
ឥទ្ធិលពលរបស់សត្វមកលលើ 
ជីវភាពមនុសសខ្មែរ 

 តាំងពីយូរលង់ណាស់មកល ើយ មនុសសនិងសត្វខ្ត្ងខ្ត្រស់លៅលោយផ្សារភាា ប់ជាមួយនឹងធមែ
ជាតិ្ ។ ល ្ល ៉ោះល ើយ ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរវាងភាគីទ ាំអបីលន៉ោះ ខ្ត្ងខ្ត្ជ៉ោះឥទ្ធិពលដល់គ្នា លៅវញិលៅមក ។ 

 រ ូត្មកដល់សពវថ្ងៃលន៉ោះ វត្ត នសត្វលៅទី្កខ្នង្ណា សខ្រមកសត្វរារតី្ចរ  នរបផ្សាូលយល ង
ណាលនា៉ោះ ក៏លៅខ្ត្ នមនុសសខ្មែរលជឿ និងយកចិត្តទុ្កោក់ជាពិលសសលៅល ើយ ។ បនាា ប់លៅលន៉ោះ ម្ុ ាំ
សូមលលើកយកបាតុ្ភូត្មួយចាំនួនមកបង្ហា ញជូនលដើមបរីជាប និងទុ្កជាការយល់ដឹងម៉្ោះ ៗ អាំពីជាំលនឿ
របស់ខ្មែរ ពីបុរាណ ។ 

 ១/ សខ្រមកខ្មង្រាក ខ្មែរលយើងធ្្លប់លជឿថា ខ្មង្រាក លមៀម លលកលមែ ច សុទ្ធសឹងជាអាកបាំលរ ើ 
ឬជាអាកនា ាំាររបស់លមែ ច រាយ បិាច ។ សខ្រមកសត្វទ ាំងលន៉ោះលៅលពលយប់ លរចើនខ្ត្លធវើឲ្យមនុសស
 ា លកែងចាស់ ភ័យ ម្ចញ័ររនធត់្ ។ លគធ្្លប់ចាំណាាំថា លបើកាលណាខ្មង្រាកទ្ាំយាំលៅលលើដាំបូលផ្សា៉ោះ
ណា ឬក៏ទ្ាំលៅលលើខ្មកល ើជិត្ផ្សា៉ោះណា មនុសសកាុងផ្សា៉ោះលនា៉ោះនឹង ឺធៃន់ ឬា្ប់ផ្សងក៏សឹង ន ។ 

 ២/ សាំល ងសត្វឪ យាំ ចាស់ៗ ធ្្លប់និយយថា  នសត្វឪ  ពីររបលភទ្គឺ ឪ លគ្ន និងឪ 
ស្ឹក ។ 

 ឪ ស្ឹក ជាធមែត ន ឌតូ្ច ឯសខ្រមករបស់វាក៏ពុាំបណាា លឲ្យ នលរគ្ន៉ោះម នតរាយអវីខ្ដរ 
។ ខ្ត្ចាំលា៉ោះឪ លគ្នវញិ  ន ឌធាំជាងតែ ត្ ជាងលកងកងលៅលទ្ៀត្ ។ វាយាំឮសូរ (មល ! !...) ដូចសាំល ង
លគ្នយាំអញ្ចឹ ង ។ វាករមនឹងយាំណាស់ ។ លពលយប់ វាលរចើនខ្ត្យាំលៅលលើលដើមល ើធាំខ្ដលដុ៉ោះលលើកាំពូល
ភាាំ ។ ដូចលន៉ោះល ើយ សខ្រមករបស់វាលាន់ឮលៅឆ្ងៃ យបងគួរខ្ដរ ។ កាលណាឮសខ្រមករបស់វាលៅលពល
យប់ាៃ ត់្ អាកផ្សងខ្ត្ងខ្ត្ នអារមែណ៍ភ័យរនធត់្ លរា៉ោះតមឮចាស់ ៗ និយយត្ៗ គ្នា មកថា លបើសត្វ
ឪ លគ្នលន៉ោះយាំខ្បរមុមលឆ្ងព ៉ោះលៅទិ្សណា រសុកភូមិលៅទី្លនា៉ោះចាស់ជាជួបលរគ្ន៉ោះវបិត្តិភ័យអនតរាយ ដូច
ជា ជាំងឺអាំបល់ ា្ប់រងគ៉ោះរង្ហគ លដូចយល ងជាំងឺអុត្ធាំ ជាំងឺអាសនាលរាគ ទុ្រ ភកិសអត់្ឃ្្លនជាលដើម ។ 

 ៣/  ្ូសចូលភូមិ  ្ូសជាសត្វថ្រព ផ្្លងបាំផុ្សត្ ។ តមចរតិ្ធមែជាតិ្របស់វា វាម្ចមនុសសម្ច
រសុកភូមិណាស់ ល ើយមិនង្ហយនិងហ៊ា នលដើរមកកាន់ទី្ជិត្ៗ លាំលៅរបស់មនុសសល ើយ ។ បលុខ្នត 
លោយថ្ចដនយ របសិនលបើវារត់្ចូលមកកាុងភូមិ លទ៉ោះរត់្កាត់្ទ្ទឹ្ងភូមិ ឬបលណាា យភូមិកាី លទ៉ោះរត់្ឆ្ង្ផុ្សត្
រួចម្ួនកាី លទ៉ោះរត្ូវអាករសុកវាយស ្ប់បានកាី ចាស់បុរាណខ្ត្ងខ្ត្ទ្សសន៍ទយថា រសុកភូមិលនា៉ោះនិង
លកើត្ នវបិត្តិ ចលាចល ភ័យភិត្ ឬ នល តុ្ឧបរទ្ពចថ្រងខ្បបណាមួយលកើត្ល ើងជាមិនមន ដូច
ជាល្្៉ោះទស់ខ្ទ្ង ខ្បកបាក់ាមគគគី្នា   នភិត្ភ័យរត្ូវឃ្្លត្ចាកលចាលរសុក ភូមិ ឬ នលកើត្ល តុ្



ចថ្រងលផ្សសងៗ លទ្ៀត្ ។ 

 ៤/ រពួត្ ឃែុ ាំចូលផ្សា៉ោះ រពួត្ឃែុ ាំ ជាបាណកសត្វ លរកបលាំអងផ្លា លធវើទឹ្កខ្ដល នរស់ជាតិ្ខ្ផ្សែមសែិត្ 
ដូចសារ ។ លរៅពីផ្សាល់ផ្ស្ិត្ ទឹ្កឲ្យមនុសស វាក៏ នចរតិ្អវជិាា  នម៉្ោះ ៗ ខ្ដរ ។ ចាស់ ៗ ខ្មែរ នជាំលនឿថា 
លបើឃែុ ាំចូលផ្សា៉ោះ និងនា ាំមកនូវលាភសកាា រៈដល់ ច ស់ផ្សា៉ោះ ខ្ត្កុាំបុករុកវា ។ ចាំលា៉ោះសត្វរពួត្វញិ វាមិនខ្មន
ចូលមកលៅលោយកាងជាផ្ស្ិត្ ជាកាលទឹ្កដូចឃែុ ាំលទ្ គឺវារគ្នន់ខ្ត្ល ើរចូលផ្សា៉ោះមួយរយៈម្ីល ើយក៏
ល ើរឆ្ង្ផុ្សត្លៅ ។ លបើវាចូលផ្សា៉ោះណា ល ើយ នទិ្ចមនុសស សត្វកាុងផ្សា៉ោះលនា៉ោះ តមទ្ាំនាយចាស់ ៗ ពី
បុរាណថា នឹង នឧបរទ្ពយចថ្រង វនិាសរទ្ពយសមបត្តិកាុងផ្សា៉ោះលនា៉ោះជារបាកដ  នកូនលៅកាុងផ្សា៉ោះ ឺ ឬ
ង្ហប់លគ្ន រកបីជាលដើម ។ 

 ៥/ លរកៀលយាំ លរកៀលជាសត្វា្បរកសីុតមបឹងបួរ ង្ុករត្ា ាំង ។ វា នសមបុរលមែ   ឌ ធាំ 
ល ើយមពស់ ។ លគអាចយកា្បវាមកលធវើជាផ្ស្ិត្យល ងធាំ ។ បណាា ជនខ្មែរធ្្លប់លាលត្ ៗ គ្នា មកថា កាល
ណាលគលឃើញសត្វលរកៀលមួយគូ ឬលរចើន ល ើរយល ងមពស់ជារងវង់មូល ល ើយយាំឮសូរ (ក្រកាល ៗ...) បន្ឺ
សាូរយល ងរកលួចលនា៉ោះ លគនា ាំគ្នា សនែត្ថា លៅកាុងរសុកភូមិនាត្ាំបន់លនា៉ោះ និង នរកមុាំកាំល ្៉ោះពរងត់្គ្នា   
 ៦/ សលស៉ោះយាំ= (របយបលត្ឿន) សត្វសលស៉ោះជាបកសរីស់កាុងថ្រពឬក៏លៅជិត្ៗ លាំលៅឋានរបស់
មនុសសផ្សងខ្ដរ ។ វា នដុ៉ោះលរាមរកញាងលៅលលើកាលដូចជាកាំលបាល យ ។ វា នសមបុរលលឿងរសអាប់ ។ 
វាសវ៉ោះខ្សវងរកអាហរលោយលចា៉ោះល ើពុក លដើមបចឹីករសល ច ឬសត្វលែិត្លផ្សសង ៗ សីុជាអាហរ ។ វាចឹក
យល ងញាប់លៅលលើល ើពុក ឮសូរ (រតុ្ល ៗ...) អាករសុកអាកភូមិលៅត្ាំបន់រសុកគិរវីងស ខ្ត្ងខ្ត្នា ាំគ្នា
ចាំណាាំត្ ៗ គ្នា មកថា កាលណាលគឮវាយាំ កិក ! កិក ! កិក ! ខ្បបញាប់រនថិនលនា៉ោះ លគយល់ថាលន៉ោះជា
របផ្សាូលលែ ទ្ាំនាយទយថា នឹង នលាភអវីមយលងមិនមន ។ ជនណាខ្ដលលៅជិត្កខ្នង្វាយាំ (លត្ឿន) 
ឮកិក ៗ ! លន៉ោះខ្ត្ងខ្ត្បន្ឺសាំល ងត្បលៅវញិយល ងម្ ាំង ៗ ថា "របយប !  នលាភ ! “ ។ លគថារលបៀប
លន៉ោះទល់ខ្ត្សលស៉ោះខ្លងយាំលទ្ើបលគ ប់ថា ។ លុ៉ោះវាយាំកិក ៗ ! រលបៀបលន៉ោះអស់ចិត្តល ើយ វាក៏ល ើរលៅ
កាន់ទី្លផ្សសងបាត់្លៅ ។ យាំរលបៀបលន៉ោះ លគនិយមលៅថា "របយបលត្ឿន" 
 ៧/ ខ្កែកបូលៈ ខ្កែកជាបកសសីមបុរលមែ រលលើប ។ សត្វលន៉ោះ រស់លៅមិនឆ្ងៃ យពីរសុកភូមិលទ្ លរា៉ោះវា
ចូលចិត្តឆ្ងប ឆ្ក់ ពង ន់ កូន ន់ ឬរតី្ ាច់ ខ្ដលអាករសុក អាកភូមិហលលៅតមសាួរខ្កបរផ្សា៉ោះ ។ 
សត្វលន៉ោះ នចរតិ្លផ្សែើល ម្ច ភ័យសលស្ើត្សសក់្ ។ សត្វលន៉ោះងវីលបើវាលផ្សែើលម្ចមនុសស ខ្ត្វារស់លៅមិន
ោច់ឆ្ងៃ យពីមនុសសលទ្ ។ ដូលចា៉ោះល ើយបានជាធ្្លប់ នលរឿងដាំណាលលផ្សសង ៗ និយយដល់លរឿងខ្កែក 
ដូចជាលរឿងលលប ើកលលាកឡា វុនខ្ត្ន ដាំណាលអាំពី "ខ្កែក និងកលក្ររា ង... “ ចាំលរៀងខ្មែរបុរាណ  ន
ចាំណងលជើងថា "បងគងខ្កែក" ខ្ដល នអត្ថន័យកាំសត់្រសលង៉ោះរសលង្ហច សឹងជាចាំលរៀងបករាយអាំពី



ទុ្កខចាំខ្បងថ្នការនិរាសខ្បកបាក់គ្នា  ។ តមជាំលនឿត្ៗ គ្នា មក កាលណាលគឮខ្កែកបូល អកវ លូវៗ !  ូវ ៗ ! 
រកវាលក ៗ ! លគខ្ត្លជឿថា បងបែូនរគួារខ្ដលឃ្្លត្លៅឆ្ងៃ យលនា៉ោះ និងវលិ រត្ ប់មកវញិ ។ មយលងលទ្ៀត្ 
លបើវាបន្ឺសូរថា អកវ លូវ ! អកវ លូវ ! អកវ លូវ ! ញាប់រលនថើនដខ្ដល ៗ លរចើនដងលនា៉ោះ លគលជឿថា នមនុសសជា
លភៀ្ឮវ ឬាជាាច់ញាតិ្មកដល់ភ្ាម ៗ ឥ ូវលន៉ោះល ើយ ។ បលុខ្នត គួរឲ្យាា យពន់លពកណាស់ បចចុបបនា
លន៉ោះ លកែងៗ ាលរកាយមួយចាំនួនពុាំាគ ល់ខ្កែកទល់ខ្ត្លា៉ោះ លរា៉ោះត ាំងពីរសុកលយើងលកើត្ នសក្រង្ហគ ម 
ខ្កែកលៅរសុកខ្មែរទ ាំងបលុនាែ ន រតូ្វលគចម្ួនល ើរលៅបាត់្អស់ លដើមបលីៅរស់លៅទី្ត្ាំបន់ណា ខ្ដល ន
លសចកាីសុមសៃប់ ។ 

 ៨/ កុកទ្មផ្សា៉ោះ ៖ លៅរសុកខ្មែរលយើង នពូជកុកជាលរចើនរបលភទ្ ដូចជាកុកលរគ្នង កុករកា កុក
ននាល កុកស កុកាប់ ។ល។ បលុខ្នតលៅទី្លន៉ោះលគលរចើនសាំលៅលៅលលើកុកខ្ត្ពីររបលភទ្លទ្ គឺកុកស និង
កុកាប់ ។ លគខ្ត្ងខ្ត្កត់្ស គ ល់ថា កាលណាកុកណាមួយ ថ្នរបលភទ្កុកទ ាំងពិរ ទ្ាំលលើដាំបូលផ្សា៉ោះ 
ចាស់ៗ របាប់ត្ ៗ គ្នា មកថា "ចថ្រង" ម្ ាំងណាស់ ។ លគខ្ត្ងចងរកងជាាកយទ្ាំលនៀមថា "...ចថ្រងដូចកុក
ទ្ាំផ្សា៉ោះ ដូចរនា៉ោះបាញ់ភូមិ...” បានន័យថា អពភូត្ល តុ្ទ ាំងពីរយល ងលន៉ោះ ចថ្រងដូចគ្នា  ។ ដូលចា៉ោះ កាលណា
 នល តុ្ខ្បបលន៉ោះលកើត្ល ើង ខ្មែរ ៗ ខ្ដល នជាំលនឿ លគខ្ត្ងខ្ត្និមនតរព៉ោះសងឃមកចាំលរ ើនរព៉ោះបរតិ្ត
បលណា ញឧបរទ្ពចថ្រង ឬក៏អលញ្ាើញរគូមកបងាក់ លរបា៉ោះរពាំ កាំចាត់្នូវឧបទ្ាវល តុ្លន៉ោះ លដើមបឲី្យ ច ស់ផ្សា៉ោះ
រស់លៅកាុងសុភមងគលល ើងវញិ ។ 

 ៩/ ពស់ ឬថ្ាន់ចូលផ្សា៉ោះ សត្វលូនទ ាំងពីរខ្បបលន៉ោះ ជាធមែតមិនសូវចូលចិត្តនិងមនុសស ា  ឬមិ
មនខ្ដលរស់លៅកាុងផ្សា៉ោះមនុសសលទ្ លលើកខ្លងខ្ត្ពស់សង់លសឿ ខ្ដលវាចូលមកលាំលៅាថ នមនុសសមាង
 ា ល លដើមបចីាប់កណាុ រសីុជាអាហរ ។ ពស់ខ្ដលលគធ្្លប់លឃើញចូលផ្សា៉ោះ លោយថ្ចដនយលនា៉ោះ គឺពស់ថ្រព 
និងពស់ថ្ាន់ ។ ពស់ទ ាំងពីររបលភទ្លន៉ោះ  នចរតិ្ស្ូត្បូត្ មិនាហវដូចពស់អសិរពិសលផ្សសង ៗ 
លទ្ៀត្ល ើយ ។ លបើកាលណាវាចូលមកលៅលលើផ្សា៉ោះ លរកាមផ្សា៉ោះលនា៉ោះ ចាស់ពីបុរាណកាំណត់្ថាវាមកឲ្យ
សុមសបាយលទ្ មិនបងានូវភ័យអនតរាយខ្បបណាមួយល ើយ ។ កាលណាលឃើញវាចូលមក លគរត្វូ
ចាប់វាងាម ៗ ល ើយបលបាសអខ្ងែលលាបលរបង លាបលមៅរួចដុត្ធូប និយយដូចលន៉ោះថា "ឯងចូលមក
ផ្សា៉ោះលយើងលន៉ោះ សូមឯងនា ាំយកមកនូវលាភជ័យ លសចកាីសុម លសចកាីចាំលរ ើន សុភមងគលដល់លយើង លយើង
ខ្លងឯងឲ្យ នលសរភីាព ចូរឯងលៅរស់លៅកាុងថ្រពឲ្យបានលសចកាីសុមចុ៉ោះ " ។ 

 ១០/ អាំពិលអាំខ្ពកចូលផ្សា៉ោះ អាំពិលអាំខ្ពកជាសត្វដងាូ វមយលង  នជាតិ្ វូស វ័រភ្ឺភ្បិខ្ភត្្ ៗ លៅ
រត្ង់លា៉ោះរបស់វា ។ លៅលពលយប់ ជាពិលសសលៅរដូវវសាខ្ដល នលភៀ្ងធ្្លក់លជាគជាាំ អាំពិលអាំខ្ពក
លកើត្កូនលកើត្លៅជាលរចើន ។ លុ៉ោះលពលរពលប់មកដល់ វាល ើរ លរាងរាត្បលញ្ចញពន្ឺភ្ិបខ្ភត្្ ៗ 



ាសលពញថ្រព ឬាសលពញភូមិ ។ សត្វអាំពិលអាំខ្ពកចូលចិត្តល ើរលលងសបាយតមវាលលមែ  លៅទី្
ធ្្លខ្កបរផ្សា៉ោះកាុងភូមិ ។ របការខ្ដលគួរឲ្យកត់្សាំគ្នល់ គឺវាករមនឹងល ើរចូលមកកាុងផ្សា៉ោះណាស់ ។ បលុខ្នត ជា
ថ្ចដនយលបើវាល ើរចូលកាុងផ្សា៉ោះ លទ៉ោះបីលលើ ឬលរកាមផ្សា៉ោះកាី ចាស់បុរាណទយថាវានា ាំយកលាភសកាា រៈមក
ឲ្យ ច ស់ផ្សា៉ោះលនា៉ោះ ។ ជួនកាលអាំពិលអាំខ្ពកលៅល ើរវវីក់ខ្ឆ្វលចុ៉ោះខ្ឆ្វលល ើងកាុងផ្សា៉ោះអស់លពលយល ងយូរ 
។ ជួនកាលវាចូលមកខ្ត្មួយខ្ភត្្ក៏លចញលៅវញិ ។ លយលលៅតមបាតុ្ភូត្ខ្បបលន៉ោះ ទ្ាំនាយក៏ទយ
លៅតមលនា៉ោះខ្ដរគឺថា លបើវាចូលមកល ើរចុ៉ោះ ល ើរល ើងអស់រយៈលពលយូរ លគលជឿថានិង នលាភធាំ
ណាស់ ។ ខ្ត្លបើចូលមកខ្ត្មួយខ្ភត្្ ល ើរលចញបាត់្លៅវញិ ទ្ាំនាយទយថា  នលាភខ្ដរ ខ្ត្បាន
បនតិចបនតួចបលុលណាណ ៉ោះ ។ អាកភូមិម៉្ោះ ៗ ថ្នលមត្តកាំពង់ធាំ កាលលបើលឃើញអាំពិលអាំខ្ពកល ើរចូលផ្សា៉ោះ លគហម
កូនហមលៅមិនឲ្យចាប់វាលលងល ើយ លរា៉ោះលគលជឿថា លបើកាលណាវាង្ហប់លោយលកែងចាប់ថ្ដធៃន់លពក
លនា៉ោះ នឹងនា ាំឲ្យ នលរគ្ន៉ោះម នតរាយវញិ ។ លគបង្ហគ ប់កូនលៅឲ្យសូរត្ជាបទ្លសែើ ៗ ថា "អាំពិលអាំខ្ពក
លអើយកុាំលៅផ្សា៉ោះលគ លគចាប់លគចង មកផ្សា បង បងឲ្យកងាក់ បាក់មួយលៅ បងឲ្យមួយលទ្ៀត្ ...” យលង
លន៉ោះជាលដើម ។ 

 ១១/ តុ្កខ្កយាំៈ តុ្កខ្កជាសត្វមួយរបលភទ្ ខ្ដលរស់លៅតមលដើមល ើឬកាុងលាំលៅឋានរបស់
មនុសស រតច់ចរតមសសរ តមផ្្លន លផ្លា ង លដើមបខី្សវងរកចាប់ចាំណីសីុជាអាហរ ។ វាក៏ពងល ើយ
ភ្ាស់កូនបនតពូជពងសលៅទី្លនា៉ោះផ្សងខ្ដរ ។ ចាស់ ៗ ធ្្លប់របាប់ត្ ៗ គ្នា មកថា លបើតុ្កខ្កណាយាំតិ្ចជាង 
៧  ល ត់្ លនា៉ោះពុាំលែល ើយលរា៉ោះវាបករាយនូវឋានមពលលមាឥយ (រាសីោក់, វាសនាតិ្ច) ខ្ដលចាស់ 
ៗ របាប់ឲ្យលដញវាលចញពីផ្សា៉ោះ ។ លបើតុ្កខ្ក ណាខ្ដលយាំចាប់ពីរបា ាំពីរ ល ត់្ រ ូត្លៅដល់ ១៥ ឬ ១៨ 
 ល ត់្លនា៉ោះ លលាកទយថា លែពន់លពកណាស់ គួរថ្លខ្ងរកាវាឲ្យលៅជារបចា ាំលៅកាុងផ្សា៉ោះ លរា៉ោះតមរ
យៈចាំនួន ល ត់្ខ្ដលវាយាំបានលរចើនយល ងលន៉ោះ វាជាការបករាយនូវឋាមពលម្ ាំងក្ា (រាសីមពស់ លជាគ
ជតលែវលិសស) ។ 

 ១២/ អាំពីរាបចូល ឬរាបលចញៈ រាបជាសត្វថ្រព  នចរតិ្ស្ូត្បូត្ ល ើយលគង្ហយនិងផ្សាាំង
វាណាស់ ។ កាុងករណីទូ្លៅ វាហក់សាំខ្ដងការសាិទ្ធាា លជាមួយមនុសស រូបរាងលែលែ៉ោះគួរឲ្យ
រសឡាញ់ណាស់ ។ សាំល ងយាំរបស់វាឮសូរដូចសាំល ងងៃូររបស់អាកជាំងឺ សមដូចាកយទ្ាំលនៀមលលាក
លាលថា "ងៃូ រដូចរាប" មយលងលទ្ៀត្ នាកយអាករសុកធ្្លប់ចាំអន់លលងថា "រាបណាពូខ្កងៃូររាប
លនា៉ោះពិត្ជាធ្លត់្" ។ ចាស់ៗ ធ្្លប់ចាំណាាំថា លបើកាលណាលគលឃើញសត្វរាបល ើរទ ាំង វូងមកអារស័យ
លៅលលើផ្សា៉ោះណា លនា៉ោះជាសរា របាប់ឲ្យដឹងថា រគួារលនា៉ោះនឹង នលជាគជតរាសីលែ គួរខ្ងរកាការ
ារលនា៉ោះឲ្យវារស់លៅជាលរៀងរ ូត្ត្លៅ វាពិត្ជាបានលែ រត្ជាក់រត្ជុាំមិនមន ។ ផ្សាុយលៅវញិ លបើកាំពុង



ខ្ត្រស់លៅលលើផ្សា៉ោះណាមួយសុមៗ រាប់ខ្ត្នា ាំគ្នា ល ើរលចញពីផ្សា៉ោះខ្លងលៅត្លៅលទ្ៀត្ លនា៉ោះជាសរា
របាប់ឲ្យដឹងថា រាសី ច ស់ផ្សា៉ោះនឹងធ្្លក់ចុ៉ោះ និង នល តុ្លភទ្មិនលែត្លៅថ្ងៃមុម ។ 

 ១៣/ វត្ត នសត្វចាបដូនតៈ សត្វបកសខី្ដល ន ឌតូ្ចជាងចាបធមែតលន៉ោះ ជាសត្វ ន
ចរតិ្រពិសពន់លពកណាស់ ។ លបើវាទ្ាំលៅលលើខ្មកល ើណាលនា៉ោះ វាមិនខ្ដលលៅលសៃៀមបានមួយខ្ភត្្
ល ើយ វាលលាត្ចុ៉ោះលលាត្ល ើង ល ើយយាំឮសូរចាច់ ៗ ! ។ ជាធមែត វាចូលចិត្តរស់លៅលលើលដើមល ើជិត្ 
ៗ ផ្សា៉ោះមនុសស ល ើយ ក់ចុ៉ោះ  ក់ល ើង យាំចាច់ ៗ ឥត្ ប់ រ ។ សត្វលន៉ោះ  នវត្ត នតមលពលតម
កាល (Oiseau passager) លាលគឺមិនខ្មនរស់លៅជាអចិថ្ក្រនតយ៍ដូចអស់សត្វបកាបកសលីផ្សសងឯទ្ត្
ល ើយ ។ ខ្មែរលយើងធ្្លប់លជឿត្ ៗ គ្នា ត ាំងពីរយូរមកល ើយថាៈ សត្វចាបដូនតលន៉ោះ ចាត្ាំណាងរពលឹង
ដូនតខ្មែរទ ាំងអស់  នទី្ាា ក់អារស័យលៅជាអចិថ្ក្រនតយ៍លៅឯថ្រពល មានតឯលណា៉ោះ ។ ខ្ត្កាលណា
ចូលដល់ជិត្ាក់កណាា លខ្មភរទ្បទ្ល ើយលនា៉ោះ សត្វចាបដូនតបានលធវើដាំលណើ រពីថ្រពល មានតមក
ដល់របលទ្សខ្មែរ ។ រត្ង់លន៉ោះរសបនឹងជាំលនឿខ្មែរថា លៅវសានរដូវ លពលខ្ដលលមឃ នពពកលមែ មីលដរ
ោស  នលភៀ្ងធ្្លក់លជាគជាាំទ ាំងយប់ថ្ងៃឥត្រាក  នផ្សគរលាន់ឮសូរគរគឹមឰដ៏អាកាសលនា៉ោះ លសាច
យមបាលបានលបើកខ្លងរពលឹងលមែ ចដូនតខ្ដល នលទសជាប់លៅឯាថ និនរកលនា៉ោះ ឲ្យមករកកូន
លៅលដើមបបីានទ្ទួ្លអាហរលភាជន ខ្ដលកូនលៅខ្ត្ងនា ាំគ្នា លៅលធវើបុណយបញ្ចូ នកុសលលៅតមវត្ត
អារាមនានា ។ តមចាំណាាំ សត្វចាបដូនតមកកាន់រសុកខ្មែរលយើងកាុងកាលលវលាមួយលទ្ៀងទត់្
ណាស់ គឺចូលដល់ជិត្ាក់កណាា លខ្មភរទ្បទ្មកដល់ លុ៉ោះចប់រដូវភាុ ាំបិណឌ  ល ើយក៏រាប់ខ្ត្លៅ
បាត់្អស់គួរឲ្យកត់្សាំគ្នល់ពន់លពកណាស់ ។ ចាស់ ៗ ធ្្លប់និទនថា លុ៉ោះផុ្សត្រដូវភាុ ាំបិណឌ ល ើយ សត្វ
ចាបដូនតខ្ដលជាត្ាំណាង រពលឹងដូនត បានលាលយើងជាកូនលៅ វលិរត្ ប់លៅលាំលៅឋានឯថ្រព
ល មានតវញិ ។ លុ៉ោះដល់ខ្មភរទ្បទ្ រដូវភាុ ាំបិណឌ ឆ្ងា ាំលរកាយ លទ្ើបមកមាងលទ្ៀត្ ។ 

 ១៤/ ឆ្ងែ  ខ្ឆ្ា ចូលផ្សា៉ោះៈៈ សត្វទ ាំងពីររបលភទ្លន៉ោះ សុទ្ធសឹងខ្ត្ជាសត្វរសុក ។ ជួនកាល ពួកវា ន
 ច ស់រគប់រគងខ្ងរកា ។ ជួនកាលវាក៏រតច់ចរ មាងលៅរត្ង់លន៉ោះ មាងលៅរត្ង់លនា៉ោះ ឥត្ទី្លៅចាស់
លាស់ល ើយ ។  នជួនកាលលទ្ៀត្ពួកវាខ្ដលរស់លៅលរកាមដាំបូលផ្សា៉ោះណាមួយ ល ើយលោយ ន ៨
លៈតុ្បចច័យជាអាង៌កាំបា ាំងកាី លោយរត្ូវ ច ស់វាយលធវើបាបបងែត់្អាហរកាី វាក៏សាំលរចចិត្តលចញពីផ្សា៉ោះលនា៉ោះ
លដើមបលីធវើការផ្សសងលរពងលៅរកទី្ងែីលទ្ៀត្ ។ ចាំលា៉ោះសត្វអស់លន៉ោះ ចាស់ ៗ ធ្្លប់ នាកយលា្កម៉្ោះ ៗ ខ្ដរ 
ដូចជាលាលថា "ពុត្សិសសរគូបី ពុត្រសីបាីខ្លង  ពុត្លគ្នរជខ្លង ពុត្ខ្ឆ្ាបង់ ច ស់1 " ។ ឯ ាកយលា្ក

                                                 

1- មនុសសឬសត្វទ ាំងបួនជាំពូកលន៉ោះ ចាស់ ៗ លលាកចាត្់ថា ចថ្រងណាស់ មិនគួរឲ្យលសពគប់ល ើយ ។ 

 - លគ្នរជខ្លងៈ លគ្នលគចលវ៉ោះលដើរលចាល វូង ឬមិនចង់ចូលផ្សា៉ោះដូចសត្វដថ្ទ្លទ្ៀត្ ។ 



មួយឃ្្លលទ្ៀត្លនា៉ោះ ាក់ព័នធដល់សត្វឆ្ងែ  "ឆ្ងែ សមបុរបី រសីរគប់ល័កខណ៍" ាកយលា្កមងលរកាមលន៉ោះ 
 នអត្ថន័យលែ ។ ចាស់ ៗ ខ្ត្ងខ្ត្ នជាំលនឿត្ ៗ គ្នា មកថា កាលណាឆ្ងែ  ឬខ្ឆ្ា ចូលមកលៅកាុ ងផ្សា៉ោះ
លយើងលនា៉ោះ ចាត់្ទុ្កជារបផ្សាូលលែណាស់ ។ លគសនែត្ថា របខ្ លជាអានុភាពជាអាង៌កាំបា ាំងអវី 
បណាា លចិត្តឲ្យសត្វទ ាំងលន៉ោះចូលមកលៅកាុងផ្សា៉ោះលយើង កាុងន័យនា ាំយករទ្ពយសមបត្តិលាភជ័យលែមក
ឲ្យលយើង ។ អាចគិត្ថា រប ៨ខ្ៈលជាផ្សា៉ោះលនា៉ោះ ជាទី្រត្ជាក់រត្ជាំសុមលកសមកានតល ើយបានជាសត្វទ ាំង
លន៉ោះសុាំមករជកលកានលៅជាមួយ លដើមបសុីាំលសចកាីសុម ។ ដូលចា៉ោះ កាលលបើ នល តុ្លភទ្ខ្បបលន៉ោះ លទ៉ោះបី
លយើង នខ្ឆ្ាឆ្ងែ កាុងលសចកាីសុម ។ ដូលចា៉ោះ កាលលបើ នល តុ្លភទ្ខ្បបលន៉ោះ លទ៉ោះបីលយើង នបខ្ឆ្ាឆ្ងែ កាុង
ផ្សា៉ោះលយើងរាប់ល ើយកាី គួរកុាំធុញរទន់លទ្ើសទល់ គួរទ្ទួ្លវាឲ្យលៅផ្សងចុ៉ោះ កាលលបើលឃើញវាចូលមក
លៅលោយ នអាកបបកិរយិស្ូត្បូត្ ឱនលាំលទន សុភាពរាបាត្ ។ ត្លៅថ្ងៃមុមអាកចាស់ជាបាន
ជួបវាសនាលែជាមិនមន ។ ធមែតសត្វខ្ឆ្ាឆ្ងែ ក៏ខ្ត្ង នពីរសណាា នជាោរប គឺម៉្ោះលែ ម៉្ោះលទ្ៀត្អារកក់ 
។ ឆ្ងែ សូមបវីា នសមបុរបីក៏លោយ ក៏ នអារកក់ខ្ដរ ។ បលុខ្នត ជួនកាលម៉្ោះ ពួកវាមិន នចរតិ្អារកក់
មក ពីកាំលណើ ត្លនា៉ោះលទ្ បលុខ្នត ជួនកាលម៉្ោះ  ពួកវាមិន នចរតិ្អារកក់មកពីកាំលណើ ត្លនា៉ោះលទ្ បលុខ្នត
ចាំណុ៉ោះលៅនិងការអប់រ ាំបង្ហា ត់្បលរងៀនរបស់ ច ស់វា ។ ចាស់ៗ ធ្្លប់លាលថា ឆ្ងែ វាបន់ឲ្យខ្ត្ ច ស់ ន
នឹងបានលដកពូក ។ ឯសត្វខ្ឆ្ាបន់ឲ្យខ្ត្ ច ស់ង្ហប់ និងបានសីុចាំណី លារាសកាុងលពលលគលធវើបុណយឲ្យ
លមែ ច ច ស់វា ។ 

 ១៥/ ខ្ឆ្ាលូលៅលពលយប់ាៃ ត់្ៈ តមធមែត ខ្ឆ្ាវាខ្ត្ងរពុ៉ោះមនុសសចខ្មក្ រពុ៉ោះលដញសត្វខ្ឆ្ាផ្សង
គ្នា ខ្ដលវាពុាំធ្្លប់លឃើញ ។ បលុន្៩ខ្ត្ លគករមឮវាលូ ណាស់លលើកខ្លងខ្ត្សថិត្កាុងករណី ខ្ដលរត្ូបវ
 ច ស់វាយកលៅលរបាសលចាល (បាំបរបង់) រកផ្ស្ូ វវលិមកផ្សា វញិមិនលឃើញបលុលណាណ ៉ោះ ល ើយខ្ឆ្ារបលភទ្
លន៉ោះលូខ្ត្ លពលថ្ងៃលទ្ ។ បលុខ្នត របសិនលបើលៅលពលយប់ាៃ ត់្ លគឮវាលូយល ងខ្វង បន្ឺសូររគល៏ួចខ្បប
លនង់្លលន្ាច សូរគួរឲ្យ រពឺកាល គឺលូបលញ្ចញសាំល ងខ្បបលន៉ោះល ើយខ្ដល ចាស់ៗ ខ្មែរលយើង
កាំណត់្ថា ជារបផ្សាូលមិនលែសាំរាប់រសុកភូមិលៅថ្ងៃមុម ។ ចាស់ខ្ត្ងខ្ត្លជឿថា រសុកលទ្សលយើង ន
ចមាាំងរា ាំងជល់ ទុ្រ ភកិសអត់្ឃ្្លន ឬ នជាំងឺរាត្ត្ាត្ ។ 

 ១៦/ លគ្នរកលៅរកឡាច់ៈ ជាទូ្លៅ លគ្នជាសត្វ នផ្សលរបលយជន៍ចាំលា៉ោះមនុសស លោយផ្សាល់
នូវកាំលា ាំងអូសទញ ផ្សាល់ាច់ជាអាហរ ផ្សាល់ទឹ្កលោ៉ោះ និងផ្សាល់កូនសាំរាប់បនតពូជពងស ។ ខ្មែរលយើង
ចាំណាាំដឹងថា លគ្នទ ាំងអស់ពុាំ នលកខណៈដូចៗ គ្នា ទ ាំងអស់លទ្ ។ ពួកម៉្ោះ នលកខណៈលែ ខ្ដលលគ

                                                 

 -  ពុត្សិសសរគូបីៈ លរៀនល ើយរត្់រករគូងែីលទ្ៀត្ ញយ ៗ  នន័យថាចិត្តាវា ។ 

 - ពុត្ខ្ឆ្ាបង ់ច ស់ៈ គឺខ្ឆ្ារត្់លចាល ច ស់ឥត្ល តុ្ផ្សល ។ 



លជឿថា លបើវាមិនចាំរុងចាំលរ ើន យល ងលហចណាស់ក៏វាមិនឲ្យលទសដល់ ច ស់ខ្ដរ ។ ឯមួយ ពួកលទ្ៀត្ វា
 នលកខណៈមុសខ្បក្ពីរបរកតី្ ។ លគលមើលដឹងលកខណៈលែ អារកក់លន៉ោះលោយាររកលៅរបស់វា ។ 
រកលៅខ្ដលអារកក់លនា៉ោះ គឺរកលៅរកឡាច់ រកលៅល ៃ្ កលរកាល រកលៅរ ាំភាយមច ត់្ រកលៅធ្លក់
លាញ ។ល។ លគ្នណាខ្ដល នរកលៅ នភិនភាគដូចលាលមកលន៉ោះ លគចាត់្ទុ្កជាសត្វចថ្រង លគរ៉ិោះ
រករគប់វធីិលដើមបលីក់ ឬដូរលចញឲ្យផុ្សត្ពីផ្សា៉ោះ ។ លបើកាលណាលៅខ្ត្រងឹរូសលរបើរបាស់ ឬចិញ្ចឹ មលគ្ន
របលភទ្លន៉ោះ លគលជឿថា នឹង នល តុ្អនតរាយ វនិាសរទ្ពយសមបត្តិ ឬមនុសសកាុងរគួារ ឺថាា ត់្ ា្ប់
រាត់្របាសក៏សឹង ន ។ អាំពីលកខណៈចថ្រងខ្បបលន៉ោះ ខ្មែរលយើងធ្្លប់ នាកយលា្កលាលថា 
"អាំពិលឯត្បូង អណាូ ងឯលិច លគ្នរកលៅរកឡាច់ របពនធលោ៉ោះញ" ។  នន័យថាលបើ នលដើមអាំពិលលៅ
ពីមងត្បូងផ្សា៉ោះ លបើ នអណាូ ងលៅមងលិចផ្សា៉ោះ លបើ នលគ្នរកលៅរកឡាច់ លបើ នរបពនធលោ៉ោះញ លនា៉ោះ
បុរាណាចារយលលាកចាំណាាំថា ចថ្រងពន់លពកណាស់ ។ 

 ១៧/ រត្លដវវុចិចាល់ៈ រត្លដវវុចិជាបកសខី្ដលរកសីុលោយមិនសូវបង្ហា ញម្ួនឲ្យមនុសស ា លឃើញ
ង្ហយ ៗ លនា៉ោះល ើយ ។ វាយាំឮសូរ លត្ ៗ វុចិ ! ៗ... យាំផ្សងល ើរផ្សង ហក់ដូចជាភិត្ភិយណាស់ ។ ចាំលា៉ោះ
សត្វរត្លដវវុចិលន៉ោះ ចាស់ៗ ខ្មែរធ្្លប់និយយជាាកយទ្ាំនឹមទ្ាំលនៀមថា "លដកយកលជើងរទ្លមឃ ដូចសត្វ
រត្លដវវុចិ"  នន័យថា ជាមនុសសរបយ័ត្ារបខ្យង  នការភ័យបារមភលរចើន ។ ខ្ត្ចាំលា៉ោះចាស់បុរាណ
គ្នត់្ធ្្លប់ចាំណាាំត្ ៗ គ្នា មកថា លបើលៅលពលយប់ាៃ ត់្  នសត្វរត្លដវវុចិចាល់ទ ាំង វូងឮសូរ លត្ ៗ វុចិ 
ៗ ... រទ្ ឹងអឹងអាប់ លនា៉ោះចាស់ជា នពពួកលចារមកលួចបន់្លៅភូមិណាមួយកាុងត្ាំបន់លនា៉ោះល ើយ 
លគរត្ូវនា ាំគ្នា របុងរបយ័ត្ាល ើង ។ 

 ១៨/ សត្វលជើងបីៈ តមធមែត សត្វា នៈជាចតុ្បាន ដូចជាលគ្ន រកបី លស៉ោះ ដាំរ ីរជូក ខ្ឆ្ា ឆ្ងែ  
ជាលដើម ខ្ត្ងខ្ត្ នលជើងបួនជាដរាប ។ ដូលចា៉ោះ លបើលគនា ាំគ្នា កាំនត់្ថា សត្វលជើងបីលនា៉ោះ លត្ើលគសាំគ្នល់រត្ង់
លកខណៈខ្បបណាលៅវញិ ? ។ លគសាំគ្នល់ថា សត្វលជើងបី ចាំលា៉ោះខ្ត្សត្វខ្ដលលជើងទ ាំងបួនរបស់វា ន
សមបុរមិនដូចគ្នា  ។ ឧទ រណ៍ លជើងបីសមបុរលមែ  លជើងមួយសមបុរស ឬផ្សាុយមកវញិ លជើងបីសមបុរស
លជើងមួយសមបុរលមែ  លន៉ោះលគចាត់្ថា សត្វលនា៉ោះ នលជើងបីល ើយ ។ លបើសត្វខ្ដលលគចិញ្ចឹ មណា ខ្ដល
 នលកខណៈដូចលាលមងលលើលន៉ោះ លគមិនចិញ្ចឹ មលទ្ លគចាត់្ទុ្កថាជាសត្វចថ្រងនា ាំមកនូវទុ្កខលទស 
ឧបរទ្ពចថ្រងដល់ ច ស់ជាមិនមន ។ 

 ១៩/ កូនរកបីលឃ្ៀចៈ តមពូជរបស់វា រកបី នពីរពណ៌គឺសមបុរលមែ និងសមបុរលឃ្ៀច (ពណ៌
កុលាប) ។ តមការសលងាត្ លគលឃើញ នរកបីលឃ្ៀចតិ្ចបាំផុ្សត្ ។ កសិករខ្មែរមិននិយមចិញ្ចឹ មរកបី
លឃ្ៀចលទ្ លគថាវាចាញ់កាំលៅថ្ងៃជាងរកបីលមែ  ។ ចាំលា៉ោះអាកខ្ដលចិញ្ចឹ មរកបីលមែ ទ ាំង វូង ៗ ឲ្យលដករួម



គ្នា លៅកាុងលរកាលលត្មួយលនា៉ោះ លបើកាលណាល ើយ នបាតុ្ភូត្ចខ្មក្មួយ គឺលឃើញលមរកបីលមែ  ណា
មួយលកើត្កូនមកជាលឃ្ៀច លនា៉ោះលគលជឿថាជាបុពវនិមិត្តរបាប់ឲ្យដឹងអាំពីការា្ប់រង្ហគ ល ថ្ន វូងរកបី
លឃ្ៀច លនា៉ោះលគលជឿថាជាបុពវនិមិត្តរបាប់ឲ្យដឹងអាំពីការា្ប់រង្ហគ ល ថ្ន វូងរកបីលោយារជាំងឺអាំបល់ ។ 

 ២០/ មនុសស នគភ៌មិនអាចជិ៉ោះដាំរបីានៈ ដូចសត្វា នៈដថ្ទ្លទ្ៀត្ខ្ដរ វាខ្ត្ងខ្ត្ នការ
ាក់ព័នធលៅនិងជីវភាពមនុសសខ្ដលលយើងសូមលលើកយកមកពណ៌នាដូចត្លៅ  ែដាំរទី ាំងឡាយខ្ត្ង
ខ្ត្ នការរបយ័ត្ារបខ្យង មិនអនុរា ត្ឲ្យមនុសស នគភ៌ (លផ្សើម) ជិ៉ោះលលើមាងដាំរលី ើយ ។ លបើលគលៅខ្ត្
បាំារបាំានលៅលលើត្ាំណមលនា៉ោះ ដាំរនិីងរលាស់ជរមុ៉ោះមនុសសលផ្សើមលនា៉ោះឲ្យធ្្លក់ពីលលើមាងវា ។ 

 ២១/ ហមាសងលសាហលៅលលើមាងដាំរ ី លោយខ្ កពីត្ាំណមមិនឲ្យមនុសសលផ្សើមជិ៉ោះលលើមាង 
ការាសងតមផ្ស្ូវលសាហរប ូករបខ្ ងគ្នា លៅលលើមាងដាំរក៏ីជារបការមួយពុាំអាចអនុរា ត្បានខ្ដរ ។ 
លយើងរាល់គ្នា ខ្ដលធ្្លប់ដឹងអាំពីរបថ្ពណីលន៉ោះ រួមទ ាំង ែដាំរផី្សង លៅពុាំទន់បានរាវរជាវរកលឃើញអាំពី
មូលល តុ្ចាស់លាស់លៅល ើយ ។ រ ូត្មកទ្ល់ លពលលន៉ោះ លយើងរគ្នន់ខ្ត្ដឹងតមរយៈចាស់ ៗ 
និយយថា លបើកាលណាលគលៅខ្ត្បាំារបាំានលៅលលើត្ាំណមលន៉ោះ ដាំរនិីងរសុត្ (ា្ប់) លោយពុាំអាច
ពយបាលឲ្យជាបានល ើយ ។ 

 ២២/ ដាំរចូីលរួមចាំខ្ណកកាុងការនា ាំមកនូវភាពរត្ជាក់រត្ជាំ នឹងពយបាលលកែងអារុ៉ឹោះ លកែងអារុ៉ឹោះជា
របលភទ្លកែងខ្ដល ពិបាកចិញ្ចឹ ម លរា៉ោះវា នជាំងឺរុា ាំថ្រ លជារបចា ាំ គឺជាំងឺចាំរុ៉ោះលរចើនមុម  ឺលន៉ោះផ្សង  ឺលនា៉ោះ
ផ្សង ពិបាកពយបាលជាទី្បាំផុ្សត្ ។ ល តុ្គយរឲ្យចខ្មក្ លៅរត្ង់វាសគមរងីថ្រ  ឺឥត្ នថ្ងៃរាករានត 
ខ្ត្វាមិនា្ប់ ។ ចាស់បុរាណធ្្លប់ពយបាលលកែងអារុ៉ឹោះលន៉ោះតមវធីិខ្បក្ៗ ជាលរចើន  នោក់វាឲ្យអងគុយ
កាុង ា្ ង ល ើយយកលៅលធវើពិធីឧបកិចចលៅរត្ង់ផ្ស្ូ វបាំខ្បកជាបួន ោក់វាលៅចាំផ្ស្ូ វរព៉ោះសងឃនិមនត
បិណឌ បាត្ លដើមបឲី្យរព៉ោះសងឃទ្សសន៍ ឬក៏យកលៅរបលគនលលាកធុតុ្ងគឲ្យលលាកពយបាល ឬក៏ឧបកិចចលធវើ
ជាឲ្យលៅលលាកអាចារយចិញ្ចឹ មជានិមិត្តរូប រួចលៅលលា៉ោះយកមកវញិ ។ល។ និង ។ល។ ខ្ត្លៅលពលលនា៉ោះ 
លយើងសូមលលើកយកវធីិមួយមកពណ៌នាលនា៉ោះគឺ ការពយបាលលោយ នអនតរាគមន៍ពីដាំរ ី ។ ត ាំងពីបុ
រមបុរាណលរៀងដរាបមក ខ្មែរលយើងខ្ត្ងខ្ត្ចាត់្ទុ្កដាំរថីាជាសត្វរត្ជាក់រត្ជាំ ជាសត្វនា ាំមកនូវសុភ
មងគល ជាសត្វត្ាំណាងឲ្យទឹ្ក និងភាពសាំបូររុងលរឿង ។ ជាំលនឿលន៉ោះបានចាក់ឫសយល ងលរៅលៅកាុង
អារមែណ៍ខ្មែរ រ ូត្ដល់នា ាំ គ្នា លជឿត្ ៗ មកថា លបើកាលណាយល់សបតលឃើញដាំរលីនា៉ោះ ចាស់ជា ន
លភៀ្ងជាមិនមន ។ ខ្មែរម៉្ោះលជឿថា ដាំរនីា ាំមកនូវលជាគវាសនាលែ លធវើអវី ៗ ខ្ត្ងខ្ត្លកើត្ចាំលរ ើនផ្សលកាក់កប
ជានិចច ។ ដូលចា៉ោះល ើយបានជារសី ៗ លៅរសុកខ្រសម៉្ោះខ្ដលចង់ចិញ្ច តឹ្មនាងឲ្យបានផ្សលចាំលរ ើន លគខ្ត្ង
លៅនិយយអងវរ ែដាំរឲី្យជួយលគឲ្យបានាា បបបូរ ត់្លរកាមរបស់ដាំរ ី ។ ជួនកាលលគយកខ្សបកដាំរ ី



(ខ្ដលង្ហប់) មកលធវើជារជញ់ហន់ស្ឹកមកឲ្យដងាូ វនាងសីុ លដើមបឲី្យលទ្ធផ្សលលែកាុងការចិញ្ចឹ ម ។ ខ្មែរ
ភាគលរចើនពិលសសរគួារអាក ន លរចើនខ្ត្យកភ្ុកដាំរទី ាំង គូរមកោក់ត ាំងលលើតុ្កិត្តយស ឬលលើមាងទូ្ 
ទុ្កជាលរគឿងលាំអផ្សា៉ោះផ្សង និងទុ្កជារទ្ពយរត្ជាក់លៅកាុងផ្សា៉ោះផ្សង ។ 

 ចាំលា៉ោះលកែងអារុ៉ឹោះ លគយកវាលៅោក់ពីលរកាមលា៉ោះដាំរ ីឬោក់ពីលរកាម ត់្ដាំរ ីយករបល យវាឲ្យ
ាា បកាលលកែងលនា៉ោះ ឬក៏ឲ្យវារពួសទឹ្កោក់ម្ួនរបាណលកែងលនា៉ោះ កាុងកាីសងឃមឹថាលធវើយល ងលន៉ោះ លកែង
និងបានជាស៉ោះលសប ើយពីជាំងឺរុា ាំថ្រ លរបស់វា ល ើយវានឹង នសុមភាពលែ  នក ្ ាំងពលាំ  នរបាជ្ា
ាែ រតី្លែល ើងវញិ ។ 

 សូមជាំរាបអស់លលាកអាកអានថា អវីខ្ដលម្ុ ាំបានសរលសរលរៀបរាប់អាំពីជាំលនឿលផ្សសង ៗ ដូចលាល
មងលលើលន៉ោះ គឺជាជាំលនឿ ជាការចាំណាាំ ជារបផ្សាូលរបស់ខ្មែរលៅកាុងរសុកគិរវីងស លមត្តតខ្កវ ។ ម្ុ ាំបាន
ាកសួរចាស់រពឹទធ ចារយកាុងភូមិជាលរចើនថ្នឃុាំតអូរ ឃុាំថ្រពអាំពក ឃុាំថ្រពរ ាំលដង ឃុាំរព៉ោះបាទ្ជាន់ជុាំ អាំពី
ការកាំណត់្ចាំណាាំលផ្សសង ៗ រួមជាមួយនឹងបទ្ពិលាធន៍ ការសលងាត្ផ្លា ល់ម្ួនម៉្ោះ ៗ ។ ចាំលា៉ោះជាំលនឿលផ្សស
ងៗ លទ្ៀត្ ដូចជាអាំពិលអាំខ្ពកចូលផ្សា៉ោះ លរកៀលល ើរមពស់យាំលលើអាកាស របខ្ លជា នរបជាជនលៅ
លមត្តកាំពង់ធាំម៉្ោះលជឿដូចលៅលមត្តតខ្កវខ្ដរ ។ ជាំលនឿបុរមបុរាណ មិនខ្មន នដូចគ្នា សុទ្ធាធដូចលគ
ចាក់ពុមពលនា៉ោះលទ្ បលុខ្នត វាអាចមុសខ្បក្គ្នា លៅតមត្ាំបន់លៅតមរសុកលមត្ត ។ ដូលចា៉ោះ របសិនលបើអស់
លលាកអាកអានលៅត្ាំបន់លផ្សសង លច៉ោះដឹងអវីអាំពីជាំលនឿរបថ្ពណីមុសខ្បក្ពីលន៉ោះ សូមលមតត សរលសរលផ្ស្ើលៅ
ពុទ្ធាសនបណឌិ ត្យលដើមបរីាវរជាវពិនិត្យលផ្សាៀងផ្លា ត់្ និងចងរកងរកាទុ្កជាឯការឲ្យបានលរចើនសាំ
រាប់ឲ្យកូនលៅលយើង ជាំនាន់លរកាយ ៗ សិការាវរជាវជាបនត ។ 

 
លោយ លមៀច បលុណណ 


