាឲំ្យមានគទសដចូជា  នាឲំ្យខ្ចូខ្ជរម្ទព្យយ
បគងកើរឲ្យមានជគមាល េះទស់ដទង  ដខ្ េងគនំរិោន គោយការម្សវងឹ
វគងេង  ជាអ្ណដូ ងនាឲំ្យគរាគគកើរងាយ  ញុងំការននិាទ ឲ្យគកើរ
គ ើង  ជាមនសុសវគងេងដលងដងឹសាា ររ ី  បារប់ងគ់ករ តខ៍្ជា សគធេើ
បញ្ហា ឲ្យចុេះគខ្ាយគៅជាលំោប់  ។ 
 ការគលងដលបងភ្នន ល់  ឬដលបងសីុសងរដមងមានគទស
ដចូជា  កាលគបើបានឈ្នេះដរងគធេើចរិ តឲ្យកាអ កកាអ យសបាយគេលច
ខ្ លនួ  ដរទន ទមឹោន គនាេះ   កជ៏ាគហរុឲ្យគកើរបានជាគព្យៀរគវរាដដគម្ពេះ   
អ្នកដដលចាញ់កពុំ្យងដរគដៅដ ម្កហាយ  រកឱកាសសងសឹកវញិកនុង
គព្យល្មួយ  ។  ធមាតាដលបងសីុសងមដងគគ  មដងឯង  គព្យល
ឈ្នេះចរិតកអ៏្រ    គព្យលចាញ់ចរិតកអ៏្ន ់    រដមងគដៅដ ម្កហាយគម្ពេះ 
គសាកសាដ យម្ទព្យយ  ។  ម្ទព្យយសមបរតដិរងដរវនិាស  គធេើឲ្យ
បារប់ងជ់គំនឿទកុចរិ តអំ្ព្យអី្នកដលទ  គោយអ្ស់រលមលខ្ជងពកយ
សំដ ី   ជាទគីមើលងាយអំ្ព្យសំី្កញ់រមិមិ្រជរិឆ្ៃ យ  ោា ន 
អ្នក្គគម្រូវការគសព្យគប់       គម្ដៅដរអំ្ព្យអី្នកដលបងដចូោន ដរ 
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ប ុគ ណ្ េះ  ។ 
 ការគសព្យគប់  មរិ តអាម្កកន់ាឲំ្យមានគទសដចូជា  នាឲំ្យ
កាល យគៅជាអ្នកគលងដលបងភ្នន ល់  ឬដលបងសីុសង  ឲ្យកាល យគៅ
ជាអ្នកគលងម្សី  គលងម្សា  កាល យគៅជាអ្នកគចេះគបាកម្បាស់គគ
គោយរបស់ដកលងកាល យ  ឲ្យមានចរិតកាល ហានហា នគបាកម្បាស់គគ
គោយរបស់ចគំពេះមុខ្  ឲ្យកាល យគៅជាគចារ  ហា នលួចបលនឆ់្ក់
ដគណដើ មយកម្ទព្យយរបស់អ្នកដលទ  មនិថ្នគព្យលលែៃ  ឬគព្យលយប់។ 

 អ្បាយមុខ្ទងំបួនម្បការ  ខ្្មួយកសុ៏ទ ធដរនាឲំ្យ
វនិាសដចូគពលគរៀបរាប់មកយា ងគនេះ  ។  ដគូចនេះសូមកូនម្បុស
ម្សី  កុសំាកលបងសូមបីដរបន តចិបន តចួមដងមួយកាល  កកុ៏គំសាេះ
គ ើយ   គម្ពេះនាគំញៀនញ ម   មនិងាយនងឹដកខ្ លនួគចញវញិបាន 
គនាេះគទ  ដចូជាគសដ ឋបុីម្រអ្នកមានម្ទព្យយគម្ចើន  ។ 

 

ររឿង  រសដ្ឋីបុព្ត (១) 

 កាលម្ព្យេះបរមសាសាដ សមាា សមពុទ ធ  គងគ់កកនុងលម្ព្យឥសិ-
បរនមគិទយវន័  ម្ទងម់្បារព្យឋបុម្រគសដ ឋអី្នកមានម្ទព្យយគម្ចើន
ម្តាស់ម្ព្យេះធមាគទសនាគនេះថ្ន “អចរតិាា   ព្រហ្ែចរយិ”ំ ជាគដ ើម ។ 
_____________ 

(១) អដ្ឋកថា  ខុទ្ទកនិកាយ  គាថាធម្មបទ្  ភាគ ២ 
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ខ្ ាុសូំមគលើកយកមកសរគសរ  គដ ើមបីបញ្ហា កជ់ាសគងេប
ដចូរគៅគនេះ ៖ 

គសដ ឋបុីម្រគនាេះ  គកើរកនុងម្រកូលអ្នកមានសមបរត ិ ៨០ 
គកាដ ិ កនុងម្កងុពរាណសី  ។  មាតាបតិា  បានឲ្យកូនសិកាគរៀន
សូម្រម្រមឹដរសិលបៈ  គម្ចៀងរាដំរប ុគ ណ្ េះ  គោយយល់ថ្ន  ខ្ លនួ
ជាអ្នកមានម្ទព្យយគម្ចើនគហើយ  សម្មាប់ដចកឲ្យកូន  ។ 

លុេះដល់កូនធគំព្យញវយ័  បានគរៀបអាពហ៍ព្យពិហ៍
ជាមួយគសដ ឋធីតីាកនុងម្រកូលមួយ  ដដលមានការគចេះដងឹម្រមឹដរ
សិលបៈគម្ចៀងរានំងិមានសមបរត ិ ៨០ គកាដដិចូោន   ។  លុេះដល់
គព្យលជាខ្ជងគម្កាយមក  មាតាបតិាទងំសងខ្ជងបានគធេើមរណ
កាលអ្ស់គៅម្ទព្យយទងំ ៨០ គកាដពិ្យរីដង  បានធ្លល កម់កគលើ
សាេ ម-ីេរយិារមួោន ម្រូវជា ១៦០ គកាដ ិ  ។  គសដ ឋបុីម្រដរងចូល
គៅោល់ម្ព្យេះរាជាកនុងមួយលែៃបដីង   ។    គព្យលគនាេះពួ្យកអ្នកគលង
កនុងនគរ   ជាអ្នកផ្កឹសុរា   នាោំន គរិថ្ន ៖  “គបើសិនជាពួ្យកគយើង
អាចលបួងលួងគោមគសដ ឋបុីម្រគនេះឲ្យផ្កឹសុរា  បរគិភ្នគសាច់
ដកលមជាមួយពួ្យកគយើងបាន  ម្បាកដជាសបាយគហើយ  គម្ពេះគគជា
អ្នកមានម្ទព្យយសមបរតគិម្ចើន”  ។  ពួ្យកអ្នកគលងគម្បើគព្យលមនិយូរ
ប ុនាា ន  គសដ ឋបុីម្របានធ្លល កចូ់លកនុងអ្បាយមុខ្  ជាអ្នកគញៀន
ញ ម  កនុងការផ្កឹសុរាមនិថ្នគព្យលយប់ឬលែៃ  មានពួ្យកអ្នកគលង
គចាមគរាមជាបរវិារ   ដហហមអ្មមុខ្គម្កាយ   គឆ្េងសាដ សំម្សាក ់
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សម្សា ំ  ចំ្ យម្ទព្យយជាគករមររករបស់មាតាបតិា  ។  មួយ
លែៃៗ   មួយរយកហាបណៈខ្ លេះមួយពន ់  ព្យរីពនក់ហាបណៈខ្ លេះ  
រហូរដល់អ្ស់ម្បាកទ់ងំ ១៦០ គកាដ ិ  លកដ់ដីម្សចកំារអ្ស់
គហើយ  លករ់បស់គម្បើម្បាស់កនុងផ្ទេះអ្ស់គទៀរគដ ើមបីបគម្មើការ
សបាយ  រហូរដល់មានវយ័ចាស់  ម្រូវគគរបឹអូ្សបគណដ ញ
គចញអំ្ព្យផី្ទេះ  ។ 
 គកគព្យលខ្ លនួចាស់  ម្រូវវនិាសម្ទព្យយសមបរតអិ្ស់ដគូចាន េះ
គសដ ឋបុីម្រគនាេះ  នាេំរយិាគៅអាម្ស័យគកៀនជញ្ហា ងំផ្ទេះលនជនដលទ  
កានអំ់្ដបងគដ ើរសំុទនគគ  បរគិភ្នគេរតដគ៏សសអំ្ព្យជីនដលទ  ។ 
 លែៃមួយ  ម្ព្យេះសាសាដ ទរគ ើញអ្នកទងំព្យរីគនាេះឈ្រគក
ម្រងទ់េ រសាោឆ្ន ់ រងច់ាទំទលួយកគភ្នជន  ដដលជារបស់េកិេុ
កគំោេះនងិសាមគណរឲ្យ  គទ ើបម្ទងគ់ធេើនវូការញញឹមឲ្យម្បាកដ ។
ម្ោគនាេះម្ព្យេះអានន ទគរថរ      កទ៏លូសួរនវូគហរុដដលនាឲំ្យម្ព្យេះអ្ងគ     
ញញឹម  ។  ម្ព្យេះសាសាដ   កាលនងឹម្តាស់ដគូចនេះថ្ន ៖ “មាន លអានន ទ
អ្នកចូរគមើលគសដ ឋបុីម្រ  ដដលមានម្ទព្យយគម្ចើនគនេះ  បផំ្លល ញម្ទព្យយ 
១៦០ គកាដឲិ្យអ្ស់គៅ  គហើយនាេំរយិាគដ ើរសំុទនគគកនុងនគរគនេះ
ឯង,  មាន លអានន ទ !  គបើសិនគសដ ឋបុីម្រគនេះ  មនិញុងំគភ្នគ
ទងំឡាយឲ្យអ្ស់គៅ  គហើយខ្មំ្បកបការងារកនុងបឋមវយ័  គគ
នងឹបានជាអ្គគគសដ ឋកី នុងនគរគនេះឯង,  គបើោរគ់ចញបួសនងឹបាន
សគម្មចជាអ្រហរត,  េរយិារបស់គគនងឹតាងំគកកនុងអ្នាោមផិ្ល 
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គបើមនិបផំ្លល ញម្ទព្យយឲ្យអ្ស់គៅ     គហើយខ្មំ្បកបការងារ        កនុង 
មជឈមិវយ័  នងឹបានជាគសដ ឋទីពី្យរី,  គបើគចញបួសនងឹបានជា
អ្នាោម,ី  េរយិារបស់គគនងឹតាងំគកកនុងសកទោមផិ្ល,  គបើ
មនិគធេើម្ទព្យយឲ្យអ្ស់គៅ  ម្បកបការងារកនុងបចឆមិវយ័  នងឹបានជា
គសដ ឋទីបី,ី  គបើនងឹគចញបួស  បានជាសកទោម,ី  េរយិារបស់គគ  
នងឹតាងំគកកនុងគសាតាបរតផិ្ល  ។  ឥ ូវគនេះ  បុម្រគសដ ឋនីុ  េះ  
សាបសូនយទងំគភ្នគៈជារបស់ម្គហសថ  សាបសូនយទងំសាមញ្ា
ផ្ល (ផ្លរបស់សមណៈ)  កក៏ាលសាបសូនយគហើយ  គទើបដចូជា
សរេគម្កៀលកនុងេកស់លូរដគូចាន េះ”  ។ 

 ការគលើកយកគរឿងគនេះមកជានទិសសន ៍  កគ៏ដ ើមបីបាន
បញ្ហា កប់ដន ថមឲ្យកានដ់របានចាស់ថ្ន      ការម្បម្ព្យរឹតអ្បាយមុខ្   
សូមបីដរខ្្មួយ   ករ៏ដមងគធេើឲ្យវនិាសខ្ជរបង ់  ទងំម្ទព្យយ
សមបរត ិ  ទងំគុណធម ៌  ទងំកាលគវោ  នាឲំ្យគសាកគកគដៅដ
ម្កហាយ  ខ្ េល់ខ្ជេ យសាដ យគម្កាយ  ដចូជាគសដ ឋបុីម្រដដលម្ព្យេះ
មានម្ព្យេះភ្នគ  ម្ទងស់ដមដងថ្ន ៖ “មនិខ្សុអំ្ព្យសីរេគម្កៀលចាស់  
សំកុកគកកនុងេក ់ ដដលអ្ស់ម្រគីហើយដគូចាន េះ”  ។  
 ដគូចនេះកូនម្បុសម្សី  គបបីគគចគវសគជៀសឲ្យឆ្ៃ យ  អំ្ព្យី
អ្បាយមុខ្ទងំឡាយ  ម្ព្យមទងំថ្នន គំញៀនទងំពួ្យង  ជាគហរុនាឲំ្យ 
វគងេងសាា ររ ី    បារប់ងរ់លមលលនគុណធម៌     ម្រូវព្យាយាមគរិថ្ន   
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អាតាា អ្ញនងឹដែរកា    ការពរម្ទព្យយសមបរត ិ    គករមររកដដល 
មាតាបតិាគោកបានដចកចាយរដំលកមកគហើយ  គទេះបជីារចិកដី
គម្ចើនកដឲី្យបានគងវ់ងស  សូមបីដរម្រូវការចាយវាយគម្បើម្បាស់  ក៏
ចាយវាយគកកនុងគុណម្បគយាជន ៍  ចារដ់ចងឲ្យមានរុលយភ្នព្យគឺ
ចំ្ យគចញបគំព្យញចូល  ម្រូវគចេះម្បមាណកនុងការចាយវាយ  
គម្បើម្បាស់ធនម្ទព្យយគៅតាមសមរថភ្នព្យ  នងិកមាល ងំម្ទព្យយគោយ
មនិខ្ ាេះខ្ជា យគព្យក  ឬកម៏និរបិរគរបៀរគព្យក  ។ 
 ការដដលកូនម្បុសម្សី  ម្រូវម្បរបិរតខិ្ លនួឲ្យបានលអសម
គួរគនាេះ  ពុ្យដំមនដរគដ ើមបីទទលួនវូគករមររកប ុគ ណ្ េះគទ  គកូឺន
ម្រូវមានការព្យាយាមសិកាគរៀនសូម្រ  ដសេងយល់ឲ្យបានគចេះ
ដងឹ  ទងំគរគិោក  គរធិម៌  នងិម្រូវការព្យាយាមតាងំកាយ
វាចា  ចរិ ត  ឲ្យបានឋរិគកកនុង  សីលធម៌  ចរយិាធម៌  សុជវីធម៌
ម្បកបមុខ្របររដំណងនាទ ី  មានករិតយិសលបីលាញគករ ដិ៍គឈាា េះ
ព្យគីរាេះសុសសាយគៅសព្យេទសិទងំឡាយ  រហូរមានអ្នកេូមផិ្ង
របងជរិឆ្ៃ យរកីរាយសបាយរាកទ់ក ់  នកឹេនកសួររក  គពល
សរគសើរថ្ន ៖ “អ្នកនុ  េះជាកូនគៅគោក្  មាតាបតិា  ជដីនូជតីា
គឈាា េះអ្េ ី  ដសម្សឡាយម្រកូល្ ?”  យា ងគនេះជាគដ ើម  គទ ើប
គឈាា េះថ្ន “សនង”  ពកយថ្ន “សនងម្រកូល”  បានដល់កុលបុម្រ
កុលធតីា  ជាអ្នករកាខ្ លនួឲ្យបានលអ  ឋរិគកកនុងគុណធម៌  ជាអ្នក
រណំម្រកូលនងឹគលើកសទួយជួយឲ្យម្រកូលឋរិគកកនុងគករ តិ៍គឈាា េះ 
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ព្យគីរាេះលបី  ។ 
 

បុរាណភាសតិ 

» ខែរះឆ្លងផ្ល វូ កូនកកើតមុនឪ ពតាក ើរកេង   

 ពកយថ្ន“ដខ្រេះឆ្លងផ្លូវ”សំគៅដល់គព្យលគវោជាខ្ជងគខ្ នើរ
លផ្ទគម ម្ស េះ  ម្បាសចាកព្យព្យក  ម្ព្យេះចន ទរេះខ្ ពស់ផុ្រចុងម្ព្យកឹស
លម្ព្យ  បញ្ហច ងំរសាីដម៏្រចេះម្រចងគ់ម្សាចម្សប់ដណដ បគ់លើេព្យដផ្ន
ដដនព្យសុធ្ល  កចំារក់ារល់សបងងរឹអ្ន ធការ  ឲ្យវនិាសបារប់ងគ់ៅ
ញុងំសភ្នព្យលនរាម្រកីាល  ឲ្យមានព្យន លមឺ្សទនគួ់រឲ្យគយគន់
ចាបច់រិ តផ្ ដរិអារមាណ៍  ចគំពេះទសសនយីភ្នព្យទងំអ្ស់សុទ ធដរ
ម្សស់ម្រកាល  ។  គម្បៀបបានកុលបុម្រកុលធតីា  បានសិកា
មានចគំណេះដងឹ  មានគភ្នគសមបរត ិ  គុណសមបរត ិ  ករិ តយិស   
លបីលាញគករ តិ៍គឈាា េះព្យគីរាេះលអ  គួរជាទរីកីរាយសបាយចរិតលន
មាតាបតិា  ញរមិមិ្រសាចស់ាគោហរិជរិឆ្ៃ យ  ។ 
 ពកយថ្ន“កូនគកើរមុនឪ” បាននយ័ថ្ន  គព្យលខ្ លេះមាតាបតិា
គោកគកើរមកចគំលើកាលវបិរត ិ  កាលគវោមនិចគម្មើន  សម័យ
សង្គ្ងាគ ម  ម្សុកគកើរកលយុគទរុ ភកិស  អ្រយ់ា កលំបាកលំបនិ  ខ្ េេះ
គសបៀងអាហារ  ឥរមានសាោ  វរតវា អារា ម  ោា នទងំម្គ ូ     
អាចារយ    គទ ើបគោកអ្នកដម៏ានគុណទងំឡាយគនាេះ     គោកពុ្យ ំ 
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បានសិកាសូម្រគរៀន  ឥរមានចគំណេះដងឹ  ។  ចដំណកកូនៗគកើរ
មក  ចគំលើកាលសមបរត ិ គសឺម័យគជឿនគលឿន  សមបូរសបាយ 
កូនបានសិកា  មានចគំណេះដងឹ  មានគុណធម៌  មានអ្េីៗឧរតម
ម្បគសើរជាងគោកឪពុ្យកអ្នកមាដ យ  ដដលគោកោា នម្រងគ់នេះ  
គទ ើបចារថ់្នកូនគកើរមុនឪ  ។ 
 ពកយថ្ន“ព្យតាគដ ើរគលង” បាននយ័ថ្ន  កុលបុម្រកុលធតីា
ជាអ្នកមានគុណធម ៌  ចរយិាធម៌  សុជវីធម៌  មានគករ ដិ៍គឈាា េះលអ
បានទទលួការសរគសើរ  គលើកកមពស់ឲ្យរលមលអំ្ព្យអី្នកដលទ  គធេើឲ្យ
លបលីាញដល់វងសម្រកូល  គទើបបានគឈាា េះថ្ន  ព្យតាគដ ើរគលង។ 

មតិច្រើន  រច្មើនខាង្តូវ 

កុយំកមរដិរមាន កឯ់ង  គលើកមកែលងឹដែលងថ្នម្បលព្យ 
យកមរគិម្ចើនមកវនិចិ ឆយ័ ការងារយប់លែៃចគម្មើនបាន ។ 
ចងកេឹះមួយបាចក់ាចម់និបាក ់ គធេើការគម្ចើននាកព់្យរិជាមាន 
ចគម្មើនគកើរម្គប់ម្បការបាន គជាគជយ័ជាយានឈានគៅមុខ្    ៕  

ឧបាសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 

រោក្នីតិបក្រណ៍ 

ទងកមុទម្បមាណទជីលសាថ ន វនិយ័ម្បមាណម្រកូលវងស 
វាចាម្បមាណម្បាជាគលល លៃង ់ គកា លាុងម្បមាណលនព្យសុធ្ល ។ 
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ម្បមាណជគម្ៅទកឹព្យនិរិយ  ឲ្យដកម្ព្យលិរវាស់ដវងវា 
ម្បមាណម្រកូលអ្នកកាចជា ឲ្យគមើលករិយិាអាការគចញ   ។ 
ម្បមាណអ្នកឈាល សលវម្បាជាម្បាយ គមើលកាលនយិាយគពលមកមញិ 
ម្បមាណម្បែព្យជីដីគីដញ  គមើលគកា គខ្ៀវគចញអាម្កកល់អ   ៕ 

បុរាណគតិ 

» សកមលងបកភាសា កិរិយាបកត្តកូេ  ។ 

» ត្តកូេសរជាតិ មាយាទសរពូជ   ។ 

 កុលបុម្រកុលធតីា  មាននាទជីាអ្នកសនងម្រកូល  ដែរកា
ម្ទម្ទងម់្រកូលដចូជាទគំនៀមទោំប់  ម្បលព្យណី  វបបធម៌  អ្រយិ-
ធម៌  ដដលជដីនូជតីាមាតាបតិា  បានដែរកាការពរទកុមកជា
គម្ចើនរណំរវងសយូរលងម់កគហើយ  ។  អ្េី្ដដលលអម្បលព្យកូន
ម្បុសម្សីម្រូវព្យាយាម  រកាការពរឲ្យបានគងវ់ងស  នងិខ្ំ
ម្ទម្ទងគ់លើករគមកើង  ឲ្យបានកានដ់រម្បគសើរគ ើងដែមគទៀរ  ។  អ្េី
្ដដលគ ើញថ្នមនិលអ  មនិគួរយករម្មាប់ម្តាបត់ាម  ដចូជា
ទគំនៀមទោំប់ខ្ លេះម្បាសចាកគហរុផ្ល  គកឺារគជឿម្ពយម្ព្យក័ស
អារកសអ្នកតា  បញ្ចូ លគខ្ជា ច  បញ្ហា នគ់មមរ ់  បួងសួងបនម់្សន់
អ្ងេរករ  អំ្ពវនាវរាវរកឲ្យពួ្យកគទវតាមកជួយជាគដ ើមកដ ី ចារជ់ា
អ្បយិជគំនឿ  មានការគជឿកានរ់ៗោន ជាទមាល ប់  ជាប់តាងំព្យគីម្ព្យង
ម្ព្យទឹ ធ  កូនម្បុសម្សីគបបីលេះបង ់  គោយគម្បើបញ្ហា សាា ររ ី   យល់  
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អំ្ព្យគីហរុផ្ល  គដឺងឹឲ្យដល់យល់ឲ្យម្បាកដ  ររឲ់្យទនយុ់គ
សម័យលនព្យេិព្យគោក  ដដលកពុំ្យងដរវវិដ ដគឆ្ព េះគៅមុខ្ជាលំោប់  
គដ ើមបីគជៀសវាងអំ្ព្យមីនសុសខ្ លេះដដលជាគឈ្លើង  ជាលចលនសងគម
ចូលចរិតបន លគំបាកម្បាស់គកងម្បវញ័្ច   គោយយកទមាល ប់អាម្កក់
ខ្សុចាកគហរុផ្លមកសាបគម្ពេះបណដុ េះជាមុខ្របររកសីុ  ដចូគធេើ
ជាម្គគូខ្ជា ច  អាបធាប ់  អ្នកតាម្ពយ  ម្គូទយម្គូទសសន ៍  ម្គូ
គម្សាចម្គូគបាចម្គូដក  គលើករគមកើងខ្ លនួជាអ្ចឆរយិបុគគល  មាន
បុណយបារមយីា ងគនេះយា ងគនាេះ  ។  កូនម្បុសម្សីគបបីជាមនសុស
ឈាល សវាងលវ  ជាអ្នកមានសាា ររយីល់ទនគ់ហរុការណ៍  កុឲំ្យគគ
គដៀលថ្ន  ជាមនសុសគលល ក  ជាមនសុសបួនម្ជុង  ដ ូំងមូល  ។ 
ដគូចនេះពកយថ្ន “សនងម្រកូល”  ឬរកាវងសម្រកូលគនេះ  សងករធ់ ៃន ់
គៅគលើគសចកដលីអ  គុណធម៌  សីលធម៌  ចរយិាធម៌  សុជវីធម៌
ចគំណេះដងឹម្ព្យមទងំម្បាជាា សាា ររ ី  គកូឺនម្រវូព្យាយាមម្បម្ព្យរឹត
បដបិរតគិោយគសចកដគីោរព្យ  ទងំឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ ានួ  គោយតាងំ
ចរិតគរិថ្ន  អំ្ណឹេះអ្រអំ់្ព្យមីាតាបតិាគៅ  មានដរខ្ លនួគនេះគហើយជា
អ្នកបន តវងសម្ទម្ទងម់្រកូល  ។  ដសម្សឡាយគករ ដគ៍ឈាា េះ  របស់
ដនូតាមាតាបតិា  ដដលអាចឋរិគឋរចរិកាលគៅបាន  ម្ព្យមទងំ
អាចចគម្មើនវនិាស  គថ្នកទប  លែលែនូរ  កគ៏ោយសារកុលបុម្រ
កុលធតីា  ជាអ្នកដែរកា  ជារំ្ ងរណំរគរៀងមកម្គប់កាល
សម័យ   ។   អាកបបករិយិា  ចររិ  ស ដ្ ប់ធ្លន បរ់បស់កុលបុម្រ 
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កុលធតីាគនេះឯងគហើយ  ជាចគមលើយអាចគៅបញ្ហា កប់ងាា ញឲ្យអ្នក
ដលទ     ដងឹយល់សាគ ល់ព្យអី្រតសញ្ហា ណ      ពូ្យជព្យងសម្រកូលជារិ
សាសនម៍្បាកដចាស់បាន  ។  គដ ើមបីរកាម្រកូលឲ្យបានគងវ់ងស
ម្រូវម្បរបិរតតិាមគោលធម៌បួនម្បការ(១)ដចូមានរគៅគនេះ ៖ 
 ធមបួ៌នម្បការ  ជាគហរុគធេើឲ្យម្រកូលបានមាទំ ំ  តាងំគក
បានយូរ  គៅថ្ន  ក្លុចិរដ្ឋិតិធម៌  មានបួនយា ងគ ឺ៖ 

១.  នដ្ឋំ  គរេសនត ិ    គចេះដសេងរកនវូរបស់ដដលបារ់
គៅដដលមនិបានតាងំគក  មនិគចេះដរបគ ដ្ យឲ្យអ្ស់គៅ  
គោយការខ្ ាេះខ្ជា យគ ើយ ;    

២.  ជណិណំ   បដ្សិងខររានត ិ គចេះជួសជុលរបស់ដដល
ចាស់ម្ោមំ្ោ  មនិគចេះហុហឺារកែា ី គោយមនិគចេះសនសំសំលចគនាេះ
គ ើយ ; 

៣.  បរមិិតបានរភាជនា   សាគ ល់ម្បមាណកនុងការ
បរគិភ្នគ  គម្បើម្បាស់  ទទលួបាយទកឹរាល់លែៃ  គចេះលលលកតាម
ឋានៈ  មនិតាមដរចណំង ់ ដដលចងសីុ់ចងផ់្កឹគនាេះគទ ; 

៤.  សលីេនតំ  ឥតថឹ  វ  បុរសិ ំ វ  អាធិបរចេ  ឋរបនដ ិ 
តាងំង្គ្សដី  ឬបុរស  អ្នកមានសីលឲ្យជាអ្នកម្គប់ម្គង  រកាម្ទព្យយ
សមបរតកិ នុងលល ងំ  ។ 
_____________ 

(១) អភិញ្ញា វគគ  កុលសូត្រ  អង្គុរតរនិកាយ  ចរុកកនិបារ  សុរតនតបិដ្ក  លលខ  ៤៣ ទ្ំព័រ ២៧០ 
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ពកយថ្ន “របសនង”  ដចូបានអ្ធបិាយគរៀបរាបម់ក
ប ុគណណេះ  គទេះបជីាកូនម្បុសម្សីបានម្បម្ព្យរឹតគោរព្យបដបិរតឲិ្យបាន  
គព្យញបរបូិណ៌គហើយកគ៏ោយ    កគ៏កគឈាា េះថ្នមនិទនម់្គប់ម្ោន ់
ឲ្យសមលាមនងឹពកយថ្ន  ម្ព្យេះគុណមាតាបតិាគកគ ើយគទ  ។ 

តាមម្ព្យេះពុ្យទ ធដកីា  របស់ម្ព្យេះព្យជិរិមារសាសាដ ចារយ  ម្ព្យេះ
អ្ងគម្ទងម់្តាស់យា ងគនេះថ្ន “សូមបដីរកុលបុរត  កុលធតីាគនាេះ  
មានអាយុមួយរយឆ្ន  ំ បានចញិ្ច ឹមមាតាបតិាគោយចរិតម្ជេះថ្នល   នងិ
ការគោរព្យម្សឡាញ់យា ងលម្កដលង  ផ្គរផ់្ គងទ់នំកុបម្មុងគោយ
អាហារចណីំ  សំព្យរអ់ាវសាវលសប  គកម់្ចបាចគ់ជើងលដ  យប់ម្ព្យកឹ
ោៃ ច  ម្ព្យមទងំគលើកមាតាោកគ់លើសាា មាេ ង  បតិាោកគ់លើសាា
មាេ ង  តាងំចរិតបបីាចរ់កាថ្នន កែ់ នម  គោកទងំព្យរីគោយគសចកដី
ម្ជេះថ្នល   គោរព្យគការដម្កងជាទបីផុំ្រ  ។  គទេះបជីាគោកទងំព្យរី  
បគនាទ បងមូ់ម្រោមក  គព្យញចរិតគបាកគកម់្ចបាចោ់ងសមាអ រឥរ
មានគខ្ ពើម  សូមបដីរបន ដចិបន តចួគសាេះគ ើយ  បុម្រធតីាបានគធេើយា ង
គនេះ  រហូរម្គប់មួយរយឆ្ន  ំ  អ្ស់អាយុលេះគោកគនេះគៅវញិ  ក៏
គឈាា េះថ្នគកពុ្យទំនប់ានសងគុណមាតាបតិាគនាេះឲ្យម្គបធួ់នលាម
គកគ ើយដដរ”  ។    
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បុណ្យរំឭកគុណមម៉ែ 
បទកាកគត ិ

មម៉ែព្រះឧត្ដម ធលំ ើសអស់ព្រហ្ម    ធលំ ើសលេវតា 
មម៉ែឲ្យកំលំតើ ត្ បល្កើត្លោកា អត្់រីមាតា 
 លោកាគ្មម នន័យ ។ 
១២ឧសភា ព្បតមយវន្ទា  ឧេាិសររជយ័ 
រឭំកំគុតមម៉ែ ប្អ មំី្ យាយ  កូំនលៅបអូនព្សី 
 ឧត្តមភរយិា ។ 
អាយុវតណៈ រ ៈសុខៈ ដ ់មម៉ែព្គបគ់្មា  
ចព្មុ្ ចលព្មើន លកំើនោភសមបទា ព្គប់លរ លវោ 
 ជួបមត្ធម៌សងប ់ ។ 
សុភម្គ  សុខសានតនិម  វបុិ ព្គបស់រវ 
សិរសុីខដុម មលន្ទរមយថ្ងងយប ់ លចៀសចាកំធុញងប់
 សងប់កំានតហ្ឫេយ័។ 
សូមជួបផ បុតយ កូំនៗសាគ  ់គុត មម៉ែជាព្បព្កំត្ ី
កូំនរស់កំាុ្ធម ៌ មិនឲ្យលព្គ្មះភ័យ មម៉ែសុខសួសតី 
 និរនតរល៍រៀ្លអើយ ៕ 

    ឧបាសក ហុ្មិ ឆាន ់
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២២. ពាក្យថា  សងគុណ... 
  
 បានដល់ការសងដោយ  “គុណធមបួ៌នប្បការ”  ដដល
កូនប្បុសប្សីគបបីសិកាសូប្រដរៀន  ឲ្យបានដ េះច ាំដងឹយល់ស្ដា ប់
 ូល រិតនវូរម្មៃគុណ  នងិគុណធម៌ដ េះៗឲ្យបានពរិប្បាកដ
ដ ើយប្រូវបដបិរតដិៅតាមដោលធម៌ទ ាំងបួនប្បការដនេះ  ឲ្យបាន
ខ្ជា បខ់្ ានួដោយខ្ ៃនួឯង ។  ដបើសិនជាដោកឪពុកអ្នកម្ដា យ  ដោក
ពុាំទនប់ានដ េះដងឹ  ឬមនិទនប់ានយល់ស្ដា ល់ដោលធម៌ទ ាំងបួន
ប្បការដនេះ  កូនប្បុសប្សីប្រូវពាយាមពនយល់ដណ ាំ  ប្បាប់
ដោកទ ាំងពរី  ឲ្យបានដ េះច ាំស្ដា ល់យល់ ូល រិត  បដបិរតតិាម
ដោលធម៌ដ េះ  ដោយដស កាដីពញ រិតប្រេះថ្លៃ ជាន ិច  ដ ើប
ដ ម្ េះថ្លកូនប្បុសប្សី  បានសងគុណម្ដតាបតិាដោយពរិ  មនិ
ខ្សុអ្ាំពពីាកយថ្ល “ប្បាកប់្រវូសងដោយប្បាក ់  គុណប្រវូសង
ដោយគុណធម”៌  យា៉ាងដនេះជាដដ ើម  ។ 

ធម៌ ៤ (បួន)ប្បការ 

 ១.  សទ្ធា  ដរឿកមម  នងិផលរបស់កមម ; 
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 ២.  សលីៈ ការរកាកាយវាចឲ្យបានដរៀបរយលអ ; 
 ៣.  ចាគៈ ការបរចិច គទន ; 
 ៤.  បញ្ញា  ការយល់ដងឹអ្ាំពដី រុផល  ។ 

បុប្រធតីា  ដដលម្ដនដោលបាំណងសងគុណម្ដតាបតិា
ឲ្យបានសមតាមប្បាថ្លន   ប្រូវតា ាំង រិតគរិពាយាមសិកា  សូប្រ
ដរៀនរមកល់ខ្ ៃនួឲ្យបានជាអ្នកដ េះដងឹ  ដផនកផៃូវធម៌  ជាអ្នកប្បប្ពរឹត
បដបិរត ិ  ឲ្យម្ដនគុណធម៌ខ្ ពស់  ដដ ើមបីបានពនយល់ដណ ាំម្ដតា
បតិា  ឲ្យបានយល់ ូល រិត  នងិបានបដបិរតតិាមដោលធម៌ទ ាំង
បួនប្បការដនេះឲ្យបានខ្ជា ប់ខ្ ានួ  ។ 

កាលដបើម្ដតាបតិា  ដោកពុាំទនម់្ដន “សទា ”  គជឺាអ្នក
ពុាំទនម់្ដនរាំដនឿកនុងកមមផល  បាននយ័ថ្ល  មនិដរឿបាបបុណយ
គុណដទសខ្សុប្រវូ  មនិដរឿប្ពេះពុ ាស្ដស   មនិប្រេះថ្លៃ កនុង
ប្ពេះររនប្រយ័  កូនប្បុសប្សីប្រូវពាយាមពនយល់ដណ ាំដោក
ឲ្យបានយល់ ូល រិត  ម្ដនរាំដនឿកនុងកមមផលបាបបុណយ  ម្ដន
 ាំនកុ កុ រិ តក នុងប្ពេះពុ ាស្ដស   ដោរពគុណប្ពេះម្ប្រររន៍
ដោយ រិតប្រេះថ្លៃ ពរិប្បាកដ  ។ 

កាលដបើដោកពុាំទនម់្ដន “សីល”  គដឺោកទ ាំងដ េដៅ 
ពុាំទនប់ានរកាសីល  ពាយាមដកឹ ាំពនយល់ដបើកឱកាស  ឲ្យ
ដោកបានរកា “សីល”  តា ាំងព ី“សីលប្បា ាំ”, “ឧដបាសថសីល”,  
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“អ្រដិរកសីល”  តាមដស កាបី្រូវការ  ដ រ  រិតប្រេះថ្លៃ របស់
ដោកផង  ។ 
 កាលដបើម្ដតាបតិា  ដៅពុាំទនដ់ េះ “បរចិច គ” ធនធានឲ្យ
ដៅជាទន  ដោយដោកម្ដន រិត ដងអៀរ ងអល់  ពុាំទនយ់ល់ឲ្យ
បានពរិប្បាកដ  អ្ាំពគុីណរម្មៃម្ន “ទន”  ឬកម៏្ដន រិតជាប់រាំពាក់
ដោយ “ដោភម ឆរយិ”  ដលើប្ ពយសមបរតណិាមួយ  ដោយពុាំ
ទនដ់ េះដ កចយ   ាំណាយរួយឲ្យបានជាផលប្បដយារន៍
សប្ម្ដប់សងាមជារ ិ សងាមស្ដស   សងាមដោកដ ដ េះ  កូន
ប្រវូពាយាមពនយល់ដណ ាំដោក  រ ូរបានយល់ ូល រិត  
ដ េះបាំដពញទនបាន  ។ 
 កាលដបើម្ដតាបតិា  មនិទនម់្ដន “ប្បាជាា ”  កនុងការដងឹ  
យល់ឲ្យដល់រដប្ៅម្នកមមផល បាបបុណយគុណដទសដៅពុាំទន ់
 ូល រិតពរិប្បាកដ ាស់ោស់  កូនប្បុសប្សីមនិលេះោកធុ់រៈ
កនុងការពនយល់ដណ ាំដ េះដ   ប្រូវពាយាមពនយល់ដោកដ ើយ
ពនយល់ដ ៀរ  ។  ពុាំដ េះដស្ដរ  ប្រូវលេះបងដ់ពលដវោរូន
ដោកដៅវរត  រួបដោកអ្នកប្បារា  ដដលម្ដនដវាហារ ៃ្ សម្វ
ខ្ជងធម៌អាថដ៌ដលអា ពនយល់ដណ ាំដោកជាដរឿយៗ  រ ូរ
ដល់ដោកដកើរម្ដនប្បាជាា   យល់ដ រុការណ៍ពរិ  ម្ដនគាំនរិដរឿ
កមមផល  ដ េះរកាសីល  រកីរាយប្រេះថ្លៃ កនុងការបាំដពញទន  ម្ដន
ពន ៃគឺ ឺ“បញ្ញា ”  យល់ ូល រិត   ាំដពាេះកងការកុសលប្គប់ប្បការ 
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ដោយខ្ ៃនួឯង  ។  ការសងគុណដនេះ  លុេះប្តាដរកូនៗដបើក រិតឲ្យ
 ោូយ  លេះបងដ់ពលដវោ  ដបើកឱកាសរូនម្ដតាបតិាឲ្យបាន
បាំដពញបុណយ  ស្ដា ប់ធម៌  តាមដ រ  រិតប្រេះថ្លៃ   ដដលដោក
ទ ាំងពរីអា ដធេើដៅបាន  ពុាំដមនយកម្ដតាបតិាកាំពុង្ន ូល   
វយ័ររាឲ្យដោកច ាំផទេះ  ដមើលដថរកាដៅ  បាំដពញការងារឲ្យខ្ ៃនួ
ដរមា៉ាងដ េះដ   ។ 
 ដបើសិនជាម្ដតាបតិា  ដោកជាអ្នកបានដោរព  បដបិរតិ
ប្បកានត់ាមដោលធម៌ទ ាំងបួនបានខ្ជា ប់ខ្ ានួដ ើយ  កូនប្បុសប្សី
ប្រូវរួយឧបរថមភ ាំនកុបប្មងុ  សប្មួលដពលដវោ  ប្ពមទ ាំងផាល់
 រុបប ចយ័រូនោរ ់  តាមសមរថភាពដដលខ្ ៃនួអា ដធេើបាន  នងិ
តា ាំង រិតប្រេះថ្លៃ អ្នដុម្ដ  នវូគុណបុណយកុសល  ដដលដោក
បានស្ដង   បានបាំដពញ   ដ ើបបានដ ម្ េះថ្ល  ជាកូនប្បម្ព  កនុង
 ាំដណាមកូនទ ាំងបបី្បដភ   ម្ដនដរកូនប្បដភ  មួីយដ   ដដល
អា សងគុណម្ដតាបតិាបាន  ។ 

ក្នូបីប្បភភទ្(១) 

កូនបបី្បដភ គ ឺ  
១.  អតិជាតបុប្ត បុប្រដដលលអជាងម្ដតាបតិាខ្ជង 

_____________ 

(១) បុត្តសូត្ត្  ខុទ្ទកនិកាយ  ឥតិ្វតុ្តកៈ 
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 ដផនកគុណធម៌  ម្ដនសីលគុណជាដដ ើម ; 
 ២.  អនុជាតបុប្ត បុប្រដដលលអតាមម្ដតាបតិា  គឺ
ម្ដតាបតិា  ដល់នវូប្ពេះររនប្រយ័ជាសរណៈ  ដ ើយម្ដនសីល
កូនកដ៏ល់នវូប្ពេះររនប្រយ័ជាសរណៈ  ដ ើយម្ដនសីលដ ូ
ម្ដតាបតិាដដរ ; 
 ៣.  អវជាតបុប្ត បុប្រដដលអ្ន ់នទ់បជាងម្ដតា
បតិា  គមឺ្ដតាបតិាម្ដននវូសីលគុណជាដដ ើម  ដរកូនជាមនសុស
ប្ ុសាសីល  ម្ដនការប្បប្ពរឹតអិាប្កក ់  ម្ដៃ យវងសប្រកូល  ។ 

 បណឌិ រទ ាំងឡាយ  រដមងប្បាថ្លន នវូ “អ្រជិារបុប្រ”  នងិ  
“អ្នជុារបុប្រ”  មនិប្បាថ្លន  “អ្វជារបុប្រ”  ដដលជាកូន ម្ដៃ យ
នវូវងសប្រកូលដ ើយ  ។  កូនទ ាំងដនេះឯងដរងម្ដនកនុងដោក
មា៉ាងដ ៀរ  កូនទ ាំងឡាយណាជាឧបាសក  ឧបាសិកា  កូនទ ាំង
ដ េះដ ម្ េះថ្ល  ជាអ្នកបរបូិណ៌ដោយសទា   នងិសីល  ជាអ្នកដងឹ
នវូពាកយដព ន ៍  ជាអ្នកប្បាសចកដស កាកី ាំណាញ់  រដមង
រងុដរឿងកនុងពួកបរស័ិ   ដ ូជាប្ពេះ ន ទដដលដ ញផុរប្ស េះ
ដ ើយចកដុ ាំម្នពពកដដូចន េះឯង  ។  កូនទ ាំងដ េះដ ើបអា សង
គុណបាន  ។ 
 កនុង ាំដណាមពាកយថ្ល “របសនងសងគុណ”  ដ ើញថ្ល 
“សងគុណ” ជាពាកយម្ដនអ្រថនយ័ខ្ ពស់ប្បដសើរដពកណាស់ដប្ពាេះ   
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ប្គប់បុប្រធតីាដដលប្បាថ្លន សងគុណម្ដតាបតិាដ េះ  លុេះដរខ្ ៃនួ
ឯងជាអ្នកម្ដន ាំដណេះដងឹ  ទ ាំងខ្ជងផៃូវដោកផៃូវធម៌  ជាអ្នក
ដោរពបដបិរត ិ  តា ាំងកាយវាច រិតឲ្យឋរិកនុងគុណធម៌  គដឺស កាី
លអឲ្យបានខ្ជា បខ់្ ានួជាន ិច  គួរជា បី្រេះថ្លៃ រកីរាយដប្រកអ្រម្ន
ដោកអ្នកដម៏្ដនគុណទ ាំងពរី  នងិពាយាមពនយល់ដណ ាំដោក
ដដលពុាំទនប់ានតា ាំងដៅកនុងដោលធម៌ទ ាំងបួនប្បការ  ឲ្យបាន
តា ាំងដៅកនុងដោលធម៌ទ ាំងបួនប្បការ  ដ ើបដ ម្ េះថ្លបានសង  ។  
 សូមបីដរបាំដពញ “បពេជាា ឧបសមបទ” ជាភកិខុស្ដមដណរ
កនុងប្ពេះពុ ាស្ដស ដ ើយកដ៏ោយ  កប៏្រូវដរពាយាមខ្ាំសនសាំ
សិកាសូប្រដរៀនឲ្យម្ដន  ទ ាំងដផនក ាំដណេះដងឹ  ទ ាំងដផនកខ្ជង
គុណធម៌  ដោរពបដបិរតតិាមប្ពេះធម៌វនិយ័របស់ប្ពេះរនិប្សី
រមកល់ខ្ ៃនួបានលអសមគួរដល់ភាពជាភកិខុស្ដមដណរ  ជាអ្នកម្ដន
ឥន្ទន ទយិសាំវរៈ  សីលសាំវរៈ  គួរជា បី្រេះថ្លៃ ដប្រកអ្ររកីរាយ  ម្ន
ម្ដតាបតិា  នងិពុ ាបរស័ិ ទ ាំងឡាយ  ប្ពមទ ាំងបានដ ស   
ពនយល់ដណ ាំម្ដតាបតិាមនិទនម់្ដន “សទា , សីលៈ, ចគៈ នងិ
បញ្ញា ”  ឲ្យដោកម្ដន  ប្ពមទ ាំងដោរពបដបិរតខិ្ជា ប់ខ្ ានួដៅតាម
ដោលធមទ៌ ាំងបួនប្បការដនេះបានដ ើបដ ម្ េះបានសង  ។  ពុាំដមន
បានបួសជាភកិខុ   ដ ម្ េះថ្លបានសងគុណបតិា   បានបួសជា
ស្ដមដណរសងគុណម្ដតា  ដ ូពាកយដពាលនយិាយថ្លរៗោន
ដោយពុាំបានសិកាសូប្រដរៀនដ េះដ      ។    កុលបុប្របានដ ញ 
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ចកដភ ជា រាវាស (ដភ អ្នកប្គប់ប្គងផទេះ)  មកកានដ់ភ ជា
បពេររិ (ដភ អ្នកបួស)  ចរថ់្លជាឧរតមដភ   ដភ ប្បដសើរ
ខ្ ពងខ់្ ពស់  ដប្ពាេះងាយប្សួលកនុងការបដបិរតបិ្ពេះធម៌វនិយ័  ដដ ើមបី
រ ាំដោេះខ្ ៃនួដ ញចក កុខ  ជាដភ វាលប្ស េះជាជាងប្គ សថជា
 នីដភ  (ដភ ទប)  ដប្ពាេះម្ដនការជាប់រាំពាកដ់ប្ ើនរវល់ដប្ ើន។ 
 ដដូ នេះកនុងដពលដដលកូនដ ញស្ដងផនួស  ដបើម្ដតាបតិា
ដោកជាអ្នកម្ដនសទា ប្បកបដោយបញ្ញា    យល់ ាស់អ្ាំពី
ផោនសិងសម្នការបួសដ េះ   រិ តប្រេះថ្លៃ ជាមហាកុសល  
ញាណសមបយតុត  ប្បកបដោយ ភសាមនសសភវទ្នា   រិ ត
ដប្រកអ្ររកីរាយខ្ជៃ ាំងកាៃ ជា សសង្ខា រកិ្ៈ   ម្ដនការបបួលដណ ាំ
អ្ាំពអី្នកដម្ កាជីា អសង្ខា រកិ្ៈ ឥរម្ដនការបបួលដណ ាំអ្ាំពអី្នក
ដម្ កា ី  ម្ដនរបូកូនបានដការសក ់  ប្គងសបងម់្សបម្ប្រ វីរម្ដន
ពណ៌ដលឿងពណ៌ដ ូជាម្ដសជា អារមមណបប ចយ័  ម្ដតាបតិា
ម្ដន រិតជាមហាកុសលដកើរដ ើង  ចរដ់ ងក ិចការ  បាំបួសកូន
ដោយយក រិត កុោកយ់ា៉ាងដនេះ  ដ ម្ េះថ្លម្ដតាបតិាបានផោ
នសិងសដប្ ើន  ដោយកូនបានបួសដ េះ  ។  ប៉ាុដន តដបើម្ដតាបតិាខ្ ៃេះ  
ោរដ់ៅពុាំទនម់្ដនសទា   ខ្ េេះបញ្ញា   ដថមទ ាំងម្ដន រិតជាមចិឆ  ដិ ឋ ិ 
ោម នដ រ ឲ្យកូនបួស  ដប្ពាេះខ្ជៃ  ខ្ជរបងក់ាលដវោ  ទ ាំងក ិច
ការងារដផសងៗ  ។  ដដូ នេះកនុង រិ តរបស់ោរក់រ៏ដមង     ដស្ដេះ  - 
អ្ដងាើយ  ប្ពដងើយកដន តើយកនុងការបាំបួសកូនយា៉ាងដនេះ  ម្ដតាបតិា 
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ដ េះដ ម្ េះថ្ល  បានផោនសិងសរ ិរួ សាួ ដសាើងដៅតាមកម្ដៃ ាំង
 រិ តដ េះដដរ  ។  ដដូ នេះដ ើបបាននយ័ថ្ល  ការប្រមឹដរបួសដ េះ  ពុាំ
ម្ដនដ ម្ េះថ្លបានសងដៅដ ើយដ   ដប្ពាេះគុណប្រូវដរសង
ដោយគុណធម៌  ។  សូមបីដរប្ពេះបរមស្ដស្ដា សម្ដម សមពុ ាជាប្ពេះ
បរមប្គូម្នដយើង  កាលដដលប្ពេះអ្ងា  ប្ ងយ់ាងដ ញស្ដងប្ពេះ
ផនួសកា ី បានសដប្ម ជាប្ពេះពុ ាដ ើយកា ី កដ៏ៅពុាំទនប់ាន មថ្ល  
ឬការប្គប់ប្ោនក់នុងការសងគុណម្ដតាបតិាដដរ  ប្ពេះអ្ងាបាន
បាំដពញពុ ាក ិ ច  សងប្ពេះគុណម្ដតាបតិា  ដោយការសដមាងប្ពេះ
ធម៌ដ ស   ញុ ាំងប្ពេះម្ដតាប្ពេះបតិា  ឲ្យបានសដប្ម នវូអ្រយិ
សមបរតដិប៏្បដសើរ  ។   
 ទ ាំងដនេះបញ្ញា កឲ់្យបានដ ើញប្បាកដ ាស់ថ្ល  រម្មៃ
គុណម្ដតាបតិា  ម្ដនរម្មៃម្ប្កប្កាស់ណាស់   សូមបីដរប្ពេះ
អ្រ ន តសម្ដម សមពុ ាជាម្ដច ស់   កប៏្ពេះអ្ងាប្ ងប់្តាស់សរដសើរ  
ដលើកកមពស់ឲ្យរម្មៃប្ពេះគុណដនេះ  នងឹពាយាមរបសនងសងប្ពេះ
គុណម្ដតាបតិាប្គប់ដពលដវោ  តា ាំងដរប្ពេះអ្ងាដៅជាប្ពេះបរម
ដពាធសិរេកា ី បានប្តាស់ជាប្ពេះពុ ាដ ើយកា ី ។ 
 ដដូ នេះកូនប្បុសប្សី  ប្រវូតា ាំង រិតគរិរ ាំឭកនកឹដ ើញនវូ
រម្មៃប្ពេះគុណដោកឪពុកអ្នកម្ដា យប្គប់ដពលដវោ  នងិតា ាំង រិត
ដោរពវ ទ បូជាសាំពេះ   ាំនកុបប្មុង ញិ្ច ឹមបបីា ដ់ថរកា  ម្ដតា
បតិាដដលដោកម្ដនរវីរិរស់ដៅ     កុ ាំដធេសប្បដ សបដណាា យ 
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ឲ្យកាលដវោកន ៃងដៅ   ាំឲ្យម្ដនការខ្កខ្ ូរូ  រិតស្ដា យ
ដប្កាយ  ។  ដធេើបុណយទនដ់ៅដពលដខ្កាំពុងដពញពន ៃ ឺ ម្ដនរសមីភ ៃឺ
 ាស់ប្រ េះច ាំង  ឲ្យដ ើញនវូអ្េីៗទ ាំងអ្ស់កនុងរាប្រកីាល  គដឺៅ
ដពលដភនកដោកដៅភៃ ឺ អា ដមើលធមអ៌ាថប៌ាន  ប្រដ ៀកស្ដា បឮ់
ស្ដម ររដីៅម្ដន  ដ ើបអា ពនយល់ដណ ាំ  ឲ្យដោកបានយល់
បានស្ដា ប់យល់ ូល រិត  ម្ដនគាំនរិកនុងការដោរពបដបិរត ិ  ដៅ
តាមដោលប្ពេះធម៌បានងាយ  ។  ពុាំដមនច ាំដោកឪពុកអ្នកម្ដា យ
 ូលដល់វយ័ររារញីរញ័រ  ដភនកប្សវា ាំង  ប្រដ ៀក ុងឹស្ដា ប់ដលង
ឮ    លួទនដលងដកើរ  ស្ដម ររថីមថយដភៃ មុខ្ដភៃ ដប្កាយ  ឬ
កប៏ដណាា យច ាំដោកលេះដោកដនេះដៅដ ើប ាំោន សទុ េះស្ដទ រប្សវា
ដធេើបុណយ  ទ ាំងដនេះដ ម្ េះថ្ល “ដធេើបុណយដខ្លងរឹ”  មនិប្បដសើរ
ដស្ដេះដ ើយ  ។  

បុរាណភាសិត 

ដធេើបុណយទនដ់ពលដខ្ដៅភៃ ឺ កុ ាំច ាំោរឈឺ់ស្ដៃ ប់មរណា 
ដ ើប ាំបអូនបងដៅដវរោ នកឹគុណរបូាអាតាម ោរ ់ ។ 
ដធេើបុណយដដូ នេះដៅដខ្លងឹរ ដៅម្ដនរវីរិឥរដបើម្ដរ ់
លុេះដល់ស្ដៃ ប់ដៅដ ើបគរិោរ ់ យកធារុោកវ់រតឲ្យស្ដា បធ់ម៌ ។ 
កាលម្ដា យឪពុកពសិ្ដបាន កូនដៅប៉ាុ ម នោម នដប្រកអ្រ 
យកបាយឬនាំមហូបសមៃ  ោម ន រិតស្ដ របូជាដ ើយ       ៕   
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កូនប្បុសប្សីណា  ម្ដនម្ដតាបតិាដៅរស់  កូនប្បុសប្សី
ដ េះដ ម្ េះថ្លម្ដនបុណយវាស ខ្ពងខ់្ ពស់ដប្ពាេះម្ដនប្ព ម  ម្ដន
ដ វតាម្ដនបុពាេ ចរយ  ម្ដនប្ពេះអ្រ ន តបានគងដ់ៅកនុងផទេះ  កូន
បានដលើកម្ដសាំពេះវ ទ   បូជាដោយអាហារ ាំណី  ដ ម្ េះថ្លកូន
បានបាំដពញបុណយដោយប្បម្ពមនិថ្លយប់ម្ថង ។ កូនអា ដពាល
វាចសូមខ្ម្ដដទស  កាំ ុសឆ្ា ាំឆ្ ាងដោយកាយបណាម  វ បី-
ណាម   រិតបណាម  គបឺ្កាបលាំដទនឱនកាយថ្លេ យបងាាំ  ដពាល
ពាកយសមាពីដីរាេះប្ស ន ់  សូមអ្ភយ័ខ្ន តដីទសអ្ាំពដីោកទ ាំងដ េ  
តា ាំងដ រ  រិតដោយពរិ  គរិដវៀរចកនវូដទសកាំ ុសឆ្ា ាំឆ្ ាង
ដដលធាៃ ប់ម្ដនដ ើយពកីាលមុន  ដោយកាយវាច រិតធាៃ ប់
ប្បប្ពរឹតមក  នងឹមនិប្បប្ពរឹតរដៅដ ៀរ  ។  ពាយាមតា ាំង រិត
បាំដពញនវូគុណធម៌  ប្បរបិរតខិ្ ៃនួឲ្យបានជាកូនលអ  ទ ាំងដនេះ
ដ ម្ េះថ្លកុលបុប្រកុលធតីា  បានបាំដពញបុណយកនុងដពលដខ្
កាំពុងរេះភៃ ឺ  គមឺ្ដតាបតិាម្ដនប្រដ ៀកស្ដា ប់ឮនវូប្គប់ពាកយដព ន៍
ដដលកូន  បានដពាល ាំដពាេះមុខ្  បានដ ើញប្គប់សកមមភាពម្ន
ដស កាលីអដដលកូនបានដធេើ  ។  ម្ដតាបតិាដោករដមងម្ដន រិត
រ ាំដភើបដប្រកអ្ររកីរាយសបាយដលើសជាងបាននវូអ្េីៗ  ដោយ
បានដ ើញកូនប្បុសប្សីបានតា ាំងដៅកនុងគុណធម៌  ។  ពុកដម៉ាម្ដន
បរីបិាដម្ដរាៈ  រ ូរម្ដន កឹដភនក ូរប្រេុះធាៃ ករ់ ាំកលិតាមដផន
ថ្លព ល់បដញ្ចញវាច        រូនពរដល់កូនប្បុសប្សីដោយកាសីងឃឹម   
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នងិកកដ់ដា ខ្ជងផៃូវ រិ តឥរឧបម្ដ  ។ 
 ការ ាំនកុបប្មុង ញិ្ច ឹមបបីា រ់កា  នងិសូមខ្ម្ដដទស
ប្ពមទ ាំងបានដធេើបុណយប ចយ័បួន  បុណយករញ្ាូ រ ាំឭកគុណ  ដៅ
ដពលដោកឪពុកអ្នកម្ដា យម្ដនរវីរិឋរិដៅ  គជឺាក ិចប្បដសើរ
ប្បម្ពម្ប្កដលងណាស់  ដដលកូនប្គប់របូប្រូវដរពាយាមបាំដពញ
ដធេើរូនដោកឲ្យបានជាដរឿយៗ  ។  សូមកុ ាំដ ាំអ្កច់ ាំដោកដធេើ
មរណកាលដ ើយដ ើបបានសទុ េះស្ដទ រ   ាំោន ដធេើបុណយនមិន តប្ពេះ
សងឃដ សន ៍  ដប្សកប្បកាសឲ្យោរម់កស្ដា ប់ប្ពេះធម៌   ាំោន  
សទុ េះប្សដៅដរាមកាា រមឈូស  សូមខ្ម្ដដទស  ថ្លតាមដរដោក  
អាចរយដរដ រ  រិតឥរដបើដងឹយល់ដ េះ  ពុាំប្បដសើរដ ើយ  ។ 

កូនចៅសូមខមាចោស 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

ដម៉ាជាប្ពេះប្ព មធាំ ាំបង  ជាកបូន មៃងកូនប្បុសប្សី 
ដម៉ាម្ដនគុណធងន ួ់សដពាលសាី ោម នរបស់អ្េីដប្បៀបឧបម្ដ ។ 
គុណដម៉ាខ្ ពស់ធាំ ួសដមឃា កូនសូមវ ទ នមស្ដក រ 
រងាងប់្កាបលុរឱនសិរស្ដ សូមដម៉ាដមតាត ខ្ម្ដដទស ។ 
 មួីយឆ្ាងទស់ដផនកផៃូវ រិ ត ចកពបី្កមប្ករឹយសូមសដ ា ស 
 រិតខ្ជៃ ាំងដខ្ជៃ  ដលៃ ដលម ខ្ជងខ្សុ សូមដម៉ាសដ ា សដប្បាសប្បណី ។ 
 ពីរីវាចមនិពដីរាេះ  ដបាេះដបាកប្ ដោេះពាកយសាំដ ី
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គាំដរាេះគាំដរ ើយដឈៃើយវ  ី សូមដម៉ាអ្ភយ័កូនស្ដម រោ ។ 
 បីដីទសម្ពរប៍៉ាេះពាល់កាយ រូ ធាំទ ាំងឡាយដដលប៉ាេះពារ 
ប្រុលប្រួស ួសដ រុមនិលអជា សូមដម៉ាករណុាប្តាប្បណី ។ 
អ្ដហាសិកមមបញ្ចបដ់ពៀរ កាំ ុស  ទ ាំងចស់ថម ី
ដទេះដោយដ រ ឬអ្រក់ា ី សូមរ ួពមី្ថងដនេះដៅដហាង       ៕ 

សមូអនុភមាទ្នា !!! 
ឧបាសក ហុមិ  ឆាន ់

របូំ  ជីរតិ  មចាា នំ  នាម  ភោតតំ  នជីរតិ 
» រូបរបស់សត្វទាំងឡាយ  តត្ងគ្រាំគ្រទៅ 

ឯនាមនិងទរត្ត   មិនគ្រាំគ្រទ ើយ  ។ 

បទប្ពហ្មគីត ិ
របូកាយម្នសពេសរេ  ដរងវបិរតដិប្បប្បួលដៅ 
ឯ មនងិដោរតដៅ  ឥរសូនយដៅដ ូរបូដ ើយ ។ 
ដបើសិនដគភនកនកឹ  ដប្កើនរ ាំឭកមនិដតាេះដរើយ 
ដករ ាិ៍ដ ម្ េះដ េះឯងដ ើយ ឥរសូនយដ ើយឋរិដឋរដៅ ។ 
ភាពពរិគគុឺណធម ៌ បរសុិ ាលអឥរ មងដៅ 
កាលរវីរិឋរិដៅ  ពាយាមប្រូវខ្ាំឲ្យម្ដន  ។ 
ដពលរវីរិសូនយដៅ  គុណធមដ៌ៅរាំណាងប្បាណ 
កូនដៅដៅស ា ន  ញរមិបិ្របាននកឹបូជា           ៕ 



~ 169 ~ 

គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

ខវះោនគ្ម្នសុខ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

រនកាំណាញ់សេិរឥរដធេើទន លេះភាពអ្នកម្ដនកាៃ យជាប្ក 
រស់ដៅខ្ េេះខ្ជរបារក់ាលីអ សនសាំពូរប្កបន ត កុ  ។ 
ឥរបានដៅកានដ់ វដោក រវីរិដស្ដយដស្ដកមនិប្សណុក 
ខ្ េេះខ្ជរពូរលអរជារមុិខ្  បារប់ងក់ាសុីខ្សប្ម្ដប់រវីរិ    ៕ 

ឧបាសក មុញិ  សាវ៉ា ន 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ការលាក់លាមអាថ៌កាំបាំងជាកិច្ចល្អ  

ការផ្សាយ «ខ» ទរឿងសម្ងា ត់្មិនល្អទេ 

កាល្កិច្ចការមិនទន់ទកើត្ក ាំគ្បប់ទេ 

កិច្ច រិិះទរបនសទគ្មច្សិនសូមគ្បប់  ។ 

ដោក ឱម  ណាប្គី ស្ដន្ទស្ដត ចរយភាស្ដដខ្ មរ 
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អ្វដីែលពុកុកដែលមង់ងានន 
បទកាក្គតិ  (ឧបាសក  អ ុច  ណាត) 

ពុកដម៉ា ងប់ាន  កូនរស់សុខ្ស្ដនត រុ ាំប្បពន ាបា ី
រុ ាំបងរុ ាំបអូន  រុ ាំញរបិ្បុសប្សី រវីរិប្បម្ព 

សុខ្ស្ដនតធមមតា ។ 
ពុកដម៉ា ងប់ាន កូនមនិ ៃ្ នពាន  ដ ៃ្ េះមងីដ ៃ្ េះម្ដ 
ដ ៃ្ េះកូនប្បពន ា ទស់យាយទស់តា ដបកបាកស់្ដមោា  

ដៅកនុងប្គួស្ដរ  ។ 
ពុកដម៉ា ងប់ាន  កូនដម៉ាប្គប់ប្បាណ ដ េះប្សឡាញ់ោន  
មនិទស់មនិដ ង ដខ្ េងទស់ដ ៃ្ េះោន  ដ េះដថរកា 

ប្រកូលពូរពងស ។ 
ពុកដម៉ា ងប់ាន  ដទេះប្កដទេះម្ដន កូនកុ ាំចញ់ ង ់
កុ ាំដលបងប្សីប្ស្ដ ខ្សុពូរដៅពងស ឆ្ប់ដករប្មង ់

ពូរពងសដយើងោម ន ។ 
ពុកដម៉ា ងប់ាន  កូនដម៉ាប្គប់ប្បាណ ម្ដនសីលដធេើទន 
កុ ាំដកាងកុាំកា   ដកអងកាអ ងកាៃ ហាន កូនកុ ាំបាំពាន 

 ាប់នងិស្ដស  ។ 
ពុកដម៉ា ងប់ាន  កូនស្ដា ប់  ូម ន  កូនខ្ជៃ  រអា 
ខ្ជៃ  ខ្សុផៃូវ ាប់ ផៃូវជារសិ្ដស  ចស់ប្ពទឹា ចរយ 

អ្នកម្ដនគុណកូន ៕ 
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២៣. ភ្លើងប្រាំពីរប្រការ... 
  
 មាតាបតិា  ពុុំមែនត្រែឹមរជាអ្នកមានគុណូបការគុណែក
ល ើកូនត្បុសត្សីប ុល ណ្ ោះលេ  ត្ពោះបរែសាសាា ចារយសមាា សែពុេ ធ
ត្ពោះអ្ង្គត្េង្ត់្តាស់លៅត្ពោះនាែមាតាបតិា  លត្បៀបត្បដចូលៅនងឹ្
ល្លើង្លេៀរផង្  ។ 

ភ្លើងប្រ ាំពីរប្រការ(១) 

 ត្ពោះមានត្ពោះភាគ ត្េង្ត់្តាស់ចុំល ោះ្កិខុសង្ឃទ ុំង្ឡាយ
ថា ៖ “មាន  ្កិខុទ ុំង្ឡាយ !  ល្លើង្លនោះមាន ៧ ត្បការ  ល្លើង្ ៧ 
ត្បការលរើដចូលែាចខ្ លោះ ?  ។  ល្លើង្គរឺាគៈ ១, ល្លើង្គលឺទសៈ ១,   ល្លើង្ 
គលឺមាហៈ ១, ល្លើង្គអឺាហុលនយយបុគគ  ១, ល្លើង្គបុឺគគ ជាមាា ស់
ផទោះ ១, ល្លើង្គេឺកខលិណយយបុគគ  ១, ល្លើង្ឧស ១  ។  មាន  ្កិខុ
ទ ុំង្ឡាយ  ល្លើង្មានត្រ ុំពរីត្បការលនោះឯង្”  ។ 
 
 
_____________ 

(១) សុត្តន្តបិដក  អង្គុត្តរនិ្កាយ  សត្តកនិ្បាត្  លេខ ៤៧ ទំព័រ ៧៦ 
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ការរូជាភ្លើង(១) 

ត្ពោះអ្ង្គត្េង្ល់េសនាពនយ ់  ឧគគរសររីត្ ហាណ៍  ជា
អ្នកមានត្បត្ករកីនុង្ការបូជាល្លើង្  ។  កនុង្ការបូជាែាង្ៗ  គារម់រង្
សមាល ប់សរវជាលត្ចើនលដ ើែបីកនុង្ពធិបូីជាយញ្ញ លនាោះ  លោយសារមរ
ពួកត្ ហាណ៍ទ ុំង្ឡាយ  មរង្ត្បកានថ់ាការបូជាល្លើង្  ជាលហរុ
នា ុំែកនវូសិរសួីសាីត្គប់ត្បការសត្មាបពួ់កលគ  ។ 

ត្ពោះអ្ង្គត្េង្ត់្តាស់ថា ៖ “មាន  ត្ ហាណ៍ ! ល្លើង្បតី្បការ 
លនោះ   បុគគ គួរ ោះលចញ   គួរលចៀសលវៀង្លចញ   ែនិគួរលសព
ល ើយ  ។  ល្លើង្បតី្បការលរើដចូលែាចខ្ លោះ ?  ។  ល្លើង្គរឺាគៈ ១, ល្លើង្គឺ
លទសៈ ១,   ល្លើង្គលឺមាហៈ ១  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  លត្ ោះបុគគ 
កា លបើត្រវូល្លើង្ទ ុំង្បតី្បការលនោះត្គបសង្ករល់ហើយ  រមែង្លធវើនវូ
អ្ុំលពើេចុ ាររិទ ុំង្បតី្បការ  តាែកាយ  វាចា  ចរិ ត  លត្ ោះមរអ្ុំលពើ
េចុ ាររិលនាោះ   ុោះបុគគ  ោះបង្ល់ោកលនោះលៅ  មរង្មរលៅលកើរកនុង្
អ្រយ  េគុរ ិ វនិរិរ  នរក  លត្ ោះលហរុលនាោះ  ល្លើង្ទ ុំង្បតី្បការ
មាន  រាគៈ  លទសៈ  លមាហៈ  លនោះ  បុគគ គួរ ោះលចញ  គួរលចៀស
លចញ  ែនិគួរលសពគបល់សាោះល ើយ  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  ល្លើង្បី
ត្បការលនោះ  បុគគ គួរលធវើសកាក រៈ  លគារព  រាបអ់ាន  បូជា  រកា  
បលត្ែើឲ្យ អលោយត្បពព    ។   ល្លើង្បតី្បការ       លរើដចូលែាចខ្ លោះ  ?        
_____________ 

(១) បឋមបណ្ណា សក  មហាយញ្ញវគ្គ  បិដកលេខ ៤៧ ទំព័រ ៨១ 
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ល្លើង្គអឺាហុលនយយបុគគ  ១, ល្លើង្គបុឺគគ ជាមាា ស់ផទោះ ១, ល្លើង្គឺ
េកខលិណយយបុគគ  ១  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  ចុោះល្លើង្គអឺាហុ -    
លនយយបុគគ   លរើដចូលែាច ?  ។  ជនទ ុំង្ឡាយលនាោះ  ត្រវូជាមាតា
បតិា  របស់បុគគ ្កនុង្លោកលនោះ  មាន  ត្ ហាណ៍  លនោះ    
លៅថា  ល្លើង្គអឺាហុលនយយបុគគ  (របស់បុគគ លនាោះ)  ដ ុំលណើ រ
លនាោះលរើលត្ ោះលហរុអ្វី ?  មាន  ត្ ហាណ៍  !  លត្ ោះបុគគ លនាោះ
មដ រនលកើរែកលោយសារមាតាបតិាលនាោះ  លហរុលនាោះ  ល្លើង្គឺ
អាហុលនយយបុគគ លនោះ  បុគគ លធវើសកាក រៈលគារព  រាបអ់ាន  បូជា  
រកា  បលត្ែើឲ្យ អលោយត្បពព  ។   មាន  ត្ ហាណ៍ !  ចុោះ ល្លើង្ជា
មាា ស់ផទោះ   លរើដចូលែាច ?  ។  មាន  ត្ ហាណ៍  !  ជនទ ុំង្ឡាយ
លនាោះ  ត្រវូជាកូន  ត្បពន ធ  ឬខ្ ្ុ ុំ  ឬកអ៏្នកបលត្ែើរបស់បុគគ ្  កនុង្
លោកលនោះ  មាន  ត្ ហាណ៍  !  លនោះលៅថា  ល្លើង្គបុឺគគ ជាមាា ស់
ផទោះ  គួរលធវើសកាក រៈ លគារព  រាបអ់ាន  បូជា  រកា    បលត្ែើឲ្យ អ
លោយត្បពព  ។   មាន  ត្ ហាណ៍ !  ចុោះ ល្លើង្គ ឺ េកខលិណយយបុគគ 
លនាោះលរើដចូលែាច ?  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  សែណៈ  ឬត្ ហាណ៍
្កនុង្លោកលនោះ  ជាអ្នកលវៀរត្ស ោះ  ចាកលសចកាតី្សវងឹ្  នងិ្
លសចកាតី្បមាេឋរិលៅកនុង្ខ្ន ត ី នងិ្សចាៈ  េនូាា ននវូចរិ តែួយ  រមាា ប់
នវូចរិ តែួយ  រ ុំ រន់វូចរិ តែួយ  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  លនោះលៅថា 
ល្លើង្គ ឺ  េកខលិណយយបុគគ   លត្ ោះលហរុលនាោះ  ល្លើង្គឺ
េកខលិណយយបុគគ លនោះ     បុគគ គួរលធវើសកាក រៈ    លគារព   រាបអ់ាន   
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បូជា  រកា    បលត្ែើឲ្យ អលោយត្បពព  ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  ល្លើង្
បតី្បការលនោះឯង្  បុគគ គួរលធវើសកាក រៈ  លគារព  រាបអ់ាន  បូជា  
រកា  បលត្ែើឲ្យ អលោយត្បពព    ។  មាន  ត្ ហាណ៍ !  ចុំមណកឯ
ល្លើង្ឧសលនោះលសារ  បុគគ គួរដរុតាែកា គួរ  បង្អនល់ែើ តាែ
កា គួរ  គួរ រត់ាែកា គួរ  គួរេកុោកត់ាែកា គួរ”  ។ 

 សលង្ខបលសចកាពីនត្ពោះពុេ ធដកីាប ុលណណោះ  នងឹ្សូែបញ្ជា ក់
សារល ើង្វញិ  ល្លើង្បខីាង្លដ ើែ  មានរាគៈ  លទសៈ  លមាហៈ  ជា
ល្លើង្ឥរពន ល ឺ គាា នអ្ ា្ ររសាីឲ្យល ើញរន  មរមានចុំហាយលដា  
ល ោះង្ុំ  លធវើឲ្យសរវលោកលដា ត្កហ ់ត្កហាយលៅកនុង្សង្ារវដ ា
លនោះ  ែនិងាយនងឹ្រ ុំ ររ់នល ើយ  ។  មរលទោះបជីាយ ង្្  
សរវលោកត្រូវមរពាយែ ោះ  ឬពន លរ ់  ររល់ជៀសលគចលចញ
លោយ ធែាបបដបិទ  គកឺារបដបិរតតិាែគន លង្ពន សី   សមាធិ
បញ្ជញ   ។  ចុំមណកល្លើង្ឧស  កត៏្រូវមរត្បយ័រនត្បមយង្កនុង្ការ 
លត្បើត្រស់  លដ ើែបីរនជាគុណជាត្បលយជនល៍ផេង្ៗ  ។  មរលបើខ្ វោះ
ការត្បុង្ត្បយ័រន  លធវសត្បមហសបមណា របល ា្ យលលល យលៅជា
លទស  នងឹ្លធវើឲ្យល ោះរោកលដា ត្កហាយ  រា ោ ខារបង្់
ត្បលយជនក៍ម៏ាន  ។  ធែាតា កយថាល្លើង្  លទោះជាល្លើង្ត្បល្េ
្កល៏ោយ  សុេ ធមរមានចុំហាយលដា ទ ុំង្អ្ស់  ត្គានម់រលដា
ខាល ុំង្  ឬរចិលៅតាែត្បល្េពនល្លើង្លនាោះប ុល ណ្ ោះ  ។ 
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ពួកត្ ហាណ៍នា ុំគាន បូជាល្លើង្លដ ើែបីរននវូពន ល ឺ  ត្ពែទ ុំង្
សុ្ែង្គ   សិរសួីសាីត្គប់ត្បការ  តាែលសចកាតី្រថាន របស់លគ
យ ង្្  មាតាបតិា  ពួកសែណត្ ហាណ៍  លោកអ្នកមាន
សី បរសុិេ ធ  កជ៏ាេលីគារពសកាក រៈបូជា  រការាបអ់ាន  លោយ
លសចកាតី្ជោះថាល ពនបុត្រធតីា  នងិ្បរស័ិេទ ុំង្ឡាយ  ។  ចុំមណក
កូន  ត្បពន ធ  ខ្ ្ុ ុំ  ឬអ្នកបលត្ែើ  មដ រស់លៅកនុង្ផទោះ  ត្រូវចារម់ចង្
លគារពរាបអ់ានរកាការ រ  លោយភាពត្សឡាញ់សនិេ ធសាន   ។ 
ទ ុំង្អ្ស់លនោះលដ ើែបីលសចកាសុីខ្  លសចកាចីលត្ែើន  ភាពលកេែកាន ត
សត្មាន ាចរិ តផុរចាកវបិរតិ្ យ័លពៀរលវរាទ ុំង្ពួង្  ។ 

ជាពលិសស  ល្លើង្គមឺាតាបតិា  លដ ើែបីឲ្យរនជាពន លគឺ ឺ
គុណពនលសចកា ីអ  លសចកាសុីខ្ចលត្ែើន  ភាព្លសឺាវ ង្សត្មាប់កូន
ត្បុសត្សីៗគបបីលធវើសកាក រៈបូជា រកាទ ុំង្ពងាយប់លោយចរិត
លគារពត្ជោះថាល   កុ ុំបមណា របល ា្ យឲ្យត្បេបីដងួ្លនោះ  រ ររ់រ់
រសាី  កាល យលៅជាង្ង្រឹអ្ន ធការលសាោះល ើយ  ។ 

រននយ័ថា  បុត្រធតីាែនិត្រូវលធវើឲ្យមាតាបតិា  ដ ់នវូ
េកុ ខលទលែនញលោយត្បការ្ឬត្បេសូារបរលោយកាយ  វាចា   
ចរិ ត  លធវើឲ្យលោកដ ់នវូការចុកចាប់  ចលង្អៀរចង្អ ់  ខ្ វ ់ចរិ ត  ។  
លត្ ោះកា លបើកូន  រនលធវើេកុ ខបុកលែនញ  កន ទកក់លន ទញត្បមាង
លែើ ងាយ  លធវើឲ្យលោកឪពុកនងិ្អ្នកមាា យខ្ វ ់ខាវ យលសាកលៅ
លដា ត្កហាយកា ី     ឬកល៏រោះបង្ម់ាតាបតិាមដ លោកជរាត្គា ុំត្គា 
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ឲ្យរង្េកុខលវេនា  ជាអ្នកលសាោះអ្លង្គើយ  ត្ពលង្ើយកលន តើយែនិលអ្ើលពើ
លធវើឲ្យលោកររប់ង្ក់ារកកល់ដា អ្ស់លសចកាសីង្ឃឹែ  ខ្ វោះខារ
អាហារចុំណីដលូចនោះជាលដ ើែ  កូនត្បុសត្សីលនាោះល ា្ ោះថាកុំពុង្មរ
ត្បម ង្ជាែួយចុំហាយល្លើង្លដា   ។ 
 កូន្ មដ ពុុំរនរ ុំឭកនកឹដ ់ត្ពោះគុណមាតាបតិា  
កូនលនាោះត្រកដជាពុុំអាចរបត្ពោះគុណលោកលកើរ  កូនត្បេសូាែនិ
របសនង្សង្គុណមាតាបតិា  រនល ា្ ោះថាជាអ្នករែ ិគុណ  
ជា “អ្ករញ្ញូ បុគគ ”  ផ មដ ត្រូវរន  គជឺាបុគគ ររប់ង្់
លសចកាពីងលង នូរ  ររប់ង្គុ់ណធែ៌គលឺសចកា ីអ  ររប់ង្ក់ារលគារព
រាប់អាន  នងិ្េុំនកុចរិ តអ្ុំពសីុំ្កអ់្នកដពេ  រកលសចកាចីលត្ែើន
សុខ្សានតសត្មាន ាចរិ តែនិរន  ។  កនុង្លោកលនោះរមែង្េេ ួនវូ 
“ហនីភាព  ហាយនភាព”  ភាពលថាកទប  ភាពវនិាសអ្ន តរាយ
នងិ្លសចកាេីកុ ខលសាក  លដា ត្កហាយ  ទ ុំង្កនុង្បចាុបបន នទ ុំង្
បរលោក  ។ 
 កនុង្ចុំល្ែល្លើង្ទ ុំង្ត្រ ុំពរីត្បការ  មាតាបតិាកច៏ារថ់ា
ល្លើង្ត្បការែួយមដ មានចុំហាយលដា   មដ កូនត្បុសត្សីគបបី
ត្បយ័រនត្បមយង្  ែនិត្រូវលធវសត្បមហសបមណា របល ា្ យលត្ ោះ
ការប ោះ  ់ត្ពោះកនុង្ផទោះ  លធវើឲ្យវនិាសររប់ង្កុ់ស ធែ៌  នា ុំ   
ឲ្យមានលសចកាេីកុ ខចុកចាប ់ ធានធ់ ាររកលសចកាេីកុ ខ្ ៗែកលត្បៀប
ពុុំរនល ើយ  ដចូជាបុរាណភាសិររន ិខ្រិេកុថា ៖ 
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រុរាណភាសតិ 

» ធ វ្ើ បុណ្យមួយរយសំធៅ 

បាបមួយចូលធៅរលាយបាត់អស់  ។ 

លទោះជាលធវើបុណយដពេខាង្លត្ដ លត្ចើនប ុ ណ្ កល៏ោយចុោះ  
មរជាអ្នកត្បេសូា  លធវើេកុ ខបុកលែនញមាតាបតិា  ឲ្យលោករង្េកុខ
លខាល ចផាលដា ត្កហាយ  លសចកាេីកុ ខលនាោះរមែង្លល កែ់កល ើខ្ លនួវញិ
រកេបីុំផុរគាា ន  ដចូជាត្ពោះែហាលមាគគោល ន  ជាអ្គគសាវក័ល វង្
របស់ត្ពោះដម៏ានត្ពោះភាគ  ។  សូែបីលោកលល ប់រនសាង្ររែី
ត្កាបលេៀបរេែូ ពនត្ពោះពុេ ធជាមាា ស់  អ្ធោិា នចរិតសូែឲ្យរន
ជាអ្គគសាវក័ល វង្  មផនកខាង្ឫេ ធលិហើយកល៏ោយ  ដ ់លព ខាង្
លត្កាយ  កនុង្ជារែួិយរន ង្ត់ាែសែាពីនត្សីលសនហ៍ជាត្បពន ធ
យកមាតាបតិាមដ ជរាត្គា ុំត្គាង្ង្រឹម្នកលៅសមាល ប់  លធវើឲ្យរន
េេ ួរបជា “អ្នន តរយិកែា”  ។  ខ្ ្ុ ុំរេសូែល ើកយកនទិន
លនាោះ  ែកសរលសរបញ្ជា កដ់ចូរលៅ ៖ 

ភរឿង ប្ពះមហាភមាគគល្លល ន(១) 

េណឌ វគគ  វណណនា  លរឿង្ត្ពោះែហាលមាគគោន  មានលសចកា ី
_____________ 

(១) អដឋកថា  ខុទទកនិ្កាយ  គាថាធមមបទភាគ្ ២ 
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រុ្ំ  ថា  កនុង្អ្ររីកា   មានកុ បុត្រមាន កជ់ាអ្នកត្កុង្     
 រាណសី  ជាអ្នកសាា ប់តាែដ ុំបូនាា នមាតាបតិានងិ្មរង្យកចរិត
េកុោកជួ់យធុរៈកចិ ាការត្គប់យ ង្ ជុំនសួមាតាបតិា  លោយ
លសចកាលីគារពលសនហាចុំល ោះលោកទ ុំង្ពរី  ។  មាតាបតិា  ល ើញ
កូនមានចរយិសុភាពរាបសា  ជាេលីពញចរិតដលូចាន ោះមរង្នយិយ
 ួង្លោែកូន ឲ្យលត្ជើសលរ ើសស្ដសាីលដ ើែបីជា្រយិឲ្យជួយលធវើ    
កចិ ាការ  លោយែនិចង្ឲ់្យកូនមានការលនឿយហរម់រមាន កឯ់ង្  ។  
លទោះបជីាកូនត្បមកកត្រប់ថាែនិត្រថាន នងឹ្ចង្រ់នគូត្សករ  កខ៏្ ុំ
អ្ង្វរជាលត្ចើនដង្   ុោះដ ់កូនរនយ ់ត្ពែ  ។  លេ ើប       
លត្ជើសលរ ើសរនស្ដសាីមាន ក ់  ែកលរៀបចុំផេុំផ គុ ុំឲ្យរនជា្រយិរបស់
កូន  ស្ដសាីលនាោះកា លបើរនែកបលត្ែើមាា យលកាកនងិ្ឪពុកលកាក  
រនត្រែឹពរីបពីងាប ុល ណ្ ោះ  កល៏កើរនវូការធុញត្ទនល់នឿយ្យ
នងឹ្មាា យលកាកនងិ្ឪពុកលកាកចាស់ជរា  រនត្រប់បាថីា ៖ “ខ្ ្ុ ុំែនិ
អាចរស់លៅជាែួយមាតាបតិារបស់អ្នករនលេ !” ។  ុោះត្រប់បាី
ដលូចាន ោះលហើយ  ករ៏ោិះលដៀ លោយត្បការលផេង្ៗ  ។ កា សាវ ែែីនិ
លជឿ កយរបស់ខ្ លនួ  ករ៏កឧរយលផេង្ៗ  ។  កនុង្លព មដ បាែីនិ
លៅ  កានយ់កចុំលរៀកសុំបកត្កលៅ  នងិ្កុ្ំ រល់ ើទ ុំង្ឡាយ  
ត្ពែទ ុំង្ពពុោះបបរ  លៅលរាយរាយ សលពញ េលីនាោះៗ   ុោះដ ់
បាតី្រ ប់ែកពលីធវើការវញិ  ល ើញដលូចាន ោះ  សួរលៅស្ដសាីជា្រយិ
រនល លើយោកក់ុំហុសលៅល ើមាា យលកាក    ឪពុកលកាកមដ លោក 
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ចាស់ជរា  ង្ង្រឹម្នកមងែលេៀរ  ។ 
 

ពាក្យញុះញង់  ជាអនលង់រាំខ្រក្សាមគគ ី

កា លបើស្ដសាីជា្រយិលនាោះ រនរអូញមរអរដលូចាន ោះជាញយៗ
ដង្  នងិ្លោយសាររនល ើញនវូសកែាភាពលនាោះៗផ្ទទ  ់ម្នក
លេៀរ  សូែបីមរបុរសជាកូន  លល ប់ជាអ្នកមានររែ ី រនបុំលពញ
លហើយ  មានសភាពមបបលនាោះកល៏ោយ  ។  ចរិ តមដ លល ប់លគារព
ត្រង្ត់្តាប់  ត្សឡាញ់សាា ប់ កយលពចន ៍  មាតាបតិាយ ង្្ក៏
លោយ  ត្រូវរោយសាបសូនយអ្ស់  លោយសារមរសត្ែស់
ោយ ុំផេុំលោយវាចាដបុ៏និត្បសប់  បង្កប់លោយ បិចក កនុង្
ការញុោះញង្ ់ ។   ង្ត់ាែ កយត្សីលសនហ៍  សុខ្ចរិតយកមែ ឪលៅ
សមាល ប់  លដ ើែបីផ្ទគ បច់រិ ត្ រយិជាេតី្សឡាញ់  ។ 

ពងាែួយបុរសជាកូន  រនអ្លញ្ា ើញមាតាបតិាឲ្យបរលិភាគ
លហើយកប៏បួ មាតាបតិា  លោយត្រប់លោកថា ៖ “មានញារិ
លៅឯល្ោះ  ចង្ឲ់្យពុកមែ លៅល ង្  ខ្ ្ុ ុំនងឹ្នា ុំពុកមែ លៅកានេ់ី
លនាោះ”  ។   ុោះល  ដលូចាន ោះលហើយលេើបល ើកមាតាបតិា  មដ 
ចាស់ជរា  នងិ្ង្ង្រឹម្នកទ ុំង្សង្ខាង្  ោកក់នុង្រលេោះបរលចញលៅ  
 ុោះដ ់ កក់ ា្  ពត្ពសាា រ ់  រនបញ្ឈប់រលេោះ  ត្របម់ាតា
បតិាថា៖ “លៅកនុង្ពត្ពលនោះមានលចារលត្ចើន្ស់សូែពុកកានម់ខ្េ
លគាឲ្យជាប់    ខ្ ្ុ ុំនងឹ្ចុោះលៅលែើ ពួកលចារ”   ។   ត្របឪ់ពុកដលូចាន ោះ 
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លហើយ   ខ្ លនួឯង្កចុ៏ោះលហើយបន លុំមកលង្លធវើជាលចារ    បលញ្ាញសលែលង្ 
សែលុរសនាធ ប់  ឲ្យដចូជាពួកលចារមដ រស់លៅកនុង្ពត្ព  គត្មាែ
យកដ ុំបង្សុំពង្វាយ  លធវើទរណុកែាត្បហារមាតាបតិា  ។  
លោកទ ុំង្លេ វ  លទោះបជីាចាស់ជរាត្គា ុំត្គា  មានកមាល ុំង្ងែងយ
ម្នកង្ង្រឹទ ុំង្សង្ខាង្  ត្រូវមបកកា   ហូរ្ែ ឺចុកលដា
ផារង្េកុខលវេនាដ ់កត្ែរឹ្កល៏ោយ  កល៏ោកពុុំរនគរិដ ់
ជវីរិខ្ លនួល ើយ  លោកទ ុំង្លេ វខ្ ុំមត្សកដលងាោ យលៅត្រប់កូន
លោយេកឹចរិតលែតាត ករុ្  ៖ “មាន  រា៎  !  ចូរអ្នកររល់គច  ឲ្យផុរ
អ្ុំពលីត្គាោះថាន ក់្ យ័លនោះចុោះ  សូែអ្នកកុ ុំគរិដ ់ជវីរិមាតាបតិា
ល ើយ  មាតាបតិាចាស់លហើយ  លទោះបជីាលចារសមាល ប់ជវីរិមាតា
បតិាកែ៏និជាងវ ី សូែឲ្យមរកូនរនរចួផុរចាកវបិរតិ្ យ័លនោះចុោះ”។ 

 ទ ុំង្លនោះបញ្ជា កឲ់្យល ើញចាស់  អ្ុំពេីកឹចរិ តរបស់មាតា
បតិាមដ លសនហាែកល ើរបូកូន  សូែបីមរខ្ លនួេេ ួទរណុកែា
រង្េកុខលវេនា ឺចុកចាប់លខាល ចផាយ ង្្កល៏ោយ  កឥ៏រលបើ
គរិ  សុខ្ចរិត ោះបង្អ់្វីៗលដ ើែបីកូន  សូែបីមរជវីរិរបស់ខ្ លនួ  សុខ្
ចរិតមត្សកដលងាោ យឲ្យកូនររ ់  លោយឥររនដងឹ្ថា  កូនខ្ លនួត្រូវ
លមាហ៍រ ុំង្ជញ្ជា ុំង្បេិ  ម្នកង្ង្រឹលែើ ម ង្ល ើញគុណពុកមែ 
មដ ធានជ់ាង្្នុំត្ពោះសុលែរុ ៍ កាល យលៅជាត្សា ជាង្សុំ  ី លត្ ោះ
មរលជឿតាែសែាតី្សីលសនហ៍    សុខ្ចរិតសមាល បពុ់កមែ     លដ ើែបីរន 
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ផ្ទគ ប់ដងួ្ហឫេយ័  ត្សីឧរតែដងួ្ចរិត   ។   កុ បុត្រលនាោះលទោះបជីា 
មាតាបតិា  មត្សកដលូចាន ោះលហើយកល៏ោយ  កល៏ៅមរគាា នចរិតលែតាត
ករុ្ អ្វីសូែបីមរបន ាចិបន ាចួមដរ  ពាយែគត្មាែសនាធ ប់លធវើជា
លចារ  វាយសុំពង្មាតាបតិា  មដ ជរាពកិារម្នក  រហូរដ ់
សាល ប់  ល ើកយកសាកសពលរោះលចា កនុង្ពត្ពលហើយ  លេើបវ ិ
ត្រ ប់ែកផទោះវញិ  ។ 
 លោយអ្ុំ្ចពន “មាតាបរុិឃារកែា” លនោះ  កុ បុត្រ
លនាោះត្រូវរនេេ ួរបជា “អ្នន តរយិកែា”  គកឺែាត្រូវឲ្យផ ពុុំ
អាចរាប់អ្ស់  ។  កុ បុត្រលនាោះត្រវូសាល ប់  លល កល់ៅលសាយេកុ
ល ោះកនុង្នរកជាអ្លនកជារ ិ  លទោះបជីាលល ប់រនសាង្ររែតី្កាប
លេៀបរេែូ ពនត្ពោះពុេ ធជាមាា ស់កនុង្កបបែុនៗលហើយកល៏ោយ  ។ 
 ុោះែកបចឆែិជារ ិ  ត្រូវសាសនាត្ពោះសែណលគារែ  ត្ពោះបរែ
ត្គូពនលយើង្  រនែកលយនយកកុំលណើ រកនុង្ត្រកូ ត្ ហាណ៍  
រនលចញសាង្ផនួសកនុង្សមាន កត់្ពោះសាសាា សមាា សែពុេ ធជាមាា ស់
បដបិរតតិាែត្ពោះធែ៌  រនសលត្ែចអ្រហរតផ   ជាត្ពោះអ្រហន ត  
មាននាែថា “ត្ពោះែហាលមាគគោល ន”  រនេេ ួ “ឯរេគគៈ”  គឺ
រុំមណង្ជាអ្គគសាវក័ល វង្របស់ត្ពោះសាសាា   ជាអ្នកមានឫេ ធលិត្ចើន  
អាចលហាោះលហើរលដ ើរល ើេកឹ  មត្ជកដ ី  ែហាសែុត្េ  រនទ ុំង្អ្ស់   
មរលទោះបជីាយ ង្លនាោះកល៏ោយ  លៅេបីុំផុរពនជវីរិលោក  ែុន
នងឹ្បរនិ ិវ ន  “ត្ពោះលមាគគោល ន”    រនត្រូវពួកនតិ្គន ថ  អ្នយររិ ថយិ 
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រនជួ ពួកលចារឲ្យវាយលោក        រហូរដ ់េកស់ាចល់ខ្ ទច អងឹ្ 
អ្ស់  លោយអ្ុំ្ចរបកែា  រនលធវើឃារមាតាបតិា  មដ លៅ
លសសស ់លនាោះឯង្  ។  

នតថិ  ក្មែាំ  សមាំ  ពលាំ 
» កម្ល ងំធសមើ ធោយកមមមិនម្ន  ។ 

 មាតាបតិាចារជ់ាល្លើង្  ដចូរនល  លរៀបរាប់ែកយ ង្
លនោះ  ដលូចនោះកូនត្បុសត្សីត្រូវត្បញាប់ឃាា រខ្ ា ី  បូជាល្លើង្លនោះឲ្យ
មានពន លសឺពវកា   លោយការបរីចរ់កាមង  លោយយកចរិត
េកុោក ់  លគារពត្ជោះថាល   ែនិត្រូវត្បេសូារបរលធវើឲ្យលោកអាក់
អ្នត់្សពនច់រិ តលោយត្បការ្លេ  លត្បៀបដចូជាល្លើង្  កា លបើ
រនបូជារកាការ រ អលហើយ  រមែង្មានពន លសឺពវៗ កា   ។  
មរលបើពុុំរនបូជារកាការ រឲ្យរន អលេ  មបរជាបុករកុ  លរ ើរោុះ
កកូរកកាយឲ្យខាា យរលង្ើក  ត្រកដជាេេ ួចុំហាយលដា   ត្រវូ
រោកជាកជ់ាែនិខាន  លត្បៀបរនកូនអ្ករញ្ញូ   រែ ិគុណ  ែនិ
សាា ប់ដ ុំបូនាា ន  ែនិលគារពតាែ កយលត្បៀនត្បលៅមាតាបតិា   
ទ ុំង្រនលធវើឲ្យមាតាបតិា  េេ ួេកុខទរណុលោយសារខ្ លនួ  កូន
លនាោះពុុំរន ុោះលោយលសចកាចីលត្ែើនសុខ្សានត  សត្មាន ាពងលងនូរ
សត្មាប់ជវីរិលសាោះល ើយ  ។ 
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មនុសសភេគគុ  នាលភិទ្  យសែ ឹ នតថិ  ក្តញ្ញុតា 
» ធសចកដីកតញ្ញ ូ មិនម្នកនងុបុគ្គលណា  មិនគួ្រចូលធៅជិត 

បុគ្គលធ ោះ  ដែលជាមនុសសស្រាយ (គឺ្មិនម្នខ្លឹម)  ។ 

មនុស្សឥតខ្លឹម 
បទកាកគត ិ

ជនអ្ករញ្ញូ   ែនិសាគ  ់គុណត្គ ូ មាតាបតិា 
គុណត្ពោះពត្រររន ៍ ត្រកដពងលថាល   គុណញារកិា 
   មានដ ់ខ្ លនួែុន ។ 
ជនលនាោះអ្្ព័វ  ែនិ អគួរគាប ់ គប់រកនា ុំស ុន 
ជាជនសត្មាយ  ឆ្ងា យពគុីណបុណយ ល ា្ ោះជាេជុន៌ 
   អាប់អ្នក់រិ តយិស ។ 
ររប់ង្ក់ាសុីខ្  ត្បេោះមរេកុខ  ដចូអ្នកលល កល់ត្ជាោះ 
កូនលជៀសលចញឆ្ងា យ កុ ុំសាា យត្សល្ោះ កុ ុំលសពគបល់សាោះ 
   នា ុំលថាល ោះលលល យត្រណ ។ 
ត្រូវមរត្បយ័រន  រកាបដបិរត ិ គុណគាប់ក ាណ 
កូនមានករញ្ញូ   គូគាប់ជាប់ត្រណ កនុង្ចរិ តសនាា ន 
   រនកាន ាចាកេកុខ ៕ 

ឧរសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 
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ស្គ្ល់ខ្លួន 
បទពាកយប្រាំពីរ 

ពាយែដងឹ្ត្បងឹ្សាគ  ់ខ្ លនួ ឲ្យរនខាា ប់ខ្ ានួសាួនត្បពព 
ត្រូវតាែ កយត្រជល្ោកល  សាី បញ្ជា កត់្រប់នយ័ដលូចនោះថា  ។ 
ជន  ដងឹ្ខ្ លនួថាជា   ជាលហរុប ា្  មកអាតាា  
ឲ្យផុរចាក  លនាោះវញិ ា្៎  លៅតាែត្បការខ្ លោះៗរន     ៕ 

ឧរសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 

ភ េះឯងឲ្យក្ប្ែងភ េះភេ 

ជន្អាង្ខ្លនួថាបណឌិ រ ចរិតមានោះពរិហួសការសាា ន 
េុំលយើល ើកខ្ លនួរលែកើង្ត្រណ នា ុំចរិតសនាា នល្លចសាា ររ ី ។ 
គរិសាា នថាមានមរអ្ញមាន ក ់ ឥរមានមត្កង្ចរិតអ្នកដពេ 
ជនលនាោះមរង្ជួបនវូេកុ ខ្ យ័ ចុោះងយរពែលពនបណឌិ រ           ៕ 

ឧរសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 
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២៤. ែូនលអ... 
  
  កយថា “កូន អ”  ពុុំមែនសុំលៅដ ់របូរាង្កាយ  មដ 
ជាសុំបកលត្ដគួរឲ្យគយគន ់  ចាប់ចរិតផ ារិអារែាណ៍មរែា ង្លនាោះ
លេ  ។  ពរិមែនលហើយ  របូសែបរតរិមែង្ជាេតី្រថាន   លពញចរិតពន
បុរសស្ដសាីក នុង្លោក  លត្ ោះ ែអសត្ែស់កាយ  ជាអារែាណ៍ទក់
ទញចរិតពនបុងុជានត្គប់របូ  ឲ្យគួចគរិពរិព ិរែ ិលែើ ល្លើរ
ល្លើនចង្រ់ន  រែួរក័េលគៀកករិជរិត្រណ  លោយអ្ុំ្ចពនរាគៈ
រ ោ្   ។  សូែបីមរលត្ជើសលរ ើសគូត្សករ   ភាគលត្ចើនកល៏គមរង្
សែលងឹ្រកយករបូសែបរតជិាែុនមដរ  ។  មរភាគលត្ចើនរបូសែបរតកិ៏
ពុុំត្រកដថា  អាចជាចុំណង្ចង្ចរិត  ឲ្យឋរិលៅកនុង្ភាពលសនហា
រនជាអ្មង្វង្លនាោះលេ  ។   
 ភាពពរិលបើផលូវចរិ តខ្ វោះគុណធែ៌  មានមរ ែអល ើរឆ្ងយ
ខាង្របូរាង្កាយមរែា ង្  គូលសនហ៍លនាោះពុុំអាចសាង្សុ្ែង្គ 
ជូនដ ់គាន រនយូរយរ  សែតាែត្រថាន លនាោះល ើយ  ។  ដលូចនោះ
ត្រូវមរមានចុំណង្  ខាង្ផលូវចរិ តមដ ត្បត្ពរឹតលៅជាែួយគុណធែ៌
លេ ើបរនចារថ់ាជាចុំណង្ចង្្កាភីាព        ភាពលែត្រតី្សឡាញ់ 
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សនិេ ធសាន  ឲ្យគង្វ់ង្េឋរិលឋរចរិកា សែត្រថាន រន  ដចូ កយ
បុរាណល  ថា ៖ “លសនហារនខ្ លនួែនិសូវអាណិរ  លសនហារន
ចរិតអាណិរលហើយសាា យលេៀរ”  ។ 
 ដលូចនោះកូនត្បុសត្សី  ត្រវូមរជាកូន អ  ត្រូវមរជាកូន
សិសេ អ  ត្រូវមរជាបា ីអ  ត្រូវមរជាត្បពន ធ អ  ជាត្បជានរុាស្ដសា
 អ  ជាែរិត អ  ជាពុេ ធសាសនកិ អ  ។ 
  កយថា អ  សុំលៅយកចរិតខាង្កនុង្មដ ត្បកបលោយ
គុណធែ៌ត្គប់ត្បការហនងឹ្ឯង្  ។  ត្រង្ ់កយថាកូន អ  កស៏ុំលៅ
យកកូនត្បុសត្សី  មដ បដបិរតតិាែសាថ នធែ៌ត្រ ុំយ ង្  រនរប
សនង្សង្គុណមាតាបតិា  លោយលសចកាលីគារពត្ជោះថាល   ចុំល ោះ
ត្ពោះគុណដព៏ងលថាល ខ្ ពង្ខ់្ ពស់លនាោះ  ។  កូនត្បុសត្សី្រនេុំនកុ
បត្ែុង្មាតាបតិា  លោយការលគារពយកចរិតេកុោក ់  កូនត្បុស
ត្សីលនាោះរនល ា្ ោះថាជាអ្នកមាន “ករញ្ញូ ករលវេតិាធែ៌”  ដព៏ងលថាល
ជាេលីគារពរាបអ់ានពនែនសុេ  នងិ្ពពួកលេវតាត្គប់េសិានេុសិ
នងិ្លធវើឲ្យកុ បុត្រកុ ធតីាលនាោះ    រន្ប់ត្បសពវ     នងិ្ភាព
សុខ្សានាសត្មាន ាចរិ ត  លសចកាចីលត្ែើននងិ្សលត្ែចត្គប់ត្បការ
តាែលសចកាតី្រថាន ពនកុ បុត្រកុ ធតីាលនាោះ    ទ ុំង្កនុង្លោក
លនោះ  លោកខាង្ែុខ្  នងិ្រហូរសលត្ែចសែបរតតិ្ពោះន ិវ នជា 
“បរលិយសានជារ”ិ  ។  
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គុណមាតារតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

រុរាណភាសតិ 

» ធបើធ វ្ើ គុ្ណ្ធលើធគ្កំុឲ្យសដមដង ធបើធគ្ធ វ្ើ គុ្ណ្ធលើឯងកំុបំបាត់  ។ 

រដីប្រពនធលអ 
បទពាកយប្រាំពីរ 

 កយថាសាវ ែី្ រយិ  ជាគូនងឹ្គាន ត្រូវចង្ចា ុំ 
តាុំង្ពបូីរាណរនចុ្ំ ុំ ពុេ ធដកីាផ្ទា ុំឲ្យលធវើ អ  ។ 
ត្បពន ធលេវតាបាលីេវតា  ទ ុំង្ពរីអ្ងាគ រស់លោយធែ ៌
រែួកាយរែួចរិតពរិបវរ  សចាៈគុណធែ៌ អត្បពព  ។ 
មានសែៈធែ៌បួនត្បការ ត្បពពពងលថាល ត្បពន ធបា ី
សែតាែឱវាេត្ពោះជនិត្សី សុខ្សានតយប់ពងាកនុង្ត្គសួារ ។ 
សែៈសទធ សែៈសី ៈ សែៈចាគៈសែៈបញ្ជញ  
បដបិរតធិែ៌បួនរនលសាើគាន  លេ ើបល ា្ ោះលេវតាទ ុំង្លេ វជាក ់ ។ 
សុ្ែង្គ មរង្លកើររន បរបូិណ៌លងកើង្ថាក ននាង្នងិ្អ្នក 
អាយុវណណៈស័កាលិភាគៈ  សុខ្ៈព ៈមានយប់ពងា  ។ 
ទ ុំង្កនុង្បចាុបបន នដ ់បរលោក ផុរចាកេកុខលសាកលរាគា្យ័ 
ជួបគាន ជាគូត្បពន ធបា ី ឱវាេត្បពពត្ពោះេនូាា ន           ៕ 

ឧរសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 
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អួត  ភប្រេះអន់ 
បទពាកយប្រាំពីរ 

ជន្ចូ ចរិតល ើកខ្ លនួឯង្ ឥរមានលការមត្កង្អ្នកដពេ 
សមាគ  ់អាតាា ថាត្បពព  អួ្រអាង្យប់ពងាែនិលចោះខាា ស ។ 
លធវើឲ្យអ្នកសាា ប់លកើរលនឿយ្យ ចរិតឥរសបាយរលអ្ើែ្ស់ 
ែនិខ្សុពអី្វីតាែ កយចាស់ បុរាណចារចាស់យ ង្លនោះថា ។ 
ឋរិល ើចលង្អរល ើកខ្ លនួឯង្ ត្រកដជាកម់សាង្ឥររនការ 
ត្បងឹ្ល ើក ុោះដ ់កេ័យជវីា  រនត្រែឹខ្កការចនិាា ខាា ស      ៕ 

ឧរសក  មុញិ  សាវ៉ា ន 

 

  

ត្ពោះកនុង្ផទោះ  ត្កាបសុំពោះ    ត្ពោះកូនពរិ 
លែតាត ចរិ ត  ករុ្ ពរិ    ចុំល ោះកូន 
ជួយមងទ ុំ  ែោូបចុំណី    រកែកជូន 
លនោះត្ពោះកូន  កុ ុំចា ុំសូនយ    កូនជូនលខាា ច  ។ 

                                                      ឧរសក  អ ុច  ណាត        
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២៥. អានិសង្សែតញ្ញុតាធម៌ រួនប្រការ... 
  
 ១.  ក្សុលមលូតា ជាឫសគ ់ពនកុស ធែ៌
ទ ុំង្ពួង្ ; 
 ២.  រធានតា  ជាត្បលនពនររែដីប់ត្បការ ; 
 ៣.  រញុ្ញញ ្វិឌ្ឍភនា ជាេចីលត្ែើនបុណយកុស  ; 
 ៤.  សមបតតិសមិចឆនាា  ជាេសីលត្ែចនវូសែបរតទិ ុំង្បី
ត្បការ  ។ 

អធិរាយ 

ករញ្ញូ ករលវេតិាធែ៌  កា លបើបុគគ ្  រនត្បរបិរតិ
ឲ្យរនខាា ប់ខ្ ានួលហើយ  រមែង្រនេេ ួនវូផោនសិង្េទ ុំង្បួន
ត្បការ  គអឺាចត្សូបទញយកកុស ធែ៌ទ ុំង្ពួង្  មដ ែនិទន់
លកើរ  ឲ្យលកើរល ើង្រន  លធវើនវូកង្ការកុស   មដ លកើរមាន
លហើយ  ឲ្យរងឹ្ររឹមរលកើរលកើនចលត្ែើនមងែលេៀរ  ។  កុស ថាន ក់
ទនកា ី  កុស ថាន កសី់   កុស ថាន កភ់ាវនាកា ី  ត្រូវមានគុណ
ធែ៌  គកឺរញ្ញូ ករលវេលីនោះឯង្   ។   ដចូជាកូនត្បុសត្សីមដ អាច  
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ចុ្ំ យត្េពយសែបរត ិ  េ ុំនកុបត្ែុង្ចញិ្ា ឹែបរីចម់ងរកាមចក
ចាយចុ្ំ យបូជា  ជាអ្នកលចោះលគារពលការមត្កង្  ឱន ុំលទន  
សាា ប់បងាគ ប់បញ្ជា េេ ួត្រង្ត្តាប់សាា ប់យកឱវាេ  លគារពតាែវ ិ
នយ័ចាប់េមាល ប់  សត្មាប់ត្បលេសលៅរនកា ី  ។  ពុេ ធសាសនកិ
ជន  មដ មានសទធ លជឿជាករ់ហូរដ ់លៅលគារពត្បរបិរតតិាែ
គុណត្ពោះររនត្រយ័  លោយលសចកាតី្ជោះថាល រន  កល៏ត្ ោះមរមាន
ករញ្ញុ តាធែ៌  គកឺារយ ់ដងឹ្  ចូ ចរិតជាកច់ាស់រ ុំឭកនកឹ      
លរឿយៗ  នវូរពែលត្ពោះគុណជាែុនលនោះលហើយ  លេ ើបលធវើឲ្យបុត្រធតីា
អាចរបសនង្សង្គុណមាតាបតិា  សិសានសិុសេអាចលគារព
ត្រង្ត្តាប់ឱវាេបូជាត្គអូាចារយ   ត្បជានរុាស្ដសតអាចលធវើព ីការ
ល ើកដងាវ យ  សួយសារអាករថាវ យត្ពោះែហាកេត្រ  បង្ព់ន ាោរ
ជូនរដ ា   លគារពតាែចាប់វនិយ័  ត្បលេសជារមិារុ្ូែ ិ  រែួរស់
លោយសុខ្លកេែកាន ត  ពុេ ធបរស័ិេលសាា ោះសាា ន  បលងាអ នកាយវាចា
ចរិតសនាា ន  រនលគារពវនាទ បូជាបដបិរត ិ  ត្ពោះពុេ ធ  ត្ពោះធែ៌  ត្ពោះ
សង្ឃ  លោយសទធ ត្ជោះថាល   កល៏ោយសារការយ ់ដងឹ្  លត្កើន
រ ុំឭក្នកនកឹ  ល ើញនវូរពែលត្ពោះគុណជាែុន  ។  អ្នកមដ បុំលពញ
ទន  សី   ភាវនា  លកើរ  កែ៏កអ្ុំពកីារយ ់ដងឹ្  ចូ ចរិតរ ុំឭក
នកឹល ើញអ្ុំពគុីណទន  សី   ភាវនា  ជាខាង្លដ ើែមដរលបើ
ពុុំលនាោះលសារលេ លធវើដចូលែាចនងឹ្បុំលពញកង្ការកុស ទ ុំង្ពួង្
លនាោះលៅរន   ។    លត្ ោះលហរុដលូចាន ោះលហើយ   លេ ើបលោកចារថ់ា   
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“ករញ្ញុ តាធែ៌”  ជាឫសគ ់ពនកុស ធែ៌ទ ុំង្ពួង្  ។  ជា
ត្បលនពន “ររែ”ី ធែ៌ដប់ត្បការ   កយថា “ររែ”ី  រនដ ់
គុណជារដិ ៏អមដ បុគគ គួរបុំលពញ  ឬថាជាធែម៌ដ បុគគ 
បុំលពញ  លដ ើែបីឲ្យរនត្តាស់ជាត្ពោះពុេ ធ  ជាធែ៌មដ ត្ពោះ
ល ធសិរវត្គប់របូ  មរង្មរពាយែបុំលពញឲ្យរនត្គប់ត្គាន ់      
បរបូិណ៌  លៅតាែកុំណរក់ា   លេើបរនត្តាស់ដងឹ្ជាត្ពោះពុេ ធ ។ 

 

 ិតតក្ម៉ែ 
បទកាកគត ិ

មែ លគមែ ខ្ ្ុ ុំ ចរិតត្ពយួររែភ ដ ់កូនត្គប់គាន  
កូនអ្រកូ់នឃាល ន  ឺលដា រងា ខ្ លនួែនិគរិលេ 
 ឲ្យមរកូនសុខ្ ។ 
មែ គរិសពវត្គប ់ កូនលរៀនកូន ប ់ សបាយឬេកុខ 
លទោះកូនត្គានល់បើ មែ លៅែនិសុខ្ គរិលត្កាយគរិែុខ្ 
 គរិជុំនសួកូន ។ 
មែ គរិសពវត្គប ់ កូនលដ ើរពងាយប ់ ផ្ទា ុំលែើ បង្បអូន 
លទោះបមីែ  ឺ ចរិតលៅឯកូន  ឺមែ ររសូ់នយ 
 ដងឹ្កូនរនសុខ្ ។ 
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មែ ត្ពយួយ ង្្ កូនម បង្ ោ មែ ត្ពយួមែ េកុ ខ 
កូនបួសជាសង្ឃ រន អលៅែុខ្ ចរិតមែ ត្សា េកុខ 
 សុខ្ត្សួ សបាយ ។ 
មែ ត្ពយួទ ុំង្អ្ស់ កូនមែ កុំលោោះ ត្កែុុំធ ុំកាយ 
មែ គរិលត្កាយែុខ្ ចរិតមែ ខ្ វ ់ខាវ យ កូនសុខ្សបាយ 
 ចរិតកាយមែ សាប ់ ។ 
ចរិតមែ ត្គប់គាន  លែតាត ករុ្  គាា នេបីញ្ាប ់
ទ ់ពងាមែ សាល ប ់ លេ ើបចរិតមែ  ប ់ ត្ពួយសពវត្ពួយត្គប់ 
 លនោះលហើយចរិតមែ  ។ 
លធវើខ្ លនួឲ្យ អ លទោះមានលទោះត្ក សង្គុណត្ពោះលែ 
ទនគ់ារល់ៅរស់ ខ្ុំរកាមង សង្គុណត្ពោះមែ  
 បុណយរនលត្ចើន្ស់ ៕ 

ឧរសក អ ចុ  ណាត  
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២៦. បារមីធម៌ដប់ប្បការ... 
  

 បារមធីម៌ដប់ប្បការមាន ៖ 
 ១.  ទានបារម ី ការបពំេញទាន ; 
 ២.  សលីបារម ី ការបពំេញសីល ; 
 ៣.  ននក្ខមមបារម ី ការបពំេញពនក្ខមម  ការពេញ 
                                            បួស ; 
 ៤.  បញ្ញា បារម ី ការបពំេញបញ្ញា  ; 
 ៥.  វីរយិបារម ី ការបពំេញពសេក្ដេីាយាម ; 
 ៦.  ខនដិបារម ី ការបពំេញខន ដ ី ពសេក្ដអីតធ់ន ់; 
 ៧.  សច្ចបារម ី ការបពំេញសេចធម៌  ពសេក្ដ ី
                                            ព ៀងប្តង ់; 
 ៨.  អធិដ្ឋា នបារម ី ការបពំេញអធដិ្ឋា ន  ការតងំេតិត 
                                            ខ្ជា ប់ខ ានួ ; 
 ៩.  នមត្តា បារម ី ការបពំេញពមតត   ការផ្សាយ 
                                            ពមតត េតិ ត ; 

១០.  ឧនបក្ខខ បារម ី ការបពំេញឧពបកាខ   ការតងំេតិត 
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                                            ជាក្ណ្ដដ ល    

 បារមធីម៌ទាងំដប់ពនេះ    ក្នុងបារមនីមួីយៗចេក្ជាបពី ើយ   
យក្បពីៅគុណនងឹដប់ (៣ x ១០) ប្តូវជាបារមសីាមសិប (៣០)  
ដេូជាទានបារម ី  ចេក្ជាបបី្បការគ ឺ ៖ ទានបារម ី ១, ទាន        
ឧបបារម ី១, ទានបរមតថបារម ី១     ការេណំ្ដយចេក្ចាយប្ េយ
សមបតត ិ  បុប្តភរយិា  ទាសក្មមក្រ  សេវសតវទាងំឡាយ  ឲ្យជា
ទាន  ចាតថ់ា “ទានបារម”ី     ឲ្យអវយវៈ  មានព ើងដដ  ចភនក្
ប្តពេៀក្ប្េមុេះជាពដ ើម  ចាតថ់ាជា “ទានឧបបារម”ី     លេះបង់
 វីតិឲ្យពៅជាទាន  ឥតមានសាដ យប្សពណ្ដេះ  ចាតថ់ាជា “ទាន
បរមតថបារម”ី    

“ទានបារម”ី បានដល់ការលេះពៅក្នុង     ក្ប្មតឹធមមត
ថាន ក្ព់ប្កាម, “ទានឧបបារម”ី បានដល់ការលេះពៅក្នុងក្ប្មតឹខតឹ     
េូលពៅ តិ “ទានបរមតថបារម”ី ៗ បានដល់ការលេះក្នុងក្ប្មតឹ
ខ ពស់បផុំ្សត     ប្បពភ ទានទាងំបបី្បពភ ពនេះ  ជាទានរបស់ប្េេះ
បរមពោធសិតវប្គប់របូបពំេញមក្  ពទាេះបជីាទានប្បពភ ណ្ដ
មួយក្ព៏ដ្ឋយ  មនសុស  ព វត  ឥន្ទន រប្េ ម  េុអំាេបពំេញបានឲ្យ
ដេូជាប្េេះអងគពើើយ    

ក្នុង “បារមនីមួីយៗ”  មានបបី្បពភ ដេូគ្នន នងឹទានបារមី
ចដរ  ការបពំេញ “សីល,  ពនក្ខមមៈ,  បញ្ញា ,  វរីយិៈ,  ខន ដ,ិ សេចៈ,   
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អធដិ្ឋា ន,  ពមតត   នងិ  ឧពបកាខ ”  ពទាេះបជីាមានឧបសគគមក្រារាងំ
ឃាតឃ់ាងំ  ឲ្យខ្ជតបងប់្ េយសមបតត ិ បុប្តភរយិា  អវយវៈប្េម
ទាងំ វីតិ  ក្ឥ៏តរញុរា  ឥតពលើក្លេះក្នុងការបពំេញបារមពី េះ
ចដរ    
 បារមទីាងំ ៣០ ប្បការពនេះ  កាលពបើប្េេះបរមពោធសិតវ
ប្គប់អងគ  បានបពំេញឲ្យបរបូិណ៌ប្គប់ក្ណំតព់ ើយ  ចដលពៅ
ថា “បារមចីាស់កាា ”  ពៅតមក្ណំតក់ាលពវលាជា  “ បញ្ញា ធកិ្  
វរីយិាធកិ្  សទាា ធកិ្ ”  ព ើយ  ក្រ៏ចមងញុងំប្េេះបរមពោធសិតវ  
ឲ្យបានប្តស់ដងឹនវូសមាម សពមាព ធញិ្ញា ណ  មាន មថាជាប្េេះ
សមាម សមពុ ា    
 ដពូេនេះបារមទីាងំ ៣០ ប្បការ  ចដលអាេពក្ើតពក្ើនេពប្មើន
សពប្មេពៅបាន  លុេះប្តចតមានក្តញ្ាុ តធម៌ជាប្បធាន  ពប្ោេះ
ព តុព េះ  ការេញិ្ច ឹមបបីាេច់ែរក្ាមាតបតិ  នងិការតបសនង
សងប្េេះគុណ     ប្េេះេុ ាប្គប់ប្េេះអងគ  ចតងបានបពំេញមក្  េុំ
ចដលពលើក្លេះដ្ឋក្ធុ់រៈពសាេះពើើយ  ពទាេះបជីាក្នុងកាលក្េុំង
ចសវងរក្ពោធញិ្ញា ណក្ដ ី ឬក្ប៏ានសពប្មេព ើយក្ដ ី   
 ជា េីពប្មើនបុណយកុ្សល  បុគគលអនក្ដងឹគុណ  រឭំក្
គុណ  ប្ េះថាា បូជាពគ្នរេតបសនងសងគុណ  េពំោេះបុេវការ ីន
អនក្បានពធវើឧបការគុណដល់ខ ានួមុនក្ដ ី  ជាអនក្ប្ េះថាា ក្នុងការ
ពគ្នរេប្បតបិតត ិ   តមគុណធម៌ប្គប់ប្បការ  ព ម្ េះថាជាអនក្បាន 
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បពំេញបុណយកុ្សល  នងិជាអនក្បានបរបូិណ៌ពដ្ឋយបុណយប្គប់
ពេលពវលា    
 សមបតតមិនសុស  សមបតតពិ វត  សមបតតបិ្េេះនោិវ ន  អាេ
សពប្មេពៅបានពប្ោេះក្តញ្ាុ តធម៌  ពបើខ វេះការដងឹគុណ  រឭំក្នវូ
គុណ  ប្ េះថាា ក្នុងគុណព ើយ  ពតើបពំេញគុណេពប្មើនបុណយដេូ
ពមដេពក្ើត ?  ពបើប្គ្ននច់តឪេុក្មាដ យខ ានួឯង  ពធវើគុណមនិពក្ើតពៅ
ព ើយ  ពតើនងឹបានសមបតតកិ្ពំណើ តមនសុស  ព វតមក្េណី្ដ  កុ្ ំ
នយិាយពើើយដល់ពៅ  សមបតតបិ្េេះនោិវ នព េះ    
 ពបើមនិបានមក្ជាមនសុស  ជាព វតព ើយ  ប្បាក្ដជា
ក្ពំណើ តសតវ  ក្ពំណើ តពប្បត  អសុរកាយ  នរក្  ពប្ោេះជា
ក្ពំណើ តចដលខ វេះបុណយ  គ្នម នគុណធម៌     េតិ តសតវពលាក្  ពបើ
មនិប្បក្បពដ្ឋយគុណបុណយកុ្សលព   ប្បាក្ដជាពរពៅរក្បាប
អកុ្សលមនិខ្ជន  ពប្ោេះព តុព េះកូ្នប្បុសប្សី គបបីបាន
បពំេញនវូក្តញ្ាុ តធម៌ឲ្យបានជាប់ពៅក្នុងេតិ តជាប្បចា ំ ពដ ើមបីឲ្យ
បានសពប្មេសមបតត ិ៣ ប្បការដេូពោលថាមក្ព ើយ    
 កុ្លបុប្តកុ្លធតី  ប្តូវរឭំក្នកឹ្ភនក្ពរឿយៗនវូប្េេះគុណ
មាតបតិនងឹញុងំេតិ តឲ្យប្ េះថាា ក្នុងប្េេះគុណព េះ  ពដ ើមបីបានតប
សនងសងប្េេះគុណព េះ  ឲ្យបានអស់េេីតិ ត     ប្េេះសមាម សមពុ ាក្ ដី
ប្េេះអរ ន តខីណី្ដប្សេទាងំឡាយក្ដ ី  ជាចប្សបុណយដប៏្បពសើរ
របស់េុ ាបរស័ិ ដេូពមដេមញិ  មាតបតិក្ជ៏ាចប្សបុណយដដ៏ែាថាា    
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របស់បុប្តធតីយា៉ាងព េះចដរ     ដពូេនេះកូ្នប្បុសប្សី  ប្តូវ
េាយាមបពំេញបុណយ  េពប្មើនកុ្សលក្នុងការ នំកុ្បប្មុង
បបីាេេ់ញិ្ច ឹមរក្ាពលាក្ទាងំេរី  ឲ្យបានប្បដេប្គប់កាលពវលា  
ពដ ើមបីបានជាប្បពយា ន ៍  ពសេក្ដសុីខេពប្មើន  ប្តជាក្ប់្ត បំ្តកុ្ ំ
ប្តកាល  ប្បក្បពដ្ឋយសុខសួសដីសិរមីងគល  នងិព ៀសផុ្សតចាក្
ពេៀរពវរា  ឧបសគគវបិតតផិ្សង    េុអំាេមក្ពបៀតពបៀនបាន
ពើើយ     ពដ្ឋយអានសិងសដនក្តញ្ាូ ក្តពវ តិធម៌  ដេូកាល
ចដលប្េេះបរមពោធសិតវធាា ប់បដបិតតយិា៉ាងខ្ជា ប់ខ ានួ  ក្នុងការតប
សនងសងគុណមាតបតិ  សូមបីចត វីតិក្សុ៏ខេតិតលេះបង ូ់ន
មាតបតិចដរ    
 ក្នុងការបពំេញេុ ាការក្ធម៌  ពដ ើមបីឲ្យបានប្តស់ជាប្េេះ
េុ ា  សូមបីចតពយានយក្ក្ពំណើ តជាមនសុសក្ដ ី ជាសតវក្ដ ី ប្េេះអងគ
ចតងេាយាមបពំេញ  ក្តញ្ាុ តធម៌ជាេបំង  មានប្េេះជាតជិា
ពប្េើនបានបង្ហា ញឲ្យពយើងបានព ើញ    
 ដេូជាប្េេះសមណពគ្នតម  ប្េេះបរមប្គូដនពយើង  កាល
ប្េេះអងគពៅជាប្េេះបរមពោធសិតវ  ធាា បប់ានពសាយប្េេះជាតជិា
ពសដេពសក្  ពសដេតម ត  ជាពសដេដរំកី្ ដ ី  ប្េេះអងគចតងយក្ប្េេះ     
 យ័ កុ្ដ្ឋក្ ់  ក្នុងការេញិ្ច ឹមបបីាេរ់ក្ាមាតបតិ  ចាស់ រា
ប្គ្នបំ្គ្ន  េុចំដលលេះដ្ឋក្ធុ់រៈ  សូមបីចតធាា ក្ខ់ ានួេូលពៅក្នុង
អ រ ក្ ់   ឬ យប្ោនចាប់បានព ើយក្ព៏ដ្ឋយ    េុចំដលនកឹ្ភយ័   
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តក្ស់ាុត  ពសាក្សាដ យ វីតិរបស់ខ ានួពើើយ     ដេូជាកាលប្េេះ
អងគពក្ើតជាសតវតម ត  ជាសតវដរំ ី  ប្តូវ យប្ោនចាប់បាន,   ជា
សតវដរំបី្តូវ យប្ោន  ចាប់យក្ពៅថាវ យប្េេះរាជា  ប្តូវបានចែ
រក្ាការោរពដ្ឋយ កឹ្ពដ្ឋយពមម   ពដ្ឋយពប្គឿងប្បដ្ឋប់តក្ច់តង
កាយយា៉ាងណ្ដ  ក្េុ៏បំានសបាយរកី្រាយក្នុងេតិ តចដរ  រាល់យប់
ដែៃ  ដរំចីតងបងាូរ កឹ្ចភនក្ធាា ក្ប់្សក្េុ់េះមក្  រ ូតរាងកាយសាគ ងំ
សគម  ពប្ោេះអាពឡាេះអាល័យនកឹ្អាណិតប្សពណ្ដេះដល់ដរំជីា
មាតចាស់ រាេកិារចភនក្  រស់ពៅក្នុងដប្េឥតអនក្ណ្ដឲ្យេណីំ
បបីាេរ់ក្ាចែ     ពដ្ឋយអានសិងសដនក្តញ្ាូ ក្តពវ តីធម៌  ពនេះ
ពធវើឲ្យប្េេះអងគបានរេួចាក្ កុ្ខពទាសវបិតតភិយ័  ពដ្ឋយប្ោនប្េេះ
រាជាបានពដ្ឋេះចលង  ឲ្យបានមក្េញិ្ច ឹមមាតវញិដេូបណំង    
 កាលចដលពសាយប្េេះជាតជិាមនសុស  ក្ម៏ានពប្េើនប្េេះ
ជាតេុិអំាេរាប់អស់  ប្េេះអងគបានលេះបង ់វីតិ  ក្នុងការតបសនង
សងគុណមាតបតិ  ដេូពក្ើតជា  រតនបពជាតក្ដ ី  ជាពវជាា ធរក្ដ ី 
សុ ាចតធាា ប់បានលេះបង ់វីតិ  ពដ្ឋយបានេុេះប្ ូងរងូយក្ពបេះដងូ
ឲ្យយក្ខបរពិោគ  នងិធាា ប់បានយក្ពបេះដងូមក្ពធវើជាថាន បំ ិ ូន
មាត  ក្នុងកាលចដលមាតប្តូវេស់ខ្ជ ំ     ទាងំពនេះបញ្ញា ក្ឲ់្យ
ព ើញថា  ពដ្ឋយក្តញ្ាុ តធម៌  ប្េេះអងគសុខេតិតលេះបង ់វីតិប្េេះ
អងគផ្ទរ ល់ពដ ើមបីបដូរយក្ វីតិប្េេះមាតរបស់ប្េេះអងគ     កាល
ចដលពសាយប្េេះជាតជិា  “សវុណណ សាម”   ប្េេះអងគបានបពំេញ 
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(ក្តញ្ាូ ក្តពវ តិធម៌) េាយាមពធវើវតតពគ្នរេប្បណិបតតមិាត
បតិ  ចដលចាស់ រាមានចភនក្េកិារទាងំសងខ្ជង  រស់ពៅក្នុង
ដងគរិបីេវត     សាមកុ្មារ  ចតងយក្េតិត កុ្ដ្ឋក្ ់  មនិចដល
លេះធុរៈ   បានពេញពៅពបេះផ្សលានផុ្សលតមកល់ កុ្    កឹ្ពដដ  កឹ្
ប្តជាក្ ់ ពបាក្លាងសំពលៀក្បោំក្ ់ លាមក្មូប្ត  ដសុចក្ែលគក្់
ប្េបាេព់ដ្ឋយក្ដពីគ្នរេប្សឡាញ់ពេញេតិត  េុចំដលគតិធុញប្ទាន់
ចតបន ដេិបន ដេួពើើយ     សូមបីចតប្តូវប្េួញរបស់ បលិយក្ខក្សប្ត
ប្បក្បពដ្ឋយេសិកាេសាហាវ  ឈឺេុក្ចាប់ញ័រខ ានួេបំ្បប់ពសរើរ
សន ាប់បាតស់ាម រតពី ើយ  ក្េុ៏បំានគតិអំេ ីវីតិរបស់ខ ានួពើើយ
ដពង្ហា យនកឹ្រក្មាតបតិ  ពដ្ឋយការអាណិតអាសូរអនក្ទាងំព វ
ពលើសេ ីវីតិខ ានួពៅព ៀត      
 ខ ្ុសូំមពលើក្យក្ោក្យពេេន ៍ “សាមកុ្មារ” បានពោល
ពរៀបរាប់  មាននយ័ខ ាមឹសារប្តងេ់ណុំេខ ាេះ(១)មក្បញ្ញា ក្ ូ់នដេូ
តពៅ ៖ 

សវុណណ សាមជាតក្ 

(៩៥)  “ប្េេះមហាសតវ”  មាតបតិរបស់ លូបងគជំាខ ្ុ ំ
ខ្ជវ ក្ ់  លូបងគជំាខ ្ុចំតងេញិ្ច ឹមគ្នតព់ៅក្នុងដប្េធ ំ   លូបងគជំាខ ្ុជំា 
_____________ 

(១) បិដកលេខ ៦២  ខុទ្ទកនិកាយ  ជាតក  ឯកាទ្សមភាគ  ទ្ំព័រ ៥១ 
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អនក្ដង កឹ្  ពដ ើមបីអនក្មានគុណទាងំឡាយបានជាមក្កានស់រឹង
មគិសមមតៈ (ពនេះ)    
 (៩៩) “ប្េេះមហាសតវេលិាប”  មាតបតិទាងំឡាយ
ព េះ  មានប្តមឹចតពោ ន  កាលពបើយា៉ាងពនេះ ( វីតិប្បប្េតឹតពៅ) 
ប្តមឹ ៦ ដែៃ  ពប្ោេះគ្នតខ់្ជវ ក្ ់ មុខជានងឹសាា ប់ពដ្ឋយឥត កឹ្េុខំ្ជន
 កុ្ខពនេះ  េុចំមនជា កុ្ខរបស់ លូបងគជំាខ ្ុបំ ៉ាុពណ្ដទ េះព   ពប្ោេះថា  
 កុ្ ខពនេះ  បុរសប្តូវចតបាន  ប្តងច់ដល លូបងគជំាខ ្ុ ំ  ខ្ជនព ើញ
មាតពដ្ឋយព តុណ្ដ  ព តុព េះ  ជា កុ្ខដដ៏ប្ក្ចលងរបស់ លូ
បងគជំាខ ្ុ ំ  ជាង កុ្ខពនេះ(ពៅព ៀត)   កុ្ ខពនេះ  េុចំមនជា កុ្ខរបស់
 លូបងគជំាខ ្ុបំ ៉ាុពណ្ដទ េះព   ពប្ោេះថា   កុ្ ខពនេះ  បុរសប្តូវចតបាន  
ប្តងច់ដល លូបងគជំាខ ្ុ ំ ខ្ជនព ើញបតិ  ពដ្ឋយព តុណ្ដ  ព តុ
ព េះ  ជា កុ្ខដដ៏ប្ក្ចលងរបស់ លូបងគជំាខ ្ុ ំ  ជាង កុ្ខពនេះពៅព ៀត 
ឱ !  ពម៉ាាេះសមមាតពៅក្បំ្ោ   ញួយទំាងំអប្ធាប្ត  នងិ បីផុំ្សតដន
រាប្ត ី អស់កាលជាយូរអចងវង  មុខជានងឹរងីសៃួតពៅ  ដេូជាសរឹង
(ក្នុងគមិារដវូ) េុខំ្ជន     ឱ !  ពម៉ាាេះសមបតិពៅក្បំ្ោ   ញួយំ
ទាងំអប្ធាប្ត  នងិ បីផុំ្សតដនរាប្ត ី  អស់កាលជាយូរអចងវង  មុខ
ជានងឹរងីសៃួតពៅ  ដេូជាសរឹងេុខំ្ជន     បេបិ្តប្េេះរាជា ! មួយ
វញិព ៀត  (ខ ្ុចំតងោ្ក្ក់្នុងមួយយប់េរីបដីង)  ពដ ើមបីបពប្មើបាទា
ពដ្ឋយេាយាម  នងិពដ ើមបីគក្ប់្េបាេព់មា៉ាេះសមគ្នតន់ងឹពដ ើរេប្េប់
ក្នុងដប្េដពង្ហា យពៅថា ៖ “អឺបាសាម !”  ដពូេនេះេុខំ្ជនពើើយ     
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ពបើ លូបងគជំាខ ្ុ ំ  ខ្ជនព ើញ នខ្ជវ ក្ទ់ាងំេរី ក្ព់ដ្ឋយព តុណ្ដ
ព តុព េះឯង   កុ្ជាសរ េីរី   ចដលញុងំ ឫ យ័របស់ លូ
បងគជំាខ ្ុឲំ្យញប់ញ័រ  មុខជា វីតិ លូបងគជំាខ ្ុនំងឹវ ិសេុខំ្ជន   
 លូប្េេះបងគជំាខ ្ុ ំ  សូមផ្សគងអញ្ាលីេពំោេះប្េេះអងគ  បេបិ្តប្េេះ
រាជាជាធកំ្នុងចដនកាសី   លូបងគជំាខ ្ុ ំ  សូមថាវ យបងគបំ្េេះអងគ  
 លូបងគជំាខ ្ុសូំមផ្ទដ  ំកុ្  សូមប្ ង ់រំាបនវូការថាវ យបងគ ំ  េពំោេះ
មាតបតិរបស់ លូបងគជំាខ ្ុផំ្សង    
 (១០០) “អភសិមពុ ាគ្នថា”  សាម ៖  ក្ពមាា េះ  អនក្មានរបូ
លែ  គួរេតិេលិរមលិពមើលព េះ  លុេះពោលនវូោក្យពនេះរេួ
ព ើយ  ក្ប៏្ ប់សន ាប់ពដ្ឋយក្មាា ងំេសិ    
 សពងខបពសេក្ដដីន “សុវណទសាមជាតក្”  ពប្កាយេសីាម
កុ្មារ  បានដលួសន ាប់បាតស់ាម រត ី ពៅពលើដដីពូចាន េះព ើយ“បលិ- 
យក្ខក្សប្ត”  មានការពសាក្សាដ យយា៉ាងខ្ជា ងំ  នងិប្ ងប់្េេះក្ចនសង
ពសាយពសាក្  ពរៀបរាប់អំេកី្ ុំសឆ្គង  ប្េមទាងំមានការ
តក្ស់ាុតជាេនព់េក្  ពប្កាយេលិាប  ពរៀបរាប់ប្បក្បពដ្ឋយ
ពសេក្ដកី្រណុ្ដមានប្បមាណពប្េើន     ប្េេះរាជាបានក្ពណដ ៀតក្ែម
 កឹ្  យាងពៅកានអ់ាប្សមរបស់មាតបតិសាមកុ្មារ  បាន
ប្បាប់ពរឿងចដលពក្ើតមានេពំោេះសាមកុ្មារ  អនក្ទាងំេរីមានការ
ក្ន រក្ក់្ពន រញ  ញប់ញ័រខសឹក្ខសួល  ពសាក្សាដ យបុប្តជា ី
ប្សឡាញ់ពេញ ឫ យ័មនិអាេប្បមាណបាន            លុេះបាន 
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បព រ បងន់វូការពសាក្ខសឹក្ខសួលព ើយ  ប្េេះរាជាបាន (ំ កូុ្ល
បណឌិ ត  នងិ ងបារកិា)  ជាមាតបតិសាមកុ្មារ  មក្កាន់
ក្ចន ាងចដល “សាមកុ្មារ” ដលួពដក្សន ាបព់ៅពលើចផ្សនដ ី  ដលួ
ប្បឡាក្ប់្បើូសពដ្ឋយអាេម៍ដចីដលពគពបាេះបងព់ចាលក្នុងដប្េធ ំ 
ក្យ៏ពំរៀបរាបគួ់រឲ្យអាណិត    
 “ កូុ្លបណឌិ ត  នងិ ងបារកិា”  បានពោលពរៀបរាប់
រឭំក្  នវូសេចធម៌  នងិការបពប្មើមាតបតិ  ចដលសាមកុ្មារបាន
បពំេញមក្  េេួក្ព វតចដលអាប្ស័យតមដងប្េកឹ្ាព េះៗ  ក្៏
េុេះមក្សចមដងនវូសេចធម ៌  សរពសើរអំេគុីណធម ៌  ចដល សាម
បានបពំេញព ើយ  សូមឲ្យេសិទាងំឡាយសាបរលាបពៅ  
សូមឲ្យសាមកុ្មារបានដងឹខ ានួពើើងវញិ    
 កាលពបើ នទាងំព េះ  ក្េុំងេរចាពរៀបរាប់នវូោក្យ
ប្បក្បពដ្ឋយពសេក្ដកី្រណុ្ដ   មានប្បមាណពប្េើន   សាម ជា
មនសុសក្ពំឡាេះ  មានរបូលែគួរឲ្យរមលិពមើល  ក្ព៏ប្កាក្ពើើងោា ម 
 (១២៥)  “ប្េេះមហាសតវ”  ខ ្ុពំ ម្ េះ សាម  ពសេក្ដី
េពប្មើនេូរមានដល់ពលាក្ទាងំឡាយ  ខ ្ុពំប្កាក្ពើើងពដ្ឋយសួសដី
ព ើយ  សូមពលាក្ទាងំឡាយកុ្ខំសឹក្ខសួលខ្ជា ងំពើើយ  សូម
ពលាក្ទាងំឡាយេរចាេពំោេះខ ្ុ ំ ពដ្ឋយោក្យេពីរាេះ    

 ពសេក្ដដីេូពោលពរៀបរាបម់ក្ពនេះ     អាេបញ្ញា ក្ប់ានថា   
 



~ 203 ~ 

គុណមាត្តបតិ្ត                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

“សាមកុ្មារ”  ចដលសនាបប់ាតស់ាម រតពីដ្ឋយប្េួញេសិ  អាេដងឹ
ខ ានួមក្វញិបានពដ្ឋយសារគុណធម ៌  មានសេចធម ៌  ពមតត ធម ៌ 
ក្តញ្ាូ ក្តពវ តិធម៌    ព ើបពធវើឲ្យេសិសាបរលាប  អស់ឥតមាន
ពសសសល់  នងិបានបញ្ញា ក្អំ់េសីក្មមោេដនប្េេះបរមសាសាដ
សមាម សមពុ ាប្គប់ប្េេះអងគ  ចដលប្ ងប់ានបពំេញនវូ  ក្តញ្ាូ -
ក្តពវ តិធម៌   យា៉ាងខ្ជា ប់ខ ានួសឹងចតរាល់ៗប្េេះជាតរិបស់ប្េេះ
អងគ     តងំចតពៅជាប្េេះពោធសិតវ  ក្នុងការចសវងរក្ប្េេះ   
ពោធញិ្ញា ណក្ដ ី  រ ូតបានប្តស់ដងឹជាប្េេះសមាម សមពុ ាព ើយក្ដ ី 
ក្ប៏្េេះអងគេុបំានលេះបងក់ារសងគុណប្េេះមាតបតិ របស់ប្េេះ
អងគព េះព       

ដេូជាប្េេះសមណពគ្នតម  ជាប្េេះបរមប្គូដនពយើងប្េេះ
អងគបានសចមដងប្េេះធម៌ពប្បាសប្េេះបា  សរិសីនុទាធ ទ្នៈ ជាេុ ា
បតិ  ឲ្យបានតងំពៅក្នុងអរ តតផ្សល  ជា បីផុំ្សត  នងិបានែាងឹ
ចែាងនវូប្េេះគុណមាត  ពដ្ឋយប្េេះអភធិមម  ព ើបប្េេះអងគប្ ង់
យាងពៅគងច់ាវំសា ឋានតវតងឹសេនំនួបចីខ  ពដ ើមបីសចមដង
ប្េេះអភធិមម  ពប្បាសប្េេះ ង សរិមិហាមាយា ជាេុ ាមាតចដល
បានយាងេុេះមក្  េឋីានតុសិតពដ ើមបីសាដ ប់ប្េេះធម៌របស់ប្េេះអងគ 
រ ូតបានសពប្មេនវូ “ពលាកា មសិពសាត”  ពសាតចដលមនិ
បានវលិប្តើប់មក្កានព់លាក្ពនេះព ៀតពើើយ    

ទាងំពនេះបញ្ញា ក្ឲ់្យពយើងព ើញថា       គុណមាតបតិជា  
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“អនន តគុណ”  ជា “អពនក្បបគុណ” ជា “អបបមាណគុណ”  មាន
គុណពប្េើនដប្ក្ប្កាស់  េុអំាេរាបប់ានប្បមាណអស់  សូមបីចត
ប្េេះេុ ាជាមាច ស់ប្គប់ប្េេះអងគ  ក្ប៏្េេះអងគបានតបសនងសងប្េេះ
គុណពនេះ  ជាពរៀងរ ូតចដរ     មា៉ាងវញិព ៀតសចមដងបញ្ញា ក្ឲ់្យ
បានកានច់តេាស់អំេតីដមានងិក្មពស់ដនក្តញ្ាុ តធម៌  ជាកូ្ដធម៌
ធម៌ជាក្េូំល  អាេពធវើឲ្យពលាក្បានប្បក្បពដ្ឋយពសេក្ដេីពប្មើន
ពដ្ឋយោេសុខសានដ  ជាប្បភេដនបុណយកុ្សល  នងិញុងំនវូ
សមបតតទិាងំបបី្បការឲ្យពក្ើតពើើង  េពប្មើនពើើងប្េម  ជាប្បធាន
ដនបារមធីម៌  ពប្ោេះថាបារមទីាងំ ៣០ ប្បការ ពបើគ្នម នក្តញ្ាុ តធម៌ 
ជាប្បធាន  េុអំាេ្នដល់ការសពប្មេជាគុណបានពើើយ    

 ដពូេនេះកូ្នប្បុសប្សី  គបបីជាអនក្មាន  ជាអនក្េាយាម
បពំេញក្តញ្ាូ ក្តពវ តិធម៌ឲ្យបានខ្ជា ប់ខ ានួ  គជឺាអនក្មានសាម រតី
រឭំក្នកឹ្ភនក្នវូប្េេះគុណមាតបតិ  គុណប្គូអាចារយ  គុណប្េេះ
មហាក្សប្តយ៍ិ  គុណមន្ទន ដរីដ ាការ  អនក្ប្បក្បពដ្ឋយគុណធម ៌ 
េាយាមការោរប្បព សជាតមិាតុភូម ិ  ប្បជានរុាន្ទសដបានរស់រមួ
ពក្សមក្ាន ដសប្មាន ដសុខ  គុណញតមិបិ្ត តិឆ្ងៃ យ  ចដលបានពធវើ
ពសេក្ដលីែដល់ខ ានួ  មនិប្តូវបពំភាេ  ប្តូវរឭំក្នកឹ្ក្នុងេតិ ត  នងឹ
េាយាមតបសនងសងប្េេះគុណព េះ      ឲ្យបានទានព់េលពដ្ឋយ
មនិប្តូវពធវសប្បច សពសាេះពើើយ    
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 ជាេពិសសគុណប្េេះរតនប្តយ័  មានប្េេះេុ ា  ប្េេះធម៌  
ប្េេះសងឃ  ជាគុណឧតដុង គឧតតមខ ពងខ់ ពស់  បដបិតតពិដ ើមបីបណដុ េះេតិ ត
គនំតិ  បញ្ញា សាម រត ី ឲ្យបានកានច់តប្បដេ  ញុងំប្េេះគុណទាងំេួង
ព េះៗ  ឲ្យមានក្ប្មតិកានច់តខ ពស់  ឋតិពឋរេពប្មើនពក្ើនពើើងជា
ភពិយាោេ    

កតញ្ញូ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

កុ្លបុប្តអនក្មានក្តញ្ាូ   រឭំក្គុណប្គូពដ្ឋយប្បដេ 
គុណប្េេះមាតបតិដែា  គុណរតនប្តយ័បបី្បការ   
គុណប្េេះមហាក្សប្តយ៍ិប្គងបុរ ី ទាងំគុណមន្ទន តផី្សង   
គុណបែូនគុណបងញតផិ្សងគ្នន  អ េូំមងីមាមបិ្ត តិឆ្ងៃ យ   
ជាអនក្ធាា បប់ានឧបការ  មានគុណដែាថាា ទាងំេតិតកាយ 
 ួយផ្សដល់ឲ្យបានសុខសបាយ េតិតឥតពនឿយណ្ដយរឭំក្គុណ   
សូមអស់កុ្លបុប្តកុ្លធតី តងំេតិតពេត បពំេញបុណយ 
េាយាមតបសនងសងប្េេះគុណ បុេវការ ីនឲ្យបានលែ    
ព ម្ េះថាពដ ើរតមសាន មយុគល បា ប្េេះ សេលដែាបវរ 
បានសុខេពប្មើនពក្ើនគ្នបគួ់រ សមបតតមិនសុសសួគប៌្េេះនោិវ ន  ៕ 

ឧបាសក្ មុញិ  សាវ៉ា ន 
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សុវណ្ណសាមពុុំបានសាលាប់ទេ  ប្ាន់សតសន់ប់បណុទ  ាោះ 

សាមប្តូវប្េួញេសិប្ជាបសេវកាយ េុក្ឥតរសាយបាតស់ាម រត ី
សនាប់ដលួពដក្ពលើចផ្សនដ ី  វីតិឥតក្ស័យពប្កាក្វញិបាន   
ពដ្ឋយមានក្តញ្ាុ តធម ៌ ឧតតមបវរក្នុងស ដ ន 
ប្បតបិតតខិ្ជា ប់ខ ានួឥតចដលខ្ជន ព វតប្បទានេរប្បដេ    
 កូុ្ល នងិ ងបារកិា  ប្តវូជាមាតបតិដែា 
បពបាសអចងែលពដ្ឋយពមប្ត ី ពោលោក្យមាននយ័សេចវាចា   

 

 
 

សុវណទសាមមានរបូលែ  ដងឹខ ានួពប្កាក្ឈរទាងំភន្ទកាត  
ញញឹមប្បមិប្បយិសដីេរចា ខ ្ុសំាមកុ្មារពប្កាក្វញិព ើយ   
សូមពលាក្ទាងំឡាយកុ្ពំសាកា ពមតត វាចាសាសងពឆ្ាើយ 
រកី្រាយសបាយ កុ្ខធូរពសបើយ ខ ្ុដំងឹខ ានួព ើយកុ្បំារមភ        ៚ 
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២៧. អវសានកថា... 
  
 កុលបុត្រកុលធតីា  ត្ាថ្នា សេចកដេុីខ  សេចកដចីសត្រើន
ភាពសកេរកាន ដេត្ាន ដចរិ ត  ត្ាថ្នា កាុងការស ៀេឲ្យផុរររឲ់្យរចួ
អំពវីបិរតសិពៀរ   ឧបេគ្គសវរាទងំពួង     នងិជាអាកត្ាថ្នា នវូភាព
ថ្ុសំថ ្ើងរងុសរឿងថ្ថៃថាូរ  ចូរជាអាកត្បកបសោយករញ្ញូ ករសវទតិាធរ៌
គ្ជឺាអាកត្រូវតរសរៀនឲ្យានយល់  ស្គគ ល់ដល់ពាកយថ្នគុ្ណសនេះ
ឲ្យានត្ រួត្ជាបពរិត្ាកដកាុងចរិ ត  សោយឥរានត្េសពច_ 
ត្េពលិ  េងេ័យ  ត្ពរទងំទសន េញេូត្រនកឹរឭំកនវូពាកយថ្ន
គុ្ណសនេះ  ឲ្យានជាបជ់ានចិចកុបំសំលៃចសស្គេះស ើយ  ។ 
 កុលបុត្រកុលធតីា  កាលសបើានយល់ស្គគ ល់ដងឹនវូ
ពាកយថ្នគុ្ណចាេ់ស ើយ  កមរតរងជាអាកានចរិតត្ េះថ្នៃ   វទេ
បូជាសោរព  របេាងេងត្ពេះគុ្ណសទេះសោយសស្គរនេេ
រកីរាយ  តដល ូរសចញអំពទីកឹចរិ តដ មពរិត្ាកដ  ។ 
 កុលបុត្រកុលធតីា  អាចសោរពរបេាងេងគុ្ណាតា
បតិា    េិេានេិុេេអាចសោរពត្រងត្តាប់ស្គដ បឱ់វាទ       នងិ 
ត្បរបិរតតិ្គ្ូអាចារយ   ត្បជានរុាស្ដេដអាចត្េឡាញ់សស្គម េះេម័ ត្គ្ាន 
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លកដភីាព  ចសំពាេះត្ពេះរាជារស្ដន តរីា ការាន  កមេុទ ធតរជាអាកាន
គុ្ណ  ជាអាកយល់ចាេ់អំពរីថ្រៃគុ្ណ  រឭំកនកឹលាកនវូគុ្ណ
នងិានបូជា  សោរពនវូគុ្ណ  តដលសៅថ្ន “ករញ្ញុ តាធរ៌” សនេះ
ឯង  សទ ើបសធវើឲ្យសោកសនេះានត្បកបសោយភាពេុខស្គនតចសត្រើន
ថ្ថៃថាូរ  េំបូណ៌េបាយ  ។  តរសបើសោកសនេះ “ត្ាេចាក   
គុ្ណធរ៌  ត្ាេចាកករញ្ញុ តាធរ៌”  ាតាបតិាកមពុអំាចចញិ្ច ឹរ
បាីចរ់កាតថផដល់រៃប់ត្រជាក ់  ឲ្យកូនត្បុេត្េីសពញបរបូិណ៌
ាន  ត្គ្ូអាចារយ  ត្ពេះរាជាភាា កង់ាររស្ដន ត ី  ពុអំាចផដល់សេចកដី
ទកុចរិ តការកកស់ដដ   ដល់េិេានេិុេេ  ត្បជានរុាស្ដេដាន  ។  
 ដសូចាេះពាកយថ្ន “ករញ្ញូ ” ការរឭំកគុ្ណដងឹគុ្ណសទេះ  កម
លុេះត្តាតរាា ក់ៗ   ជាអាកានគុ្ណ  ឲ្យរថ្រៃសលើកករពេ់  សោរព
បដបិរតតិារគុ្ណសទេះៗសោយពរិ  សៅតាររួទទរីបេ់ខ ៃនួ  ។ 
ដចូជាាតាបតិា  ត្គ្ូអាចារយ  ត្ពេះរហាកេត្រយ៍ិ  រស្ដន ដរីដ រ ការ  
ភាា កង់ារត្គ្ប់ត្កេួង  ត្គ្ប់ស្គា ប័ណណ  ត្រូវត្បកានស់ោរពឲ្យាន
ខ្ជា ប់ខ ានួ  នវូពាកយថ្នគុ្ណធរ៌សនេះ  ឲ្យានេរតារទទ ី  ដចូ
ាតាបតិា  គួ្រជាទតី្ េះថ្នៃ   សោរពបូជា   របេាងេងគុ្ណពកូីន
ត្បុេត្េី  ត្គ្ូអាចារយ  ត្ពេះរាជារស្ដន តរីដ រ ការ  គួ្រជាទតី្ េះថ្នៃ សោរព
បូជាត្រងត្តាបស់្គដ ប់ឱវាទពេិីេានេិុេេ      ត្បជានរុាស្ដេតផង  
ទងំឡាយសោយស្គរតរ “គុ្ណធរ ៌ គ្សឺេចកដលីអ”  តដលសោក 
ានបដបិរតជិាសរៀងរ ូររក  ។ 
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សត្ពាេះតរពាកយថ្នគុ្ណ ានសៅតារត្បសលទសត្ចើនត្បការ  ដចូជា
គុ្ណត្ពេះពុទ ធ  គុ្ណត្ពេះធរ៌  គុ្ណត្ពេះេងឃ  គុ្ណាតាបតិា  
គុ្ណត្គ្អូាចារយ  គុ្ណត្ពេះរាជារស្ដន តរីដ រ ការ  គុ្ណបុណយ  គុ្ណ
េីល  េាធ ិ  បញ្ញញ ជាសដ ើរ ។ល។  សទើបករញ្ញុ តាធរ៌  គ្កឺារ
រឭំកនកឹដងឹគុ្ណសកើរាន  សបើោម នការរឭំកនកឹយល់ស្គគ ល់អំពី
រថ្រៃគុ្ណសទ  កមពុអំាចរបគុ្ណ  សោរពបូជា  ត្បរបិរតេូិរបីតរ
គុ្ណណារួយកមពុអំាចត្ាកដានកាុងសោកសនេះតដរ  ។  សបើគុ្ណ
គ្សឺេចកដលីអ  រនិត្ាកដដល់ចរិតេរវសោក  សេចកដតី្ចបូក
ត្ចបល់  ខ វល់ខ្ជវ យ  សស្គកសៅសដដ ត្កហាយ  រនេុេនងឹកាៃ យ
សៅជាេរវ  សត្ពាេះតរវបិរតតិផាកករញ្ញុ តាធរ៌សនេះឯង  ។ 
 ដសូចាេះពាកយថ្ន “ដងឹគុ្ណ  រឭំកគុ្ណ” សនេះ  េំសៅយក
គុ្ណាតាបតិាជាចរបង  សត្ពាេះាតាបតិាជាបុពវការ ី  គ្ជឺាអាក
ានឧបការគុ្ណសលើកូនត្បុេត្េីរុនសគ្បងអេ់  នងិានទរបួន
យ៉ាង  តដលត្ពេះេរពុទ ធត្គ្ប់ត្ពេះអងគានត្បទនផង  ស ើយជា
គ្ន ៃងតដលទឲំ្យសកើរបុណយកុេល ទងំយប់ថ្ថៃ រិសកៀកជាប់ខ ៃនួ
កូនត្បុេត្េីអាចបសំពញានត្គ្ប់សពលសវោ  សោយការសោរព
របេាងេងត្ពេះគុ្ណសោកទងំសទ វ  ។  កូនត្បុេត្េីណាត្ាថ្នា
បុណយ  ានរបេាងេងគុ្ណាតាបតិា  តារស្គា នធរ៌ត្ា ំ
ត្បការដចូានសពាលថ្ន    អធបិាយសរៀបរាប់រកស ើយ      កូន 
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ត្បុេត្េីសទេះស ម្ េះថ្ន ជាអាកាន  ករញ្ញូ ករសវទតិាធរ៌  ជា
អាកានស្គងនវូគុ្ណធរ៌  គ្សឺេចកដេុីខេត្ាប់ខ ៃនួ  នងិាន
ស ម្ េះថ្ន  ជាអាកានសធវើដសំណើ រតារាោ៌  តដលត្ពេះបររ
ស្គស្គដ េាម េរពុទ ធត្គ្ប់ត្ពេះអងគានបសំពញរកស ើយ  ។  ជា
អាកានសធវើដសំណើ រ  តារការត្បត្ពរឹតរបេ់េបបុរេទងំឡាយ
តដលសោកតរងយកចរិតទកុោក ់ សោរពវទេ បូជា  ចញិ្ច ឹរបាីច់
រកាាតាបតិាជានចិចជាកាល  កុលបុត្រកុលធតីាសទេះៗស ម្ េះ
ថ្ន  ានស្គងលំសៅនងិជារៃប់ដ មតេនត្រជាក ់  េត្ាប់ជាទសីៅ  
ជាទឈីបស់្គា កត់្ កសកានពួនេរៃយំ៉ាងតេនត្រជាកត់្រ  ំ េុខ
ស្គនដ រសទររយសដ ើរបីខ ៃនួ  សត្ពាេះករញ្ញូ ករសវទតិាធរ៌  ជាលូរធិរ៌  
ជាលំសៅថ្នធរ៌ទងំពួង  ជាត្បលពថ្នសេចកដេុីខចសត្រើន
េត្ាប់ពលិពសោកទងំរូល  ។ 

 (១២៩) េរវណា(១)  តរងចញិ្ច ឹរនវូាតានងិបតិា  សោយ
ធរ៌  សទវតាទងំឡាយតរងរកានវូេរវ  អាកចញិ្ច ឹរាតាបតិា
សទេះ  ។ េរវណា  ចញិ្ច ឹរនវូាតា  នងិបតិាសោយធរ៌  បណឌិ រ
ទងំឡាយកាុងសោកសនេះឯង  តរងេរសេើរនវូេរវសទេះ  េរវ
សទេះ  លុេះលេះបងស់ោកសនេះសៅ  រតរងរកីរាយកាុងឋានេួគ្ ៌ ។ 
_____________ 

(១) សុវណ្ណ សាមជាតក  ទី ៣ ទំព័រ ៦៥  



~ 211 ~ 

គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

(១៣១) “ត្ពេះរហាេរវ”  បពតិ្ររហារា   ជាកេត្រេូរ
ត្ពេះអងគត្បត្ពរឹតធរ៌ចសំពាេះាតានងិបតិា  បពតិ្រត្ពេះរាជា  លុេះ
ត្ពេះអងគានត្បត្ពរឹតធរ៌កាុងសោកសនេះស ើយ  នងឹសៅកានឋ់ាន
េួគ្ ៌  ។  បពតិ្ររហារា   ជាកេត្រេូរត្ពេះអងគត្បត្ពរឹតធរ៌
ចសំពាេះបុត្រលរយិ  ចសំពាេះររិតនងិអាចារយ  ចសំពាេះេរវពា នៈ
នងិពល  ចសំពាេះត្េុកនងិនគិ្រទងំឡាយ  ចសំពាេះអាកតដននងិ
 នបទទងំឡាយ  ចសំពាេះេរណៈនងិត្ពា មណ៍ទងំឡាយ  
ចសំពាេះត្រគឹ្នងិបកេីទងំឡាយ  ។  បពតិ្រត្ពេះរាជា  េូរត្ពេះអងគ
ត្បត្ពរឹតធរត៌ដលត្បត្ពរឹតលអស ើយ  តរងទេុំខរកឲ្យ  ។  បពតិ្រ
រហារា   េូរត្ពេះអងគត្បត្ពរឹតធរ៌ (សត្ពាេះ)  សទវតា  ឥន េត្ព ម
តដលានដល់ឋានេួគ្ ៌  កមសត្ពាេះធរ៌តដលខ ៃនួត្បត្ពរឹតលអស ើយ 
បពតិ្រត្ពេះរាជា  ត្ពេះអងគកុតំ្បត េសធវេនងឹធរ៌ស ើយ  ។ 

ទងំអេ់សនេះជាពាកយសពចន ៍  រសំលចសៅសោយខៃរឹស្គរ
តដលត្ពេះេុវណណស្គរ (ជារហាេរវ)  ានោេ់សរឿនសត្កើន
រឭំក (ដល់បលិយកខរាជា) ឲ្យានស្គម ររតី្បត្ពរឹតនវូធរ៌  ។  
សត្ពាេះានតរត្ពេះធរ៌សទ  សទ ើបអាចទរំកនវូភាពលអថ្ថៃថាូរ  ភាព
ត្រជាកស់កេរកាន ត  េៃប់េត្ាប់ខ ៃនួ  េត្ាប់េងគរត្គ្ួស្គរ
េងគរជារ ិ  េងគរសោកាន  ។  ដសូចាេះេូរឲ្យត្ពេះគុ្ណដមលអ
បវរខ ពេ់   ានរថ្រៃសលើេលប់ ួេត្បាណ   ពុអំាចការា់ន 
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គ្គុឺ្ណរបេ់ាតាបតិា  ចូរតនបនរិយេណរ ិ រជាប់ជានចិច  កាុងដងួ
ចរិ តថ្នកុលបុត្រកុលធតីាត្គ្ប់របូ  សដ ើរបីានសត្កើនរឭំកនកឹវទេ
បូជាេំពេះ  សោរពត្បរបិរត ិ  របេាងេងត្ពេះគុ្ណសទេះៗ  ឲ្យ
ានស ម្ េះថ្ន  ជាកុលបុត្រកុលធតីាលអរបេ់ាតាបតិា  ជា
េិេានេិុេេលអរបេ់ត្គ្ូអាចារយ  ជាគូ្ស្គវ រលីរយិលអកាុងរងវង់
ត្គ្ួស្គរ  ជាត្បជានរុាស្ដេតលអរបេ់ត្ពេះរហាកេត្រ  នងិលអ
េត្ាប់ត្បសទេជារាិរុលូររិរួ  នងិជាត្បជាពលសោកលអ
សទៀរផង  ។  នងិេូរឲ្យពាកយថ្ន  គុ្ណធរ៌គ្សឺេចកដលីអសនេះ  
ានេណរ ិ រសោយេអិរលមួរសៅកាុងចរិ តថ្នាតាបតិា  ត្គ្ូអាចារយ  
ត្ពេះរាជារស្ដន តរីដ រ ការត្គ្ប់នទិា ការ  នងិត្បជាពលសោកទងំអេ់
សដ ើរបីានជារៃប់េុខ  ភាពចសត្រើនរងុសរឿង  េៃប់សកេររវាងោា
នងឹោា   ជាបុត្រ  ជាេិេេ  ជាត្បជារាស្ដេដ  ជាត្បជាពលសោក
ត្គ្ប់ត្េទប់វណណៈ  ។ 

 សោយវរីយិៈភាព  នងិសចរទចរិតត្ េះថ្នៃ   ថ្នសយើងខ ្ុតំ្ពេះ
ករណុា  ខ ្ុាំទត្ពរទងំត្ពេះករណុាាច េ់  នងិពុទ ធារក ន  អាក
ានចរិតបុណយត្គ្ប់របូ  កាុងការរចទសរៀបសរៀង  ឲ្យានជា
សេៀវសៅ “គុណមាតាបតិា”  តចកចាយចណំាយត្បសគ្ន   ូន
ជាធរមទន  េូរេពវេរវទងំឡាយ  ានសត្កប ញ្ាកន់វូរេ
ត្ពេះធរ៌  សោយការបដបិរត ិ សដ ើរបីជាពន ៃគឺ្បឺញ្ញញ   ានឆៃុេះបញ្ញច ងំ 
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យល់ស្គគ ល់នវូ “េន តបិទ” គ្តឺ្ពេះ “នពិាវ ន”  រលំរន់វូសលៃើងទកុ ខ    
សលៃើងកសិលេ  េរតារសេចកដតី្ាថ្នា   នងឹការបដបិរតកុិបំខី្ជន
ស ើយ  ។   

ធម្មាែ   សចុិម្ណោ   សមុមាវហាតិ 
» ធម៌ដែលបុគ្គលប្បប្រឹត្តលអហ ើយ  ដត្ងនាំមកនូវហេចកដីេុខ  ។ 

 

 

ពុកសៅសធវើការ  តរ៉ាសៅរកា  តថថួនត្គ្ហឹា 
ការរួយរយយ៉ាង អេះអាងធាទ  ទងំឈឺទងំជា 
   បសំរ ើលកត ី ។ 
តថទយំយតា  អាពាធ រា  រនិឲ្យត្ពយួលយ័ 
បសត្ងៀនកូនសៅ  ត្បសៅយបថ់្ថៃ  អប់រតំថៃងេតី 
   ស រសៅសៅរក ។ 
សដរា៉ាកេ់ៃោ ំ  រាល់ថ្ថៃតខឆ្ា  ំ តរ៉ាត្ទថំ្លលក  
បសំរ ើតាយយ  សឆៃៀរោកា់ត្រសោក ទកុជា ត្រក 
   សៅសោកុរតរៈ ៕ 

ឧាេក  ហុមិ  ឆាន ់
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គោរពពុកម ៉ែ 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

កូនបងគថំ្នវ យកាយបន េន ់ អាកានគុ្ណធៃនព់នត់្បាណ 
អាកគ្ជឺាត្ព មបសង្ើរត្ាណ ជាសទពត្បទនពរយប់ថ្ថៃ ។ 
ជាបុពាវ ចារយរុនបងអេ់  បសត្ងៀនសោយសស្គម េះកូនត្បុេត្េី 
ជាអា ុសនយាយប់ថ្ថៃ  កូនេូរសលើកថ្ដថ្នវ យវទេ  ។ 
ពុកតរ៉ាកូនសេា ៍ជាបជ់ានចិច កូនរនិបសំលៃចពចីទិដ  
ពុកតរ៉ាឋរិសៅកូនបូជា  បសំពញការងារ ូនពុកតរ៉ា ។ 
ពុកតរ៉ាឈឺសដដ ត្គ្ុនរងា  កូនតាងំចទិដ រកាតថ 
ទកឹសដដ ត្រជាក ូ់នពុកតរ៉ា កូនឥរសលៃចសទនវូត្ពេះគុ្ណ ។ 
អាហារចណីំថ្ថៃោៃ ចត្ពកឹ កូន ូនរឭំកអាកានបុណយ 
កូនពុអំាចេាងេងត្ពេះគុ្ណ ដមតេនរហាធៃនពុ់កតរ៉ាាន ។ 
តរកូនសធវើតារេររាភាព កូនវទេ ត្កាបបន េនត់្ាណ 
 វីរិពុកតរ៉ាឋរិសៅាន  កូនបសំពញទនអចថិ្ស្ដន តយ៍ ។ 
ពុកតរ៉ាជាត្ពេះសៅកាុងផេេះ  កូនរកីរាយណាេ់ណាា៎ អាកថ្ថៃ 
សោរពបូជាសោយត្បថ្ព  េូរពរេួេដីត្ពេះត្បទន         ៕ 

ឧាេក មុញិ  សាវ៉ា ន 
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ពុកម ៉ែឃ្លាតគៅ* 
បទពាក្យប្រាំពីរ 

សពលតដលពុកតរ៉ាអេ់ វីរិ កូនតេនសខ្ជៃ ចចរិតឥរសត្បៀបាន 
ដបិរអីពុកតរ៉ាឃ្លៃ រចាកត្ាណ កូនហាកដ់ចូោម នទពីនំងឹ ។ 
ពុកតរ៉ាានោចាកសោកយ៍ី សទ ើបកូនត្បុេត្េីហាកា់នដងឹ 
ពថី្ថៃសនេះសៅពុអំាចត្បងឹ រពំងឹរកពុកតរ៉ាសទៀរស ើយ ។ 
ពុកតរ៉ាានាា កស់ៅកាុងសោក កូនតេនសស្គយសស្គកឥរានសេបើយ 
តលងានស ើញពុកតរ៉ាសទៀរស ើយ កូនតត្េកដសងាោ យរកពុកតរ៉ា ។ 
របូកាយពុកតរ៉ាេូនយសស្គេះអេ់ តរទរពសីរាេះឥរេូនយសទ 
ត្ពេះគុ្ណខ ពងខ់ ពេ់ស ម្ េះពុកតរ៉ា កូនរកាតថេូត្រទសន េញ ។ 
ផដរិនវូត្ពេះគុ្ណជាប់ដងួចរិត កូនរឭំកគ្រិឥរសទសរាញ 
សធវើបុណយោកា់ត្រកូនបសំពញ ឧទ េេិ ូនវញិដល់ពុកតរ៉ា ។ 
ឧទ េេិ ូនដល់អាកានគុ្ណ ទទលួផលបុណយរាល់ថ្ថៃតខ 
ផោនេិងេ ួយតារតថ េូរឲ្យពុកតរ៉ាានសស្គយេុខ។ 
របូកាយពុកតរ៉ាេូនយតរនពរិ របូថរកូនផដរិរកាទកុ 
តាងំសៅកាុងផេេះានស ើញរុខ ទកុជារណំាងតាងពុកតរ៉ា ។ 
សៅសពលកូនថ្នវ យបងគតំ្ពេះ ថ្ដកូនេំពេះពុកតរ៉ាតដរ 
ត្ពេះគុ្ណពុកតរ៉ារកាតថ កូនឥរសលៃចសទណាា៎ អាកថ្ថៃ ។ 
ពកូីនពុកតរ៉ាសោយសោរព សទេះបថី្ថៃយប់ត្បណរយថ្ដ 

 



~ 216 ~ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

សោរពបូជាត្ពេះគុ្ណថ្ថៃ  េូរទនអលយ័អរស់ទស្គ ។ 
ក ុំេខេុឆគងទវ រទងំប ី គ្កឺាយវចរីរួចទិដ  
េរដធី ៃនត់្ស្គលសោយត្បការ ខេុឆគងសរដចាដ េូរត្បណី ។ 
អសហាេិករមដល់របូកូន  កាយចរិតលំឱនត្បណរយថ្ដ 
េំពេះដល់ត្ពេះាច េ់សថៃើរថ្ថៃ ទវិារាត្ររីឭំកគុ្ណ           ៕ 

* ដកត្េងស់ចញពសីេៀវសៅ “ជីវិត  នងិវយ័”  ឆ្ា  ំ២០០៤ 
ឧាេក មុញិ  សាវ៉ា ន 

មាតា  មិតតំ  សម្ក្  ឃម្រ 
» មាតាជាមិត្តកនងុផ្ទះរបេ់កូន 

សសុសសូា  ម្សដ្ឋា   ភរយិានំ 
យ ុ ច  បុតាត   នមសសម្វ 

» បណ្ដដ ភរិយាទាំងឡាយ  ភរិយាដែលស្ដដ ប់បង្គគ ប់ 

ជាភរិយាប្បហេើ របាំផុ្ត្  ។  បណ្ដដ បុប្ត្ទាំងឡាយ 

បុប្ត្ដែលឋិត្ហៅកនងុែំបូនា ន  ជាបុប្ត្ែ៏ប្បហេើ រហោយវិហេេ  ។ 
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កល្ាាណ ិតត 
បទពាក្យប្រាំបនួ 

ាតាពរិ  ទកុជាររិត  កូនត្បុេត្េី 
កូនានលយ័  អាចត្ាត្េ័យ  តកបញ្ញោ  
បតិា ួយ  េេួយសយបល់  ផដល់ត្គ្ប់ត្ោ 
ឲ្យបុត្រភាៃ   ានររមទ  សកេរកាន ដចរិ ត ។ 
កូនត្បុេត្េី  គ្បបីស្គដ ប ់ ដបូំទម ន 
ពាកយសពចនា៍ន សត្បៀនត្បសៅ  យ៉ាងត្បណីរ 
ត្គ្ប់សវោ  សកើរត្ាជ្ា  ថ្នៃ គ្នំរិ 
កលាណររិត   ួយគូ្រគ្រិ  ចរិតសរតាត  ។ 
កូនានត្តាប ់ ស្គដ ប់ឱវាទ  អាកានគុ្ណ 
វសិេេលន ់ ចសត្រើនបុណយ  ធនបញ្ញញ  
ជាកូនលអ  ឧរតរបវរ  កាយវាចា 
ចរិតចរយិ  រនេុេសទវតា  សការេរសេើរ ៕ 

ឧាេក មុញិ  សាវ៉ា ន 

សមូអនុម្មាទ្នា !!! 
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បណ្ាាំមាតាបិតា “ថាក ុំ” 
បទពាក្យប្រាំប ី

ក ុំសចេះតរចងល់ងត់ាររណាោ  ក ុំសចេះតរថ្នវាចាឥរនយ័ 
ក ុំចងត់រានពអីាកដថ្ទ  ក ុំសចេះតរេដីពាកយឥរខ ៃរឹស្គរ ។ 
ក ុំអាលឆ្ប់ស ឿតារពាកយេរដ ី ក ុំឲ្យគ្រិខ ៃថី្លពចិារណា 
ក ុំត្ចួលត្ចបល់ខ វល់តារសគ្ថ្ន ក ុំបទិសនត្តាេំ ងឹឲ្យឆ្ៃ យ ។ 
ក ុំឲ្យជារនេុេត្បទេូដនងឹបុណយ ក ុំឲ្យសលៃចគុ្ណឪពុកអាកាដ យ 
ក ុំបសណាដ យចរិតគ្រិតរេបាយ ក ុំសចេះតរចាយខ ាេះខ្ជា យឥរគ្រិ ។ 
ក ុំវសងវងងប់នងឹអកុេល  ក ុំឲ្យចាញ់កលសេពគ្ប់ាបរតិ្រ 
ក ុំលងត់្េីត្ស្គាតលបងភាា ល់ពរិ ក ុំសធវេគ្នំរិគ្រិឲ្យានចាេ់ ។ 
ក ុំឲ្យជារនេុេរេ់ដចូពួរថ្ត្  ក ុំសលៃចស្គម ររយីប់ថ្ថៃសចេះខ្ជម េ 
ក ុំអាងេរ័យសលៃចបុរាណចាេ់ ក ុំសពលានឈាេះសលៃចកាលតដលចាញ់។ 

ក ុំអគ្រតិ្ាេចាកគុ្ណធរ៌ ក ុំស ើញតរលអសពលចរិតត្េឡាញ់ 
ក ុំេរៃងឹសទេសត្ពាេះចរិ តេអប់វញិ ក ុំគ្រិចសំណញសលៃចគ្រិពខី្ជរ ។ 
ក ុំគ្រិតរានឥរគ្រិពាីរ ់ ក ុំសធវេត្បយ័រាឧេា ៍ឱហារ 
ក ុំខ ាលិត្ចអូេត្រូវខេំងាវ រ ក ុំឲ្យបងខ់្ជរការងារេិកា ។ 
ក ុំឲ្យឆ្ប់ទុរុំនសពលត្េោល ក ុំឲ្យសគ្សដៀលសត្ពាេះតលបងសេាហា 
ក ុំបសណាដ យចរិតគ្រិតារកាា ក ុំលងច់ទិដ ចាញ់ការលួងសោរ ។ 
ក ុំេរៃងឹត្ររឹតរេំបកកាយ ក ុំសេា ៍េបាយត្ររឹតររបូសឆ្រ 
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ក ុំសលៃចពនិរិយចរិ តចរយិត្ពរ ក ុំសោម លសចេះលមរសទើបរនិទកុាខ  ។ 
ក ុំអាងសគ្សលើកស ើងឲ្យានខ ពេ់ ក ុំដចូរនេុេសងាេះសលៃចកបួនរត្ា 
ក ុំដចូអាយ៉ាងចាសំគ្បញ្ញា   ក ុំានសវាហារសពលត្ស្គចូលសពាេះ ។ 
ក ុំចងស់ធវើនឲំ្យធជំាងទ  ិ ក ុំដចូកុកសត្កៀលសដៀលោា អេុរេ 
ក ុំត កសពាេះសវៀនសចញសត្ដឲ្យសស្គេះ ក ុំឲ្យតកអកស ៃ្ េះត្បត ងោា ឆ ី ។ 
ក ុំឲ្យជារនេុេរេ់ដចូជាតវក ក ុំឲ្យានតលាកដចូតលាកឫេេី 
ក ុំានត្រសចៀកស្គដ ប់ឥរចាប់នយ័ ក ុំឲ្យចាេ់េដីដចូត្រសចៀកពាង ។ 
ក ុំស្គៃ ប់ដចូពេ់រេ់ដចូកតងប្ ក ុំានសត្ចើនតបបត្ាប់អាកនងិទង 
ក ុំតដលបវរលអស ើយទរស់ទៀង ក ុំឲ្យចរិតសលអៀងស ៃៀងចាកគុ្ណធរ៌ ។ 
ក ុំសនេះចារថ់្នជាការត្បថ្ព  ចរូកូនត្បុេត្េីចងចាឲំ្យលអ 
ក ុំពុកតរ៉ាផ្ដ កំ ុំបងេី់លធរ៌ ក ុំសនេះបវរគួ្រោប់ណាា៎ កូន        ។៚ 

ឧាេក មុញិ  សាវ៉ា ន 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

បុណយាបានពរិ កូនត្រវូលំអិរ គ្រិពចិារណា 
សរៀនកានេី់លត្ា ំ បណាដ ាំតា សរៀនេូត្រធរអ៌ាថ ៌
   េាទនេីល។ 

ឧាេិកា  តាន់  ថាន ី
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គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

គបើសិនជា “ចង់” 
បទពាក្យប្រាំប ី

ចង់ានចសំណេះត្រូវសចេះសធវើលៃង ់ ចង់ានឲ្យត្រងត់្រូវសចេះហារព់រ ់
ចង់ឈាេះចរិ តខងឹត្រូវត្បងឹអរធ់មរ ់ ឈ្នះពរិត្ាកដឈាេះចរិ តខ ៃួនឯង ។ 
ប ើចងា់នខ ពេ់កុ ួំេសលើកខ ៃនួ ត្រវូសចេះលំឱនបន េនស់ការតត្កង 
ចង់ានេរសេើរកុឆំ្ប់េតរដង ពនិរិយ្សគ្ឯងស ើយចាសំពាលេដី ។ 
ប ើចងេិ់កាចសំណេះវជិាា   ត្រវូតរឧេា ៍ទងំយប់ទងំថ្ថៃ 
ចង់ានចសត្រើនសកើនខ្ជងស្គម ររ ី ត្ ញាប់ឃ្លម រខ មសី្គដ ប់ត្ា ប្ណឌិ រ។ 
ប ើេិនជាចងឲ់្យានចរិតស្គអ រ ត្រវូខេំងាវ របដបិរតធិរ៌ពរិ 
ចង់យល់ស្គគ ល់ដងឹត្រូវតរត្បងឹហារ ់ពា្យរកចំារឲ់្យអេ់រន េលិ ។ 
ចង់ានត្ាជ្ានងិការថ្វ ៃ្ េ ត្ ញាប់ររូរេះកុសំចេះតរខ ាលិ 
ចង់សកើនចសត្រើនត្រូវ្នរកំលិ មនិត្រូវសដកខ ាលិចាតំរវាេទ ។ 
ប ើចងឲ់្យានជាអាកត្ា ត្្ាយ ពកូកនយិយានខ្ជងសវាហារ 
ត្រវូខទំសន េញហារអ់ានេិកា ចងចាកំរត់្តាឲ្យានត្បថ្ព ។ 
ប ើចងឲ់្យសគ្សោរពសការតត្កង ត្ យរ័នត្បតយងខ្ជងពាកយេរដ ី
ត្រវូខរំកាកាពារទវ រប ី កាយចរិតវចយីប់ថ្ថៃានលអ ។ 
ប ើចងឲ់្យសគ្ស ឿស្គដ ប់វាចា ក ុំសចេះតរថ្នសពាលពាកយលូរលរ 
សមដីជាឯកសលខសទេះជាសទ   រាណតចងរកទកុពចិារណា ។ 
ជនណាេៃប់សេៃៀរសចៀរចរិតឥរេដី អ្នកផងដថ្ទសគ្តត្កងរអា 
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គុណមាតាបតិា                                                                               មុិញ  សាវ៉ា ន 
 

ព ុំអាចយល់ចរិតសៅពរិចរយិ ព ុំទនហ់ា៊ា នថ្នជាយ៉ាងណាស ើយ ។ 
ករសបើ នណាចូលចរិតសពាលេដី អ្នកផងដថ្ទរនិេួរស ើយសឆៃើយ 
អ្ុំនរួអួរអាងឥរសៅសេៃៀរស ើយ អ្នកសទេះឯងស ើយសគ្ស្គគ ល់ានងាយ     ៕ 

ឧាេក មុញិ  សាវ៉ា ន 

សមូអនុម្មាទ្នា !!! 

េរសេរចប់សៅត្កុងរ៉ាុងសរអាល 
  ថ្ថៃ ១ ᧴ ១១  ឆ្ា រំរ ី ឆេ័ក ព.េ. ២៥៥៨(១) 
ត្រូវនងឹថ្ថៃអាទរិយទ ី១២  តខរុោ គ្. េ. ២០១៤ 

គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរទុ្ធសាសនាខ្មែរ 
ក្រុងម ៉ុងគេអាល - គរបិរ - កាណាដ្ឋ 

មុិញ  សាវ៉ា ន / ហុមិ  ឆាន់ / វ៉ា ត  ភិរក្ស 
 

 
_____________ 

(១) អានថា ថ្ងៃអាទតិយ ៤ រោច  ខែអសសុជ  ឆ្ន ំមមី  ឆស័ក  ព.ស. ២៥៥៨ 
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គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
 

សាតាយម ៉ែ! ម ៉ែ! ម ៉ែ! ម ៉ែ! ម ៉ែ ...* 
បទពាក្យ ៧ 

ដងឹថ្នអាកតរ៉ាអេ់ ទម  កូនឈឺសពើរផាឥរឧបសរយយ 
ត្រជាកខ់ ៃនួត្ាណញ័រស ើងថ្ដ  រ រិរថ្ លយ័ភានភ់ាងំ    ។ 
សបេះដងូត្ទូងញ័ររន ធរញ់ាប់  កាយញាកច់តំ្បប ់ប់រងីាងំ 
កាុងខ ៃនួរងឹតណនសេេើរកកោងំ េរភិានភ់ាងំ ប់ដងួថ្ច             ។ 
ហាកដ់ចូតផនដតី្កឡាប់ផ្ៃ រ កូនតេនសខ្ជៃ ចផាស្គត យអាកថ្ថៃ 
ស្គត យធាៃ ប់េសទត េសត្ាេអាត្េ័យ ស្គត យធាៃ ប់បរប ីបសំៅ តថ    ។ 
ស្គត យធាៃ ប់លួងសោរថមរត្បសៅ    ស្គត យធាៃ ប់ស រសៅសៅរកតកបរ 
ឈឺខ្ជៃ ងំរតងៗនកឹរកតរ៉ា ចរិតកមានតលោធូរត្ស្គលសេបើយ   ។ 
ពថី្ថៃសនេះសៅអេ់ពទំក ់ តលងានយល់លស័្ដកតអាកសទៀរស ើយ 
តលងឮវាចាពសីរាេះសឆៃើយ      ាច េ់ថ្ថៃកូនសអើយកូនស្គត យណាេ់  ៕ 

* ដកត្េងព់ ី“កត្រងកណំាពយ  ភាគ្ ២” 
ឧាេក  ហុមិ ឆាន ់
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២៨. ឯកសារពិគ្រោះ... 
  

០១.  វចនានុក្រម  សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ  ជ. ណ. ម្ោតញ្ញា ម្ោ  
០២.  ម្សៀវម្ៅ  មម៉ែ  អគ្គបណ្ឌិ ត  ប ៊ុត  សាវង្ស 
០៣.  ម្សៀវម្ៅ  ពរបួនក្បការ  អគ្គបណ្ឌិ ត  ប ៊ុត  សាវង្ស 
០៤.  ម្សៀវម្ៅ  ក្រសឹ្ដរីមមផល  ឧបាសក  ឈ៊ុន  គ្ដឹម្អៀត 
០៥.  ស្តុ្តនតបិដរ  រីឃនិកាយ  បាដិរវគ្គ  ម្េខ ១៩  
០៦.  ស្តុ្តនតបិដរ  ខុរទរនិកាយ  ជាត្រ  នវមភាគ្ ម្េខ ៦០ 
០៧.  អដឋរថា  ខរុទរនកិាយ  គាថាធមមបរ  ភាគ្ ២ 
០៨.  អភិញ្ញា វគ្គ  រលុស្កូ្ត្  អង្គតុ្តរនិកាយ  ចត្ុរកនបិាត្ 
០៩.  បតុ្តស្កូ្ត្  ខុរទរនកិាយ  ឥត្វិុត្តរៈ 
១០.  ស្តុ្តនតបិដរ  អង្គុត្តរនិកាយ  ស្ត្តរនបិាត្  ម្េខ ៤៧   
១១.  ស្តុ្តនតបិដរ  ខុរទរនិកាយ  ជាត្រ  ម្េខ ៦២ 
១២.  ម្សៀវម្ៅ  ពុរធភាស្តិ្  ម្ោក  ញ ៊ុ ក  ថែដ 
១៣.  ម្សៀវម្ៅ  លោរនតី្បិររណ៍ ព្រះ អ ុរ  ជា  វជរិញ្ញាោភយវង្ស 
១៤.  ម្សៀវម្ៅ  រក្មង្រណំាពយ  ភាគ្រ ី២ ឧបាសក  ហ៊ុដិ  ឆាន់ 
១៥.  ម្សៀវម្ៅ បរណិណ រធម៌  ឧបាសក  អ ៊ុច  ោត     
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សូមពុទ្ ធបរស័ិទ្ដែលមានសទ្ធធ ជ្រះថ្លា   ចូលរមួក្នុងការប ះពុមព  នន

បសៀវបៅ «គ្ុណមាតាបិតា» បនះ   នជ្បក្បដែនងឹសិរសួីសដី  បោគរតា
រាសី  រយ័មងគល  វបុិលសុខនងិ នជ្បក្បដែនងឹពុទ្ ធពរ ទ្ធ ាំងបួនជ្បការគ ឺ 
អាយុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ  កុ្ ាំបបី ា្ៀងឃ្លា ែប ើយ  ។ 

សូមអានភុាពននបសចក្តបីរសុិទ្ ធ នងិបុណ្យកុ្សល  ដែលបយើងខ ្ុ ាំ ន
ពាយាមសនសាំពមុីនមក្ប ើយក្ត ី  ក្នុងបពលឥ ូវបនះក្តនីងឹបៅអនាគែកាលក្ត ី
 នោក្មាា ាំងថ្លមពល ននធមមធាែុែឧ៏ែដុង គឧែតមនលាថ្លា  រួយរាំរះប សសាំអាែ  
បោភៈពកី្នុងចែិ តបយើងខ ្ុ ាំរួយរាំរះប សសាំអាែ  បទ្ធសៈ ពកី្នុងចែិ តបយើងខ ្ុ ាំ  រួយ
រាំរះ ប សសាំអាែការសអប់បខ ពើម ននិាា  ឈ្នន នសី ពា ទ្ ដែលមានបៅក្នុងចែិ ត
បយើងខ ្ុ ាំ  រួយរាំរះប សសាំអាែនវូអកុ្សល បចែនា នានាពកី្នុងចែិ តរបស់បយើង
ខ ្ុ ាំ  ប ើយរួយបាំបពញមក្វញិនវូ បមតាត  ក្រណុា នងិសុឆន ាៈ បែ ើមបីោបែ ើមទ្នុ 
បែ ើមបីោជ្បបយារនក៍្នុងការបរ ើបាំរះឱ្យរចួរ ាំប ះបចញចាក្ ផុែទ្កុ្ខទ្ធ ាំងពួង  ។ 

សូមសពវសែតនកិ្រ អនបុមាទ្នាបជ្ែក្អរ ទ្ទ្លួយក្ នវូចាំដណ្ក្បុណ្យ 
កុ្សលដែលបយើងខ ្ុ ាំ នសាងសនសាំ  ទ្ទ្លួយក្នវូចាំដណ្ក្សនតភិាពក្នុងចែិ ត
របស់បយើងខ ្ុ ាំ   ទ្ទ្លួយក្នវូចាំដណ្ក្ននជ្ពះធម៌របស់បយើងខ ្ុ ាំ ។  

សូមសពវសែតនកិ្រ  នរចួរ ាំប ះចាក្ផុែទ្កុ្ខទ្ធ ាំងពួង ។ 
ស្មូអនុលមារនា !   ស្មូអនុលមារនា !   ស្មូអនុលមារនា ! 

មុិញ  សាវ៉ែ ន / ហុមិ  ឆាន់ / វ៉ែ ត្  ភិររស 
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២៩.  នាមពុទ្ធបរិស័ទ្... 
មានសទ្ធា ជ្រះថ្លា បានបរចិ្ចា គបច្ា័យដ ើម្បដីបាះពុម្ព  

ដសៀវដៅ « គណុមាតាបតិា » ជាធម្មទ្ធន 

. បច្ចយ័នៅសលពី់នសៀវនៅនលីកមុន  .....................................................  ២០០០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ   វិនយធដោ ( ម្ហា  យនិ  ដនឿន ) (USA-CA)  ..............  ៥៥  ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ធឹង ធីម្ ( ច្នទដថេរ)  នៅអធិការវត្ត  ធម្មិកាោម្  ..............  ៥០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ហ ុន   ឃយួ  វត្ត  ធម្មិកាោម្  .........................................  ១០០ ដុល្លា រ   

. ព្ពះភិកខុ សុុំ   ប ុនដធៀម្ (សវុណ្ណ ដថេដោ) វត្ត ពុទ្ាសទុ្ធា ោម្  ......... ៥០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ យយ៉ែម្ សវុិទ្យ  វត្ត យមមរកាណាដា  .................................. ១០០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ ដ ឿង រ ី(ធម្មច្ចដោ)  វត្ត យមមរកាណាដា  ........................... ៥០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ សុមឹ្ ផាន់ណា  វត្ត យមមរកាណាដា  .................................. ៥០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ សលីសុំវរដថេដោ ធឹម្  វណ្ណ ថន  វត្ត យមមរណណ្ហាា ោ៉ែ   ......... ៥០ ដុល្លា រ 

. ព្ពះភិកខុ បា៉ែ វ   យសន  វត្ត ដមម្ោោម្ (Anjou )  ............................. ៣០ ដុល្លា រ 

. Ven. Anandapriya Bhikkhu  ....................................................  ៣០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក យប៉ែន   សាដរឿន និងឧបាសិកា  ឈមួ្  ឡុំ  ............................ ២០ ដុល្លា រ 

. ដូនជី សកុច្ម្  ច្ចរនូ (France)  ..........................................  ៥០ ដុល្លា រ U.S 

. ឧបាសិកា  ដបា៉ែ ង ណ ដយ៉ែថ  ................................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ម្ុិញ សាវ៉ែ ន  និងឧបាសិកា  សមិ្  ច្ចន់ធូោ៉ែ   ...............  ៣០០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក  លមិ្ ហ ុយគាង និងឧបាសិកា លមិ្ ដទ្ៀង(ONT).............  ១៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ដពជ្រ សាដរឿម្  និងឧបាសិកា  សមិ្  ច្ចន់ដាោ៉ែ   ...............  ១៣៥ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   នុន    ណសប  និងឧបាសិកា  នុន  ណាន់ថ្ល  ......................  ១៣០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក សា ង  ធី  និងឧបាសិកា  អ ុន  យដូេង  ............................. ១២៥ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ដមម្   ករណុា   និងអនកព្សី ដសៀង  រី(USA-SE)    .....  ១០០ ដុល្លា រ U.S 
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នេហដ្ឋា ន  អភិរកសម្រថកជ្ពះពុទ្ាសាសនាយមមរ 
 
. នល្លក   មាស  ម្ិលលរ័, អនកព្សី  មាសហុមិ្  សមុា៉ែ ល ី, នល្លក Meas Jonathan  
និងកូននៅ (USA-CA) ...........................................................................  ១១៥ ដុល្លា រ  
. នល្លក   សមិ្   សង្វា   និងអនកព្សី  ដពជ្រ  រលីនី  ...........................  ១១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ហុមិ្ គិម្ដរឿន និងព្េួសារ (USA-VA)............................... ១១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក   រិន ច្ចន់តាោ  និងឧបាសិកា  ដសង  វ៉ែ ន់នី  ...............  ១០០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ហុមិ្ ឆាន់ និងឧបាសិកា  សាម្ិថ  សភូ័ណ្  ......................១0០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   ហួថ   គិម្គាវ   និងអនកព្សី ភិវ  សុនីួន  .......................  ១០០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   សមិ្    សាដរឿន  និងអនកព្សី  ច្ចន់  ដារ ីនិងកូននៅ  ............  ១០០ ដុល្លា រ 
. នល្លក       យករ   ប ុនហន  និងអនកព្សី  ល ី  ដ ងលន់  ....................... ១០០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក តាន ់ ប ុនហ ុយ  និងឧបាសិកា  មា៉ែ ក់  សមុថ្លន  ...............  ៩០ ដុល្លា រ  
. នល្លក   ផាយ  ភាព  និងបងបអូន (France)  .....................................  ៨០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី សមិ្ ច្ចន់ណារ ី .............................................................  ៧០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក ឡវ  លាងដថង  និងឧបាសិកា ពឹង  ឈវីអ ន  ...............  ៦០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី សមិ្ ច្ចន់ដទ្វី  ..............................................................  ៦០ ដុល្លា រ 
. នល្លក      នូ សុដីយឿន  និងអនកព្សី  ល ី សភុី  ...............................  ៥០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក   គិម្ សាក់តាា ង និងឧបាសិកា ជ្តា ុំ  ធីដមម្ និងបុព្ត្ ............ ៥០ ដុល្លា រ    
. ឧបាសក ដវ៉ែង   ណាុំ  និងឧបាសិកា  សក់  សានី  ............................... ៥០ ដុល្លា រ

. នល្លក ផាថ ់  សមុេថឹ  និងអនកព្សី  ណ  សភុិន  ............................. ៥០ ដុល្លា រ

. ឧបាសក ពិន   ឃមឹ្មុន  និងឧបាសិកា  ដជ្បង ហូវ  ........................ ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   តាុំង   ដសៀង  ....................................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា ហ ុន សុវីដអៀង  ............................................................... ៥០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ហ ុន ម្រណី្  .................................................................... ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក វ៉ែ ថ ភិរកស  និងអនកព្សី  ដម្ៀច្  វណាណ   .............................  ៥០ ដុល្លា រ 

. កញ្ញា    សុ៊ឺ រកា  ......................................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក     EATH BUN HONG  ........................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   រួប    សុមី្ន  ................................................................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក   ឌិប    ច្័នាេ   និងអនកព្សី  ដលៀម្ សភុាព  .............................  ៥០ ដុល្លា រ 

. នល្លក ឡុំ សទសី និងអនកព្សី  ថិប  សរិដីសាភា  ........................... ៥០ ដុល្លា រ 
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គុណ្មាតាបតិា                                                                               ម្ុិញ  សាវ៉ែ ន 
 
. នល្លក      ថិប វិបុល  និងអនកព្សី  ស ុ៊ុំ  ដសាភ័ណ្ឌ   ............................ ៥០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា    ស ុ៊ុំ    យ៉ែ ង  ...................................................................... ៥០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា  គិម្   ស ួ   .......................................................................  ៤០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា   ដេង  អម្  .......................................................................  ៤០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក    សុវី   គិម្សា ន  ................................................................ ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ក៊ឺ គីឡុំ  និងអនកព្សី  តាន់  វ៉ែ ន់នី  .............................. ៤០ ដុល្លា រ   
. នល្លក កឹក ប ុនប៉ែុង  និងអនកព្សី   កឹក  សមុា៉ែ ល ី  .......................  ៤០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី    អ ុ៊ុំ កនិដាា    ................................................................... ៤០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី សមិ្ ច្ចន់នី  និងបុព្ត្    ...................................................  ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ឈុុំ ថន  និងអនកព្សី   ម្ុយ  គា ុំ  និងបុព្ត្ .........................  ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ម្ុ ី រណុ្ និងអនកព្សី  ដឈឿប  ឡពីន  ............................  ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក ឈ៊ឺ រុងហាា ង និងព្េួសារកូននៅ  .....................................  ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   សកដិ   ផលាា   និងអនកព្សី  ច្ចន់  សមុា៉ែ ល ី ............................. ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   ដអៀម្   ដរឿន  និងអនកព្សី  ភី    រមឹ្  ....................................... ៤០ ដុល្លា រ 
. នល្លក   ភូ    ដម្៉ែងហុង  និងអនកព្សី  ឱក   គមិ្ហា ង  ...................  ៤០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក យថ ដម្ងល ី និងឧបាសិកា  លមិ្  សវូអុីម្ ...................... ៣០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក    យអម្   ណាវី និងឧបាសិកា អថ  សុំណាង  ....................... ៣០ ដុល្លា រ 
. M.  Jean Paul Lay  et Mme. Sai Chou Lay    ............... ៣០ ដុល្លា រ   
. ឧបាសិកា  អុឹង គង់ម្នាេ   ................................................................ ៣០ ដុល្លា រ  
. នល្លក      សសួ ប៉ែុណាណ វុធ និងអនកព្សី  សមិ្  វិច្ឆិកា  ........................ ២៥ ដុល្លា រ 
. កញ្ញា    ធឹម្ អរណីុ្ (Cambodia)  ........................................  ២០ ដុល្លា រ U.S 

. នល្លក   សមិ្    សដុម្ោ៉ែ   និងអនកព្សី  ជា  ពិស ី .................................. ២០ ដុល្លា រ   

. ឧបាសិកា   ដសឿ   សមុុម្  ...................................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ផាុង ដជ្ពឿន និងឧបាសិកា អ ុន  គិម្ប ន  ..........................  ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក ម្៉ែុល   ហ រ  និងឧបាសិកា  អ ូច្  សាដរឿន  ............................. ២០ ដុល្លា រ 

. Mme. Barana  ..............................................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ដថ្លង វណាណ    ................................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   អ ុន   យដូសង  ................................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. នល្លក យថុ ដរៀង  និងអនកព្សី  សយ  ថុុំ  ....................................... ២០ ដុល្លា រ 
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នេហដ្ឋា ន  អភិរកសម្រថកជ្ពះពុទ្ាសាសនាយមមរ 
 
. ឧបាសិកា   ជា ជ្សយីទុ្ាថូ  .............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក  លមី្ គាង  និងឧបាសិកា  អ ុក  គិម្ដហៀង  ........................ ២០ ដុល្លា រ   
. នល្លក សុំ ដកន  និងអនកព្សី  គង់  ផានី  និងបុព្ត្ ........................ ២០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   ជា ដាដាដណ្  .............................................................  ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក បួយ សុំអន និងអនកព្សី  បួយ  អនី ................................. ២០ ដុល្លា រ
. ឧបាសក  អ  ូ សផុុន  និងឧបាសិកា  អ  ូ សមុន  .............................. ២០ ដុល្លា រ  
. ឧបាសិកា  អ ុង    ណាដរឿន  ................................................................ ២០ ដុល្លា រ
. ឧបាសិកា  ល ី   ណហសុមី្  ................................................................. ២០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា ឱក   សុមី្  ......................................................................  ២០ ដុល្លា រ
. ឧបាសក  អ ួង ហា ង  និងឧបាសិកា  យវ៉ែន  យមិ្  ............................. ២០ ដុល្លា រ   
. ឧបាសក  អ ួង ញ៉ែ ប់  និងភរយិា  ...................................................... ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក  អ ួង ដរៀន  និងភរយិា  ........................................................ ២០ ដុល្លា រ   
. អនកព្សី   អុឹង ស ណូណ្  និងបុព្ត្ (Kévin)  ......................................... ២០ ដុល្លា រ     
. ឧបាសក ហ ុន  ដហង  និងឧបាសិកា  ឆាង  រ ៉ែម្  ................................. ២០ ដុល្លា រ 
. នល្លក អុឹង ហុកដមង  និងអនកព្សី  យថ   អូន  .............................. ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   យថ    ច្ិនាដ   ....................................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា គឹម្ ម្ួយដហៀង  ............................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   តាន ់  ច្ចន់ថ្ល   ................................................................. ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ផាថ់   សាវឡ  ...............................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី   ហ ុន   ដហៀង   ................................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា ណាវ  វ៉ែ ន់នី  .................................................................  ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   តាន ់  សុវីដេង  ............................................................  ២០ ដុល្លា រ  

. នល្លក   យន់   សាវុធ  និងអនកព្សី ណាម្  នី  ................................. ២០ ដុល្លា រ 

. នល្លកយាយ  ដាន យថុហួរ  ............................................................. ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី  អនី, អដ ៉ែ , វុតាេ   ........................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. អនកព្សី សមុ   សុថីុល  ................................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា  យថ    ធឹងអុី  ..................................................................... ២០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក  ដម្ៀច្ យនិ និងព្េួសារ  ........................................................  ១៥ ដុល្លា រ 

. កញ្ញា    ធឹម្ នីរមី្ (Cambodia)  ..........................................  ១០ ដុល្លា រ U.S 
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គុណ្មាតាបតិា                                                                               ម្ុិញ  សាវ៉ែ ន 
 
. កញ្ញា    ធីរទិ្ា ម្៉ែូលកីា (Cambodia)  ......................................  ១០ ដុល្លា រ U.S 
. កញ្ញា    អ ុល ជ្សមី្៉ែុញ  (Cambodia)  ....................................  ១០ ដុល្លា រ U.S 

. កញ្ញា    បា៉ែ ល ់សលុនី  ..................................................................  ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក  ច្ចន់  ដអឿន និងអនកព្សី ដសឿ សមុុម្  ...................................  ១០ ដុល្លា រ 

. នល្លក សមុ សម្បថតិ  និងអនកព្សី      ............................................  ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសក   ដ ៉ែ      សាន់  និងឧបាសិកា  ដម្ៀន  ឈុុំ  ..............................  ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   នី ដហៀងឡញ ់ .........................................................  ១០ ដុល្លា រ 

. ឧបាសិកា   មាស សាវី  .....................................................................  ១០ ដុល្លា រ    

. នល្លក   វ៉ែ ន់   ប ុនដឈឿថ  និងអនកព្សី មាូថ  ដៅដធឿន  ................... ១០ ដុល្លា រ  

. នល្លក យ៉ែង់   បុិច្  និងអនកព្សី  ....................................................... ១០ ដុល្លា រ 
 . ឧបាសិកា  នាង ដមង  ......................................................................  ១០ ដុល្លា រ  
. ឧបាសិកា   យកន  នួន  ........................................................................  ១០ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី  មា៉ែ ង  មាគលនី និងព្េួសារ  ................................................ ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លក  សាា យ នឹម្ និងព្េួសារ  ......................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លក  ផល ផាន់ និងព្េួសារ  .......................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. នល្លកយាយ ម្៉ែុន និងព្េួសារ  .................................................................. ១០ ដុល្លា រ  
. ឧបាសិកា  អ ុម្  សជុាថិ  ................................................................... ១០ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក  ដក ច្ចន់ថ្ល  និងឧបាសិកា  អ  ូ សដុមង  ............................. ៥ ដុល្លា រ   
. អនកព្សី   យន់   គនាា   និងព្េួសារ    ....................................................... ៥ ដុល្លា រ   
. ឧបាសិកា ដម្៉ែង គិម្ណាុំ  .................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី   ឈនុ ផលា ី .......................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសក  ឈថិ  ឈាង និងព្េួសារ ......................................................... ៥ ដុល្លា រ  
. ឧបាសិកា  ហម្ សវុណ្ណ   ....................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា   ដភឿក វណ្ណ ៈ  ........................................................................ ៥ ដុល្លា រ  
. ឧបាសិកា   ដអៀន  យវង  .......................................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លក  យ ម្  ជ្ពិច្ និងព្េួសារ  .......................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. នល្លក  សាម្៉ែន និងព្េួសារ  ................................................................. ៥ ដុល្លា រ 
. អនកព្សី  សម្ សមុ្នា និងព្េួសារ  ......................................................... ៥ ដុល្លា រ 
. ឧបាសិកា  សុំោ៉ែ ន  .................................................................................. ៥ ដុល្លា រ 
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នេហដ្ឋា ន  អភិរកសម្រថកជ្ពះពុទ្ាសាសនាយមមរ 
 
. ឧបាសិកា   អ  គិម្អថិ   ........................................................................  ២ ដុល្លា រ 

 
 

*សូមពុទ្ធបរសិ័ទ្ដែលបានចូលរួមបបាោះពមុពបសៀវបៅ 
ជាធមមទាន  បានសបរមចនូវសមាម ទ្ិែឋិ រគប់ៗ ជាតិ 
និងបានឧបនិសសយ័រួចផុតចាកទ្ុកខទាាំងពងួ 

កុាំបីប្លៀងឃ្លល តប ើយ ! 
សមូ្អនុដមាទ្នាធម្មទ្ធន !!! 

 
 

 
 
 

 
  



គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

 
 

ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ស ៀវសៅដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 
១. ស្នា ក្រះហស្ដរក្កាយបងអស្ន់ៃស្រមដចក្រះមហាស្៉ុរមធាធិបតី  ជួន ណាត 
២.  ធមៃ៌មស្នា េក្រះេតៃក្តយ័  រិស្នដ េ - ស្រងេប 
៣.  ក្បស្នា  គិហកិ្បតិបតតិរិស្នដ េ ( ឈមឹ  ទូច, ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
៤.  ក្បជ៉ុុំនានាធមស៌្រងេគ ( ជយ័  នម  ) 
៥.  អានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ  វបិស្សនាបញ្ហា ធមមបេយិាយ ( គង ់ ឌឹប ) 
៦.  ធមមៃិយាម ៣០  ៃិងរុំណារយរសសង ៗ ( ប ៉ុត  ស្នវងស, ភិរេ៉ុ ស្នៃ  ស្៉ុជា ) 
៧.  ជីវតិរថា  ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
៨.  ធមមក្បទីប ( ក្បជ៉ុុំរងធម ៌ យៃិ  វៃ ់) 
៩.  រេឿង  ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ  ( ឱម  ណាក្គី ) 
១០. រេឿង  ៃគេកាយ ( ចាប  រិៃ ) 
១១. ចាបរ់ោេរមាតាបិតា ( អ ូ  ច៉ុង ) 
១២. ៃតថិធមាម ធិបាយ ( ក្រះបិដរធមម អ ៉ុម  ស្ ៉ុម ) 
១៣. នក្តរូដធម ៌( ស្៉ុង  ស្៉ុីវ ) 
១៤. ឱវទបាតិរមារេ ( ចាប  រិៃ ) 
១៥. រក្មងរុំណារយ ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ ់) ថ្មី 
១៦. ឧបៃីយតិសូ្ក្ត ( ក្រះមហាវេីយិបណឌិ រតា បា ង  ខាត ់) 
១៧. ធមម៉ុរទេស្ ៤ យា ង ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 



គេហដ្ឋា ន  អភិរក្សមរតក្ព្រះរុទ្ធសាសនាខ្មែរ 
________________________________________________________________ 

១៨. ធមៃ៌មស្នា េស្រងេបស្ក្មាបយ់៉ុវវយ័ Khmère-Français ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
១៩. ធមៃ៌មស្នា េស្រងេបស្ក្មាបយ់៉ុវវយ័ Khmère-Anglais ( វ ត  ភិេរស ) ថ្មី 
២០. រោរៃីតិបរេណ៍ ( អ ៉ុរ  ជា ) 
២១. មងគលសូ្ក្ត ៣៨ ក្បកាេ ( ក្រះវៃិយ័ធេអៃ៉ុគណ ឯរ  ញឹម  ធមមិស្សរោ ) 
២២. រក្មងរុំណារយ  ភាគ ២  ( ហ៉ុមិ  ឆាៃ ់) ថ្មី 
២៣. ក្រះបាឡាតរ់ោស្នាគ ហហម  រចៀវ  វេីប៉ុេស្  ( គង ់ ស្មាា េ ) 
២៤. ចុំណងនដឆាា ុំថ្មី ( ម៉ុិញ  ស្នវ ៃ ) ថ្មី 
២៥. ក្រះរ៉ុទធស្នស្នារៅក្បរទស្រមព៉ុជាស្រងេប (ស្រមដចក្រះរោធិវង័ស  ហួត តាត) 
២៦. ឱវទ ៤ «ខ» េបស្រ់ោរ ល ៀវ ហ្វា ន(បរហក្បរដាយរោរយាយ ចុំរេៃី ចាេូៃ) 

 ថា  CD, DVD, MP3 ដែលផ្សព្វផ្ាយស ើយ ៖ 

១. ក្រះនក្តបិដរ  ភាគទី ១  ដលភ់ាគទី ១១០ ( PDF ) 
២. ក្រះវៃិយ័បិដរ  ភាគទី ១  ដលភ់ាគទី ១៣ ( MP3 )  
៣. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ១៤  ដល់ភាគទី ៣៧ ( MP3 ) 
៤. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៣៨  ដល់ភាគទី ៦២ ( MP3 ) 
៥. ក្រះគ៉ុណហម  ( MP3 ) 
៦. ក្រះភិរេ៉ុររៃចេ ( MP3 ) 
៧. វធីិស្នស្តស្តចុំរេៃីអានាបាណស្សតិរមមដាា ៃ ( MP3 ) 
៨. ក្រះរ៉ុទធដីកា ( MP3 ) 
៩. ក្រះស្៉ុតតៃតបិដរ  ភាគទី ៦៣  ដល់ភាគទី ៧៧ ( MP3 ) 
១០. អាមិស្ទាៃ ៃិង ធមមទាៃ ( MP3 ) 
១១. ៤៨ ធមមទស្សៃ ៍ ក្រះរ៉ុទធស្នស្នា (ខលឹមស្នេគេួយលដឹ់ង) ( MP3 ) 
១២. ក្រះអភិធមម  ភាគទី ៧៨  ដលភ់ាគទី ១១០ ( MP3 ) 
១៣. ក្បវតតិមហាឧបាសិ្កា វិសាខា ( DVD ) 
១៤. ក្រះរវស្សៃដជាតរ  ( DVD ) 
១៥.  ទ៉ុរេស្ចចៈ( DVD ) ៖  ភិរេ៉ុ លៅ សាមន 

១៦.  ស្មថ្វបិស្សនា (MP3) វគគទី ១ ៃិងវគគទី ២  : មហាវមិលធមម រិន ខ្សម 

១៧.  ភារយៃតឯរស្នេ  ( DVD )  Angkor Land Of The Gods 
១៨.  វធីិស្នស្តស្ដចុំរេៃីអាកាេៈ ៣២ (MP3) ក្រះមហាវមិលធមម រិន ខ្សម 
១៩.  ក្រះធមមរទស្នានានា (MP3) ក្រះភិរេ៉ុ ធឹង  ធមី  ចនទលតេរ 
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២០. រុំណារយេូបភារ ភាគទី ១ ( DVD ) ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២១. ក្រះធមមរទស្នា១០ នថ្ៃ ( MP3 ) ជាភាស្នហខមេ ៃិងភាស្នបាោ ុំង ៖  
           រោរអាចាេយក្បម៉ុខ GOENKA 
២២. ស្រមលងរុំណារយេូបភារ  ភាគទី២ (DVD)៖ ភិរេ៉ុវណណគ៉ុរតាត  សាា ត សាល ឿម 

ៃិង ហុមិ ឆាន់ 
២៣. ឱវទ ៤ «ខ» េបស្រ់ោរ  រលៀវ  ហាេ ៃ ៖ ហុមិ ឆាន់ 
២៤. ស្រមលងក្រះអដារថា 
 

សូ្មក្បរគៃ ៃិងជុំោប ដល់ក្រះរតជក្រះគ៉ុណក្រមទាុំងបងបអូៃរ៉ុទធ-
បេស័ិ្ទជាស្ទាធ ស្មបៃា  ៃិងស្ទាធ ស្មបនាា ទាុំងអស្់ហដលចង់អាៃ   ឬចង់ស្នដ ប់
ៃូវក្រះធម៌ណាមួយ ឬរ៏មាៃស្ទាធ ក្ជះថាល ចូលេមួរា៉ុងកាេរបាះរ៉ុមពរស្ៀវរៅ  ៃិង 
រធេី CD DVD MP3 ស្ក្មាប់ហចរជាធមមទាៃ សូ្មៃិមៃដ ៃិងអរ ជ្ ីញ
ទុំនារ់ទុំៃងតាមេយៈ  ៖ 

 
ក្រុងម ៉ុងរេអាល - ររបិរ - កាណាដា 

 ឧបាស្រ   មុិញ   សាវ៉ា ន  ៥១៤ - ៧៣៥ - ៥៩៧៥ 
 ឧបាស្រ   ហុមិ   ឆាន់        ៥១៤ - ២៧៧ - ៤១២៩  

(chhann@live.ca) 
  ឧបាស្រ  វ៉ា ត  ភិរក្ស   ៥១៤ - ៥០៩ - ៥០២៥ 

(phireak.vat@gmail.com) 
មយ ងរទៀតរស្ៀវរៅចាស់្ៗ ហដលបាៃចមលងថ្មី  មាៃច៉ុះសាយរៅរា៉ុង 

https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub 
ៃិង http://www.5000-years.org  សងហដេ  ។ 

  សូ្មអស់្រោររ៉ុទធបេស័ិ្ទអរ ជ្ ីញអាៃរដាយរមក្តី... 

mailto:chhann@live.ca
mailto:phireak.vat@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/KhmerBuddhistBookClub
http://www.5000-years.org/
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សូមជូនសមិទ្ធផលថ្មីមួយទទ្ៀតបន្ទាបព់ីទសៀវទៅ 

«គណុមាតាបិតា»គឺ៖ 

បកប្របពីភាសាថៃដោយដោកយាយដូនជី  
សមុចម  ចំលរ ើន “ចារវុណាា ”  

 

សូមរង់ចាំអានៗ!...នងឹទ ោះពុមពចែកជាធមមទានកនុង
ទពលខាងមុខ  សមូនិមនត  អទ្ជើញ  ព្ពោះទតជព្ពោះគុណ 
បងបអូន និងញាតិមិតតជាពុទ្ធបរសិ័ទ្ែូលរួមអនុទោទ្ន្ 
កុសលបុណាយតាមសទាធាព្ជោះថ្លា ។ 

 
 ូមអរព្ព្ះគុណ  និងអរគុណ !!! 
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