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សេចក្ដីបញ្ជាក្ ់
ចំព ោះការព ោះពុម្ពព ើងវិញ 

ស ៀវសៅស េះជារប ់បុរាណមួយប្បសេទដែលបុព្វបុរ ដមែរសយើងអ្នកឈ្លា 
ប្បតិព្លផ្លូវកាប ួសោរាសាស្រ ដ បា តាក់ដតងស ើង ប្ាប់សប្បើការកនុងព្ិធីកមែសផ្ាេងៗ
សប្រើ ជំនា ់ កនុងជំស ឿម ុ ាេដមែរយូរលង់ណា ់មកស ើយ ប្តូវបា ប ាេល់ទកុជា
សករ មាារ់ឲាយែល់បច្ឆាជ  ។ រាាប់សែើមន ស ៀវសៅស េះា អាយុកាលប្បោក់
ប្បដ ល ឹងស ៀវសៅ ក្បួនព្ពហ្មជាតិ រាាប់សែើមដែរ ដែលម្ុំបា សបាេះព្ុមពសលើកមុ រួរ
មកស ើយ ។  

 ូមប្ជាបថា ម្ុំបា ស ៀវសៅស េះព្ីឧបា ក ផាត-់ម្ុន ីអ្នករ ់សៅឃុំប្ េះរាំង
សមតតបនាទាយា ជ័យ នងៃសៅរ៍ ទី២៥-៧-២០១៥ កនងុសព្លដែលម្ុំសរ ួរ ុមទុក 
គាត់ែល់ផ្ទេះ ជាសលើកទី២ សប្រេះធ្លាប់បា សាគាល់គានាកនុងែំសណើរធមែយាប្តាសរកា ់ដែ 
ែីព្ុទធេូមិកនុងកាលក លងសរ ។ កនុងជំ បួសនាេះ គាត់ក៏យកកាបួ ប្បជុតំប្ាស េះ បង្ហាញម្ុ ំ
ជា មិទធកមែរប ់សោក ក-ផាន់ ។ គាតប់ា រកាាទុកវាជាមួយស ៀវសៅច្ ់ៗ ២
កាាលសទៀត គឺស ៀវសៅកាបួ ប្ព្ ែជាត ិ  ិងមួយកាាលសទៀតប្តូវបា សគមចីបាត់សរ
ស ើយ ។ ស ៀវសៅសនាេះច្ ខ់លាំងសរស ើយ ា បាត់អ្កាេរមលេះៗកនុងទំព្័រដែលព្ុក
ផ្ុយ ប ុដ តភាគសប្រើ សៅា មលឹមសារអ្តថបទលែមសប្បើការ ។ រីឯប្កបខងសប្ៅទងំ
 ងខង ា បិទសប្សាបងង់បាលា ទិកែ៏ប្ជីវប្ជួញ  ិងកិបសោយដែកលួ ធំៗ មិ ប្តវូ
បា សគសឃើញ ណាឋា ែូរសមដរសនាេះសទ។ ែ៏ស  ព្ីសនាេះសៅ លរ់ំណងសជើង សឈ្្ាេះ
អ្នកសរៀបសរៀង រកាយប្បារព្ធស តុ  ិងកាលបរិសរេទសទៀតផ្ង ។  

សបើតាមឧបា ក ផាត់-មុ ី ឲាយែឹងថា គាត់បា ស ៀវសៅស េះសៅឆនាំ ១៩៧៥ 
កនុងរបបប្បល័យពូ្ជសា  ៍ប ុលព្ត, សព្លសនាេះគាត់ប្តូវបា សគច្ត់ឲាយសធវើជាងស ើ
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កនុងសរាង ិលាបៈ សាោមុ ីវងាេ  សមតតបាតែ់ំបង ។   ម័យមួយ គាត់រូលសរកា ់វតត
ព្ិេិទទរងាេី ប្សាប់ដតប្បទេះសឃើញទូស ើធំមួយ កនុងទូសនាេះា ស ៀវសៅមួយរំ ួ រួម
ទំងប្បជុំតប្ាស េះផ្ងដែរ សោយច្ប់អារមែណ៍មលំំាង គាត់ក៏យកវាមកោក់ទុកយា ាង
ប្បុងប្បយ័តនបផំ្ុត សប្រេះខលារអ្ងគការសឃើញ ស ើយប្បាប់ព្ួកសគថាស េះប្គា ់ដតជា
ឧបករណ៍សប្បើប្បា ់ ។ សទេះបជីារបបប ុលព្តបា ែួលរលំសរសៅឆនាំ១៩៧៩កដ ីគាត់
ក៏សៅដតប តដងរកាាទុកស ៀវសៅស េះយា ាង ែត់រត់រ ូតមកែល់បរចុបាប ន ។  

សប្រេះស តុែូសរនេះស ើយ ម្ុំក៏ស នើ ុំប្បជុំតប្ាស េះមកសបាេះព្ុមពសាជាងែីស ើង
វិញ សប្រេះខលារអ្ តរធ្ សរជាយថាស តុឬមូរធៃ ់ធៃរ សយើងមិ អារង្យដ វងរក
បា ស ើយ ។ សប្រេះដតបរច័យែូរសរលមកស េះ គាត់ក៏ប្ព្មឲាយយកស ៀវសៅស េះសរ
សបាេះព្ុមពស ើងវិញដតមដង ។ 

 ូមបញ្ជាក់ថា ការសបាេះព្ុមពសលើកស េះម្ុំមិ បា ដក ែកសរញ ឬ បញ្ចលូដងម
សរសលើអ្តថបទដែលា ប្សាប់សនាេះសទ គឺរកាាទុកមលឹមសារតាមរាាប់សែើមទំងប្ ុង 
សោយប្គា ់ដតររនាប្កបងែ ី  ិងដកអ្ក រាវិរុទធដែលភាលាំងភាលាត់មួយរំ ួ   សប្រេះរកាយមលេះ
សគសប្បើដតកនុង ម័យសែើម ែូររកាយថា ដមប្ត សទរតា ឫកាេររ (ររិត) ែប្មូវ  ឥសណឌៀ  
សទប្ព្័កាេ រសោេះ . . .   ដតឥ ូវសគដលងសប្បើស ើយ គឺសយើងប្តូវយកតាមវរនា ុប្កម
ដមែរសបាេះព្ុមពប្គាទី ៥ ជាមលូោឋា  ។ ប ដុ តសឃើញា រកាយមលេះរដមលកមិ ែឹងា  យ័
ែូរសមដរសទ រកគិតមិ យល់ ែូររកាយ  បិនាទា ផ្លត  កល ព្ូកា  ប្បចិ្ឆា  យាយ ស លើ  
សមរី ទ ព្ ជាសែើម, ម្ុំក៏រកាាទុកែូរដែល ។  

ម្ុំ ងាឃឹមថា កាបួ តប្ាស េះ ឹងបា ជាប្បសយាជ ៍សប្រើ  ែល់ប្គូអាច្រាយខង
គ ់គូរបង្ហាញផ្លូវដផ្ាេផ្ាេំរកឫកាេររ សព្ោ សជាគ ជតា ែល់អ្នកប្តូវការ ឲាយ មប្បកប 
 ួ ដី ិរី មាបតតិជ័យោេីកនុងជីវិត ិងព្ងាាគណាញាតិ ។ មា្ ាងសទៀត ូមសោកអ្នក
តាំងមលួ ជាប្គមូុ  ឹងទយឲាយអ្នកណាានាក់ ប្តូវគ ់គូរព្ ិិតាយព្ិរ័យឲាយ ែត់រត់ប្បាែក
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ប្បជាតាមកាប ួខនាតបុរាណដែលបា ដរងទុកមក កុំសរេះដតថាឲាយដតបា តាមរិតតគតិ
សែើមាបីដតផ្លប្បសយាជ ៍ោេ កាការសនាេះស ើយ ។ 

ម្ុំ ូមម តីអ្េ័យសទ រាល់កំ ុ ឆ្គង ឬស រកដីមវេះខតដែលសកើតា ស ើង
កនុង វកមែស េះ ស ើយ ូមអាច្រាយសោរាន យសាស្រ ដជួយដកតប្មូវសោយ ុទធរិតតផ្ង
រុេះ សែើមាបីសាថាបនាសធវើឲាយស ៀវសៅស េះកា ់ដតលអប្បស ើរ ។  

 ូមដងលងអ្ំណរគុណសោកាចា ់ ស  ាល-សារុន ដែលជួយខងបសរចកសទ 
 ិង ឧបា ិកា សារពេសកិា ហងាស-េុខា ដែលជួយព្ិ ិតាយអ្ក រាវិរុទធ សោយយករិតត
ទុកោក់ ិងប្ ោញ់អ្កាេរសាស្រ ដដមែរ ។ 

 ូមជនា ុជ ទំងឡាយ កនុងកមពុជរែឋ បា រសប្មើ លូតោ ់   ិង  តិភាព្ 
ស ើយរួបរួមគានាសលើកតសមកើងអ្កាេរសាស្រ ដ កសាងប្បសទ ជាតិ  ិងប្ព្េះព្ុទធសា នា ឲាយ
បា រសប្មើ ជាេិសយា្ភាព្តសរៀងសរ ! 

 
វត្តត្បោស្មសាន បៅវត្តព្រៃសាមាច ់ 
ថ្ងៃពុធ ១៤ពកើត ខែេុតិយាសាឍ ព.ស.២៥៥៩ 
ព្តូវនឹងថ្ងៃេី២៩ ខែកកកដា គ.ស.២០១៥ 

អ្គគទសតាតា. គល់~េុភាព 
 មណ ិ ាេិត កលវិទា្ល័យប្ព្េះ ី  ុរាជ កំព្ង់ឆនាំង 

________ 
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ប្បជុុំតប្  
ឫក្ស-យាម-ជោគ-ជតា 

ក -ផាន់ 
បា ប្បមូលសរៀបសរៀងប្តឹមប្តូវតាមរាាប់សែើមស ើយ 

 

 
 

ការផ្ាាយរប ់ 
បណ្ណា គារ ប ៊ុត-នាង 

១៧៦ រុក វិងីសមមរេូមិ ទ (េនំសព្ញ) 
ព្. . ២៥០១   (ទុក ិទធិ)   គ. . ១៩៥៨ 
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ប្ព្េះេគិស  ា ម ិទធិឫទធិខង ិលាបសាស្រ ដ ប្ព្េះអ្ងគជាាចា ់ឫទធិអ្ំណារ 

ខងសវទម ត វិជាជាការ ខងផ្លូវសោកសាស្រ ដ 
——————— 
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ពាក្ាយប្ារពធសហតុ 
តម្រាននេះជាក្បួនខ្នា តដែលានមក្ពីនម្រពងនាយ សម្រាប់គន់ 

គរូនមើលឫក្ស, យាម, នជាគ, ជតា, និមតិត, នែើមបីឲ្យែងឹឫក្សពារជាយា៉ា ង

ណាៗ ែចូអ្ាក្ន្វើែនំ ើ រនៅកាន់ទីតបំន់ស្ថា ននានា មនុនឹងនចញែនំ ើ រ

ដតងានចតិតគតិសងស័យពីផលការ ៍របស់ែនំ ើ រ ដម្រក្ងនែើរនៅពាន

នលើសុខឬទកុ្ខ,នម្រពាេះអ្វី ? មក្ពីមនសុសនយើងរាល់របូសុទធដតជាអ្ាក្ម្រាថ្នា

ចងា់នសុខចនម្រមើនសិរយីស ម្រតងន់សចក្ដអី្នតរាយនឹងទកុ្ខគ្មា នចងម់្រតូវ

ការឲ្យជបួម្របទេះន ើយ នា្៉ា េះន ើយតម្រាននេះតម្រមូវដតអ្ាក្ដែលម្រតូវការ

ចងន់្វើខ្ួនឲ្យផតុពីអ្នតរាយ ឬថ្នអ្ាក្ានចតិតនសញើបរអានឹងនសចក្ដទីកុ្ខ 

អ្ាក្ានន្វើខ្ួនឲ្យឃ្្លតឆ្ងា យពីទកុ្ខគអឺ្ាក្ម្របតបិតតមិ្រតមឹម្រតូវ មនសុសម្រតមឹ

ម្រតូវជាមនសុសចងា់នសុខ មនសុសននេះតម្រាជយួដក្តម្រមងា់ននោយ

ងាយ ន ើញពិតនៅតាមតម្រា ។ 

 មនសុសណាដែលន្វើខ្ួនឲ្យម្រតសុលតបុលនៅរក្ទកុ្ខ គមឺនសុស

ននាេះានទឹក្ចតិតនាា មាេះខុសទំនង ន្វើអ្ំនពើនម្រៅតម្រាានម្រតូវអ្ីែល់

មនសុសននាេះ នបើទកុ្ជានមើលតម្រារាប់អាយុក៏្នោយ តម្រាគ្មា នពិត

ក្ដនង្ណានស្ថេះ  នរឿងននេះនៅជាតម្រាខុសឬខុសពីមនសុស ?  ែចូតម្រា 

នពាលពីឫក្ស នបើថ្ងាានឫក្សលអដមន ប៉ាុដនតខ្ួននយើងឫក្ារយាទអាម្រក្ក់្ 

ឫក្សលអរបស់ថ្ងាក៏្ជយួដក្នយើងមនិានដែរ លុេះម្រតាដតឫក្សថ្ងាក៏្លអ
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ារយាទនយើងក៏្លអផង នទើបផសំគ្មា ដក្នោេះម្រស្ថយាននោយម្រសួល ។ 

 យាមសដមដងពីនពលនវលា ១ថ្ងា ១យប់ ាន១៦យាម, ក្រិយិា

របស់មនសុសាននម្រចើនជាអ្ននក្ នបើរាប់យា៉ា ងខី្ាន៣គឺឺៈ លអ ១, អាម្រក្ក់្ 

១, យា៉ា ងក្ណាដ ល ១,យាមណាដែលនយើងខំរក្ាក្រិយិាឲ្យលអ ននេះន ើយ

ជាយាមលអរបស់នយើង ចេុះនបើយាមលអដមន ឯក្រិយិានយើងមនិលអនៅវញិ 

យាមនិងក្រិយិាមនិម្រសបគ្មា  ន្វើនមដចយក្ណាជយួណាាន, ន តនុនេះ

នជាគក្ដ ីជតាក្ដ ីនិមតិតក្ដ ីនក្ើតានលអអាម្រក្ក់្ពីខ្ួននយើងនទ ប៉ាុដនតដម្រក្ងខ្ួន

នយើងន្វើយូរណាស់មក្ន ើយ ជនួជានយើងនលច្ភ្្ំង  នឹក្មនិន ើញ 

ានជារេិះរក្តម្រាជយួឲ្យដក្ាននមើលនម្រគ្មេះកាចនម្រគ្មេះជា ទកុ្ជាតម្រា

តម្រមងផ់្ូវ ។ 

 ន័យ ១ នទៀត ម្រគូជាអ្ាក្គន់គរូនមើលឲ្យនគ ម្រតូវខំពិនិតយពិចយ័ឲ្យ 

 ាត់ចត់ ម្រតូវម្របឹងពិចារណាឲ្យម្រាក្ែម្របជា បំណាច់នយើងានន ា្ េះជា

ម្រគូ ម្របយ័តាែចូភ្សិតថ្ន “ ពាក្យាដ យទំនាយម្រគូ ” ដម្រក្ងនយើងទាស់
នយាបល់ទំនាយឲ្យគ្មា ភ្្ត់ការ ម្រគូនតាងដតានសតចិាំឲ្យជាប់ថ្នតម្រា-

ចារយជាម្របទីបសម្រាប់ចាំងបំល្ផឺ្ូវនោយម្រតង់ៗ  ចេុះនបើឯងជាម្រគូានគនិំត

នវៀចតម្រា នៅតម្រមងឲ់្យនគម្រតងែ់ចូនមដចាន ននេះជាសមដអីាយ័តរបស់

អ្ាក្និពនធ ានជាហ៊ា ននពាលយា៉ា ង ាឹ ង នម្រពាេះអាងគតនិពចន៍របស់

បុរា ដខារនយើងថ្ន “នចេះក្បួនចាំឲ្យស្ថា ត់ ” ។ 
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 ទីបំផតុថ្នពាក្យននេះ ខញុំសូមឧទាិសនគ្មលម្រាថ្នា របស់ខញុំដែលផសុ

នចញពីមននាពាយាមនោយគ្មា នម្រស្ថក្ម្រសន់ តម្រាននេះសូមានជា

មរតក្សម្រាប់ម្របនទសជាតកិ្មពុជា ែរាបទល់គ្មា នឹងទីបំផតុនលាក្ សូម

ឲ្យជនជាតនិយើងាននងកើងយសលបីន ា្ េះ ានម្របវតតសិ្ថស្រសដខ្នងពិ្ី

នហរនសាើនឹងពួក្នហរពីនម្រពងនាយ ជនំាន់ពុទធសមយ័ ។ 

 

 

និៃនធ បេមរៈ 
ក្ - ផាន់ 
r0s 
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សារបណ្ណ  

១- ព្ិធីដបងសវោ (យាម) ............................................................២ 
២- តប្ាសមើលឫកាេជ័យ កាល ងឹសធវើការមងគលឬយាប្តា ..........................៣ 
៣- តប្ាសមើលឫកាេជ័យ កាល ងឹផាលា ់សាថា ឬររសរទីឆងាយ ..................៩ 
៤- តប្ាររលីោរប ់ ិរីធ ញ្ជ័យ ................................................១៥ 
៥- តប្ាសមើលនងៃលអ កាលយាប្តាសរឲាយប្តូវ ងឹនងៃសកើត ..........................១៦ 
៦- តប្ាសមើលឃាត់ោមមិ ឲាយយាប្តាសរតាមទិ  ..........................១៧ 
៧- សបើ ឹងសរជួញដប្បឬដ វងរកោេយា ាងណា ៗ ..........................១៨ 
៨- យាមឧបាកង (ដផ្នករួមសមនើត-រសនារ) .....................................១៩ 
៩- យាមឧបាកង (ដផ្នកដញកសមនើត-រសនារ) ....................................២១ 
១០- យាមបញ្ច ....................................................................២៣ 
១១- យាមកាំសេលើង ....................................................................២៨ 
១២- យាមប្តីស ប្ត (ដេនក ៣) ..........................................................៣១ 
១៣- យាមអ្ែឋកាល ....................................................................៣៩ 
១៤- តប្ាព្ា្ករណ៍  តវដកអកប្បាប់ែំណឹង .....................................៤៣ 
១៥- តប្ាផ្ាេងច្ក ់  សទព្សាស្រ ដ ................................................៤៥ 
១៦- តប្ាសមើលសជាគលអ កនុង១ តតវារៈ ...............................................៥២ 
១៧- តប្ាសមើលសជាគឆ្សប្គាេះតាមឆនាំកំសណើតប្បុ -ប្ ី .........................៥២ 
១៨- តប្ាសមើលសជាគ ងគ័ល ..........................................................៦៦ 
១៩- តប្ាសមើលសជាគកុញ្ជរ (សជាគែំរី) ...............................................៦៨ 
២០- តប្ាសមើលសជាគមសនាម័យ (សជាគស េះ) ....................................៧២
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២១- តប្ាសមើលសជាគសេប្តា (សជាគ ំសៅ) ....................................៧៩ 
២២- តប្ាសមើលសជាគអ្ែឋរា ី (សជាគរា ី៨ទិ ) ..........................៨៥ 
២៣- តប្ាសមើលសជាគប្តីេព្ (សជាគសោកទំង៣) ..........................៩១ 
២៤- តប្ាសមើលសជាគ តតសលមផា (សជាគសលម៧តួ) ..........................៩៦ 
២៥- តប្ាជតា ព្វសប្គាេះ ........................................................១០០ 
២៦- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃអាទិតាយ .............................................១០០ 
២៧- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃរ ទ .......................................................១០៣ 
២៨- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃអ្ង្គារ .............................................១០៧ 
២៩- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃព្ុធ ........................................................១១១ 
៣០- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃសៅរ៍ ..............................................១១៤ 
៣១- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃប្ព្  ាបតិ៍ .............................................១១៧ 
៣២- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃរា ូសសាវាយអាយុ ..................................១២១ 
៣៣- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃ ុប្ក  ............................................១២៨ 
៣៤- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃប្ព្េះសកតុ ............................................១៣២ 
៣៥- ម ុ ាេដែលសកើតនងៃប្មឹតាយូវ .............................................១៣៦ 
៣៦- ព្ិធីសមើលដផ្ ទីសកណឌជតា .............................................១៣៨ 
៣៧- ព្ិធីទយជតាឯរាវ័ណ ........................................................១៤៣ 
៣៨- ព្ិធីសាដាប់ ំស ងដកអកបូល ..............................................១៤៦ 
៣៩- ព្ិធីសាដាប់ ំស ងតឹកដកយំ .............................................១៤៧ 
៤០- ព្ិធីសាដាប់ ំស ងកណដុរយំ .............................................១៥០ 
៤១- ព្ិធីសមើលជីងរក់ធ្លាក់ ........................................................១៥១ 
៤២- ព្ិធីសមើលលក ណៈកណដុរកាត់ ំព្ត់ ..................................១៥៣ 
៤៣- ព្ិធីសមើលលក ណៈព្ីងរងសគាេះប្ទូង ..................................១៥៧
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៤៤- ព្ិធីសមើលលក ណៈ តវធ្លាក ់ .............................................១៥៩ 
៤៥- ព្ិធីសមើលលក ណៈ តវទំផ្ទេះ .............................................១៦៥ 
៤៦- តប្ាទយជីព្ររលអ-អាប្កក ់ .............................................១៦៧ 
៤៧- តប្ាសមើលសឈ្្ាេះសកែងប្បុ -ប្ ីតាមែំសណើរសោរាសាស្រ ដ .............១៧០ 
៤៨- តប្ាសមើល ិរីដែលរា ីររប្បច្ំ .............................................១៧៥ 
៤៩- តប្ាទយបុព្វ ិមិតត .......................................................១៧៥ 
៥០- តប្ាឧបាទវ៩៍យា ាង .......................................................១៧៦ 
៥១- តប្ាសមើលនងៃគួរ ិងមិ គួរអ្ ុត ក់ ..................................១៧៦ 
៥២- តប្ាសមើលនងៃគួរ ិងមិ គួរកាត់ ក់ ..................................១៧៧ 
៥៣- តប្ាសមើលនងៃគួរ ិងមិ គួរកាត់ប្ករក ..................................១៧៧ 
៥៤- តប្ាសមើលសរឿងកដីកាដាំ នេះឬច្ញ់ .............................................១៧៨ 
៥៥- តប្ាសមើលទិ អ្ងគុយផ្នូលសជាគ .............................................១៧៩ 
៥៦- ព្ួកបកិណណកៈ ..................................................................១៨២ 

- ោមសធវើការសផ្ាេងៗ កនុងនងៃសផ្ាេងៗ 
- ជួលម្ុំប្បុ ប្ ីសប្បើ 
- ោមស ព្ ម 
- នងៃអ្ដណដត នងៃលិរ នងៃជាកណាដាល 
- នងៃដែលជាមិប្ត ឹងគានា 
- នងៃដែលជា ប្តូវ ឹងគានា 

ទុំព័រចងអុលប្ាប់រូប 
១- ប្ព្េះព្ុទធរូបដបកនាគប្បក ់ .............................................................១ 
២- នា ិកា .................................................................................២
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 ឧទ្ទោតិ  នាតមិទញេយោយ     វិជ្ជំ  វា  សិបោបមថវា   
 ឯកមោប ិ បរទិោ  ្ត ំ     ជ្ីវិតកបោបការណំ ។ 
 ក ុំម ើលងាយវិជ្ជានិងសិលាបៈថាតិចតួច ម ើមចេះម្លៀវឆ្លាស 
 សូ ាបីតត ា យ្ាង ក៏ជ្ឧ ការៈ ចុំម េះជីវិតបានតែរ ។ 
       (រូបបញ្ចលូថ្ម)ី 

———————— 



-2- 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ពិធីបបងទពលាោម 
 

ឲ្យរាប ព់ី   ១២.០០  ដលពព  ២.២៤ 

ឬ ៦.០០   ដលព   ៨.២៤ 

 

ឲ្យរាប ព់ី   ២.២៥  ដលព  ៤.៤៨ 

ឬ  ៨.២៥  ដលព  ១០.៤៨ 

 

ឲ្យរាប ព់ី   ៤.៤៩ ដលព ៧.១២ 

  ឬ ១០.៤៩ ដលព ១៣.១២ 
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យាម២ ជាពី ញី ន្លឺ 

យាម៣ ជាថ្ងៃព្រង ់
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ឬ ១៣.១៣ ដលព ១៥.៣៦ 

 

ឲ្យរាប ព់ី   ៩.៣៧ ដលព ១២.០០ 

ឬ ១៥.៣៧ ដលព ១៨.០០ 
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តម្រាទមើលឫកោសជ្័យ 
មវលាកាលមរៀ ម្វើជ្ ងគល ឬនឹងយាត្រាមៅទីនានា 

ថ្ង ៃខាងខ្ នើត 
ថ្ងៃ ១ ក ើត ព្វើការមងគលលអមាន្លាភផល យាព្ាពៅផលូវពោក 

ផលូវទឹកមនិ្លអ  ជលួឈ្នួលពដរសំី រពអាវងមលីអមាន្លាភ ចរចាជាមយួ 

នឹ្ងឃុន្នាងមនិ្លអ ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃរពសៀល ពជាគអាព្កកព 

ាំងី  ថ្ងៃរពសៀលដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ២ ក ើត ព្វើការជាមងគលមិន្លអ ព្រូវស្លល ព់ព្ាសព្ារពោន  

ការពដរសំី រពអាវងមមីាន្ព់ើព េះពភលើង ជលួឈ្នួលទិញពោព្ក់ នឹ្ងពកើរ 

ទាសពសមដ  ឃ្វវ ងអ្ាព្ស័យោន  យាព្ាពៅផលូវពោកមនិ្លអ ពៅផលូវទឹកលអ, 

ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ពជាគលអាំងី  ថ្ងៃព្រងដ់លពភល ឺ។ 

យាម៤ ជារពសៀល 

យាម៥ ជាលាៃ ច 
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 ថ្ងៃ ៣ ក ើត ព្វើមងគលការមនិ្លអ នឹ្ងស្លល ព់ព្ាសព្ារពោន  ការព 

ពដរសំី រពអាវងមពីសលៀកាកពមនិ្លអ ពៅកាន្ពឃុន្នាងលអ ាន្លាភផល 

យាព្ាពៅផលូវពោកផលូវទឹកលអ ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់

ពជាគលអាំងី  ថ្ងៃព្រងដ់លពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៤ ក ើត ព្វើការមងគលលអណាសព   សងផ់ទេះឬសដ ដណ្ដ ឹ ង់ដ  

ព្់ី ន្ធលអ រកសុ ពៅជាមយួោន ជាសុខស្លន្ត យាព្ាពៅកាន្ពឃុន្នាងលអ 

មាន្លាភ នឹ្ងាន្ខាន្ពពៅជារង្វវ ន្ព  កុទិំញពោព្ក់ មនិ្លអ ចរចាពរឿង

រាប៉ា វាន្ការ ពសលៀកាកពសំី រពងមលីអនឹ្ងមាន្លាភពព្ាេះអនក្ ំ យាព្ាពៅ 

ផលូវពោគផលូវទឹកមនិ្លអ ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ ពជាគអាព្កកព 

ាំងី  ថ្ងៃរពសៀលដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៥ ក ើត ព្វើការមងគលទំាងីួ ង សងផ់ទេះ សដ ដណ្ដ ឹ ងព្់ី ន្ធាន្ 

លាភព្គ ព់យា៉ា ង ពសដចនាមុនឺ្ឲ្យលាភដលពពយើង យាព្ាពៅផលូវពោកលអ 

ផលូវទឹកមនិ្លអ មាន្ខូចខារព្ទី យរ់សព ជលួឈ្នួលទិញពោព្ក់  កា ព់ 

ចមាា រចារដណំាំលអ ចរចាពរឿងរាប៉ា វកដ កាដ ំមនិ្លអ ពៅកាន្ពពៅហ្វវ យនាយ 

ឃុន្នាងលអ ការពសំី រពពដរពសលៀកាកពមនិ្លអ មាន្ព់ើឈឺ្ថ្កា រព ពជាគលអ 

ាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ពជាគអាព្កកពាំងី  ថ្ងៃរពសៀលដលពមាន្ពរង្វវ ។ 

 ថ្ងៃ ៦ ក ើត  ខំព្វើកចិចការជាមងគលទំាងីួ ង សងផ់ទេះ ឬដណ្ដ ឹ ង 

ព្់ី ន្ធនឹ្ងពកើរលាភព្គ ព់ព្់ការ ពសដចនាមុនឺ្នឹ្ងផដលពអំពណាយលាភ 

ដលពពយើង ចរយាព្ាពៅទ ឆ្ងៃ យពោយផលូវពោកផលូវទឹកមនិ្លអ មាន្ាន្ 
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ារពរ់សពព្ទី យ ជលួឈ្នួលទិញពោព្ក់ ព្វើស្ព្សចមាា រាន្លអ ចរចា 

ពរឿងពេរកុដ កាដ ំមនិ្លអ ពៅកាន្ពឃុន្នាងនាមុនឺ្មខុមន្រន្ត មនិ្លអ ការពពដរ 

សំី រពអាវពសលៀកាកពងម ី  នឹ្ងមាន្ជងំរឺមាា រព      ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលព  

ថ្ងៃព្រង ់ពជាគអាព្កកពី  ថ្ងៃរពសៀលដលពមាន្ពរង្វវ ។ 

 ថ្ងៃ ៧ ក ើត  កុពំ្វើការជាមងគលមិន្លអ      យាព្ាពៅផលូវពោកផលូវ 

ទឹកមនិ្ជា ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ ពជាគលអាំងី  ថ្ងៃព្រង ់

ដលពពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៨ ក ើត ព្វើកចិចការជាមងគលមនិ្លអ ព់ើសងព់្គេឹះស្លា ន្លអមាន្ 

លាភពព្ាេះព្ស  យាព្ាពៅពជើងពោកមិន្លអ ពៅពជើងទឹកជាម្យម ពជាគ 

អាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ពជាគលអាំងី  រពសៀលដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៩ ក ើត ព្វើការជាមងគលលអមាន្លាភ ហ្វមមនិ្ឲ្យពៅកាន្ព 

មន្រន្ត , ពៅជញួស្ព្់ពជើងពោកលអមាន្លាភ ពជើងទឹកយា៉ា ងកណាដ ល ពជាគ 

លអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់រេូរមាន្ពរង្វវ ។ 

 ថ្ងៃ ១០ ក ើត ព្វើការមងគលលអណាសព ពសដចមន្រន្ត នឹ្ងឲ្យលាភនឹ្ង

ាន្ជា្ ំ ជលួឈ្នួលពព្់ើព្ាសពមនិ្សុខ ជស្ជកកដ កាដ ំីំុ ជា ការពពដរ

ពសលៀកាកពសំី រពអាវងមមីនិ្លអ យាព្ាាមពជើងពោកមនិ្លអ ពជើងទឹក

ជាកណាដ ល ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់អាព្កកពី  រពសៀលដលពភល។ឺ 
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 ថ្ងៃ ១១ ក ើត ព្វើការមងគលលអណាសព នាមុនឺ្ឲ្យលាភ  ចា ព់ពផដើម

ភជួររាបសពស្ព្សចមាា រមនិ្លអ ជស្ជករវ៉ា ការពពដរពសលៀកាកពសំី រពអាវងមលីអ 

យាព្ាពៅពជើងទឹកលអ ពជាគលអី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១២ ក ើត  ព្វើការមងគលមនិ្លអ ពៅកាន្ពឃុន្នាងលអមាន្

លាភ ជលួឈ្នួលទិញពោព្ក់ មនិ្លអ យាព្ាពៅផលូវឆ្ងៃ យពជើងពោក

ពជើងទឹកមនិ្លអ ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១៣ ក ើត ព្់ឹងស្ព្់ងព្វើការមងគលពៅលអណាសព នឹ្ងាន្

លាភពព្ាេះអនក្ពំមាត ព្់ណ្  យាព្ាពៅពជើងពោកលអ ពជើងទឹកមនិ្សូវ

លអ ពជាគលអស្រី  ពី លព្ីឹ កព្រមឹថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១៤ ក ើត  ចរូកុពំ្វើការមងគលទំាងីួ ងីំុ ព្់ថ្ី ពទ យាព្ាពៅ

ផលូវពោកផលូវទឹកមនិ្លអ ពជាគអាព្កកពព្រមឹី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១៥ ក ើត ព្វើការស្លរពី ើលអព្រកាល មាន្អនក្ឲំ្យលាភ ពៅ

ផលូវទឹកលអាន្ផល ពៅផលូវពោកមនិ្លអ ពជាគលអស្រី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង,់ 

ាំងី  រពសៀលទាលពមាន្ពរង្វវ មនិ្លអ ។ 

ថ្ង ៃខាងរខោច 
 ថ្ងៃ១កោច ព្វើការមងគល សដ ដណ្ដ ឹ ងព្់ី ន្ធមាន្អាយុយឺន្ យាព្ា

ពៅផលូវពោកមនិ្លអ ផលូវទឹកលអ ពៅកាន្ពឃុន្នាងលអ ការពពដរសំី រពអាវងមី

លអ ពជាគលអី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ចា ព់ី  រពសៀលទាលពនឹ្ងមាន្ពរង្វវពជាគ

អាព្កកព ។ 
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 ថ្ងៃ ២ កោច  កុពំ្វើការមងគលមនិ្លអ ពៅកាន្ពឃុន្នាងាន្លាភ 

យាព្ាពៅផលូវពោកលអ ផលូវទឹកជាកណាដ ល ពជាគអាព្កកពាងំី  ព្ីឹ កដលព

ថ្ងៃព្រង ់លុេះរពសៀលទាលពនឹ្ងភលពឺជាគលអ ។ 

 ថ្ងៃ ៣ កោច ហ្វមមនិ្ឲ្យព្វើការជាមងគលនឹ្ងមាន្ឈឺ្ថ្កា រព ពចញ

ពៅជញួស្ព្់លអមាន្លាភ កុជំលួឈ្នួលឬទិញពោព្ក់ មនិ្លអព ើយ 

ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។  

 ថ្ងៃ ៤ កោច  ចរូព្់ឹងស្ព្់ងព្វើការជាមងគល កុចំរពៅកាន្ពផទេះអនក្ំ

មនិ្លអ ជលួឈ្នួលឬទិញព្ទី យមាន្វញ្ ញាណ ណ្លអ ាន្លាភពព្ាេះអនក្ ំ

យាព្ាពៅផលូវពោកលអ ផលូវទឹកមនិ្លអ ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ៥ កោច កុពំ្វើការមងគលមនិ្លអ យាព្ាពៅផលូវពោកមនិ្លអ ពៅ

ផលូវទឹកជាកណាដ ល ជលួឈ្នួលឬទិញពោព្ក់  ពសលៀកាកពសំី រពអាវងម ី

ចរចាពរឿងរាប៉ា វនឹ្ងាន្ផលលាភ ពជាគលអី  ព្ី ល ព់ដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៦កោច ព្វើការជាមងគលមាន្លាភ យាព្ាពៅផលូវពោកមនិ្លអ 

ផលូវទឹកលអ នឹ្ងាន្លាភពព្ាេះព្ស ពមមា៉ា យ ពៅកាន្ពឃុន្នាងលអមាន្

លាភ ការពពដរឬពសលៀកាកពសំី រពអាវងមមីនិ្លអ ជលួឈ្នួលឬទិញពោ

ព្ក់ លអ ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ៧ កោច  ព្វើការមងគលលអមាន្លាភ យាព្ាពៅផលូវពោកលអ 

នឹ្ងាន្លាភពព្ាេះឃុន្នាង ពជាគអាព្កកពី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់ ពជាគ

លអី  រពសៀលដលពភល ឺ។ 
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 ថ្ងៃ ៨ កោច ព្វើការមងគលមិន្លអ ព់ើយាព្ាពៅជញួាមផលូវពោក

លអនឹ្ងាន្លាភផលពព្ាេះឃុន្នាង ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃ

ព្រង ់ពជាគលអី  ថ្ងៃរពសៀលដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ៩ កោច ព្វើការជាមងគលលអ កុកំា ព់ពឈ្ើពរ ើសួន្ចារនឹ្ងមាន្

ឈឺ្ថ្កា រព កុពំៅលកពដរូផលូវពោកនឹ្ងមាន្ខារទនុ្ ពៅផលូវទឹកមាន្លាភ 

ការពពដរសំី រពអាវមនិ្លអ មាន្ពេរីំុុ ជា ពជាគលអពី ញមយួថ្ងៃ ។ 

 ថ្ងៃ ១០ កោច  កុពំ្វើការមងគលមនិ្លអ ពៅលកពដរូផលូវទឹកលអាន្

លាភផល ពជាគអាព្កកពាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃរពសៀល ។ 

 ថ្ងៃ ១១ កោច ព្វើការជាមងគលលអ ពៅជញួស្ព្់ពជើងពោកពជើងទឹក

លអាន្លាភ ការពពដរឬពសលៀកាកពសំី រពអាវងមលីអ ាន្លាភផលី  

នាមុនឺ្ ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១២ កោច ព្វើការមងគលមនិ្លអ ព់ើពៅជញួស្ព្់ខាងផលូវពោក

លអមាន្លាភផល ពជើងទឹកមនិ្លអ  ពជាគលអាំងី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់

ពជាគអាព្កកពាំងី  រពសៀលដលពភល ឺ។ 

 ថ្ងៃ ១៣ កោច ព្វើការមងគលលអនឹ្ងាន្ជា្ ំពៅជញួផលូវពោកផលូវ 

ទឹកលអមាន្លាភផល ពជាគលអី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 ថ្ងៃ ១៤ កោច ព្វើការមងគលលអ ជលួឈ្នួលឬទិញពោព្ក់ លអ

មាន្លាភ យាព្ាពៅផលូវពោកមនិ្លអ ផលូវទឹកមិន្លអ ពជាគលអី  ព្ីឹ កដលព 

ថ្ងៃព្រង ់។ 
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 ថ្ងៃ ១៥ កោច ព្វើការមងគលលអ ពៅផលូវពោកផលូវទឹកលអមាន្លាភ 

ការពពដរសំី រពអាវឬពសលៀកាកពងមមីនិ្លអ ពជាគលអី  ព្ីឹ កដលពថ្ងៃព្រង ់។ 

 
z z z z z   

តម្រាទមើលឫកោសជ្័យ 
កាលផ្លាស់ទីកតនលង ឬយាត្រាមៅផ្លូវឆ្ងាយ 

(ដ ើម្បីរកដេចកដីេួេដីល្អ) 

ថ្ងៃ១ពកើរ, ១ពរាបច  ជញេះពសេះស្កវព ើងស្លលា្មមសភា 

ថ្ងៃ២ពកើរ, ២ពរាបច  ស្លដ ព់្មព៌ៅកណាដ លទ ា៉ា ឆ្ង  

ថ្ងៃ៣ពកើរ, ៣ពរាបច  លាងថ្ដពព្សចពេើយសំុលាភ 

ថ្ងៃ៤ពកើរ, ៤ពរាបច  សណ្ដ ូកចងុពជើងហ្វលថ្ងៃ 

ថ្ងៃ៥ពកើរ, ៥ពរាបច  ពខាម ចពចាមពរាបមព្់ុងនឹ្ងយក 

ថ្ងៃ៦ពកើរ, ៦ពរាបច  ចេុះសំពៅពៅជញួ 

ថ្ងៃ៧ពកើរ, ៧ពរាបច  សព្រូវពៅស្លទ កពមខុចាំផ្ចច ញព 

ថ្ងៃ៨ពកើរ, ៨ពរាបច  ព្វើការរ់រមនិ្ាន្សម ូណ៌្ 

ថ្ងៃ៩ពកើរ,  ៩ពរាបច  ព្រូវសរព្ី េះរាបមាយណ៍្ 

ថ្ងៃ១០ពកើរ, ១០ពរាបច  រកពរឿងលអមនិ្ាន្ព ើយ 

ថ្ងៃ១១ពកើរ, ១១ពរាបច  មនិ្មាន្ទកុខភយ័ព ើយ 

ថ្ងៃ១២ពកើរ, ១២ពរាបច មនិ្ាន្លអ់៉ាុនាម ន្ពទ 
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ថ្ងៃ១៣ពកើរ, ១៣ពរាបច ជយ័ព្ា់សព្រូវ 

ថ្ងៃ១៤ពកើរ, ១៤ពរាបច  សព្រូវ់៉ាងសមាល ព់ 

ថ្ងៃ១៥ពកើរ, ១៥ពរាបច  ស្ព្់មខុព្ាសជន្ម៍ ។ 

ទំនាយ ( កាយចួន) 
១- ព ើងជញេះពសេះស្កវកាន្ពពរាបង្ម ៌ ព្ស្លយជារណំ្សរ់រយិាយ 

ថ្ងៃពន្េះកុឃំ្វល រពៅណាឆ្ងៃ យ  ស ូណាយនាំឲ្យខារពី លា ។ 

លាភផលផសុដលពមណ្ឌ លឋាន្ ជួ់ ជុសំនាដ ន្ញារវិងា 

ជាសុខោម ន្ភយ័មក់៉ាេះារ  វឌ្ឍនាយឺន្យងរ់ព្មងឫ់ទធិ ។ 

២- ស្លដ ព់្មក៌ណាដ លទ ា៉ា ឆ្ង  ចាកី  ឋានាថ្ងៃពន្េះីិ រ 

អារសឹញារវិងសី ងាមពិ្រ  ធ្លល ព់សនិទធខួ់ឃិរពកើររខំាន្ ។ 

ពទាេះគរិការអវ កដ ស្រមយួ  នាំពធ្លល យស យផលមនិ្ព្់មាណ្ 

សាបសូន្យកេរ្ តិ៍ក ម្ ោះខុសសន្និដ្ឋា ន្ ពព្ចើន្ាន្ពរាបគព់ៀរពជៀរ់ំស្់ក។ 

យាមពន្េះឈ្ ព់ពសលេះកុចំរល   ពៅឲ្យនឹ្ងទ កុរំាបស្រក 

សុខចរិតរងច់ាំដលពថ្ងៃស្សអក  សឹមស្់កពចញចរាន្លអថ្ព្ក ។ 

៣- លាងថ្ដរចួពេើយសឹមលា់ចេុះ កុគំរិអវ ពស្លេះលអណាសពថ្ន្ 

សពមាល កថ្ងៃពន្េះមាន្សិរ    គរិអវ ាន្សមដចូ់ំណ្ង ។ 

ព្វើការស្លរពី ើពី ញពៅលអ  រាបជការពស្លម េះសរជយួរាប៉ា ព់រង 

ព្់ទាន្រង្វវ ន្ពភសដុផលផង  ជញួស្ព្់ោម ន្េមងមាន្លាភលន្ព ។ 

៤- សណ្ដ ូកចងុពជើងោកពហ្វលថ្ងៃ យាមពន្េះកុំ់  ពៅរំ់ ន្ព  
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ស្ព្កងជួ់ ់ចាច មពិ្រទជុន៌្  កសំ្េង់ងអន្ពឲ្យេមងពៅ ។ 

ចរិត់ ៉ាងព្រងណ់ាមាន្នាំពេរ ុ ់ណាដ លជាពភទទាំងកនុងពព្ៅ 

ីំុ ពនាេះមាន្ខុសខូចមពួ ៉ា   ស្រពៅមាន្ទកុខពៅដ ីំុ ខាន្ ។ 

ពស្លល កថ្ងៃពន្េះហ្វមកុចំពចស  កុពំ្វសទាសពស្ទងកនុងញារសិនាដ ន្ 

នាំឲ្យអាព្សូវផលូវរាប ព់អាន្  ់ំណ្ងខុសខាន្ខកពី លា ។ 

៥- ពខាម ចពចាមពរាបម់៉ាង់ំណ្ងយក កុពំ្ាចពពជៀរព្ជកទ នានា 

ឆ្ងៃ យជញរមាន្ភរិដលពអង្វគ   រព្មាពាលថ្កពព្ោេះមនិ្លអ ។ 

់ិស្លចចាំព្វើទកុខពទាសទណ្ឌ   ាលចរិតសមូរជន្នាំវកឹវរ 

ពរាបគភយ័រមួររឹពរៀ់ជន្ល  កុចំរចាំយាមណាមាន្ពជាគ ។ 

យាមពន្េះយា៉ា ងរចូព្រមឹខារលាភ យា៉ា ង្េួំសពព្់ៀ់មាន្ពគពាក 

រ ឹ់ ជាន្ពអូសព្ទី យរ់សពយក  គរួស្កថ្លលករកពី លពទៀរ ។ 

៦- ចរចេុះសំពៅពចញពៅជញួ ពៅចេុះកុរំញួរាបរវរ 

ាន្ផលជួ់ ជុសំនាត ន្ញារ ិ  លាភាន្លុ់មាឌ្មិន្មាន្ោចព ។ 

រចូ្ាំន្ដុាំមចរិតដចួ  មនិ្មាន្ខារខូចលអសពព្មច 

ព្ស ព្់ុសពៅចេុះកុសំ្កពគច  ពៅឆ្ងៃ យ់ន្តិចាន្ផលពី ញ ។ 

១ពទវជា១០ព្គ ព់កព្មរិ  ជញួជញរគងា់ន្ផលចពំណ្ញ 

សព្រូវខល់ខាល ចល់ពចៀសពចញ ពជាគពី ញីិ រលអោម ន្រេស្លា ន្ ។ 

សុវរាវិញ់ ុលពកើរ់រ ិ់ ណ៌ូ្  សុខស្លន្តាន្្រូព្ាសរខំាន្ 

វឌ្ឍនាព្ទី យ្ន្ពលើសព្់មាណ្ យាមពន្េះពងាើងថ្កា ន្ាន្ទលូាយ ។ 
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៧- សព្រូវពៅស្លទ កពមខុចាំផ្ចច ញព យាមពន្េះពៅពី ញកាចអព្់ិយ 

ពដើរឆ្ងៃ យាន្ាល់ណាដ លភយ័ គរួកុពំៅអ ឲ្យមាន្េមង ។ 

ោន ឯងពៅាមពកើរទាសពចរិត  ពកើរពទាសវញ់ ររិទាសពឆ្ងគ ំ គង 

រ់សពព្ទី យ្ន្ពគ់៉ាុន្ ៉់ាង  ់ំាន្កន្លងលួចយកលាកព ។ 

ពន្ឿយេរពខសរពព្កពព្ាេះស្រពគ ព្់ក់ការស្់រាន្លំាក 

យាមពន្េះព្កណាសពគរួស្រផ្ចអ ក រលំាកថ្លលករកយាមលអ ។ 

មាន្ស្រទកុខពទាសសលពស្សន្ទវ  មាន្២-៣ពលើកជា ព់់ន្ត 

រ់សពក៏ខូចខាររ់រ   ង្វយស្់រជាព្កសជាពៅម  ។ 

៨- ព្វើការរ់រមនិ្សម ូណ៌្  ជាថ្ងៃផ្ចល សព់តូរគរួកុពំៅ 

កុពំដើរផលូវឆ្ងៃ យពកើរអាព្សូវ  ថ្ងៃពន្េះចរូពៅផទេះលអជាង ។ 

ពដើមទនុ្រចិរចួសដួចពសដើងពរៀវ កចិចការរាបកពពព្ៅអសពផរុអាង 

ចងុទនុ្ទាលពរផ្ចរពរទាំង  ពទាេះព្ទី យសព្មាំងពរាបយពសទើរអសព។ 

សព្រូវពៅចាំឃ្វល ំពជើងពភល  គយគន្ពព្កស្វលលួចរ់សព  

ព្់យ័រនស្ព្កងពធ្លល យស យរលសព រលាយព្សសពៗព្ស្លលខលួន្ពសាើក ។ 

៩- ព្រូវសរព្ី េះរាបមយាមពន្េះ្ ំ គរួកុចំរល មារពអពណ្ដ ើ ក 

ពកើរពៅដ មពួ ៉ា ពី លពន្េះពលើក កុពំសុើកស្ព្កងសូន្យពព្ាេះ់ិនាទ  ។ 

ទកុខទវ ពកើរផទួន្មនិ្មាន្ព្ស្លក  ពទាសនាំលំាកដលពអង្វគ  

លាភផលព្រូវាន្ស្់រឃ្វល រឃ្វល  ពវទនានាំទកុខមខុមនិ្រ  ក ។ 

ពដើរផលូវពៅឆ្ងៃ យរស្លយចរិត  ពភលចគរិភាល រពគរូការរពព្មក 
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ការព្់ុងសពព្មចពគចជាស្់ក ការស្់លកមាន្ផ្ចល រព លៀរមកដលព ។ 

យាមពន្េះជាយាមកា កណ្ណ    កុំ់  ាន្ចរស្ព្កងអំី លព  

កណាដ លព្ទូងផលូវពឃើញពេរផុល ាន្ជលពជួ់ ពព្ោេះកាចមនិ្ខាន្ ។ 

១០-រកពរឿងរកពេរោុម ន្ពស្លេះស្ល យាព្ាពៅចេុះលាភផលាន្  

ពដើរឆ្ងៃ យាន្លាភពី ញសនាត ន្ ទកុខពទាស់៉ាុនាម ន្មាន្ពគជយួ ។ 

ព្ទី យ់ងស់្់រជាាន្មកវញញ  ខារស្់រចពំណ្ញមនិ្មាន្ពធ្លល យ 

ពៅដ ស្ព្់ព្រជាកពទកុខស្ព្់ពស ើយ ាន្ពោយស្លរពជាគយាមពន្េះលអ។ 

ាល់៉ាងផតនាទ ព្វើមនិ្ទាន្ព   ស្់រជារាប ព់អាន្ពោយពស្លម េះសរ 

ពកើរចរិតពមព្រ រ  កស្លទរ  អ់អរឲ្យផលពី ញព្ាថ្កន  ។ 

១១- មនិ្មាន្ទកុខភយ័កដ មន្ទិល ចរចេុះកុវំញលមកវញញណា 

ថ្ងៃពន្េះយាមឫកសព្រកាលជា  ាន្សមស ញ្ាណ ឥរ់ ឃ្វល រ ។ 

សុខកាយស់ាយចរិតាមផលូវ សព្រូវមនិ្ហ្វ ន្មកស្ជកពជៀរ 

ផរុភយ័ោម ន្អវ ចលូស កពសៀរ សូម  ាលី ា្ិ៍ពជៀរមនិ្ចេុះ ។ 

ចនិាត ់៉ាុន្់៉ាងព្ាថ្កន នឹ្ក  យ ព់ព្ីឹ កាន្ផលមនិ្មាន្ខុស 

ព្់សិទធិពជាគមកព្សសពៗ  ាន្ភសដុជាផលដលពកព្មរិ ។ 

កថ្ព្មាន្ថ្ព្កស្លងពលើសល ព់ ាន្សី វសា ព់ចនិាត ់៉ាងគរិ 

ោម ន្ពី លទំពន្រឲ្យវញ់ ររិ  យាមពន្េះពៅសិទធិមងគល ។ 

១២- មនិ្ាន្ជាលអ់៉ាុនាម ន្ពទ  ស ូពៅទំពន្រកុរំវលព  

ពជាគពន្េះពព្ចើន្ពកើរពេរអុំី លព ពៅមនិ្ទាន្ពដលពពចារភយ័ល់ ។ 
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គរិការស្លរពី ើពី ញលំាក  ី ា្ិ៍ភយ័ោម ន្ព្ស្លកពព្ចើន្អភី័ វ  

គនិំ្រពព្ចើន្រេុះខុស់ង្វគ ព់  ពសទើររសពពសទើរង្វ ព់ព្ទី យលាញលង.់ 

រកាន្រចិរចួខូចាសវល យាមពន្េះកុអំាលគរួ់ងអង ់ 

ចាំថ្លរកពជាគណាមាន្ព្ទង ់ ព្់យ័រនស្ព្កងផងុភាន្ពគនិំ្រ ។ 

១៣- ជយ័ព្ា់សព្រូវៗខាល ច  ពជាគពន្េះអងអ់ាចអំណាចីិ រ 

ពទាេះយាព្ាពៅទ ឆ្ងៃ យជញរ  មនិ្មាន្ភយ័ភរិី  ពរឿងអវ  ។ 

ភ ព់ស្រនឹ្ងសុខស្សន្ស់ាយ ាន្លាភ្សំ្លយពី ញពលើដ ី

ីំុ ពនាេះាន្ផលី  ពភទព្ស   ឲ្យថ្ដដកឹញ ់ន្សុ ពមម ល ។ 

ផលលាភផសុព ើងទាន្ពចរិត់ ៉ាង សព្រូវយងឃ់នងព្់់ខលនួ្ចលូ 

ាលចរិតពមាន មនេះព្់ឹងព្់មលូ  ោន ពាលមករាប ព់អាន្ព្សលាញព ។ 

១៤- សព្រូវ់៉ាងឃ្វរព្់មាងពលើ យាមពន្េះព្រូវពរ ើកុោំន ន្ពកាន ញព 

សព្រូវពៅចាំព្់ុងកា ព់ាញព  វី ាយាមផ្ចច ញពឲ្យឯងលង ់។ 

ពលចមខុមាន្ការភាល មទន្ពេន្ព  ចរិតវសមូរជន្គនំ្ុំ់៉ាង 

រ់សពក៏ខារខូរ់ំណ្ង  គរួកុផំសូរផសងពៅព ើយណា ។ 

ាលវញ់ រតពិកើរព្់ចាំពជាគ  ពហ្វរាបថ្កមកមាន្វគគឃ្វល   

ពរឿងពន្េះកុពំៅព្វើ់ ំារ  គងព់ឃើញអស្លច រយឆ្ង ព់ទាន្ពចរិត ។ 

១៥- ស្់រមខុងយជន្មកុពំចញចរ យាមពន្េះមនិ្លអពលាកភាសិរ 

ាន្ថ្កន កពធ្លល កពពព្ជាេះខុសកព្មរិ លាភផលស្លវ ញសវិរកុំ់  ស្សវង ។ 

ីំុ ពនាេះនាំពទាសដលពជវី ី  ាន្ពព្ោេះ្ទំវ ី  កស្ន្លង 
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វញនាសអន្តរាបយខាច យព្ទី យឯង គរួស្ព្កងពគចព្កាញកុពំព្កាកពដើរ ។ 

ញារមិពិ្រជញរឆ្ងៃ យណាយរាប ព់អាន្ ចងស់្ររខំាន្ស្់់ពសើព់ើ 

ខូច់ងយ់សសកដថិ្កន កពស្លរពី ើ កុចំរកុពំ្វើមនិ្ាន្ការ ។ 

 
z z z z z 

 

តម្រាចរលលីារបស់ធនញជ័យ 
ស្់់់ទាមជាន្ពព្ស ្ន្ញ្ជ័យ ចា ព់ពផដើមព្សដពីោយទំន្ង 

ពាលី  ទិសស្ដលោម ន្ពៅេមង ព់ើផសងចងា់ន្លាភមងគល ។ 

ពរៀ់ចផំសំព្វើាមរព់ៀ់  ពកើរ់រ ិ់ ណ៌ូ្លាភជយ័ពជាគផល 

ចរពៅព្ា់ាលគងា់ន្ផល ពៅដលពទ ណាមាន្ពគនាំ ។ 

ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥ ជាន់  នាគមានឫទធិឈ្នះគ្គុឌ . . . 
ឲ្យយកទឹកព្សី កាលជាមនុ្        ពេើយសឹមពៅពទើ់មាន្ពរជេះពព្ចើន្។ 

ថ្ងៃចន្ន  ១៤ ជាន់  គោឈ្នះខ្ល្ . . . 
ឲ្យព្ាសខលួន្ពដកជាមនុ្សិន្   ពេើយសឹមពៅពទើ់មាន្ពជាគជយ័ពព្ចើន្ 

ថ្ងៃអង្គ្រ ១៣ ជាន់  ដំរីឈ្នះរាជសីហ៍ . . .  
ឲ្យសុ អាហ្វរជាមនុ្សិន្សឹមពៅ ពទើ់មាន្ឫទធ រងុពរឿងពព្ចើន្ ។ 

ថ្ងៃពុធ ១២ ជាន់  សុនខឈ្នះពពព . . . 
ឲ្យផកឹទឹកជាមនុ្សិន្         សឹមពៅពទើ់ាន្ឈ្នេះសព្រូវកាចយងឃ់នង។ 

ថ្ងៃគ្ពហស្បតិ៍ ១១ ជាន់ គ្ពះចន្ន្រន ឈ្នះរាហូ . . . 
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ឲ្យយេក ោះេណ្ដា លចង្ក្រា ន្លាបមុខសិន្សឹមកៅ   មាន្កសរ្កីោគជ័យក្ចើន្  
ថ្ងៃសុគ្រ ១០ ជាន់  រណ្ដុរ ១០ ឈ្នះឆ្ម្ៗរត់ . . . 

ឲ្យយកពព្គឿងសុគន្ធរសលា់ខលួន្ជាមនុ្សិន្សឹមពៅ  ពទើ់មាន្អំណាច 

ថ្ងៃគៅរ៍ ៩ ជាន់  រពកែបតនឹកពស់ៗចាញ់ . . .  
ឲ្យយកកេឹំងោកពខលួន្សិន្សឹមពៅ   ពទើ់ាន្លាភផលពី ញព្ាថ្កន  ។ 

 
z z z z z 

 

តម្រាទមើលថ្ថៃលអ 
កាលនឹងយាត្រាមៅឲាយត្រតូវនងឹថ្ងៃកុំម ើត 

១- ពកើរថ្ងៃ អាទិរយ  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃីុ ្ ពទើ់ាន្លអ 

២- ពកើរថ្ងៃ ចន្ទ  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃពៅរ ៍ពទើ់ាន្លអ 

៣- ពកើរថ្ងៃ អង្វគ រ  ឲ្យយាព្ាពចញថ្ងៃព្ី េស រិ៍ ពទើ់ាន្លអ 

៤- ពកើរថ្ងៃ ីុ ្  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃីុ ្ (ពី លថ្ងៃ) 

៥- ពកើរថ្ងៃ ព្ី េស រិ៍  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃអាទិរយ ពទើ់ាន្លអ 

៦- ពកើរថ្ងៃ សុព្ក  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃអង្វគ រ ពទើ់ាន្លអ 

៧- ពកើរថ្ងៃ ពៅរ ៍  ឲ្យយាព្ាពចញពៅថ្ងៃសុព្ក ពទើ់ាន្លអ។ 

 
 

z z z z z 
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តម្រាទមើលថ្ថៃហាមោម្រាទៅកាន់ទសិ 
 

 

 

ថ្ងៃអាទិរយ  ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស ឧរតរ 

ថ្ងៃចន្ទ   ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស ឦស្លន្ 

ថ្ងៃអង្វគ រ  ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស ់ូា ៌

ថ្ងៃីុ ្   ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស អាពគនយ៍ 

ថ្ងៃព្ី េស រិ៍  ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស និ្ររ  

ថ្ងៃសុព្ក  ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស ាយ័ី យ 

ថ្ងៃពៅរ ៍  ហ្វមយាព្ាពៅខាងទិស ទកសិណ្ ។ 

 

z z z z z 
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ខ ើសនិជាខៅជញួ 
ឬរកខជាគ រកលាភប្ ការយ៉ាងណា ៗ 

ថ្ងៃអាទិរយ  ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស ់ូា ៌

ថ្ងៃចន្ទ   ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស ់សចិម 

ថ្ងៃអង្វគ រ  ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស ទកសិណ្ 

ថ្ងៃីុ ្   ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស និ្ររ  

ថ្ងៃព្ី េស រិ៍  ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស ឧរតរ 

ថ្ងៃសុព្ក  ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស អាពគនយ៍ 

ថ្ងៃពៅរ ៍  ឲ្យស្់រមខុពៅខាងទិស ាយ័ី យ 

 
 

r (0) s 
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ោមឧបាកង 
ខ្កគខនើតឲ្យរាប់បគ្ដ្យ ខ្ករគនាចន្ឲ្យរាប់គ្ចាស 

(ា មេល) 
 

ម្នើត ត្រេឹក េនលឺ្ុំ ថ្ងៃត្រតង ់ រមសៀល លាងាច រមនាច 
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ទំនាយ :  

០សូន្យ១កុឲំ្យចរពចញណា  នឹ្ងពកើរទកុាខ ់រាបជយ័ 

លាភផលីំុ ដលពដចូចរិតថ្ចន  ពព្ចើន្ាន្កថ្ព្មពៅដ ពរាបលរាបល ។ 

០
០សូន្យ២ចរចេុះាន្ោ ព់ចរិត  ពសរ សុវរាិ៍លអព្រកាល 

ពកើរក់លាភផលយា៉ា ងីិ ស្លល ាមចពិ្រព្រអាលអររ  ករាបយ ។ 

ផលរសូន្យីួ ន្ពសរ សុវរាិ៍  លាភផលវញ់ រតខិាច រពស្វងឆ្ងៃ យ 

ចរចេុះមាន្ពជាគរកាកាយ  ស្សវងលាភរលាយណាយ់ំណ្ង ។ 

+កាកាទអព្់ិយកុំ់  ពព្់ើ  នាំខូចដពំណ្ើ រមាន្ពៅេមង 

អន្តរាបយរលសពរ់សពផង  ជាកងគនំ្រការវញនាស ។ 

០០
០០សូន្យ៤ាន្លាភពព្ចើន្ពលើសល ព់    ាមចរិតព្ារី ធពផតើមឱកាស 

ផតួចី  ពរឿងអវ ាន្ពារាស  វញ់ ុលឱភាសភាយស្លយស្សន្ ។ 

 
 

z z z z z 
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ោមឧបាកង 
ខាងម្នើត  ខាងរមនាច 
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ទំនាយ : 

០
ពលាកថ្កអនកណាចរសូន្យ ១ មាន្ព្ី ួយកនុងចរិតគរិរអា 

ស្សវងលាភាន្ពដើមចងុពព្់េះឆ្ង ព្វើការនឹ្ងពកើរអី មងគល ។ 

០
០ព់ើចរព្រូវចសូំន្យ២យាម  សុវរាិ៍ជា ព់ាម់ញ្ជូន្ផល 

ពៅលអមកលអោម ន្ខាវ យខវលព  ភសដុផលាន្យា៉ា ងភពិយាភាី ។ 

០០
០០សូន្យ៤បាន្សសន្សែន្កោក ៉ៅ  ចរពៅជួ់ លាភពព្ចើន្េួសពព្់ៀ់ 

ពចញ១ចលូ១០ច ព់ជារលិាភ ពលាកពព្់ៀ់ព្់ដចូទឹកេូរជន្ព ។ 

+អនកណាយាព្ាព្រូវកាកាទ អនកពនាេះនឹ្ងខារវញនាស្ន្ 

ពៅកាន្ពទ ឆ្ងៃ យគរួស្លដ យជន្ម  ស្ព្កងស ុន្ពកើរស យពធ្លល យជវី ី។ 

យាព្ាព្រូវពលើព្រងផ់លរសូន្យ សព្រូវព្់ុងីួ ន្ចាំយាយ  

ស្សវងលាភពព្ចើន្លសពខុសស្ផន្ទ  ពចញ២ចលូ១ព្ី ួយរខំាន្ ។ 

 
 

z z z z z 
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ោមបញច 
 

ម្នើត,រមនាច ១.៦.១១ ២.៧.១២ ៣.៨.១៣ ៤.៩.១៤ ៥.១០.១៥ 

ត្រេឹក  មហស រា យា កាលា យា សី ត្រេហ្មា វិសជជនូ 
េនលឺ ុ្ំ វិសជជនូ  មហស រា យា កាលា យា សី ត្រេហ្មា 
ថ្ងៃត្រតង ់ ត្រេហ្មា វិសជជនូ  មហស រា យា កាលា យា សី 
រមសៀល យា សី ត្រេហ្មា វិសជជនូ  មហស រា យា កាលា 

លាងាច យា កាលា យា សី ត្រេហ្មា វិសជជនូ  មហស រា 

 

ខាងម្នើត-រមនាច រា ់ែូចគ្នា 
ទំនាយ : 

 សិទធិការយ : ពលាកថ្កអនកណាចរពៅកាន្ពទ នានា ឬចងឲ់្យចាសព  

ដណឹំ្ងលអអាព្កកពស្ដលនឹ្ងពកើរមាន្ដលពខលួន្និ្ងញារមិពិ្រ ស្ដលសាិរ 

ពៅទ ឆ្ងៃ យឬរ់សពស្ដលអន្តរាបយពោយពចារលួច់លន្ព ឬាវព្ាវវររព 

ពគចពៅទ ដថ្ទ ព្រូវឲ្យចាំថ្ងៃនិ្ងពី លាស្ដលនឹ្ងយាព្ា ឬថ្កស្ដល 

់ណាដ លពេរអុាព្កកពលអពនាេះយកមក់តូរព្ៀ់ពមើលនឹ្ងរព្មាពទាេះពខនើរ

រពនាចព្រូវោន នឹ្ងយាមណា ពលាកឲ្យពមើលខទងទំ់នាយដចូរពៅពន្េះ ៖ 

ក ើត្តូវយាមមកេសុោពទាេះនឹ្ងយាព្ាពៅជួ់ មន្សុសសម ុរ  

ស-ពលឿង ពសលៀកាកពសំី រពឬពខាអាវសស្លអ ររ  ករាបយ ឲ្យលាភពព្ចើន្

ស្លា ន្ ព់ើពៅរកពៅហ្វវ យនាយាមផលូវការ ពចញផរុី  ទ ស្លា ន្នឹ្ងាន្
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លាភយា៉ា ងោ ព់ចរិត ព់ើពគព្ា ព់ដណឹំ្ងថ្កលអ ីិ រជាលអស្មន្កុសំងស័យ 

ព់ើពគព្ា ព់ថ្កអាព្កកពយា៉ា ងណា ៗ ទាយថ្កាកយពនាេះកេុក ព់ើពមើលី  

រ់សពារពមន្សុសសម ុរសលួច វយកពៅលាកពទកុខាងទិសឦស្លន្ 

អាចារយពលាកពាលថ្កនឹ្ងពឃើញវញញមនិ្ារពពទ ព់ើស្់រជាាវ-ឈ្នួល

ព្់ុសព្ស វររព វពៅអាព្ស័យពៅផទេះពគខាងទិស់ូី៌  ពលាកថ្កមនិ្ារព

ពទ ព់ើពៅពៅខាងទិសឧរតរមាន្ពគឃ្វរពទកុ ព់ើពៅសួររកពគៗព្ា ព់ថ្ក

ោម ន្ពទ ព់ើសិន្ជារកពមើលី  ឈឺ្ថ្កា រព ទាយថ្កព្រូវពខាម ចយាយ  ឲ្យខំ់ន្ព

ព្សន្ពពៅ ព់ើពៅជញួស្ព្់នឹ្ងាន្កថ្ព្មយា៉ា ងព្កាសពស្ព្កលងនួ្់ំណ្ង 

រ់សពស-ពលឿង ព្រូវពគឲ្យដលពពយើងជាមនិ្ខាន្ ថ្កព់ើជលពមាន្ពភាន លព 

មាន្ពសឈ្នេះមាន្ពី ណ៌្ឯពទៀរៗ ព់ើពគពមើលី  ដពំណ្ើ រថ្កអង្វា លពណានឹ្ង

មក ព្រូវយាមមពេសុរាប ពលាកថ្កមកកនុងថ្ងៃពន្េះ ព់ើីំុ ពនាេះនឹ្ងមកកនុង

ថ្ងៃស្សអក មា៉ា ងពទៀរពលាកថ្កនឹ្ងមកដលពកនុងយាមមពេសុរាប ។ 

 ក ើត្តូវយាមកាលា  ពទាេះនឹ្ងល លាពៅឋាន្នានា មខុជាជួ់

នឹ្ងសព្រូវចាំព្វើា់ ់ណាដ លជាពព្កា្ខឹងពជរផ្ចដ ស្លោន  ព់ើមនិ្ដពូចាន េះ

ពទអនកពៅជាមយួោន មាន្ការវញវទោន ឯង ព់ើសិន្ជាាន្វរាុអវ  វរាុពនាេះ

ី ណ៌្ស ព់ើព្ា ព់ដណឹំ្ងថ្កលអ ដណឹំ្ងពនាេះមនិ្ីិ រ ព់ើព្ា ព់ថ្កអាព្កកព

ដណឹំ្ងពនាេះីិ រវញញ ព់ើចលូពៅរកឃុន្នាងមនិ្លអ ព់ើពមើលរ់សពារព

ទាយថ្កមន្សុសសម ុរពៅម លួច មាន្ស្លន មយា៉ា ងចាសពពៅមខុនិ្ងកាល 

រ់សពពនាេះារពពស្លេះពេើយ ព់ើពមើលី  ឈឺ្ថ្កា រព ទាយថ្កព្រូវពខាម ច
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ាយពហ្វងឲ្យពទាស ពមើលដពំណ្ើ រផលូវឆ្ងៃ យថ្កអង្វា លពណានឹ្ងមក ទាយ

ថ្ក ៣ ថ្ងៃពទៀរមកដលព ព់ើកន្លងី  ពនាេះពៅលុេះស្រយូរាន្មក ព់ើព្វើ

សឹកសន្រង្វគ មនឹ្ងមាន្ជយ័ជមនេះ ព់ើជលពមាន្ពថ្កមាន្ពសម ុរសចាញព មាន្ព

ពៅម ឈ្នេះកុសំងស័យ ព់ើារពរ់សពទាយថ្កពឃើញវញញ ពគសួរថ្កមន្សុស

ពនាេះមាន្សណាា ន្យា៉ា ងណា ? ទាយថ្កពៅម  ព់ើពគកាដ ព់ពឈ្ើមកឲ្យទាយ

ព្រូវទាយថ្ក ស្លដ ំខល  ព វងស្វង ព់ើកាត ព់គឬូគរព ទាយថ្កគ ូ ព់ើព្់វយោន

ទាយថ្កមាន្រ់ួសយា៉ា ង្ៃន្ព ពន្េះទំនាយយាមកាលា ។ 

 ក ើត្តូវយាមសី  ពទាេះនឹ្ងចរល លា ព្ស សឲ្យលាភយា៉ា ងោ ព់

ចរិតាន្កនុងថ្ងៃពន្េះឯង ពេើយាន្សុទធស្ររ់សពស ព់ើពមើលី  រ់សពារព

ទាយថ្កព្ស សម ុរសលួច និ្ងពកមងសស្លអ រលួចយកពៅខាងនិ្ររ ទិស 

ពៅកនុងយាមស ថ្កនឹ្ងាន្វញញ ព់ើពគព្ា ព់ថ្កលអ ីិ រជាលអស្មន្ពេើយ 

ព់ើពគព្ា ព់ថ្កអាព្កកព ពគកេុកពទកុពំជឿ ព់ើពមើលដពំណ្ើ រថ្កកាលណា

នឹ្ងមក ទាយថ្កកនុងពី លាព្ីឹ កពន្េះមកដលពពេើយ ព់ើសិន្ជាពៅរក

នាមុនឺ្ឃុន្នាង ពី លពន្េះលអណាសពកុសំងស័យអវ  ព់ើពៅរកមពិ្រសមាល ញព

នឹ្ងាន្លាភ ព់ើជលពមាន្ពៗពៅម ចាញពមាន្ពស ព់ើោកពមាន្ពឲ្យស្់រមខុពៅ

ទិស់សចិម ព់ើកាត ព់ពឈ្ើឲ្យទាយ កនុងយាមពន្េះទាយថ្កស្លដ ំខល  ព វងស្វង 

ព់ើទាយគឬូពសស ទាយថ្កគ ូ ព់ើទាយី  ចាំងោន  ថ្កមាន្រ់ួសពៅពាេះ 

ព់ើមន្សុសររព ឲ្យព្ស សាមាន្ទាន្ព ។ 
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 ក ើបានយាមត្រហ្មា  យាព្ាពៅព្ាថ្កន ការអវ មនិ្ាន្ព ើយ 

ព់ើសិន្ជាពចញពៅព្វើសឹកនឹ្ងសព្រូវថ្កលំាកណាសព ព់ើមនិ្ដពូចាន េះ

មពិ្រភកតសិ្ដលពៅជាមួយនឹ្ងពកើរវញវទពមល េះោន ឯង ព់ើព្់ទេះនឹ្ងសព្រូវ

សព្រូវពនាេះសម ុរោំស្ដង ព់ើាន្រ់សពសុ រ់សពពនាេះសុទធស្រស ព់ើពគ 

ព្ា ព់ដណឹំ្ងលអថ្កកេុក ព់ើពគព្ា ព់អាព្កកពថ្កីិ រ ព់ើពមើលព្ទី យារព

ទាយថ្កមន្សុសសម ុរោំស្ដងលួច សកពព្កេម ស្ភនកសលឹ់ ជាមន្សុស 

ដពំងើច ពឃើញនិ្ងមនិ្ពឃើញពសមើោន  ព់ើពៅរកនាមុនឺ្ឃុន្នាង ពៅខាង 

ទិស់ូា៌ាន្លអនិ្ងាន្រ់សពសុ ជាឧរតម ព់ើពៅមករកមពិ្រសមាល ញព

មនិ្លអ ព់ើពគមករកពយើងាន្លអ ព់ើពមើលី  ឈឺ្ថ្កា រពថ្កយូរាន្ារព 

ឈឺ្ពព្ាេះសុ រ់សពខុសទំន្ង ស្លចពសរវពជើង ៤, ព់ើាន្សរវ ៗ ពជើង ២ 

ព់ើជលពមាន្ព ៗ ពខៀវចាញពពគ ព់ើកាដ ព់ពឈ្ើឲ្យទាយគពូសស ទាយថ្កគ ូ

ព់ើព្ា ព់ដណឹំ្ងថ្កឈឺ្ៗព្រងព់ាេះ ព់ើពមើលដពំណ្ើ រថ្កមកកនុងថ្ងៃពន្េះ 

ព់ើមនិ្ដពូចាន េះ ៣ ថ្ងៃពទៀរពទើ់មក ។ 

 ក ើបានយាមវិសជ្ជន ូ ាន្រ់សពសុ សុទធស្រ់ស្ន្ល ព់ើរ់សពារព

ទាយថ្កមន្សុសព្់ុសលួច មាន្ស្លន មមខុខាងព វងយា៉ា ងចាសព វយកពៅ

ទកុពៅពព្កាមពដើមពឈ្ើ្ពំ្់់ព្ចាំងទឹកេូរ ព់ើីំុ ពនាេះវយកពៅទកុពៅ

ផទេះចាសព១ ខំព្់ឹងរកពទើ់ាន្ពឃើញ  ព់ើមន្សុសររពវពៅទិសខាងពជើង

អាព្ស័យពៅផទេះមន្សុសសម ុរោំស្ដង ខំាមាន្ទាន្ព  ព់ើព្ា ព់ដណឹំ្ង

អាព្កកពថ្កីិ រ ព់ើពគព្ា ព់លអថ្កកេុក ពទាេះពៅរកនាយពៅហ្វវ យពគ
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ពកើរពព្កា្ខឹងនឹ្ងពយើង ព់ើឈឺ្ពខាម ចាយពហ្វងឲ្យពទាស ព់ើព្ស ឈឺ្

ឆ្ង ព់ារព ព់ើពៅលកពដរូខារព្ទី យ កាដ ព់ពឈ្ើឲ្យទាយថ្កស្លដ ំខល  ព វងស្វង 

ព់ើទាយគពូសស ថ្កពសស ព់ើមាន្រ់ួសគពឺ្រងស់មង ព់ើជលពមាន្ព ៗ ស  

ចាញព មាន្ពពៅម ឈ្នេះ ព់ើពលងស្ល ងភាន លពឯពទៀរក៏ដចូោន  ។ 

 ស្ដលពាលមកទាំងពន្េះសូមីិ ពព្ោេះពមើលចេុះ ពព្សចស្រពសចកដ 

រាប ព់អាន្ពជឿ ព្រងក់ារីិ រឬមនិ្ីិ រក៏ថ្កាមស្រ់ុរាបណ្ពព្ី ងនាយាងំ

ទកុមក ពន្េះជាទំនាយយាមវញសជជន្ ូ កណំ្រពព វង, ស្លដ ំ, ពខៀវ, ស, គ,ូ 

ពសស ច ព់ស្រ់៉ាុពណ្ណ េះ ។ 

 
z z z z z 
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ោមកាំទ្លើង 
 

 

  

ខាងពខនើរ ឲ្យរាប ព់ី  គលពកាំពភលើងវញលពៅមហ្វកាលា,  ខាងរពនាច

ឲ្យរាប ព់ី  ចងុកាំពភលើងពៅព្ី ហ្វម  ។ 

ទំនាយ : 

ខ ើមនសុសខៅទឆី្ងៃ យនងឹប្តល ់មកវញិខេលណា ? 
ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក នឹ្ងព្រល ព់មកកនុងថ្ងៃពន្េះ 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក មាន្ព់ើឈឺ្ថ្កា រពមនិ្ស់ាយ 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក នឹ្ងាន្លាភពព្ចើន្ជាសុខ 

ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក រកលាភមនិ្ាន្ពស្លេះ ។ 
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ខម ើលខោប្ក បីាត់នងឹរកខ ើញខទ ? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក        មនិ្ារពពទពៅកស្ន្លងពដើមរកពឃើញ 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក ពចារលួចយកពៅពេើយ 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក        ព្់ឹងខាងទិស់សចិម-់ូា៌ាន្ពឃើញ 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក នឹ្ងពឃើញកនុងរវង ៣ ថ្ងៃ ។ 

ខ ើសរួថា ឈឺ, ជាឬស្លា  ់ ? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក លុេះស្រយូរាន្ជា 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក        ជងំពឺនាេះ្ៃន្ពណាសព ជាពោយលំាក 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក         នឹ្ងស្លល ព់ជាព្ាកដ 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក         មនិ្ស្លល ព់ពទ ខំី ាាលឲ្យព្សួល ។ 

ខ ើសរួកនូក នងុខ ោះប្ សុឬស្ស ី? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក កនូ្ពនាេះព្់ុស 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក        កាចណាសពមនិ្ស្លដ ព់ដំ់ ូនាម ន្ជាពចារ 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក ជាព្ស មាន្់ ញ្ាណ ពព្ចើន្, ់ុណ្យស័កដ ិ

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក        ជាព្ស ាន្់ដ ជាពសដា ី។ 

ខ ើសរួថាខៅរកលាភបានឬខទ ? 

ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក រកលាភមនិ្ាន្ពទ ោម ន្ពស្លេះ 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក នឹ្ងពកើរវញវទជស្ជកោន  

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក ាន្លាភយា៉ា ងសំខាន្ព  
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ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក នឹ្ងាន្លាភ់ន្តិច់ន្តួចស្ដរ ។ 

ខ ើសរួថាមាសប្បាក់រកខ ើញខទ ? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក សូន្យពស្លេះ 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក នឹ្ងមាន្ពរឿងរាប៉ា វី  រ់សពព្ទី យពនាេះ 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក នឹ្ងពឃើញវញញភាល ម 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក នឹ្ងពឃើញពព្ចើន្ជាងមិន្ពឃើញ ។ 

ខ ើសរួថាលក់ដរូបានចខំេញឬខទ ? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក ាន្ស្ដរ ់៉ាុស្ន្ត់ ន្តិច់ន្តួច 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក ាន្លាភផលពព្ចើន្ណាសព  

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក នឹ្ងពកើរជាពរឿងរាប៉ា វពផសងៗ 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក នឹ្ងាន្ផលចពំណ្ញ់ន្តិច់ន្តួច។ 

ខ ើខគខយងខល ើកខឈើខាងណាមនុ ? 
ព្រូវ គលពកាំពភលើង ទាយថ្ក គលពព ើង ចងុចេុះ 

ព្រូវ មហ្វកាលា ទាយថ្ក គលពចេុះ ចងុព ើងពលើ 

ព្រូវ ចងុកាំពភលើង ទាយថ្ក គលពព ើង ចងុចេុះពព្កាម 

ព្រូវ ព្ី ហ្វម   ទាយថ្ក ចងុព ើងពលើ គលពចេុះពព្កាម ។ 

 
z z z z z 
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ោមម្រតីទនម្រត 
 

 

 

 

 

 

 

សិទធិការយ : ព់ើនឹ្ងពមើលយាមស្ភនក ៣ ខាងពខនើរឲ្យរាប ព់ី  ១ពៅ២
ពៅ៣, ខាងរពនាចរាប ព់ី  ១មក៣មក២, ព្រូវព្រងព់លខណា ឲ្យរាប ព់ី  

ពលខពនាេះពៅាមយាមអដាកាល លុេះណាស្រដលពពី លាស្ដលពគមក 

សួរព្រូវយាមណា សឹមទំនាយពៅាមព្រងយ់ាមស្ដលព្រូវពនាេះចេុះ ។ 

ទំនាយ : 

រ ស់បាត់រកខ ើញវញិខទ ? 
១— ាន្និ្ងមនិ្ាន្ពសមើោន  ឬមនិ្ពឃើញនិ្ងពឃើញ់៉ាុន្ោន  

២— រកមនិ្ពឃើញពទ 

៣— នឹ្ងាន្ពឃើញភាល ម ទាន្ពចរិត ។ 

ខ ើខគសរួថាប្ សុឬស្សលីចួោន  ? 
១— មន្សុសពនាេះព្់ុស មាន្សរិ់ ញ្ាណ មល សថ្វ សមជា់ណ្ឌ ិ រ 

២— ពកមងព្ស វលួចយកពៅ 
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៣— អនកពនាេះជា្កំនុង់ន្ទុកលួចយកពៅទកុឲ្យ ។ 

រ ស់ខោោះខៅទសិខាងណា ? 
១— ពៅទិសឦស្លន្ 

២— ពៅខាងទិស់ូា៌ 

៣— យកពៅទកុខាងទិសអាពគនយ៍ ។ 

អ្ នកលចួសមបុរសឬខមៅ ? 
១— សម ុរោំស្ដង 

២— សម ុរសព្ជេះ 

៣— សម ុរពៅម  ។ 

សត វខជ ើង៤បាត់រកខ ើញឬខទ ? 
១— លុេះស្រខំរក ឬថ្កយូរពៅពទើ់ាន្ពឃើញ 

២— មនិ្ពឃើញពទ មាន្ឧ់សគគពចេះស្រមកស្លទ កពដណឹំ្ងការណ៍្ 

៣— ាន្ពឃើញភាល ម  ។ 

ខ ើមានជងំ ឺជាឬស្លា  ់ ? 
១— មនិ្ស្លល ព់ពទ 

២— ទាលពស្រយូរណាសពាន្ស្លល ព់  

៣— ទាយថ្ក ស្លល ព់យា៉ា ងឆ្ង ព់ ។ 

សប្មាលកនូងាយឬលបំាក ? 
១— សព្មាលាន្ពោយព្សលួ 



-33- 

 

២— សព្មាលាន្ពោយយឺរយូរ់ន្តិច 

៣— សព្មាលយា៉ា ងរងឹណាសព ។ 

សប្មាលខេលណា ? 
១— រវងថ្ងៃព្រង ់ដលពពៅលាៃ ច 

២— យូរ់ន្តិចពទើ់សព្មាល 

៣— សព្មាលយា៉ា ងឆ្ង ព់ពេើយ ។ 

 បុ្តខោោះប្ សុឬស្ស ី? 
១— ពៅមនិ្ទាន្ពព្ាកដពទ 

២— ព្ស  

៣— ព្់ុស ។ 

ខ ើខចញជញួបានផលឬខទ ? 
១— ាន្និ្ង់ង់់ ៉ាុន្ោន  

២— មនិ្ាន្ពទ 

៣— ាន្ពោយ្រូ ។ 

ខ ើនងឹយប្ាខៅដលឬ់ខទ ? 
១— ពៅឈ្ ព់សព្មាកពៅរវងកណាដ លផលូវ 

២— ពៅមនិ្ដលពពទ ពៅពទើពលើឧ់សគគណាមយួ 

៣— ព់ើថ្កពៅដលពព្សុកភមូិពនាេះពេើយក៏ថ្កាន្ ។ 
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ខៅជ ួនងឹខគឬខទ ? 
១— ជួ់ ោន ពៅកណាដ លផលូវ 

២— មនិ្ជួ់ នឹ្ងពគព ើយ 

៣— ពៅដលពផទេះពទើ់ាន្ជួ់  ។ 

ខ ើវខង វងផ ាវូខៅខាងណាប្តវូ ? 
១— ស្់រពៅខាងព វងាន្ព្រូវ 

២— ចពំៅមខុាន្ព្រូវ 

៣— ង្វកមកខាងស្លដ ំាន្ព្រូវ ។ 

ខ ើខគប្បា ់ដេឹំងថាឈឺ,រស់ឬស្លា  ់ ? 
១— ស្លល ព់និ្ងមិន្ស្លល ព់ពសមើោន  

២— មនិ្ជាអវ ពទ 

៣— ស្លល ព់ីិ រ ។ 

ខៅលអឬអាប្កក់ ? 
១— ព់ើពៅព្រូវស្រពគចមកពព្កាយ់ន្តិចសិន្ 

២— ពៅនឹ្ងពកើរពេរអុាព្កកពដលពខលួន្ 

៣— ពៅលអ ាន្លាភផលពព្ចើន្ ។ 

ខ ើចបងំក នងុសកឹចាញ់ឬឈនោះ ? 
១— ឈ្នេះនិ្ងចាញព់៉ាុន្ោន  

២— នឹ្ង់រាបជយ័ 
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៣— មាន្ជយ័ជមនេះរាបលពព្ោ ។ 

ខៅផ ាវូខោកនងិផ ាវូទកឹណាលអជាង ? 
១— ាន្ទំាង ២ ផលូវ 

២— ពៅផលូវទឹកលអ 

៣— ពៅផលូវពោកលអ ។ 

េេ៌យ៉ាងណា ? 
១— ី ណ៌្ោំស្ដង 

២— ី ណ៌្ស 

៣— ី ណ៌្ពៅម  ។ 

្ ពស់ឬទា  ? 
១— មាឌ្ព្ទងម់ាំ 

២— ទា់ចពំទើរ 

៣— ខពសពព្ស េះព្ស ំ ។ 

ប្ យទុ ធនងឹខចារឈនោះឬចាញ់ ? 
១— ពសមើោន  

២— ពចារឈ្នេះ 

៣— មាច សពផទេះឈ្នេះ ។ 

ដេឹំងេតិឬកហុក ? 
១— ីិ រនិ្ងកេុកព្់ស្េលោន  
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២— កេុកទាំងព្សសព  

៣— ីិ រឲ្យពជឿចេុះ ។ 

ស្សកីាចឬសាតូ ? 
១— ព្ស មារពរងឹណាសព  

២— ព្ស លអស្រពព្ចើន្ពលងឫកឬសំន្នួ្ 

៣— ព្ស មាន្់ដ ពេើយ ។ 

ស្សសីឬខមៅ ? 
១— សម ុរោំស្ដង 

២— សម ុរស 

៣— សម ុរពៅម  ។ 

ឲ្យរ ស់ខគ្ ចលី អខទ ? 
១— យា៉ា ងកណាដ លការ 

២— មនិ្លអពទ 

៣— ឲ្យពៅចេុះ ។ 

ខ ើខគខផ ញើរ ស់ទទលួឬក ុ ំ? 
១— អាព្កកពនិ្ងលអពសមើោន  

២— មនិ្លអ កុទំទលួ 

៣— ទទលួទកុចេុះ លអពេើយ ។ 
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ខ ើខគសដដីេដឹងកនូឲ្យឬអ្ ី? 
១— ជាម្យមពទ  អាព្កកពនឹ្ងលអពសមើ 

២— មនិ្លអពស្លេះ 

៣— នឹ្ងាន្ជាព្ទី យលអព្់ពសើរ ។ 

ប្ សុឬស្សសី្លា  ់មនុ ? 
១— ព្់ុសស្លល ព់មនុ្ 

២— ព្ស ស្លល ព់មនុ្ 

៣— ព្់ុសនឹ្ងស្លល ព់មនុ្ ។ 

ខៅជ ួសកឹឬមនិជ ួ ? 
១— ជួ់ ពៅាកពកណាដ លផលូវ 

២— មនិ្ជួ់  

៣— ជួ់ ព្គ ព់កស្ន្លង ។ 

សកឹមានមកឬោៅ ន ? 
១— មកដលពាកពកណាដ លផលូវ នឹ្ងព្រល ព់វញលវញញ 

២— មនិ្មកពទ 

៣— មកទាលពស្រដលពពយើង ។ 

ទេ័ខោោះអ្ នកណាខល ើកមក ? 
១— ព្ី េះញារវិងាន្វុងស 

២— ព្កុមរ់សពមន្រន្ត  
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៣— រ ូ់ រ់សពព្ី េះមហ្វកសព្រយ៍ិឯង ។ 

មកប្ ងុលអឬអាប្កក់ ? 
១— មកពព្ាេះមាន្ពរឿង ពេើយចង់់ ពងាើរជាពរឿងពទៀរ 

២—  មកដលពមាន្ពសចកដ ពព្កា្យា៉ា ងកាល  

៣— មកដលពពដើម  ចងពមព្រ ភាី  ។ 

មកដលក់ នងុខ្ណា ? 
១— រវងស្ខ ៥ - ៦ - ៧ - ៨ 

២— រវងស្ខ ៩ - ១០  - ១១ - ១២ 

៣— រវងស្ខ ១ - ២ - ៣ - ៤ ។ 

មកដលថ់្ង ៃណា ? 
១— រវងថ្ងៃ ីុ ្, ព្ី េស រិ៍, សុព្ក 

២— រវងថ្ងៃ ពៅរ,៍ អាទិរយ, ចន្ទ 

៣— រវងថ្ងៃ ចន្ទ, អង្វគ រ ។ 

េេ៌អ្ វខីៅថ្ដណា ? 
១— ព វង  ី ណ៌្ ពៅម  ស្លដ ំ ព្សោំព្សសព  

២— ព វង  ី ណ៌្ ពៅម  ស្លដ ំ ស 

៣— ព វង  ី ណ៌្ ស ស្លដ ំ ពៅម  ។ 

 

z z z z z 
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១៦
.៣
០ 

១៨
.០
០ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

១៥
.០
០ 

១៦
.៣
០ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

១៣
.៣
០ 

១៥
.០
០ 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

១២
.០
០ 

១៣
.៣
០ 

មៅ
រ៍ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 

១០
.៣
០ 

១២
.០
០ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

៩.
០០

 
១០
.៣
០ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ  

៧.
៣០

 
៩.
០០

 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

៦.
០០

 
៧.
៣០

 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

ម 
មាេះថ្ង
ៃ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

....................................................... 
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៤.៣
០ 

៦.
០០

 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

៣.
៣០

 
៤.០

០ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ  

១.
៣០

 
៣.
០០

 

មៅ
ររ៍ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
 

២៤
.៣
០ 

១.
០០

 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ  

២២
.៣
០ 

២៤
.០
០ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

  

២១
.៣
០ 

២២
.០
០ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

 

១៩
.៣
០ 

២១
.០
០ 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 
អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
  

១៨
.០
០ 

១៩
.៣
០ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

ម 
មាេះថ្ង
ៃ 

អា
ទិត
ាយ 

ចន
ទ 

អងា
គារ 

េ ្
 

ត្រេ
ហ
ស
ាបត
ិ៍ 

ស
 ត្រក

 
មៅ

រ៍ 

.................................................. 
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ពាកោយពនោយល់ោមអដ្ឋកាល 
 យាមអដាកាលពន្េះជាយាមគោូន នឹ្ងយាមព្រ ពន្ព្រ ឬស្ភនក៣គ ឺ៖ 

រាប ព់ាមយាមព្រ ពន្ព្ររព់ៀ់ពខនើររពនាច    ទាលពស្រដលពថ្ងៃស្ដលពគមក 

សួរព្រូវព្រងណ់ាពេើយ រពៅពទើ់ឲ្យរាប ព់ី  ព្រងក់ស្ន្លងស្ដលព្រូវពនាេះ

ាមយាមអដាកាលខាងពដើមពន្េះ លុេះព្ាស្រដលពពី លាស្ដលពគមកសួរ 

កាលព់ើព្រូវព្រងក់ស្ន្លងណា ពទើ់ទាយពៅាមទំនាយរ់សពយាម

ព្រ ពន្ព្រ ។ 

ឯពព្ៅី  ពន្េះ យាមអដាកាលជាជនំ្យួឲ្យយាមព្រ ពន្ព្ររងឹររឹស្រ

មាំស្ងមពទៀរ គកឺាលពមើលាមទំនាយរ់សពយាមព្រ ពន្ព្រពេើយ គ់  

ីិ ចារណាពមើលពី លាស្ដលពគមកសួរ ាមយាមអដាកាលពន្េះមយួស្ល

ពទៀរថ្កពវលាស្ដលពគមកសួរពនាេះព្រូវយាមព្ី េះពព្ោេះអវ  ាមទំនាយ

ខាងពព្កាមពន្េះ ព់ើទំនាយព្រូវោន  ក៏គ់  ទាយឲ្យភាល មពៅ ព់ើខុសស្ខវងោន

ក៏គ់  ទាយឲ្យសមលមមស្លា ន្ព្់មាណ្ ។ 

ទោំយយមអ្ដ ឋកាល 
 យាម អាទិរយ, ីុ ្, ពៅរ ៍ ទាំង ៣ យាមពន្េះ ព់ើពមើលី  ជងំថឺ្ក

ស្លល ព់ ពមើលី  រ់សពារពថ្ករកពឃើញវញញ ។ 

 យាម ចន្ទ, ព្ី េស រិ៍, ទាំង២យាមពន្េះ ពមើលី  ជងំថឺ្ក្ៃន្ព

ណាសព រសពនិ្ងស្លល ព់ព្់ស្េលោន    ព់ើរ់សពារពរកពឃើញនិ្ងមនិ្ពឃើញ

ពសមើោន  ដណឹំ្ងីិ រនិ្ងកេុកលាយ ំោន  ។ 
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 យាមអង្វគ រ និ្ង សុព្ក ទាំង២យាមពន្េះ ពមើលី  ជងំថឺ្កមនិ្ស្លល ព់ 

ដណឹំ្ងថ្កកេុក  រ់សពារពថ្កសូន្យ ។ 
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តម្រាពោាករណ៍បកអកបូល 
 

ម្របាប់ទិស ោម ទពលា ពោាករណ៍ថា 

បូព
 ្ 

ខា
ងម
កើត

 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

នឹងមានមសចកតីទ កខមោក កែល់ 
នឹងបានរ ស់ត្រទេាយស ែូចមគ្ល ុំ ង 
នឹងមានអនតរាយ កែល់ ឬមកើតវិវាទគ្នា 
នឹងមកើតមរាគ រកកល់ោលា ់្លួន 
បាន រិ ូ ៌មោយលាភនិងយស 

អា
គគនយ

 ៍
ខា
ងម
កើត
ម្
ៀង
ខា
ងត
ាបូង

 ១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

បានស ្ស ាាយ ឬញាតិយករ ស់ កឲាយ 
បានជួ នឹង ិត្រត ឬមគយករ ស់គ្ ់ចិតត កឲាយ 
បានមសចកតីទ កខវិ តតិមសទើរោលា ់ ឬថាោលា ់ 
នឹងមានភយនតរាយ កែល់ 
ោលា ់ ឬអនក្ុំគ ុំម្វើមោស រកមរឿងមហត  

ទរ
្សិណ្

 
ខា
ងត
ាបូង

 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

មានមគ កមៅចុំែល់ផ្ទេះ 
មានមគនាុំយករ ស់ កឲាយ 
ជួ នឹងសត្រតូវបានត្រ យ ទធគ្នា 
មានអនក្ុំគិតឥចឆា តសវងរកមោសមហត  
មាន ិត្រតមៅឆ្ងាយរឭកែល់ 

និរ
តី 

ខា
ងត
ាបូង
ម្
ៀង
ខា
ងលិ

ច ១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

នឹងបានរ ស់ស ែូចមគ្ល ុំ ងែ៏រីករាយ 
ោលា ់មោយមគគ ុំត្រ ទូសរា ាយ 
មានមគនឹកមែើ  ឬមគមផ្ញើរ ស់ កឲាយ 
នឹងមានមគទទួលយកអាោ ជ្ការលអេិត 
មានសត្រតូវ កនិយាយចក់មោតលលួង 

—————————— 
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ម្របាប់ទិស ោម ទពលា ពោាករណ៍ថា 

បស
ចិម 

ខា
ងល

ិច 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

អនកមាន   ាយស័កតិ ករកមោយម ាតា ងាហាញលាភ 
អនកមានស័កតិចងអុលលាភឲាយ មោយភកតី 
នឹងបានលាភម រ សេីអនកមាន   ាយស័កតិ 
បានលាភមោយងាយេីអនកមានយស 
បានលាភផ្លែូចត្រគ្ ់មភលៀង េី រិវារោស 

ព
យ័ព
្យ 

ខា
ងល

ិចម
្ៀ
ងខា

ងម
ជើង

 ១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

មានអនក្ុំត្រ  ងឥចឆា 
នឹងមកើតមសចកតីម្តាចិតត 
បានមសចកតីទូលាយចិតត យាយាង មហ្ឡារ 
នឹងបានជួ ស្តសតីជ្គូត្រសករតែលត្រតូវចិតត 
នឹងបានកូនត្រ េនធតែលជ្ទីមេញចិតត 

 

ឧត
តរ 

ខា
ងម
ជើង

 

១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង ់
រមសៀល 
លាងាច 

មានអនក ៉ងម ៀតម ៀន 
បានមសចកតីស ាាយជ្ ួយនឹងត្រសី 
បានលាភយាយាងអ ៊ឹក្ិក 
បានលាភយាយាងត្រតជ្ក់ចិតត 
បានមសចកដីស ្ស ែូចត្របាថានា 

ឦសា
ន 

ខា
ងម
ជើង
ម្
ៀង
ខា
ងម
កើត

 ១ 
២ 
៣ 
៤ 
៥ 

ត្រេឹក 
មេញេនលឺ 
ថ្ងៃត្រតង់ 
រមសៀល 
លាងាច 

សេវញាតិ ិត្រតនឹងឲាយរ ស់ត្រតូវតភនក ត្រតូវចិតត 
មលាក្ុំត្រ  ងផ្តនាទាមោស មោយមសចកតីមត្រកា្ 
មានមសចកតីត្របាថានាយាយាងណានឹងបានសមត្រ ច 
នឹងមកើតវិ តតិអនតរាយ 
មកើតមសចកតីម្តាត្រកហ្យ ិនស ាាយចិតត 

 

—————————— 
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តម្រាផោសងចាក់ សហទទពសាស្រសដ 
សិទធិការយ : ព់ើពលាកអនកចងដ់ងឹពជាគជាពព្ោេះលអ-អាព្កកពយា៉ា ង

ណា ៗ ឬចងព់្ជា់ន្វូពេរផុលដចូពមដច ៗ  ចរូាំងចរិតអ្ោិា ន្សព្ម់

សព្មងឹរីឹំ ងនឹ្កចពំាេះព្ី េះររន្ព្រយ័ ព្ី មទាំងពទវានិ្ងវរាុស័កដសិិទធិ 

ពេើយសចាច ព្់ណិ្ធ្លន្ពោយព្មចស្ភនក ចងអុលចាកពព្រងច់ពនាល េះារាបង 

ពលខ ព់ើចាកពព្រូវចពនាល េះពលខណា ចរូពមើលខទងទំ់នាយព្់ចាំពលខពនាេះ 

ពៅស្ផនកខាងពព្កាមពហ្វង ។ 

.................................. 

 ១ ២ ៣  
 ៨ ៧ ៦ ៥ ៤ 
៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ 

២៤ ២៣ ២២ ២១ ២០ ១៩ ១៨ ១៧ ១៦  
 ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥  
៤៨ ៤៧ ៤៦ ៤៥ ៤៤ ៤៣ ៤២ ៤១ ៤០ ៣៩ ៣៨ ៣៧ ៣៦ 
៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ 
៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ 

 ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥  
 ៩៤ ៩៣ ៩២ ៩១ ៩០ ៨៩ ៨៨ ៨៧ ៨៦ 

 ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៩ ១០០ ១០១ 
  ១០៦ ១០៥ ១០៤ ១០៣ ១០២ 

១០៧ ០ ១០៨ 

............................. 
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ទំនាយកេខ : 

១— នឹ្ងពកើរផលលអសមព្ាថ្កន  

២— នឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ សុខ,់៉ាុស្ន្តព្រូវ់ងព់្ទី យ 

៣— ាន្ពកើរផលលអពកើន្រាបលពថ្ងៃ,  ពេើយាន្លាភ 

៤— នឹ្ងពកើរវញវទរវងញារ,ិ  ពព្ោេះមនិ្លអ 

៥— នឹ្ងាន្គ,ូ  ការង្វរនឹ្ងចពព្មើន្ព ើង  

៦— ពជាគលអ,  នឹ្ងរចួចាកពរាបគភយ័, ាន្ព្ទី យ់៉ាុស្ន្តយូរ 

៧— រ់សពស្ដលរ់ូរី  ថ្ដនឹ្ងព្រល ព់ាន្មកវញញ មិន្ាចពខាវ យខវលព  

៨— ពព្ោេះអាព្កកព,  ព្រូវស្រលំាក 

៩— នឹ្ងាន្ង្វរជារង្វវ ន្ព, នឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ ជយួឈឺ្ឆ្ងអ ល 

១០— ខារទនុ្ពព្ចើន្យា៉ា ង, ការពចញដពំណ្ើ រពៅមនិ្សពព្មច 

១១— នឹ្ងសពព្មចដចូពសចកដ ព្ាថ្កន  ់៉ាុស្ន្តយឺរយូរ 

១២— រ់សពស្ដលរព់េះី  ថ្ដ  នឹ្ងាន្មកវញញពោយពសចកដ ព្់ឹងស្ព្់ង 

១៣— ចេុះថ្ដកនុងពី លពន្េះ  មាន្ភយ័ី  សព្រូវ 

១៤— អនក្នឹំ្ងជយួឈឺ្ឆ្ងអ ល 

១៥— កចិច្ រុៈនឹ្ងាន្សពព្មចជាសុកផល, ការលកពដរូនឹ្ងាន្ចពព្មើន្ 

១៦— មាន្ឈឺ្ថ្កា រព, នឹ្ងមាន្ពសចកដ សុ់ពៅ, នឹ្ងបក្ាើតោកោសកេតុ 

១៧— មពិ្រនឹ្ងជយួឈឺ្ឆ្ងអ ល, រ់សពស្ដលផរុី  ថ្ដពៅ ព្រូវាន្មកវញញ 

១៨— មនិ្សពព្មច,  ផលការរ់សពអនកនឹ្ងខារពេើយ 
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១៩— ាន្សពព្មចដចូពសចកដ ព្ាថ្កន ,  នឹ្ងាន្់ុព្រ 

២០— ការពចញដពំណ្ើ រពៅលអ,  នឹ្ងាន្លាភី  ដី 

២១— ពៅនឹ្ងធ្លល កពពៅកនុងថ្ដអនកដថ្ទ 

២២— នឹ្ងាន្ពកសមកាន្តជាមួយ់ង់អូន្បាន្ទទួលរ្បស់ោសិទធិនន្កលាេ 

២៣— កចិច្ រុៈស្ដលអន្ពថ្ដ  នឹ្ងព្រូវពន្ឿយេរព 

២៤— ព្រូវ់ងព់្ទី យ,  នឹ្ងឈឺ្ថ្កា រព,  ពកើរពរឿងពេរ ុ

២៥— នឹ្ងសពព្មចដចូពសចកដ ព្ាថ្កន ,  នឹ្ងមាន្ន្រសដ ជយួឈឺ្ឆ្ងអ ល 

២៦— កចិច្ រុៈស្ដលចារពការជាដពំណ្ើ រយឺរយូរ,់៉ាុស្ន្តាន្ជយ័ជមនេះន្វូកដ  

២៧— ផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះអន្កុលូ,  កចិចការពកើរផលសំរទឹធ  

២៨— ពដើរផលូវឆ្ងៃ យនឹ្ងាន្ជាព្់ពយាជន៍្ 

២៩— នឹ្ងពកើរវញវទពព្ាេះព្ស ព្កមុ,ំ  នឹ្ង់ងព់្ទី យ 

៣០— នឹ្ងស្ល់សូន្យផលូវអាជីី ,  កចិចការមនិ្សពព្មចផល 

៣១— ព្រូវាន្់ុព្រ,  កចិចការនឹ្ងាន្សពព្មច 

៣២— នឹ្ងពកើរពមល េះវញវទពឃនើសឃនង,  ញារកិាល យជាសព្រូវ 

៣៣— កីុំ ងធ្លល កពពៅកនុងពសចកដ លំាកមា៉ា ង, ស្រគងម់ាន្ជយ័ 

៣៤— នឹ្ងសពព្មចដចូពសចកដ ព្ាថ្កន  

៣៥— នឹ្ងរចួី  ពសចកដ លំាក, ស្រគងា់ន្ទទលួពសចកដ ទកុខពព្ាេះព្ស  

៣៦— នឹ្ងពកើរការវញវទខាងកនុងមណ្ឌ ល,  ព្រូវយាយកស្ន្លង 

៣៧— កីុំ ងលំាករងឹចពងអៀរពព្ាេះពរឿង១, ស្រគងរ់ចួី  ទកុខ 
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៣៨— នឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ ទកុខ កនុងផលូវចញិ្ចឹ មជីី , ់៉ាុស្ន្តគងម់ាន្ជយ័ 

៣៩— កុរំអាចរិតអ  នឹ្ងមាន្ជយ័ជាមនិ្ខាន្ 

៤០— នឹ្ងពកើរពសចកដ ទកុខរងឹង ព់ចរិត, មាន្អន្តរាបយី  សព្រូវ 

៤១— នឹ្ងាន្់ុព្រ,  ការង្វរនឹ្ងពកើរផល 

៤២— នឹ្ងាន្ជាពសចកដ ពមព្រ ,  កចិចការនឹ្ងសពព្មច 

៤៣— ពកើរភយ័ី  ពចារលួច,  ឈឺ្ថ្កា រពនឹ្ងខារទនុ្ 

៤៤— នឹ្ងាន្លាភពោយផលូវន្រសត  

៤៥— ចេុះថ្ដព្វើាន្កុសំងស័យ,  ស្រគងខូ់ចព្ាកព 

៤៦— នឹ្ងពកើរអន្តរាបយពព្ាេះពភឿន្ភកត ិ

៤៧— ទាលពស្រយូរពៅពទើ់សពព្មច 

៤៨— ព្រូវស្រពជឿស្លដ ព់មន្សុសមាន កព ៗ 

៤៩— កចិច្ រុៈនឹ្ងដពំណ្ើ រស្អអង ់ ី ន្ារពី ល 

៥០— យូរៗនឹ្ងាន្ពសចកដ សុខ 

៥១— នឹ្ងពកើរពមល េះទាសពោន ,  ស្រមនិ្ជាអន្តរាបយ 

៥២— វរាុ់ំណ្ងគងា់ន្សពព្មច,  ស្រពៅឆ្ងៃ យពទើ់យូរ 

៥៣— កចិចការមនិ្ាន្សពព្មចផល 

៥៤— ព្រូវលេះ់ងី់  ភុពំភឿន្ ពទើ់ាន្រចួចាកទកុខ 

៥៥— ្រុៈស្ដលចារពការពចញពៅ  នឹ្ងសពព្មចផលព្់ពយាជន៍្ាន្ 

៥៦— ពដើរពន្ឿយអរពអំពី ើ 
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៥៧— នឹ្ងាន្ន្រសដ នារ  ជានាយ,ពចញពៅចារពការនឹ្ងាន្សពព្មចផល 

៥៨— ពសចកដ ទកុខររឹស្រព្រួរពព្ចើន្ព ើង 

៥៩— ការស្លា ់នានឹ្ងពកើរផលសពព្មច 

៦០— ្រុៈស្ដលចារពការពេើយនឹ្ងសពព្មច, ស្រយូរ 

៦១— នឹ្ងសពព្មច,  ព់ើព្វើដពំណ្ើ រនឹ្ងាន្លអ 

៦២— នឹ្ងខារទនុ្់ន្តិច់ន្តួច 

៦៣— មាន្ភយ័ី  រដាាល,  នឹ្ងមាន្ទកុខមកដលព  

៦៤— នឹ្ងាន្លាភី  ន្រសដ ១នាកព 

៦៥— ចរិតជាទកុខ,  ់៉ាុស្ន្តរពៅនឹ្ងមាន្ពសចកដ សុខ 

៦៦— ពសចកដ គរិរ់សពពលាកមខុជាមនិ្សពព្មច, ព្រល ព់ជាអាព្កកព 

៦៧— ពលាកកីុំ ងមាន្ទកុខ, ស្ររពៅនឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ សុខ 

៦៨— កចិចការសពព្មចផលាមព្ាថ្កន ,  នឹ្ងមាន្លាភ 

៦៩— វរាុស្ដលឃ្វល រពចញពៅនឹ្ងព្រល ព់ាន្មកវញញ 

៧០— ព់ើរកាខាងឱសងនឹ្ងាន្សុខពរឿយ ៗ 

៧១— ថ្កព់ើលេះ់ងី់  ពភឿន្ាន្ ពទើ់ាន្សុខយា៉ា ងទលូាយ 

៧២— ទិញដាីន្ពោយព្សួល 

៧៣— ខារទនុ្, ់ងព់្ទី យ, រពេងរហ្វងនឹ្ងញារិ់ ង់អូន្ 

៧៤— ព្ាកពមាសនឹ្ងារព់ងខ់លេះមនិ្ខាន្ 

៧៥— ព់ើជាមាន្ពរឿងកដ កាដ ំ ពយើងាន្ឈ្នេះ 
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៧៦— កុគំ់  ចទំាសពាកយស្ណ្នាំាកយរ់សពមពិ្រ 

៧៧— គ់  ពលើកស្លងព្វើព្កុមេ ុន្ជាមយួោន   នឹ្ងាន្សុខ 

៧៨— នឹ្ង់ណាដ លជាពមល េះព្់ស្កកោន   ស្រជនួ្ជាពជាគលអ 

៧៩— ព្រូវពរៀ់ព្វើីិ ្ រពំោេះពព្ោេះ ពទើ់ាន្លអព ើងវញញ 

៨០— ពរឿងស្ដលគរិពេើយពនាេះ មនិ្ជាផលសពព្មចព ើយ 

៨១— ពរឿងស្ដលគរិទកុនឹ្ងាន្សពព្មច ស្រទាសពនឹ្ង់ងព់្ទី យ 

៨២— មាន្ពរឿងខវលពចរិត 

៨៣— ការស្ល់ពព្ាេះនឹ្ងចពព្មើន្លអព ើង 

៨៤— វរាុស្ដលព្ាថ្កន នឹ្ងវញលមកដលពថ្ដ 

៨៥— ពកើរពរឿងរាប៉ា វារព់ងព់ព្ាេះពលាកឯងជាពេរ ុ

៨៦— នឹ្ងាន្ព្ទី យ,  កចិចការាន្លទធផលលអ 

៨៧— នឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ សុខ,  អសពពៅន្វូពសចកដ ព្កវយព្កវលព  

៨៨— ផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះជា់ដញកលូ 

៨៩— នឹ្ងខារទនុ្ារព់ងព់ព្ចើន្ព្់ការ 

៩០— នឹ្ងាន្មាន្ពករ តិ៍ពមម េះព្់ពសើរ 

៩១— ពកើរកដ នឹ្ងឈ្នេះ,  ពរាបគនឹ្ងារព 

៩២— ពសចកដ ព្រេិះរេិះនឹ្ងសពព្មច ់៉ាុស្ន្តយឺរយូរ 

៩៣— មាន្អនកដថ្ទជយួឈឺ្ឆ្ងអ ល 

៩៤— ពរឿងស្ដលគរិទកុជាការមនិ្សពព្មច 
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៩៥— ការស្ដលពព្រៀមទកុាន្សពព្មច, ពរាបគនឹ្ងសៃ ព់  

៩៦— ការង្វរាន្ផលដព៏្់ថ្ី  

៩៧— មាន្ពរឿងនាំព្កវលពចរិតថ្ព្កស្លង 

៩៨— អនកស្ដលព្ាសោន នឹ្ងព្រល ព់មក, សពព្មចពី ញ់ំណ្ង 

៩៩— នឹ្ងពកើរវញវទោន   ស្់រជាលអវញញ 

១០០— ពសចកដ ផសូរផសងាន្សំរទឹធ ដចូព្ាថ្កន  

១០១— កុគំ់  ទកុចរិតព ើយ 

១០២—នឹ្ងាន្អសពពៅន្វូពសចកដ ព្ី ួយរខំាន្ 

១០៣—មនិ្មាន្ភយន្តរាបយ 

១០៤—រ់សពស្ដលព្ជុេះផរុី  ថ្ដនឹ្ងាន្មកវញញ 

១០៥—ពព្ោេះអាព្កកព,  នឹ្ងាន្ទទលួពសចកដ ទកុខពព្ចើន្ 

១០៦—នឹ្ងមាន្កនូ្ពៅ  រព្រកលូ 

១០៧—អនកស្ដលពមព្រ នឹ្ងោន   កាល យជាសព្រូវនឹ្ងោន វញញ 

១០៨—ពសចកដ ព្រេិះរេិះនឹ្ងាន្ជាកថ្ព្មផលដព៏ងាើងថ្កា ន្ ។ 

 
 

z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគលអកនុង ១ សតតវារៈ 
ថ្ងៃអាទិរយ ៨ ពកើរ ៨ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ថ្ងៃចន្ទ  ៣ ពកើរ ៣ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ថ្ងៃអង្វគ រ ៩ ពកើរ ៩ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ថ្ងៃីុ ្  ២ ពកើរ ២ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ព្ី េស រិ៍ ៤ ពកើរ  ៤ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ថ្ងៃសុព្ក ១ ពកើរ ១ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

ថ្ងៃពៅរ ៍ ៥ ពកើរ ៥ ពរាបច លអព្វើការស្លរពី ើាន្ផល 

 

z z z z z 
 

 
តម្រាទមើលទោគម្រពះទម្ររះាមឆ្ោំកំទណើតម្របុសម្រសី 
សិទធិការយ    :  ពលាកថ្កន្រៈនារ ណាស្ដលមាន្អាយុព្គ ព់ ១៣ ឆ្ងន  ំ

់រិ់ ូណ៌្ពេើយទាលពដលពអាយុ ៦០ ឆ្ងន ំ កនុងរវង់៉ាុពណ្ណ េះ  ព់ើចងព់្ជា់ថ្ក

ខលួន្មាន្ពជាគលអ-អាព្កកពយា៉ា ងណា ៗ ឲ្យគ់  ព់ើកគន្ពពមើលអាយុរ់សព

ខលួន្កនុងចពនាល េះារាបងាមលំោ ព់ឆ្ងន ំពកើររ់សពពលាកអនក ព្រូវព្រងព់្ី េះ

ពព្ោេះអងគណា សូមពមើលាកយទំនាយស្ដលព្់ី័ ន្ធទកុខាងពព្កាមារាបង

ពនាេះពហ្វង ។ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំជូត  លំដាប់ថ្ងៃ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៤ ១៩ ១៥ ១៤ ១៦ ២១ ២២ ១៥ ១៣ ១៣ ២១ ២០ 
១៩ ២៤ ១៨ ១៧ ១៧ ២២ ២៣ ១៦ ២០ ១៨ ២៤ ២៣ 
២៦ ៣១ ២៧ ២៦ ២៨ ៣៣ ៣៤ ២៧ ២៥ ២៥ ៣៣ ៣២ 
៣១ ៣៦ ៣០ ២៩ ២៩ ៣៤ ៣៥ ២៨ ៣២ ៣០ ៣៦ ៣៥ 
៣៨ ៤៣ ៣៩ ៣៨ ៤០ ៤៥ ៤៦ ៣៩ ៣៧ ៣៧ ៤៥ ៤៤ 
៤៣ ៤៨ ៤២ ៤១ ៤១ ៤៦ ៤៧ ៤០ ៤៤ ៤២ ៤៨ ៤៧ 
៥០ ៥៥ ៥១ ៥០ ៥២ ៤៨ ៥៨ ៥១ ៤៩ ៤៩ ៥៧ ៥៦ 
៥៥ ៦០ ៥៤ ៥៣ ៥៣ ៥៧ ៥៩ ៥២ ៥៦ ៥៤ ៦០ ៥៩ 

 
 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំឆ្លូវ  លំដាប់ថ្ងៃ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៣ ១៨ ១៤ ១៣ ១៥ ២០ ២១ ១៤ ១៩ ១៧ ២០ ១៩ 
១៨ ២៣ ១៧ ១៦ ១៦ ២១ ២២ ១៥ ២៤ ២៤ ២៣ ២២ 
២៥ ៣០ ២៦ ២៥ ២៧ ៣២ ៣៣ ២៦ ៣១ ២៩ ៣២ ៣១ 
៣០ ៣៥ ២៩ ២៨ ២៨ ៣៣ ៣៤ ២៧ ៣៦ ៣៦ ៣៥ ៣៤ 
៣៧ ៤២ ៣៨ ៣៧ ៣៩ ៤៤ ៤៥ ៣៨ ៤៣ ៤១ ៤៤ ៤៣ 
៤២ ៤៧ ៤១ ៤០ ៤០ ៤៥ ៤៦ ៣៩ ៤៨ ៤៨ ៤៧ ៤៦ 
៤៩ ៥៤ ៥០ ៤៩ ៤១ ៥៦ ៥៧ ៥០ ៥៥ ៥៣ ៥៦ ៥៥ 
៥៤ ៥៩ ៥៣ ៥២ ៥២ ៥៧ ៥៨ ៥១ ៦០ ៦០ ៥៩ ៥៨ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំខ្ល  លំដាប់ថ្ងៃ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៧ ១៧ ១៣ ១៥ ១៤ ១៩ ២០ ១៣ ១៨ ១៦ ១៩ ១៨ 
២៤ ២២ ១៦ ២៤ ១៥ ២០ ២១ ១៤ ២៣ ២៣ ២២ ២១ 
២៩ ២៧ ២៥ ២៧ ២៦ ៣១ ៣២ ២៥ ៣០ ២៨ ៣១ ៣០ 
៣៦ ៣៤ ២៨ ៣៦ ២៧ ៣២ ៣៣ ២៦ ៣៥ ៣៥ ៣៤ ៣៣ 
៤១ ៤១ ៣៧ ៣៩ ៣៨ ៤៣ ៤៤ ៣៧ ៤២ ៤០ ៤៣ ៤២ 
៤៨ ៤៦ ៤០ ៤៨ ៣៩ ៤៤ ៤៥ ៣៨ ៤៧ ៤៧ ៤៦ ៤៥ 
៥៣ ៥៣ ៤៩ ៥១ ៥០ ៥៥ ៥៦ ៤៩ ៥៤ ៥២ ៥៥ ៥៤ 
៦០ ៥៨ ៥២ ៦០ ៥១ ៥៦ ៥៧ ៥០ ៥៩ ៥៩ ៥៨ ៥៧ 

 
 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំគ ះ  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៦ ១៦ ១៥ ១៤ ១៣ ១៨ ១៩ ១៣ ១៧ ១៥ ១៨ ១៧ 
២៣ ២១ ២៤ ២៣ ១៤ ១៩ ២០ ២៤ ២២ ២២ ២១ ២០ 
២៨ ២៨ ២៧ ២៦ ២៥ ៣០ ៣១ ២៥ ២៩ ២៧ ៣០ ២៩ 
៣៥ ៣៣ ៣៦ ៣៥ ២៦ ៣១ ៣២ ៣៦ ៣៤ ៣៤ ៣៣ ៣២ 
៤០ ៤០ ៣៩ ៣៨ ៣៧ ៤២ ៤៣ ៣៧ ៤១ ៣៩ ៤២ ៤១ 
៤៧ ៤៥ ៤៨ ៤៧ ៣៨ ៤៣ ៤៤ ៤៨ ៤៦ ៤៦ ៤៥ ៤៤ 
៥២ ៥២ ៥១ ៥០ ៤៩ ៥៤ ៥៥ ៤៩ ៥៣ ៥១ ៥៤ ៥៣ 
៥៩ ៥៧ ៦០ ៥៩ ៥០ ៥៥ ៥៦ ៦០ ៥៨ ៥៨ ៥៧ ៥៦ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំគរាក  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៥ ១៥ ១៤ ១៣ ១៣ ១៧ ១៨ ២៣ ១៦ ១៤ ១៧ ១៦ 
២២ ២០ ២៣ ២២ ២៤ ១៨ ១៩ ២៤ ២០ ២១ ២០ ១៩ 
២៧ ២៧ ២៦ ២៥ ២៥ ២៨ ៣០ ៣៥ ២៨ ២៦ ២៩ ២៨ 
៣៤ ៣២ ៣៥ ៣៤ ៣៦ ៣០ ៣១ ៣៦ ៣៣ ៣៣ ៣២ ៣១ 
៣៩ ៣៩ ៣៨ ៣៧ ៣៧ ៤០ ៤២ ៤៧ ៤០ ៣៨ ៤១ ៤០ 
៤៦ ៤៤ ៤៧ ៤៦ ៤៨ ៤២ ៤៣ ៤៨ ៤៥ ៤៥ ៤៤ ៤៣ 
៥១ ៥១ ៥០ ៤៩ ៤៩ ៥២ ៥៤ ៥៩ ៥២ ៥០ ៥៣ ៥២ 
៥៨ ៥៦ ៥៩ ៥៨ ៦០ ៥៤ ៥៥ ៦០ ៥៧ ៥៧ ៥៦ ៥៥ 

 
 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំម្ាញ់  លំដាប់ថ្ងៃ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៤ ១៤ ១៣ ២១ ២៣ ១៦ ១៧ ២២ ១៥ ១៣ ១៩ ១៥ 
២១ ១៩ ១៦ ២៤ ២៤ ១៧ ១៨ ២៣ ២០ ២០ ២២ ១៨ 
២៦ ២៦ ២៥ ៣៣ ៣៥ ២៨ ២៩ ៣៤ ២៧ ២៥ ៣១ ២៧ 
៣៣ ៣១ ២៨ ៣៦ ៣៦ ២៩ ៣០ ៣៥ ៣២ ៣២ ៣៤ ៣០ 
៣៨ ៣៨ ៣៧ ៤៥ ៤៧ ៤០ ៤១ ៤៦ ៣៤ ៣៧ ៤៣ ៣៩ 
៤៥ ៤៣ ៤០ ៤៨ ៤៨ ៤១ ៤២ ៤៧ ៤៤ ៤៤ ៤៦ ៤២ 
៥០ ៥០ ៤៩ ៥៧ ៥៩ ៥២ ៥៣ ៥៨ ៥១ ៤៩ ៥៥ ៥១ 
៥៧ ៥៥ ៥២ ៦០ ៦០ ៥៣ ៥៤ ៥៩ ៥៦ ៥៦ ៥៨ ៥៤ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំមមី  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៣ ១៣ ២១ ២០ ២២ ១៥ ១៦ ២១ ១៤ ១៩ ១៦ ១៤ 
២០ ១៨ ២៤ ២៣ ២៣ ១៦ ១៧ ២២ ១៩ ២៤ ១៨ ១៧ 
២៥ ២៥ ៣៣ ៣២ ៣៤ ២៧ ២៨ ៣៣ ២៦ ៣១ ២៨ ២៦ 
៣២ ៣០ ៣៦ ៣៥ ៣៥ ២៨ ២៩ ៣៤ ៣១ ៣៦ ៣០ ២៩ 
៣៧ ៣៧ ៤៥ ៤៤ ៤៦ ៣៩ ៤០ ៤៥ ៣៨ ៤៣ ៤០ ៣៨ 
៤៤ ៤២ ៤៨ ៤៧ ៤៧ ៤០ ៤១ ៤៦ ៤៣ ៤៨ ៤២ ៤១ 
៤៩ ៤៩ ៥៧ ៥៦ ៥៨ ៥១ ៥២ ៥៧ ៥០ ៥៥ ៥២ ៥០ 
៥៦ ៥៤ ៦០ ៥៩ ៥៩ ៥២ ៥៣ ៥៨ ៥៥ ៦០ ៥៥ ៥៣ 
  

 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំមពម  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៩ ១៧ ២០ ១៩ ២១ ១៤ ១៥ ២០ ១៣ ១៨ ១៤ ១៣ 
២៤ ២៤ ២៣ ២២ ២២ ១៥ ១៦ ២១ ១៨ ២៣ ១៧ ១៦ 
៣១ ២៩ ៣២ ៣១ ៣៣ ២៦ ២៧ ៣២ ២៥ ៣០ ២៦ ២៥ 
៣៦ ៣៦ ៣៥ ៣៤ ៣៤ ២៧ ២៨ ៣៣ ៣០ ៣៥ ២៩ ២៨ 
៤៣ ៤១ ៤៤ ៤៣ ៤៥ ៣៨ ៣៩ ៤៤ ៣៧ ៤២ ៣៨ ៣៧ 
៤៨ ៤៨ ៤៧ ៤៦ ៤៦ ៣៩ ៤០ ៤៥ ៤២ ៤៧ ៤១ ៤០ 
៥៥ ៥៣ ៥៦ ៥៥ ៥៧ ៥០ ៥២ ៥៦ ៤៩ ៥៤ ៥០ ៤៩ 
៦០ ៦០ ៥៩ ៥៨ ៥៨ ៥១ ៥៧ ៥៧ ៥៤ ៥៩ ៥៣ ៥២ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំវរ  លំដាប់ថ្ងៃ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៨ ១៦ ១៩ ១៨ ២០ ១៣ ១៤ ១៩ ១៧ ១៧ ១៣ ១៥ 
២៣ ២៣ ២២ ២១ ២១ ១៤ ១៥ ២០ ២៤ ២២ ១៦ ២២ 
៣០ ២៨ ៣១ ៣០ ៣២ ២៥ ២៦ ៣១ ២៩ ២៩ ២៥ ២៧ 
៣៥ ៣៥ ៣៤ ៣៣ ៣៣ ២៦ ២៧ ៣២ ៣៦ ៣៤ ២៨ ៣៦ 
៤២ ៤០ ៤៣ ៤២ ៤៤ ៣៧ ៣៨ ៤៣ ៤១ ៤១ ៣៧ ៣៩ 
៥៧ ៤៧ ៤៦ ៤៥ ៤៥ ៣៨ ៣៩ ៤៤ ៤៨ ៤៦ ៤០ ៤៨ 
៥៤ ៥២ ៥៥ ៥៤ ៥៦ ៤៩ ៥០ ៥៥ ៥៣ ៥៣ ៤៩ ៥១ 
៥៩ ៥៩ ៥៨ ៥៧ ៥៧ ៥០ ៥១ ៥៦ ៦០ ៥៨ ៥២ ៦០ 
 

 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំរកា  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៧ ១៥ ១៨ ១៧ ១៩ ១៣ ១៣ ១៨ ១៦ ១៦ ១៥ ១៤ 
២២ ២២ ២១ ២០ ២០ ២៤ ១៤ ១៩ ២៣ ២១ ២៤ ២៣ 
២៩ ២៧ ៣០ ២៩ ៣១ ២៥ ២៥ ៣០ ២៨ ២៨ ២៧ ២៦ 
៣៤ ៣៤ ៣៣ ៣២ ៣២ ៣៦ ២៦ ៣១ ៣៥ ៣៣ ៣៦ ៣៥ 
៤១ ៣៩ ៤២ ៤១ ៤៣ ៣៧ ៣៧ ៤២ ៤០ ៤០ ៣៩ ៣៨ 
៤៦ ៤៦ ៤៥ ៤៤ ៤៤ ៤៨ ៣៨ ៤៣ ៤៧ ៤៥ ៤៨ ៤៧ 
៥៣ ៥១ ៥៤ ៥៣ ៥៥ ៤៩ ៤៩ ៥៤ ៥២ ៥២ ៥១ ៥០ 
៥៨ ៥៨ ៥៧ ៥៦ ៥៦ ៦០ ៥០ ៥៥ ៥៩ ៥៧ ៦០ ៥៩ 
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តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំចន្   លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៦ ១៤ ១៧ ១៦ ១៨ ២៣ ១៣ ១៧ ១៥ ១៥ ១៤ ១៣ 
២១ ២១ ២០ ១៩ ១៩ ២៤ ២៤ ១៨ ២២ ២០ ២៣ ២២ 
២៨ ២៦ ២៩ ២៨ ៣០ ៣៥ ២៥ ២៩ ២៧ ២៧ ២៦ ២៥ 
៣៣ ៣៣ ៣២ ៣១ ៣១ ៣៦ ៣៦ ៣០ ៣៤ ៣២ ៣៥ ៣៤ 
៤០ ៣៨ ៤១ ៤០ ៤២ ៤៧ ៣៧ ៤១ ៣៦ ៣៩ ៣៨ ៣៧ 
៤៥ ៤៥ ៤៤ ៤៣ ៤៣ ៤៨ ៤៨ ៤២ ៤៦ ៤៤ ៤៧ ៤៦ 
៥១ ៥០ ៥៣ ៥២ ៥៤ ៥៩ ៤៩ ៥៣ ៥១ ៥១ ៥០ ៤៩ 
៥២ ៥៧ ៥៦ ៥៥ ៥៥ ៦០ ៦០ ៥៤ ៥៨ ៥៦ ៥៩ ៥៨ 

 
 

តារាកអាយុគ្បុសគ្សីពដលគរើតឆ្្្ំរុរ  លំដាប់ថ្ងៃគ្បចាំ 
ត្រេេះចនទ ត្រេេះអងាគារ ត្រេេះេ ្ ត្រេហសាបតិ៍ ត្រេេះស ត្រក ត្រេេះមៅរ ៍

ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី ត្រ  ស ត្រស ី
១៥ ១៣ ១៦ ១៥ ១៧ ២២ ២៣ ១៦ ១៤ ១៤ ១៣ ២១ 
២០ ២០ ១៩ ១៨ ១៨ ២៣ ២៤ ១៧ ២១ ១៩ ២២ ២៤ 
២៧ ២៥ ២៨ ២៧ ២៩ ៣៤ ៣៥ ២៨ ២៦ ២៦ ២៥ ៣៣ 

៣២ ៣២ ៣១ ៣០ ៣០ ៣៥ ៣៦ ២៩ ៣៣ ៣១ ៣៤ ៣៦ 
៣៩ ៣៧ ៤០ ៣៩ ៤១ ៤៦ ៤៧ ៤០ ៣៨ ៣៨ ៣៧ ៤៥ 
៤៤ ៤៤ ៤៣ ៤២ ៤២ ៤៧ ៤៨ ៤១ ៤៥ ៤៣ ៤៦ ៤៨ 
៥១ ៤៩ ៥២ ៥១ ៥៣ ៥៨ ៥៩ ៥២ ៥០ ៥០ ៤៩ ៥៧ 
៥៦ ៥៦ ៥៥ ៥៤ ៥៤ ៥៩ ៦០ ៥៣ ៥៧ ៥៥ ៥៨ ៦០ 



-59- 

 

 ទំនាយកោគត្រះចនទ 

 ចន្ទពជាគរាបស   មងគលពងាើងថ្ព្ក   ពលើសល ព់ភី ភាន្ព   

សឹងាន្សពព្មច កលពកចិចរសួរាបន្ព   រុឆ្ង ព់ាន្ទាន្ព  

ចរិតាំងព្ាថ្កន  ។ 

លាភយសខពសពពងាើង  ់រវិរចេុះព ើង   ពចាមពរាបមពខញៀវខាញ រ  

ររពចលូីឹ ងាកព   ស្លន កពយកអាស្ល ចារពស្ចងជយួការ 

សពព្មចសមគរិ ។ 

 ជញួស្ព្់ព្គ ព់ទ    ពកើរផលស្សន្ទវ    ផរុចាកភយ័ភរិ   

ព់ើជាឃុន្នាង   ព ើងរាបស សិទធិ   យសស័កដពិងាើងីិ រ  

ពី ញពោយព្ាកពស្ខ ។ 

 ស្លន្តសុខស់ាយ ក់ពោយរ ូ់ កាយ   ជាទ គរួពសនេ៍   

ព្រូវាន្ជួ់ គ ូ  រមួរសពឋញរពងរ   រ  ករាបយឥរស្លែ   

់រិ់ ូណ៌្ជានិ្ចច ។ 

ទកុខពស្លកធ្លល ព់មាន្ ារព់ង់្ ន្ធ្លន្ ស្់រាន្មនិ្ោចព  

ដចូចរិត់ ៉ាុន្់៉ាង   សឹងាន្សពព្មច   ពទាេះ់ ពព្ចើន្រចិ   

ចលូទាលពស្រពី ញ ។ 

ពោលោា ល្ពំ្ង ពកើរមាន្ជាកពស្សដង ាន្ផលចពំណ្ញ  

ចណំាយមនិ្អសព   ោម ន្រលសពពចញ   អនកផងព្សលាញព   

ីឹ ងីួ ន្ព្ជកពកាន្ ។ 
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 ញារមិពិ្រជញរឆ្ងៃ យ សឹងរាប ព់រ  ករាបយ   រឭក់ង់អូន្   

ពករ តិ៍ពមម េះល  ស្លយ មនិ្ស្ដលស្ល់សូន្យ ពជាគលអផរុក ួន្   

ពលើសពជាគនានា ។ 

 ទំនាយកោគត្រះអង្គា រ 

  ពជាគពន្េះទរុពេរ ុ ់ណាត លជាពភទ   នាំឲ្យពៅត ផា   

ព្កវលពព្កវយ  ឆ្ងៃ យី  សុខា  ចរិតពព្ចើន្ពព្់េះឆ្ង   

ព្ស្លំជាំោម ន្ព្ស្លក ។ 

ពចញជញួឆ្ងៃ យជញរ  ពព្ចើន្ពធ្លល យគនិំ្រ ខាង់ងម់ាសព្ាកព  

ទិញថ្ងលលកពពថ្កក   ពព្ចើន្ពជឿចាំកព   ខច ់ុល់ណាដ កព   

់ស្ណ្ដ រ់ពណាត េះ ។ 

 មន្សុសចលូីឹ ងាកព ពព្ចើន្មាន្អួលអាកព  ឹ់លាកពរ់សព   

ោកពពព្កាយារពមខុ យកទកុព្សសព ៗ   វយព្ស្លយរលំសព  

រលំាកយកាន្ ។ 

 លាភារពខារខុស ខកខូចទាលពអសព រ់រការខាន្   

មាន្ស្រកដ ទកុខ  មនិ្សូវាន្កាន្ត   ព្ទី យ្ន្់៉ាុនាម ន្   

អសពេមរពោម ន្សលព ។ 

ញារមិពិ្រ់រវិរ ឈឺ្ថ្កា រពីិ ការ  ពកើរចរិតកងវលព  

ពព្កា្ពព្ៅរព្មា   ចរិតឆ្ង ព់ដចូខយលព ពព្ចើន្រ ព់ព្់មលព   

ព្់មាងពមើលង្វយ ។ 
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ពជាគអា ព់វស្លន  គរួាំងស ញ្ាណ    កនុងស លសមាទ យ  

រកព្ី េះររនគណុ្   ភាវនាកុណំាយ   ពដើម  ់នាល យ   

លាកី  អកសុល ។ 

 កុសំមសូកពសី    ីួ កាលខុសស្់់   ស្ព្កងាន្រវលព   

ចលូគរិឲ្យសី វ   កុងំ ព់ងងលុ    ពមើលមខុមនិ្យលព   

យូរពៅរស្លយ ។ 

ទំនាយកោគត្រះរធុ 

ពជាគពន្េះព្់សិទធិ៍ ព្់ពសើរសុវរា ិ  រងុពរឿងី ណ្ណ រាបយ  

ដចូធ្លល ធ្លរាប    ពជាគព ើងស្វងឆ្ងៃ យ មចាា ទាំងឡាយ  

មលូមកកេុះករ ។ 

 ពចញជញួជួ់ លាភ ភសដុផលពី ញពព្ី ៀ់      សុទធសឹងស្រលអ   

ឧសាេ៍ព្វើចេុះ   មនិ្ខុសខារព្ក   ពទាេះព្ទី យពៅម ស   

សឹងលអទាំងអសព ។ 

 គសូាិរពៅឆ្ងៃ យ មាន្ចរិតខវលពខាវ យ រឭកព្សពណាេះ   

ាវររពពៅារព   ស្ព្់ដងឹព្រូវខុស   ចលូខលួន្សូមពទាស   

ពៅទាលពេួសកាល ។ 

ពរាបគភយ័ឈឺ្ចា ព់ ី ាាលារពឆ្ង ព់  ស្លងពរាបលស្លងអាល  

លាភផល់រិ់ ូណ៌្ ពេៀរេូរាសវល ពី ញចរិតព្រកាល   

ស់ាយាន្សុខ ។ 
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យស្លា នាស័កត ិ នឹ្ងាន្ព ើងថ្កន កព នាយចងជ់ួ់ មខុ  

ពភលចកត និ្នាទ   ព្ាថ្កន ផ្ចត កពផទុក   ឲ្យាន្ពងាើងសដុក   

ពសមើមខុពៅហ្វវ យ ។ 

ព្ទី យារព់៉ាងរក   ព្ទី យពនាេះវញលមក  មនិ្ាចពខវលពខាវ យ  

ពទាេះចរពចញជញួ ពោយទ ជញរឆ្ងៃ យ ក់ពកើរពព្ចើន្ស្លយ   

កាល យជាព្ទី យពព្ី ង ។ 

ពជាគពន្េះមាន្កមម អាព្កកពដកឹនាំ  ពព្ចើន្ឲ្យវពងវង  

ី ាយាមស្លងលអ ពរៀន្្មស៌ស្មដង ររឹស្រពចញស្សង 

ស្លយសី វភី ស្ផន្ ។ 

ទំនាយកោគត្រះត្រេសបតិ៍ 

ព្ី េស រិ៍សិទធិពជាគ  វញលវងក់នុងឱឃ ឯកាសលពស្សន្ 

អរតពនានាពថ្ក  ីឹ ងខលួន្ឯងស្មន្ ដចូព្សពមាលពលឿន្  

    ាមខលួន្មនិ្ោចព ។ 

សរិ់ ញ្ាណ   រ់សពអាាម   មាន្ពី លពព្ចើន្រចិ 

ចញិ្ចឹ មខលួន្ាន្ ់រិ់ ូណ៌្សពព្មច ព្វើលអាន្ផ្ចដ ចព 

   ទវ ផលដលពខលួន្ ។ 

ញារមិពិ្រី ងា ពយើងចលូីឹ ងារ ាន្ផលសំន្នួ្ 

ព់ើពយើងអាព្កកព ីិ កលគុកំនួ្  ញារោិម ន្ចរិតសៃួន្ 

   ីួ ន្ល់លាកពមខុ ។ 
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លាភទាសពលាភរចិ លាភពព្ចើន្ៗពរច លាភរចិពទើ់សុខ 

ពរាបគភយ័ឈឺ្ថ្កា រព រេ័សខាច រពទកុខ           ពទាសទណ្ឌ យា៉ា ងសដុក 

   មនិ្មាន្មកដលព ។ 

គពូព្ី ងវស្លន   ាំងចរិតព្ាថ្កន  មខុជាាន្ដលព  

ាន្ជួ់ ាន្ជនួ្ ព្់យ័រនកមមផដលព ពព្ចើន្ាន្អំី លព  

   អំី  ីួ កាល ។ 

ព្់យ័រនកុពំធ្លល យ ីិ និ្រយមខុពព្កាយ ឲ្យាន្ព្គ ព់កាល 

កុងំ ព់ព្ជ ព់ព្ជុល  ស្ព្កងផល់ណាដ ល ពកើរមាន្ពគផ្ចច ល 

   ផ្ចច ញពឲ្យអាព្សូវ ។ 

កត ទកុខរកុរាបន្  ខំគរិខំអាន្  ខំស្ករព្មូវ 

ពទើ់ាន្សុខលាភ ទាន្ពចរិតឥ ូវ  ស្រង្វកខុសផលូវ 

   ភាល រពលាភស្ល់ពជាគ ។ 

ទំនាយកោគត្រះសុត្  

សុព្កពជាគរាបស  រងុពរឿងពងាើងថ្ព្ក ពហ្វរស្លន្រសតសដ មក 

មាន្ពព្ចើន្មាន្រចិ ាម់ំណ្ងរក ព់ើព្់ឹងថ្លលក 

   ព្ទី យលូរលាសពង្វយ ។ 

ដំ់ ូងមាន្រចិ  យូរពៅលូរពលច ដចូទឹកជន្ពស្លយ 

ពគចលូរាប ព់រក  ី  ទ ជញរឆ្ងៃ យ  រ  ករាបយស់ាយ 

   សម ូណ៌្សម រត ិ។ 



-64- 

 

ព្វើការរកសុ   ពចញ១ចលូ២ មាសព្ាកពសំី រព 

រ  កព ើងសំពាង ោម ន្ខូចោម ន្ព្សុរ ចងុថ្ដ់ំផរុ  

   ពកើន្ផលដលពខាន រ ។ 

គរូមួពសនហ្វ  ស័កតសិមរាូ  លអពេើយស្សន្ស្លអ រ 

រមួរសពពមព្រ   ព្ាព្ស័យជាញារ ិ មនិ្មាន្ព្ារពឃ្វល រ 

   រាប ព់ញារសិ្វងឆ្ងៃ យ ។ 

អនកជយួឧ់រាមភ សពព្ស្លកសព្ស្លំ ី  ទិសទាំងឡាយ 

ាំងចរិតព្ាថ្កន  ការទាំងសមាទ យ ាន្់រិ់ ូណ៌្ស្លយ 

   សា ព់ចរិតឥរព្ស្លក ។ 

ពទាេះឈឺ្ថ្កា រពអវ  ឬព់ើមាន្កដ   ឬភយ័ពផអើលភាញ កព 

មាន្ពគោំារ  រាបរាបំង់ង្វអ កព  ជយួទកុខ្ រុៈ 

   ពោេះថ្កន កពាន្ព្សួល ។ 

ចពំណ្រកាលពៅ ីូ ជី ងាពៅ  រមួចរិតមរិតមលូ 

នាំលាភមកឲ្យ មនិ្ាចព់់ួល ព្ទី យ្ន្េូរចលូ 

   ជញ្ជូន្មនិ្ឈ្នេះ ។ 

ទំនាយកោគត្រះកៅរ ៍

ព្ី េះពៅរច៍លូមក ពព្ចើន្ស្រអា ព់ពជាគ វញពយាគព្ារពព្ាស 

មមេូរី  ព្ាណ្ រខំាន្ចរិតណាសព ពព្ចើន្ភយ័មក់៉ាេះ 

   មាន្កត អំី លព ។ 
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សូន្យលាភខារ្ន្ ងយស័កតធិ្លល កព់ុណ្យ ោ់ជន្មីំុ ជលព  

ជាឱន្ងយ            ស យពមើលមនិ្យលព ចរិតពព្ចើន្កងវលព  

   ព្ជុលព្ជួសស ញ្ាណ ណ្ ។ 

កត ពសនេ៍ស្ដរសនិទធ ព្ាសស្ព្់ស្់រចរិត ស្់កអន្តរធ្លន្ 

ារពព្ទី យរ់សព រលសពស្លងមាន្ ពមល េះទាសព់ំាន្ 

   ពញៀន្ខាងពព្គឿងីុ ល ។ 

ព្វើការស្លរពី ើ  ពព្ចើន្ពភលចភល ពភលើ ពផលេះពផ្ចល េះព្ជសួព្ជុល 

ខារទនុ្សូន្យទ័ល  ពព្ចើន្ភាល រពពោយកល ពោយការពពយា់លព  

   ពគីំុ យលពាន្ ។ 

លាភផលក៏់ង ់ ព្ទី យ្ន្ស្ដលគង ់ មនិ្យូរ់៉ាុនាម ន្ 

ារពខលេះចាយខលេះ ខលេះជយួសនាត ន្ ខលេះក៏ខកខាន្ 

   ខារ់ងទ់ាលពអសព ។ 

ចរូព្់ុងព្់យ័រន ខលួន្ឲ្យម្យ័រ  កុពំ្វើពស្លេះពព្កាេះ 

ឧសាេ៍សូព្រ្ម ៌ ស្លងលអរលំសព កមមកាចអសុពរាបេះ 

   ជារ់សពអសុរ   ។ 

កាន្ពសចច្ ម ៌  ព្់ព្ីឹ រតពស្លម េះសរ ាំងចរិតខន្ត   

កុពំលាភឫសា ជាការអព្់យិ  ់ន្ទុំារម  

   ព្់មលូសុខពអើយ ។ 

 
z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគនងគ័ល 
 

 

 

សិទធិការយ : ព់ើ់ុគគលណាមាន្ចណំ្ងច់ងព់្ជា់រាបស ពជាគរ់សព 

ខលួន្ឬរ់សពអនកដថ្ទ សូមអពញ្ជើញពមើលន្វូពជាគន្ងគល័, ពលាកឲ្យយក

ថ្ងៃ - ស្ខ - ឆ្ងន ំ ់ូកជាមយួោន (ការរាប ព់ឲ្យរាប ព់ដចូពលខ៧រ ួគសឺ្ខទ ៨ឲ្យរាប ព់

ជា ១ ងម ី) ព់ើពលើសជាង៧ឲ្យលុ់ពចញ  ព្រូវព្រងរ់ ូ់ ន្ងគល័ពលខណាចរូ

ទាយាមពសសពនាេះឯង (នឹ្ងពាលពោយជាកពំណ្ើរ) ។ 

ព់ើចងព់្ជា់ជាជាឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់ព្រងព់លខ ២ ជាឆ្ងន ំពកើរមកពលខ 

៣ - ៤ - ៥ - ៦ - ៧ -១ វញលជុាំមលំោ ព់ពន្េះទាលពស្រព្គ ព់អាយុរ់សពខលួន្ 

ព្រូវព្រងព់លខណា សូមពមើលខទងទំ់នាយពសសពនាេះៗចេុះ ។ 

ទំនាយ: 

ពសស១ចមំខុជាផ្ចល  ់ ញ្ាណ ីិ ស្លល ពចេះវញជាជ ការ   

សមដ ពមាេះមរុ  ដចូមពហ្វសថ្ក   ពចេះពោេះ់ ែ្    

ជាអាងក៌ាំំង ។ 
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ពសស២ស្លវ យដង លអោចពពសសផង ជាពសសសព្មាំង   

ព្វើការស្លរពី ើ   ាន្ផលយា៉ា ងខាល ំង   ាន្ជាទ ាំង   

ទាន្ពចរិតព្ាថ្កន  ។ 

ពសស៣ពសស៤ លអី ន្ពព្់មាណ្ ស្រពព្ចើន្មាន្ការ 

អភី័ វសគណុ្  នឹ្ងពគរាបលពោន   កុយំកអាស្ល 

   ជាការមនិ្លអ ។ 

ពសស៥ពៅដង ចីំ  ពលើខនង  ពព្ចើន្ពចេះស្លទរ 

រាប ព់អាន្ព្រកលូ ស្ដលោន ព្ក ព្ក  ពសសពន្េះ់វរ 

   ជាងវងសពៅខលួន្ ។ 

ពសស៦ពស្លរ ពៅចងុយាមពយារ ជាពសសសមសួន្ 

ពព្ចើន្ពធ្លល យពោយស្លរ  សមដ ផទ់ ពផទួន្ ស្រមនិ្ពចេះកនួ្ 

   គុនឹំ្ងន្រណា ។ 

ពសស៧ពៅចងុ ពផនៀងន្ងគល័គង ់ ស្រមាន្កចិចការ 

ព់ើព្វើរ់រ  ពព្ចើន្ផលអស្លរ   សម ូណ៌្ស្រផ្ចា  

   ផលាពសដើងសដួច ។ 

 

z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគកុញជរ 
 

 

 

សិទធិការយ : ពមើលរព្មាកញុ្ជរ ពលាកឲ្យាំងពដើមថ្ងៃអាទិរយជា

ពលខ ១ រាប ព់ពរៀងជាលំោ ព់ទាលពដលពថ្ងៃពកើរ ឲ្យកណំ្រពយកពលខថ្ងៃ

ពកើរពនាេះជាឆ្ងន ំកពំណ្ើ រ ពេើយពទើ់ចា ព់រាប ព់ពរៀងពៅទាលពស្រព្គ ព់អាយុ

រ់សពពខលួន្ ព្រូវព្រងព់លខណា ចរូទាយាមខទងព់នាេះចេុះ ។ 

ទំនាយ : 

១- កៅត្តង់ ាេ ុញ្ជរ  កនុងរព្មាទំនាយថ្កនឹ្ងាន្លអកនុង

ឆ្ងន ំពន្េះស្មន្ ពទាេះគរិការអវ  ៗ នឹ្ងាន្សពព្មចដចូពសចកដ ព្ាថ្កន ព្គ ព់

យា៉ា ង មាន្សរិ់ ញ្ាណ ព្ី មទាំងការអងអ់ាច ព់ើសិន្ជាពៅោលព់ពព្មើ

នាមុនឺ្នឹ្ងាន្ជាទ ទំន្កុទកុចរិតកនុងឆ្ងន ំពន្េះ ព់ើនឹ្ងព្វើការចញិ្ចឹ មជីី ក៏គង់

ាន្កថ្ព្មផលគរួដលពពសចកដ ព្ាថ្កន ព្គ ព់យា៉ា ង ់៉ាុស្ន្តពព្ចើន្មាន្ពរាបគពៅ

កាល និ្ងស្ភនកឬព្រពចៀក ឲ្យព្់យ័រនកុំ់ រពិភាគវរាុខុសទំន្ង ។ 
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២- ត្តូវត្តង់ខនងឬចកងកះ ៏កោយ កនុងរព្មាទំនាយថ្កពលាក

អនកនឹ្ងាន្លាភលមមព្់មាណ្ ព្ី មទាំងាន្ទទលួដណឹំ្ងលអី  ញារិ

មពិ្រជញរឆ្ងៃ យព់ើសិន្ជាចលូ់ពព្មើផ្ចគ ព់ផគុន្់ុណ្យស័កតនិាយពៅហ្វវ យ

នឹ្ងអន្កុលូ ឬព់ើជាអនកលកពដរូអ វ៉ា ន្ពនឹ្ងាន្កថ្ព្មផលយា៉ា ងលមម

់ំណ្ង ស្រថ្កពព្ចើន្មាន្ពរាបគព្រងច់ពងាេះឬគងូ គរួព្់យ័រន់ ន្តិច ។ 

៣- ត្តូវត្តង់ ុញ្ជ រខាង នទយុ ាម្មមាកន្ទុយជាអវយវៈ 

សព្មា ព់់រពស្់ន្ពៅមក កនុងរព្មាទំនាយថ្ក ពព្ចើន្មនិ្នឹ្ងន្នួ្ ីំុ ពនាេះ

ពស្លរនឹ្ងមាន្ព្ទី យពនាេះរលសពរពង្វគ េះពៅពោយពេរពុផសង ៗ   ព្ទី យ

ស្ដលខលួន្មាន្ពេើយស្រងឃ្វល រពចញពៅី  ថ្ដឬផទេះ ព់ើមនិ្ដពូចាន េះពទនឹ្ង 

ខូចរ់សពព្សលាញពឬក៏ឈឺ្ថ្កា រពពផសងៗ សូម  ញារមិពិ្រធ្លល ព់សនិទធស្លន ល 

ក៏ស្ព្់ជាពកើរពទាមន្សសរខំាន្ពព្ាេះរ់សពជាទ ព្សលាញព  ព់ើជា់ត ព្់ី ន្ធ 

ពព្ចើន្ឮមារពនឹ្ងោន  ពព្ាេះពរឿងរាប៉ា វព្ាកពមាស  ពេើយនឹ្ងស្់កចរិតី  ោន  

ន័្យមយួពទៀរពាលថ្កពព្ចើន្មនិ្នឹ្ងពៅកនុងទ ផទេះរ់សពខលនួ្  ណាសពស្រ

ចព្ច ព់ពោយទ ដថ្ទពផសង ៗ ។ 

៤- ត្តូវត្តង់កជ្ើងកត្កាយ ុញ្ជរ ពជើងពព្កាយរស្មងពោយ

ាមពជើងមខុ ាមរព្មាទំនាយថ្ក គងស់្រាន្រ់សពយា៉ា ងោ ព់ចរិតឬពៅ

ថ្កឯកលាភយា៉ា ងចណំា ព់ ពទាេះនឹ្ងព្់ក់ការរ់ររកសុ យា៉ា ងណាៗនឹ្ង

ាន្សពព្មចផលដចូចរិតព្ាថ្កន  ពទាេះ់ ចរចាជាមួយនឹ្ងអនកមខុអនកការ

រស្មងាន្ផលសំរទឹធ ី  ទឹកសមដ មាន្រាបស រងុពរឿងជាទ ោ ព់ស្ភនកពី ញចរិត
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ថ្ន្ន្រជន្ព្់ុសព្ស ទពូៅ ់៉ាុស្ន្តពព្ចើន្់ណាដ លឲ្យមាន្រ់ួសជាពរាបោា្

ពៅពជើង ព្រវូព្់យ័រនពជើង ។ 

៥- ត្តូវត្តង់ក ះ ុញ្ជ រ កនុងរព្មាទំនាយថ្ក នឹ្ងមាន្លាភ 

នឹ្ងាន្រ់សពពលឿងពផសង ៗ ព្ី មទាំងមាន្មន្សុសមាន ពៅមករាប ព់រកីឹ ង

ព្ាព្ស័យដលពខលួន្ នឹ្ង់រ ិ់ ូណ៌្ពៅពោយពព្គឿង់រពិភាគ   មាន្អាហ្វ-

រ ូ់ ករណ៍្ដព៏ី ញពលញ ព្ី មទាំងមាន្ពគនាំយករ់សពព្ទី យមកស្ចក 

ជនូ្ដលពពគេោា ន្ ់៉ាុស្ន្តកនុងឆ្ងន ំពន្េះសម ូណ៌្ពរាបគឈឺ្ ពលាកឲ្យព្់យ័រន។  

 ៦- ត្តូវត្តង់កជ្ើងមុខ ុញ្ជរ  ពជើងមខុស្រងពលើកោកពមន្ 

ឈ្រជាពរឿយ ៗ ាមរព្មាទំនាយថ្កកនុងឆ្ងន ពំន្េះនឹ្ងព្រូវមាន្ដពំណ្ើ រពៅទ 

ឆ្ងៃ យព្រូវឃ្វល រី  ទ ឋាន្ស្ដលធ្លល ព់ស្លន កពអាព្ស័យពៅ ទាំងកាយសង្វខ រក៏ 

ព្រូវរង់ន្ទុកពន្ឿយព្ី ួយលំាកពព្ាេះស្រចរិតសង្វខ ររ់សពខលួន្ ពេើយ 

ពព្ចើន្ពព្់ើទំន្ងចរិតរ់ិញរ់ុញ មនិ្សូវពស្លម េះព្រងច់ពំាេះ់ុព្រភរយិាឬ 

ញារមិពិ្រ ពព្ចើន្ផទុេះសមដ ខាល ំងរោន ជាពរឿយ ៗ ោម ន្អនកណាីឹ ងព្ាព្ស័យ

ពៅាន្ មាន្ស្រគនិំ្រគុពំថ្កា លដលពពគឯង ឯខលួន្ពទៀរពស្លរមាន្ស្រ 

គនិំ្រអស្ណ្ត រពៅកាន្ពទិសទ ពផសង ៗ        ីំុ ពនាេះពស្លរព្រូវពចញពៅកាន្ព  

ទិស្លន្ទិុសពដើម  ជាសមភាី ដលពភមូពិ្់ពទស លុេះពចរកាលយូរពៅវរាុ

ពផសងៗនឹ្ងឲ្យជាទ សា ព់សាលពចរិតកនុងឆ្ងន ំពន្េះជាមនិ្ខាន្ ។ 

 ៧- ត្តូវត្តង់ត្ កោយ ុញ្ជរ   ព្់ពមាយជាទ រាប៉ា ព់រងទទលួ

អាហ្វរមក់រពិភាគ  កនុងរព្មាទំនាយថ្កនឹ្ងាន្ព្ទី យសម រតពិផសង ៗ 
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មាន្ពគនាំមកឲ្យពរឿយៗឬមនិ្ដពូចាន េះរកាន្ពោយខលួន្ឯង  មាន្មររក

ជាពដើមទាំងមាន្ព្ទី យេូរចលូជា ព់មនិ្ោចព ព្សូវអងារព្រ ស្លចពពព្គឿង

់រពិភាគាន្់រិ់ ូណ៌្ ់៉ាុស្ន្តពព្ចើន្មាន្សព្រូវ ពេរពុន្េះពលាកឲ្យព្់យ័រន

មារពក សព្រូវពកើរពព្ាេះមារព ឈឺ្ចា ព់កនុងចរិតក៏ពព្ាេះស្រមារព ីំុ ពនាេះ

នឹ្ងមាន្ឈឺ្មារពឬកាលនិ្ងព្រពចៀក ។ 

 ៨- ត្តូវត្តង់ភ្ល ុ ុញ្ជ រ  ភលុកជារ់សពស្លអ រលអ មាន្រថ្មលពព្ចើន្ 

ាមរព្មាទំនាយថ្កខលួន្ជាអនកមាន្ឫកសរាបស ព ើងលអ ទាំងរាបងព្ទងក៏់

អងអ់ាចពកលៀវកាល វងថ្វ ពទាេះ់ចាច មពិ្រគរិព់ៀរព់ៀន្យា៉ា ងណា ៗ ខលួន្

រ់សពខលួន្ក៏អងអ់ាចរស ូយកជយ័ជមនេះាន្ពោយ់ ញ្ាណ ស្លម ររ ព លៀវឆ្ងល រ

់ុិន្ព្់ស ព់ ពទាេះចរពចញពៅកាន្ពស្លរទិសនានា លាភយសនិ្ងពករ តិ៍-

ពមម េះក៏ល  លាញសុសស្លយ ពកើរមាន្ពគរាប ព់អាន្ពី ញចរិតនិ្ង

ពការស្ព្កងដលពខលួន្ ពលាកថ្កពជាគពន្េះលអរេូរ ១ ឆ្ងន ំ ពជាគអាព្កកពឈឺ្

ថ្កា រពមនិ្មាន្កនុងឆ្ងន ំពន្េះពទ ។ 
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តម្រាទមើលទោគមទនាម័យ 
 

 
 

  

សិទធិការយ: ព់ើពលាកអនកចងព់្ជា់រព្មាស្ដលពមម េះថ្កមពនាមយ័  
ពលាកពាលទកុាមពេរសុ្ដលពសសយាម ព់ើពលាកអនកព្់ុសព្ស  

ចងព់្ជា់ជាពន្េះ ពលាកឲ្យយកអាយុឆ្ងន ាំំងជាពដើមទ  ពេើយយក ៣

គណុ្គរិផសំោន , សរត (៧) ជារហួ្វសលពពសស់៉ាុនាម ន្ ចរូទំនាយាមខទង ់

ពនាេះពហ្វង ។ 
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 ទំនាយ : 

 កសស១កៅកជ្ើងមុខ  ពព្ោេះជាទកុខពព្ចើន្ស្លា ន្  

អនក្ញំារសិនាត ន្  ពកើររខំាន្គុរំកពទាស ។  

ព្់យ័រនអងគអាាម    ាន្ព្ោរពិមយ៍ពនាេះ 

់ិាពព្កា្ចពំាេះ   យកកេុំសយា៉ា ងកេំលព ។  

ព្ទងព់ព្់ើឲ្យស្លរង ី   នាំពៅខម ក ព់ដចូគលព   

លុេះពព្កាយាន្ពឈ្វងយលព    រឭកផលព្វើកចិចវរត ។ 

ទំនាយទាយទកុថ្ក  ព្រងព់ណ្េះណាព្រូវព្ាសព្ារព 

ចាកី  ទ ស្លា ន្សាិរ  ព្ទី យសម រតនិិ្រាបស់ង ់។ 

់ុព្រភរយិាស្លវ ម   អនកដថ្ទទាំងពព្ៅកនុង 

អាព្ស័យនិ្រយពៅផង  ពព្ចើន្ចងពទាសគុផំតនាទ  ។ 

ពេរពុន្េះព្រូវព្់យ័រន  ស្ព្កងមាន្ភាល រពាន្ទកុាខ  

ីំុ ពនាេះ់ងព់្ទី ា  ឬពវទនាពោយឈឺ្ថ្កា រព ។ 

ពលាកថ្កឲ្យ់ូជា  ព្ោន្ពការារកត វញ់ រត ិ

ខំរកាស លសរយ  ពទើ់កមាច រពពព្ោេះពន្េះាន្ ។ 

ការព្កកុគំរិង្វយ  ព្់ុងពព្់ៀ់កាយខំរេិះ្ាន្ 

សូព្រ្មខំ៌ឲ្យទាន្  នឹ្ងស្ព្់ព្ាណ្ាន្សុវរា ិ។ 

ព្់ុសព្ស ព្រូវពសសពន្េះ ស្រព្់ស្េលមខុជាភាល រព 

រព្មាថ្កហ្វមឃ្វរព  មនិ្ព្់យ័រនមាន្ព់ើយំ ។ 



-74- 

 

កសស២កៅត្តង់ក ះ កស្ន្លងពនាេះពព្ោេះយា៉ា ង្ ំ

ព្់យ័រនកុពំសី សម  សនិទធមពនារមយព្ស ាល ។ 

មាន្ីិ សនាំឲ្យីុ ល  កាយវញកលពកើរោលវល 

កុពំឈ្លើន្ពព្រកព្រអាល ព្វើសនិទធស្លន លពសនេ៍នឹ្ងស្ល ង ។ 

យសសកតធិ្លល កពទន្ពទា់ ពថ្កកងយោ់ដលពខលួន្ឯង 

ពសី សមព្ស អនកពលង នឹ្ងវពងវងស្កលងកាល យឫក ។ 

ន្រជូន្ព្់ុសព្ស   ខំស្កថ្ខសន្សំនឹ្ក 

កុពំៅដពំងើចសពឹក  ស្ព្កងភលូកភលកឹភាល រពជេំរ ។ 

កុអំាងខលួន្ឯង្ ំ  ស្ព្កងរលំពកើរយំងៃូរ 

ពជាគពន្េះរងឹមនិ្្រូ  ទកុពៅយូរនឹ្ងយំយាម ។ 

ពទាេះពចញពៅជញួស្ព្់ ព្ទី យស្ដលពគោកពពផញើាម 

រលសពអសពភាល មៗ  ពកើររហ្វមពលាកព្ាមពេើយ ។ 

ាន្កាលវញសញ្ជន្ ូ  ចរិតាពលាណាសពអនកពអើយ  

ស្កលងពភទព្វើព្ី ពងើយ  ពៅកពន្តើយទាលពមាន្ទកុខ ។ 

ពគទាន្ពពឃើញជាកពស្សដង ពគមនិ្ស្លងល់ស្លទ កពមុខ 

ចា ព់ចងពៅោកពគកុ  ពគព្ចំ់ ុកាកពស្់កព្ាណ្ ។ 

ព់ើព្រូវព្រងព់ជាគពន្េះ  ខំព្រេិះរេិះកុំ់  ខាន្  

ពរៀ់់ូជាឲ្យាន្  ពទើ់ពកសមកាន្តពី ញ់រិ់ ូណ៌្ ។ 

កសស៣កៅកជ្ើងកត្កាយ  កុំ់ ពណាត យខញុំកដំរ 
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ពជាគពន្េះមនិ្សូវលអ  វនឹ្ងចរររពពចាលឯង  ។ 

មន្សុសពព្់ើពៅកនុងផទេះ ចរិតវមាន្េះមនិ្សូវស្ព្កង 

រព្មាពលាកសស្មដង  មនិ្ឲ្យយកអាស្លពគ ។ 

មាន្់ងព់្ទី យពជើង ៤  ារពពស្លេះសូន្យមនិ្ខាន្ពទ 

ជនួ្កាលពកើរពមល េះពជរ នឹ្ងព្ស ព្ស្លលពព្សើ់រណាែ  ។ 

ីំុ ពនាេះមាន្អាា្  ពកើរខូចធ្លរខុារីិ ការ 

ាន្កាលព្ី េះរស្ល  ចាកនិ្ពវសន៍្ពចាល់ុរ   ។ 

យាងពៅស្រឯកឯង  ោចពសស្ងវងចរាមថ្ព្ី  

ចលូដលពព្សុកអសុរ    ់ុណ្យមាន្ភី័ វជួ់ ពមរ   ។  

ពជាគពន្េះលអចងុថ្ដ  ាន្កថ្ព្មររឹស្រទវ  

ចរូព្់យ័រនពដើមទ   ព្់ុងសញ្ញាណ ចាំឲ្យជាកព ។ 

ចងុថ្ដាន្លអវញញ  ជញួចពំណ្ញោម ន្ចាំកព 

ព្វើការាន្ព ើងថ្កន កព  ជាោកពី  ដំ់ ូង ។  

កសស៤កៅគេ់ឆត្ត ពជាគព្់សិទធិ៍លអឥរេមង 

លាភផលពកើន្កន្លង  ព្់ុសព្ស ផងរាប ព់អាន្ពរៀ់ ។ 

ពករ តិ៍ពមម េះល  សុសស្លយ ទពូៅឆ្ងៃ យពរៀងដរាប់ 

ព្ទី យារពមាន្ពគព្ា ព់ ឬចងច់ា ព់នាំមកជនូ្ ។ 

លាភពលឿងនិ្ងលាភស ពកើន្់ន្តមនិ្ស្ដលសូន្យ 

អនកពព្ៅឬ់ង់អូន្  មាន្ចរិតសៃួន្សៃ ព់ពមព្រ  ។ 
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អនក្ខំំខនេះស្ខនង  ផគងរសំ្ណ្ងពោយភកត  

ឲ្យយសសកតពិងាើងថ្ព្ក  ព ើងកថ្ព្មពលើសព្ាកពស្ខ ។ 

មាន្ចរិត់ ៉ាងព្ាថ្កន   ព្់ុងគរិការព្វើស្ព្ស 

ាន្ផលពព្ចើន្ជាងពគ ាមចរិតពររេិះគរិចេុះ ។ 

អនកណាាន្ពសស៤  ព្គ ព់ចនំ្នួ្ចរពុស្ល ស 

ពជាគពន្េះព្់ពសើរខពសព ាន្រ់សពព្សសពដចូ់៉ាង ។ 

ាន្កាលកមុារាប  រាបជ់ិាពព្កា្ឲ្យចង 

នាំពៅទាំងចណំ្ង  ់៉ាងីិ ឃ្វរវរវ័្ វយ ។ 

ជា់ុណ្យព្ី េះថ្េស័ងខ  ជយួ់ំាំងឲ្យពន្ឿយណាយ 

រចួចាកភយន្តរាបយ  លុេះព្ោពព្កាយពស្លយរាបជយាន្ ។ 

កសស៥ចំកៅោត់  រព្មាណ្រតផិលូវវចា 

ខារខូចពព្ាេះពព្សកឃ្វល ន្ ពាល់ំាន្ាកយអសុពរាបេះ ។ 

ញារមិពិ្រពទាេះជញរឆ្ងៃ យ ពព្ចើន្ាយង្វយោម ន្ព្សពណាេះ 

មន្សុសពព្់ើពព្ចើន្ពភលើខុស ់ណាត លពទាសទាសពសព្រូវ ។ 

ចរិតពចើកចងគនំ្ុំ  ់ុិន្ផដួចផដុពំផដើមឲ្យពៅដ  

លាភផលី  ខាងពព្ៅ  ាន្ពោយផលូវវចាស្ដរ ។ 

ឈឺ្ថ្កា រពពព្ាេះចណំ្   ឲ្យពទាសថ្ី រអ៍ំី លពស្ង 

ីំុ ពនាេះពខាម ចឪស្ម៉ា  កនុងផទេះព្វើឲ្យអងវរ ។ 

មាន្ខុសពព្ាេះាកយ់ន្ព ់ួងសួងព្សន្ពថ្កវ យអាករ 
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ឯងពភលចព្វើសកល  ថ្កឯងភរព្វើ់ ំភយ័ ។ 

ពជាគលាភលាញរលសព រលាយអសពោម ន្សលពអវ  

ពរៀ់់ូជាឆ្ង ព់ខម   ព ើងរាបស ពសរ ពងាើង ។ 

មនិ្យូរាន្ស់ាយ  ាន្ព្ាកពចាយររឹរងុពរឿង 

់ុណ្យសកតថិ្កន កពក៏ព ើង ឫកររឹព មើងពព្ាេះពងាើង់ណុ្យ ។ 

កសស៦ត្តកាេ  កៅ ណ្ដា េចងុស តធន 

ពសសពន្េះលអពី កី ន្ព  លាភផលជន្ពជនួ្រាបលពពី ល ។ 

ព់ើព្វើព្កុមរាបជការ  ព ើងសកាត ពងាើងព្់ស្េល 

ព្ី េះសុរយិពងាល  ាន្ព្កាសពស្ព្កលន្វូ់ុញ្ញាណលាភ ។ 

វរាុឋាន្់ំណ្ង  ាំងចរិតផសងពរៀងដរាប់ 

អំណាច្ផំរុពព្់ៀ់  មាន្េួសភាី ស្ផន្ភី ថ្ព្រ ។ 

ាន្កាលព្ី េះសិទធរា  រាបជ់ុរសមាន្ព្ី េះទ័យ 

ព្ទងក់ារពកត អាល័យ  ល់ររពពចាលសងារសរវ ។ 

ព្ទងស់្លងស ល្ម៌  ព្ទងស់ងវរ់ំពី ញវរត  

អភពិន្ន្រសាមព៍្ករឹយ  ាន្ព្ាសពដងឹពា្ិ្ ញាណ ណ្ ។ 

កសស ០ កៅ នទយុ  ជាពសសស យកាលព់ើមាន្ 

នាំមកន្វូរខំាន្  ដចូពភលើងឆ្ង់ព េះពឈ្ើថ្ព្ី  ។ 

ព្រូវព្ាសឆ្ងៃ យញារវិងស ព្ទី យពព្ៅកនុងោម ន្សលពអវ  

ជាពព្ោេះអាព្កកពថ្ព្ក  ជញ្ជូន្មកន្វូកត ទកុខ ។ 
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ាន្កាលរាបជីូ កាន្  ស្់លងព្់ិចាា ន្ពចញី  ព្សុក 

ពៅពលងចពំាេះមខុ  ភាន លពាសកា់រាបជយ័ ។ 

ចាញព់ុរណ្កាសូរ  ព្ី ួយចរិតងៃូរព្កេំឫទ័យ 

ពព្ោេះកាល់ណាត លភយ័ ឲ្យអន្តរាបយរលាយព្ទី យ ។ 

 
 

z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគទ្ម្រា 

 

 

 

់ុរាបណ្ាន្ស្ចងស្រងសពមាល ក ជាទំនាយពជាគជន្ព្់ុសព្ស  

សព្មា ព់សរវពលាកពលើស្ផន្ដ ី ចងដ់ងឹការអវ កដ កាំំង ។ 

ន្រនារ ចងដ់ងឹពរឿង   ចរូព់ើកក ួន្ខាន រពសៀវពៅព្កាំង 

រកពមើលពព្ោេះពជាគពខសោយឬខាល ំង ចរូាំងចរិតពជឿឲ្យពទៀងជាកព ។ 

ពមើលឫកសរាបស ពជាគជា  ាមការឲ្យាន្ដងឹពព្ោេះថ្កន កព 

ទកុជាការដងឹខលួន្ពស្លេះភាញ កព  ព្ោន្ពាន្់ង្វអ កពការយងឃ់នង ។ 

កុអំួរអាងខលនួ្ឯងព្់ស ព់  ់ុិន្ខាងព្់សពជ ព់ពគាន្ពហ្វង 

ថ្កឯងីូ ស្កជាងពគផង  ស្ព្កងពព្ោេះវលងពលៀន្អណាដ រ ។ 
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ដចូកាលព្ី េះ់រមពា្វិងស  កាលពណាេះព្ី េះអងគពកើរជាាម រ 

មាន្ដងួពន្ព្រទិី វ់រសុិទធស្ល្ អសុភពៅឃ្វល រគងា់ម រពឃើញ ។ 

១ថ្ងៃពព្ោេះកមមាមមកផដលព  ាម រពមើលមនិ្យលពព្់ឹងកពំញើញ 

លូកពជើងជាន្ពពៅព្វើកពំ់ុើញ  អនាទ កពវរពទាញពជើងាម រជា ព់ ។ 

ពេរពុន្េះពព្ោេះកមមកាចអ់លកខណ៍្ ពមើលចេុះពលាកអនកពរឿងាម រព្ស្ល ព់

លងព់ជើងជាន្ពអនាទ កពវរពខាវ ព់  អនាទ កពពៅពទៀ់ពមើលមិន្ទាន្ព ។ 

កសស ១ តត្ោ- ចារយរណំាលថ្ក ព្រូវព្រងដ់ងពកាត ង 

ខាងមខុពភព្ា អស្លច រយកន្លង  ពព្ាេះាន្យឹរពយាង 

   សពណាត ងពភព្ា ។ 

ពសសពន្េះលអណាសព ពទាេះ់ ពកមងចាសព ព្រូវពសសពន្េះណា 

ទំនាយថ្កព្រូវ  ស្រពចញយាព្ា ពៅកាន្ពស មា 

នាព្់ពទសឆ្ងៃ យ ។ 

ព់ើព្វើរាបជការ  ក់ពោយ់ ញ្ាណ  ខពសពពងាើងល  ស្លយ 

ព់ើព្វើការលអ  ាន្លអស្វងឆ្ងៃ យ ទឹកចរិតព្សសពព្ស្លយ 

   ទលូាយទលំូ ។ 

កសស២កោតថ្ន រណំាលពសចកដ  ់ុរាបណ្ពរៀ់ច ំ

ថ្កកាលពនាេះឯង មាន្ពរឿងមយួ្ ំ ពទើ់ពលាកស្ណ្នាំ 

   យកមករណំាល ។ 

ពៅគលពពកាដ ងមខុ ជាទ ់ន្ទុក  ព្ទជព្ងុកខយលព  
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ដចូអងគព្ី េះចន្រន្ទ កមុារពស្លរសលព រចួី  កងវលព  

   ការ់ូជាយញ្ញាណ ។ 

់នាទ ព់ពព្កាយមក ព្ី េះចន្រន្ទី ន្លក  ់ិាព្សលាញព 

ពផទររាបជសម រត ិ ឲ្យពស្លយរវញញ រងុពរឿងពារពី ញ 

   ពៅពោយពព្គឿងសុខ ។ 

កសស៣សថិតកៅ ចងាូរសំពៅ  ជាពព្គឿង់ន្ទុក 

រព្មងរ់ព្មូវ  ឲ្យចពំៅមខុ  ពសសពន្េះសុខទកុខ 

   ពព្សចពៅអនកព្វើ ។ 

ព្វើលអាន្លអ  ឲ្យផល់ន្ត  ាមពោយអំពី ើ 

ស្រមនិ្លអពី ក  គរួសមព្ោន្ពព់ើ ពទាេះពចញដពំណ្ើ រ   

   ពដើរព្រងោ់ម ន្ភយ័ ។ 

ព់ើព្វើអាព្កកព  កមមពនាេះមក កព ឥរមាន្ព្់ណ្  

់ំភលូកឲ្យភាល រព  ព្ជុេះធ្លល កពដលពដ ី ពចេះស្រចថ្ព្ង 

   រាប ព់ពសទើរមនិ្អសព ។ 

កសស៤តំងកៅ កថ្ន្សសំពៅ  ពសសពន្េះលអពស្លម េះ 

ព្រូវព្រងព់្ី េះីុ ទធ ពឃ្វស្លអងគពនាេះ ព្ទងនិ់្មន្តចេុះ 

    លងស្លគពរាប ។ 

ព្់ុសព្ស អនកណា ព្រូវពសសពន្េះជា ពៅមហ្វពសពោា  

ាន្សុខសព្មាន្ត ឆ្ងៃ យី  ពមាពហ្វ ់ ញ្ាណ សពនាធ  
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   ព្ទី យពារពី ញចរិត ។ 

ពសសពន្េះពស្លភា ពទាេះចរយាព្ា ពៅទ ឆ្ងៃ យជញរ 

មាន្ពគដកឹនាំ  ឲ្យលាភីិ រៗ  ពេើយពគព្់រដិា 

   ចងា់ន្ជាោន  ។ 

កសស៥កៅ ាេ ព្រងព់ណ្េះាន្កាល ព្រ ពន្ព្ររាបជា 

យាងចេុះសំពៅ  លងពៅភារាប  ពសសពន្េះឧរតមា 

ពៅមហ្វព្់ពសើរ ។ 

ាន្ជាទំន្កុ  អនកផងាំងទកុ ោកពថ្កន កពខាងពលើ 

ព្់ទាន្រង្វវ ន្ព  វរាុស្លរពី ើ  សឹងនាំោន ពផញើ 

   មកជនូ្ជានិ្ចច ។ 

ញារមិពិ្រជញរឆ្ងៃ យ ពព្រកអររ  ករាបយ ស្លទរមនិ្ោចព 

ព់ើចរពចញជញួ ជនំ្ញួពព្ចើន្រចិ ាន្ផលរ ុពំវច 

   ល ស្សងមកទកុ ។ 

កសស៦គត់  ពៅចងុដចួផរុ ដងពកាដ ងខពសពសដុក 

ពសសពន្េះរងុពរឿង ជាងពសសព្គ ព់មខុ ព្រងក់ារសុខទកុខ 

   មាន្លមមព្់មាណ្ ។ 

មាន្កាលព្់ពសើរ មាន្កាលស្លទ កពពសទើរ លងអ់ន្តរធ្លន្ 

កាយពកើរវញការ ពព្ចើន្លាចាកស្លា ន្ ជនួ្កាលពកសមកាន្ត 

   ាន្សុខសុវរា ិ។ 
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កសស៧ករញ ទ នាំងពនាេះមញិ ាំងពៅចាំទ 

ព្រូវនាយឃ្វល ំងស្កវ ក់ពោយសម រត ិ សម ូណ៌្ីិ ភព្ទ 

ព្់មលូមកទកុ ។ 

រព្មាទាយថ្ក  ពទាេះព្ស ព្់ុសណា ពៅព្រងព់សសសុខ 

ព្់ពសើរពលើសល ព់ ជាងពសសសី វមខុ ់ ដចូសម ុក 

   ទកុព្ទី យសម រត ិ។ 

ព្ាកពមាសពី ព្ជនិ្ល  ចាន្ឆ្ងន ំងថ្កសផតញល   មនិ្មាន្ខាច យខាច រព 

កនុងចរិតសព្មាន្ត ោម ន្កដ វញ់ រត ិ  ាម់ំណ្ងណារព 

   ជាសរយស ញ្ាណ  ។ 

ព្់ក់រ់រ  ាន្ផលពព្ចើន្គរ ជាគនំ្រណា 

កណំ្លពរង្វវ ន្ព  ាន្ទាន្ពព្ាថ្កន  រ់សពភសដុភារ 

   ពកើរកាលវលគមុព ។ 

កសស ៨ បាន ជាពសសចណំាន្ សាិរពៅព្រងច់ ំ

កណាត លពភព្ា ជាពសសឧរតម ពជាគជយ័ធ្លរ្ ំ

ពៅចពំសសពន្េះ ។ 

ទកុខពទាសពទវហ្វរ មាន្ី  កាលណា គងស់្ររព់េះ 

រលរពារពសូន្យ រលាយរពលេះ  លាភផលរពទេះ 

   យកទកុមនិ្ទាន្ព ។ 

មពិ្រភកដពិមព្រ   ព្សលាញពអាល័យ ភនកនឹ្ករាប ព់អាន្ 
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អ់អររ  ករាបយ  ខវលពខាវ យភ យា៉ា ន្ ាមចរិតសន្និោា ន្ 

   ាន្សមព្ាថ្កន  ។ 

កសស០សថិតកៅ កនុងទ ជពព្   ព្រងច់ងុយុថ្កា  

ព់ើាមរណំាល រព្មាសដ ថ្ក  ពសសពន្េះពី ញជា 

   អភី័ វពី កថ្ព្ក ។ 

កាយពកើរពរាបោ ចរិតរញួរអា  វចាអព្់ិយ 

ញារមិពិ្រពៅមក ពៅព្ជកព្ាព្ស័យ ់ណាដ លឲ្យភយ័ 

   ពកើរកដ អកសុល ។ 

ទកុខពទាស់៉ាុនាម ន្ មាន្ចពំាេះព្ាណ្ រកពមើលមនិ្យលព  

ចរពចញជញរឆ្ងៃ យ ចរិតរស្លយខវលព ពៅកនុងមណ្ឌ ល 

   ជាទលពទកុាខ  ។ 

ពសសពន្េះធ្លល កពព្រូវ ព្់ុសព្ស ណាកវូ ចរូពរៀ់់ជូា 

ស្លងសរវទាំងរសព រលំសពពវរាប  ស្រងពព្គឿងសកាា រ 

   ថ្កវ យព្ី េះររនព្រយ័ ។ 

និ្មន្តព្ី េះសងឃ ាន្ ៣-៤ អងគ សូព្រព្ី េះវញន័្យ 

ាដញពមាកខច ព់  ពទើ់អសពចថ្ព្ង មនិ្ជាយូរថ្ងៃ  

   ពសរ ព ើងពខាជ ល ។ 

   (មោលាកមភត្រា ច ់) 
    

   z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគអដ្ឋរាសី 
 
 

     
 

េស់ោគារគ្នា         រសអងគយុមលើតទន   ន សាសយឹត ន្បូាញ់ 
 
 
    
   

  

 

 

       ត្រសីែម ដើ ចិម្ចៀនគ្នា      ន សាសធ្លាក់េីច ងម ើ 
 
 

 

 

 

       
      ន សាសចុំបា ់គ្នា              ន សាសអ ុំទូក     ន សាសកា ់ម ើ 
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សិទធិការយ : ពលាកអនកមាន្ព្ាថ្កន ចងព់មើលពជាគរាបស អដាវរៈ 
ពដើម  ឲ្យាន្ដងឹថ្កជារាបស រ់សពខលួន្កនុងឆ្ងន ំពន្េះយា៉ា ងណា ៗ,   ព់ើព្់ុស

ពលាកឲ្យរាប ព់ ១ ព្រងម់ន្សុសកា ព់ពដើមពឈ្ើជាឆ្ងន ំពកើរ ពរៀងពៅខាងស្លដ ំ

ដលពព្រងម់ន្សុសធ្លល កពី  ចងុពឈ្ើពរៀ់រយពៅ, ព់ើព្ស ឲ្យរាប ព់មកខាងព វង 

គ ឺ១ ព្រងម់ន្សុសកា ព់ពដើមពឈ្ើ    ពរៀងមកមន្សុសអុំទកូជាលំោ ព់ ៗ មក 

ទាលពស្រព្គ ព់អាយុរ់សពខលួន្ព្រូវព្រងទ់ ណាចរូពមើលខទងទំ់នាយទ ពនាេះចេុះ,  

 ទំនាយ : 

ត្តូវត្តង់មនសុសកា ់ក ើ   ជាអំពី ើីំុ ស់ាយ    

ការពន្េះនាេំរពពន្ឿយ  កាយលំាកយា៉ា ព់កមាល ំង ។ 

ព្ាកពមាសមាន្់ងខ់ារ  ខំសង្វវ រព្វើការខាល ំង  

កុពំ្វើឲ្យណូ្ងណាំង   ស្ព្កង់៉ាេះ់ុ័ងារដលពខលួន្ ។  

ព្ទី យណាឲ្យពគខច    ព្ទី យពនាេះថ្ន្អស្លរសូន្យ 

ីំុ ពនាេះពកើរគុកំនួ្   ផទួន្ជាពទាសពព្ាេះព្ទី យឯង ។ 

ចរពៅទិសខាងលិច   ឬចរពគចី  កស្ន្លង 

ពៅខាងពកើរស្រឯង   នឹ្ងមាន្ភយន្តរាបយ ។ 

ពេរពុន្េះគរួឧសាេ៍   វរវនាទ ព្ី េះររនព្រយ័ 

នឹ្ងាន្ជ ព់សិរ     ឲ្យរងុពរឿងពងាើង់ុណ្យស័កដ ិ។ 

ត្តូវធ្លល  ់រីចងុក ើ   លអព្់ពសើរឥរមាន្អាកព 

លាភផលាន្ព្គ ព់ថ្កន កព  េូរសព្ស្លកពចលូសព្ស្លញព ។ 
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់ំណ្ង់៉ាងព្ាថ្កន    គរិពផដើមការាន្ពារពី ញ 

ព្ាកពមាសមាន្ចពំណ្ញ  ជនំ្ញួពចញចលូវញញឆ្ង ព់ ។ 

គរួខំព្់ឹងី ាយាម   កុទំាកពទាមព្សូរព្់ញា ព់ 

ព្វើការាន្ពកើន្ព្ទី យ   ភី័ វសម ូណ៌្ាន្ស់ាយ ។ 

ព់ើព្វើការរាបជការ   ព ើងស័កដងិ្វរដស៏្វងឆ្ងៃ យ 

កនុងចរិតរ  កទលូាយ   រមួរសពព្សសពនឹ្ងព្គួស្លរ ។ 

ត្តូវមនសុសយឹតធនបូាញ់  ចរិតមខួាន ញពស្លញស្លវ  

ពព្់ើចរិតខាល ំងណាសពណា  ពព្ចើន្ស្់កាកពចាកពចាលោន  ។ 

ពលាកថ្កឲ្យព្់យ័រន   ស្ព្កងមាន្ភាល រពខកខារការ 

មមព្សកពី  កាយា   នឹ្ងអ់រាបអន្ពសិរ   ។ 

ីំុ ពនាេះពៅថ្ព្ី ភន ំ   មាន្ពព្ោេះ្កំាចអព្់ិយ 

ព្មគឹវព្់ុងព្កញ    ព្កញិចខាំាំពៅសុ  ។ 

ព្ទី យ្ន្ទំាងសមាទ យ   ពព្ចើន្ាយង្វយឃ្វល រចាកទ  

ពទាសទកុខររឹស្រទវ    ខំស្លងព្ីឹ ទធសរយខន្ត  ។ 

់ំារពពព្ោេះអកសុល  សន្សំផលសិទធិ៍ពសរ  

អ ព់រពំជាគរាបស    ឲ្យាន្ថ្ងលពទើ់ថ្កល ចរិត ។ 

ត្តូវមនសុសអងាយុកេើទទន  ាន្សុខស្សន្សម ូណ៌្ីិ រ 

យកស័កដអិំណាចឫទធិ   រាបស សិទធិ៍ពស្លយសព្មាន្ត ។ 

ងាុពំងាើងព ើងជា   គរិព្ាថ្កន ់រ ិ់ ូណ៌្ាន្ 
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លាភផលលំពៅស្លា ន្  ាន្ដចូចរិតគរិសងឃឹម ។ 

ញារមិពិ្រមលូមកជុំ   អាករកុផំដុរំាបចរមឹ 

ស្លន្តសុខោម ន្អវ ផទមឹ   ពសើចញញឹមឥរញពញើរ ។ 

លាភផលផសុដលពផទេះ  ពព្ចើន្ពារាសយា៉ា ងព ើរៗ  

ព្ាថ្កន អវ ក៏ពកើរ   មនិ្ាចពពងើរពៅឋាន្ឆ្ងៃ យ ។ 

ត្តូវត្តង់រស់ោា រគ្នន   ឆ្ងន ំពន្េះណាពព្ចើន្ពន្ឿយណាយ 

ចងព់ចញចរពៅឆ្ងៃ យ   មាន្ចីំ ព់់៉ាេះនឹ្ងព្ស  ។ 

វកចួគរិព្ាថ្កន    ព្់ុងយកព្វើជាស្លវ ម  

ពព្ោេះកមមឯងចថ្ព្ង   គរិពោេះថ្ដពដើរមនិ្រចួ ។ 

ពគទាន្ពចា ព់ជាពទាស   ស្ព្សកអាពព្កាសថ្កឯងខូច  

ីំុ ពនាេះឯង់៉់ា ុិល់៉ា់៉ាូច  ពៅព់លេះពាល េះនឹ្ងរ់សពពគ ។ 

ចរូាំងខលួន្ខល់ខាល ច   កុពំ្សង្វចមនិ្ាន្ពទ 

ឆ្ងន ំពន្េះខំរេិះពរ    រកស លទាន្ពទើ់ាន្លអ ។ 

សពនាត សញារសិនាត ន្  មពិ្រពព្ី ៀងលាន្រាប ព់ស្លទរ 

ាំងចរិតឲ្យ្ៃន្ព្ៃរ   ព្់ុងសងវរសង្វវ រពៅ ។ 

ត្តូវត្សីត្ ទាញគ្នន    ឆ្ងន ំពន្េះណាលអសី វផលូវ 

លាភផល្សំពៅធ    ាមចរិតពៅដចូព្ាថ្កន  ។ 

ព្វើរចិាន្ផលរចិ   ឆ្ង ព់រពំី ចមនិ្យូរយារ 

ស្រលំាករកា   ពព្ចើន្រស្លរពភាល រពី  ថ្ដ ។ 
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មពិ្រភាៃ ធ្លល ព់ពៅមក   ររឹរាប ព់រកោម ន្សំថ្ច 

ជញ្ជូន្ផលកថ្ព្ម   ទកុោកពពផញើពោយចរិតសម័ព្គ។ 

ចរពៅទ ឋាន្ណា   ពគពមាត រាប ព់រាបកពទាកព 

ឈឺ្ឆ្ងអ លជយួ្រុៈ   ល ពលើកោកពឥរគរិអវ  ។ 

ត្តូវត្តង់ចំបា ់គ្នន    ពព្ចើន្ាលាឥរព្់ណ្  

ចរិតពចើកជួ់ ស្រភយ័   ភ ព់នឹ្ងស្ល ងពលងការភាន លព ។ 

មនិ្យូរពៅជាភនកព   ចាញពទាលពឈ្លកពពមើលស្លងស្លគ លព  

លកពដរូចាយោម ន្សលព  ពកើរកងវលពវញវទោន  ។ 

ីំុ ពនាេះពព្ោេះដកឹនាំ   ឲ្យរងកមមពវទនា  

ពគពចាទមួលពទាស្ល   ឲ្យមាន្ការពកើរជាកដ  ។ 

ពេរពុន្េះព្រេិះឲ្យមំា   កុសំំងថំ្កមនិ្អ  

់ូជាលាងចថ្ព្ង   យកកថ្ព្មឲ្យមាន្ឫទធិ ។ 

ពី លពព្កាយពកើរពព្ោេះលអ  លាភពលឿងសាន្ស័កដសិិទធិ 

ស្លន្តសុខពសី សម រត ិ  សម ូណ៌្ាន្ឋាន្ទលូាយ ។ 

ត្តូវត្តង់មនសុសអំុទ ូ  ពព្ចើន្វញពយាគឃ្វល រពៅឆ្ងៃ យ 

ាន្ទកុខលំាកកាយ   ចរិតរាបយមាយពលើសគណ្នា ។ 

ហ្វលពភលៀងហ្វលកព ដ   សម ូរពៅជា ព់មសំ្ល 

ពៅផទេះចរិតរញួរាប   សី វកចិចការស្រកទាំងអសព ។ 

ពដើរររពេរពេមមារព   ព្់ឹងព្ទាំអរពស្រកនុងពាេះ 
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ពន្ឿយព្ី ួយមនិ្រលសព  ពស្លកព្សពណាេះពកើរជានិ្ចច ។ 

ពេរពុន្េះរព្មាចារយ   ពលាកពាលថ្កមនិ្ព្រូវពភលច 

ស្លងលអាន្សពព្មច   រពំោេះពព្ោេះអាព្កកពាន្ ។ 

ព់ើសិន្មនិ្ព្វើពស្លេះ   ់ណាដ លពព្ោេះឲ្យរខំាន្ 

មាន្សាុន្ោ់ដលពព្ាណ្  ព្ាសព្ារពព្ាកចាកពចាលោន  ។ 

រព្មាអដារាបស     អសពពសចកដ សពងខា 

សូមពលាកីិ ចារណា   ព្រួរព្ាពមើលឲ្យស្មន្ពហ្វង ។ 

 
 

z z z z z 
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តម្រាទមើលទោគម្រតី្ព 
 

  

រូបព្រះករណុា 

រព្មាព្ី េះន្រ់រ   សព្មា ព់ទាយពជាគជា 

ពព្ាសព្ាណ្ព្ី េះករណុា ដលព់ណាដ រាបន្រសតព្ី េះអងគ ។ 

ព្់ុសព្ស ព្់ជាជារ ិ  ពព្កាមព្ី េះាទ្លូ ព្ទង ់

ឲ្យពព្់ើព្រូវទព្មង ់  រព្មាពន្េះជាព្ី េះពករ តិ៍ ។ 

រព្មាពមម េះព្រ ភី   ព្ទងព់្ារី ធាមព្កស្ស 

ជារព្មាជារសិ្ខមរ  ព្រងីូ់ ស្កពឃើញព្ាកដ ។ 

ព្់ុសព្ស ចងដ់ងឹពជាគ ចរូព់ើករកពមើលឲ្យេមរព 
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គងព់ឃើញាមស្់់់ទ ស្ដលព្់ព្ីឹ រតជា្មមា ។ 

ពលាកឲ្យយកស្ខថ្ងៃ  ឆ្ងន ំស្ដលពកើរមកផសំោន  

ពេើយ់ូករកមាព្ា  ព្គ ព់ទស្លពទើ់ឲ្យទាយ ។ 

ព់ើាន្ពលើសជាង១០ ពលាកឲ្យលុ់១០ពចញឆ្ងៃ យ 

សលពពសសសឹមទំនាយ ាមទំន្ង់ុរាបណ្មក ។ 

មនិ្ាចពមាន្គណុ្ហ្វ ឲ្យយូរការគរិរេិះរក 

លំាកង្វកថ្លលក  ព្រ ភី យកព្រមឹស្រ១០ ។ 

កសស១ ពសសពភលើងព េះ ជាពន្េះពព្ចើន្អភី័ វ  

មាន្ផទេះពព្ចើន្អួអា ព់  នឹ្ងដនុ្ោ់ទ ីឹ ងាកព ។ 

ពព្ចើន្រាបលពរាបល លួឆ្ង់ គរិព្វើា់ខលួន្ឯងណា 

កុពំព្់ើចរិតស្លវ  ស្ព្កងពទាស្លពកើរី  កមម ។ 

មាន្ផទេះពព្ចើន្ពផទរផទលព ណាសពស្រខវលព ៃលពឡាំស្លំ 

ព្រូវព វងខុសឯស្លដ ំ  ទាសពចណំាំចរពៅពទៀរ ។ 

កសស២ ព្រងជ់ងំ ឺ  ឧសាេ៍ឈឺ្ពរាបោា្ 

ឱសងពដញមនិ្ឃ្វល រ  ព្់ចាំកាយឲ្យីិ ការ ។ 

ស្ងងនួ្ផទួន្ឱសង  ផកឹរលំរពពដញពរាបោ 

ស្រព្វសថ្កន កំាលណា  នឹ្ងាន្ការងៃូរ់នាទ ន្ព ។ 

រ  ងសគមព្ទមទរុន្ព   រាបងរព្រុន្ញំុាស្លចពមាន្ព  

លាងថ្ដជរូមនិ្ទាន្ព   ញ័ររនាា ន្ពងៃូរស្់កផទេះ ។ 
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កសស៣ កដ ស់ាយ  សម ូណ៌្ចាយព្ោន្ពព់ើណាសព  

ព្ក់ ពោរពទេះ   មាន្ពសមើវងាព្រកលូ ។ 

ចរិតពងលើមរ  កទលូាយ  ញារជិញរឆ្ងៃ យរាប ព់ររពចលូ 

សមដ និ្យាយព្សួល  មាន្សណាដ ព់ោ ព់សនាដ ន្ ។ 

កសស៤ មាន្ាវពាយ ពព្់ើមខុពព្កាយកនុងទ ឋាន្ 

ឧ់រាមភោាំរព្ាណ្  ជនិំ្េះយាន្មាន្ព្គ ព់មុខ ។ 

ឈឺ្ថ្កា រពកាយមនិ្ព្សួល មន្សុសររពចលូដចូព្រសុក 

សួរស្លកពសចកដ ទកុខ  ព្ចាចពគកពររឹររួឲ្យ ។ 

ពព្់ើព្ាសពខញុំកដំរ  អាព្កកពលអមនិ្សូវពធ្លល យ 

ស ូស្លល ព់ពៅជាមយួ  ពទាេះខាល ំងពខសោយព្ទាំោម ន្ព្ទាន្ព ។ 

កសស៥ ជាព្កឡា ព់  សម រតពិ្ទី យពព្ចើន្ភី ភាន្ព  

ពព្ចើន្យាយកាល យរង្វវ ន្ព អសពរាប ព់ាន្ពាន្ស្ររយ ។ 

រាបយរងគងរ់ចិរចួ  ពទើ់ផដួចៗាន្ញយៗ  

យា៉ា ងពន្េះពទើ់ស្លងស យ ដលពព្ោពព្កាយររឹព ើងថ្ដ ។ 

ព ើងាន្១ជា៣  លាភផលងមពី ើងរាបលពថ្ងៃ 

ព ើងទាលពស្រខជិលចាយ ពទើ់រលសពអសពវញញមដង ។ 

កសស៦ពលើកសទួយញារ ិ អម ូរជារមិនិ្ឲ្យេមង 

ព្វើមពិ្រពមព្រ ផង  នឹ្ងពៅី ងសវងសព្រកលូ ។ 

មាន្ព្ទី យសម រតអិវ   ពចេះលកថ្លផសំព្់មូល 
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ទកុោកពពោយទំន្លួ  ពឃើញទំនាសពរេុះពរ ើភាល ម ។ 

ញារណិាទ ទ័លព្ក  ចលូមករករាប ព់អាន្ាម 

ព្វើភាី ោម ន្ព្ចង្វម  ឲ្យពងឿង ៃលពដលពចរិតញារ ិ។ 

កសស៧ សំី រពោច  ពព្ោេះពព្ចើន្កាចពកាងមារយាទ 

ពសលៀកាកពពព្ចើន្ខុសខាន រ ទីុ វលជារជិអួព្់ិយ ។ 

ព្ទី យ្ន្មាន្្រូចាយ ស្រាយង្វយោម ន្ស្លដ យអវ  

ខជេះខាជ យរាបយោសពដ ី  ឲ្យពគខច មនិ្ចងទ់ារ ។ 

កសស៨ អព្់ិយយស ់ុណ្យសកដខិពសពឫកស្លវ 

្ន្ព្ទី យមិន្រាប់ស្ល  ព្វើរាបជការពព្ចើន្ពរ ើរេុះ ។ 

ទ ឋាន្ភមូលំិពៅ  ចរិតពព្ចើន្ពៅដ ព្រូវជាខុស 

យកទា់ព្វើជាខពសព  ព្ទី យរ់សពមាន្ដចូោម ន្ ។ 

កសស៩សុ ចាយកណាដ លផារ  ដចូសុន្ខាពព្សកឃ្វល ន្ 

វស្លន ខពសពពងាើងថ្កា ន្  ព្រូវព្់ក់ព្វើការង្វរ ។ 

ពទាេះព្រកលូទន្ពទា់  ធ្លល ព់ដនុ្ោ់ី  កាលណា 

ឬព្រកលូថ្ងលថ្កល   ពលងសុរាបោម ន្សព្មាក ។ 

ខវលពខាវ យមនិ្ស្លដ យេរព សុខចរិតអរពមនិ្ស ូអាកព 

ាន្លុយព្រុយពៅចាកព ៤-៥កាកពពព្ក់ោកពពាេះ ។ 

កសស១០ព្រវូពសកពស្លម ព្ជកសំងកំនុងរន្ធពស្លម េះ 

មនិ្ព្់ស្េសខលួន្ពស្លេះ ាន្ស្លន្តសុខនិ្រទកុខភយ័ ។ 
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ព្វើលអាន្ផលលអ  ពដើរសកលាន្ចថ្ព្ង ។ 

គ ព់ព្ាជញាន្ផលល   គ ព់ររិ ាយិាន្អ់លកខណ៍្ ។ 

ស្លងសរយសូមព្ាថ្កន  ក់់ ញ្ាណ ដងឹពព្ៅរាបកព 

ពព្ចើន្ពទាសទាសពចាំកព នឹ្ងអំពី ើីំុ ព្់ថ្ី  ។ 

ព់ើលេះីុ រពន្េះោចព  ាន្សពព្មចសិល ៍ស្លន្រសដថ្ស 

ពងាើងយសខពសពពករ តិ៍ល   មាន្សិរ ររឹរងុពរឿង ។ 

ទសទំនាយទាយពីសសស   អសពព្រមឹពន្េះពសសចេុះព ើង 

លអអាព្កកពគជឺារពិយើង ជាកមមផល់ណាដ លមក ។ 

មាន្ព្កសឬពៅម   ី  កពំៅកមមពៅយក 

ពទើ់សង្វខ រថ្លលក  ពរៀ់ចារពស្ចងស្រងមកពអើយ ។ 

 
z z z z z 
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តម្រាម ើលមោគសតតៈមលខផា (មល្៧តួ) 
សិទធិការយ   :     អនកណាចងព់មើលពជាគសរតៈពលខផ្ចឲ្យព្ាកដ 

ពលាកឲ្យយក ថ្ងៃ ស្ខ ឆ្ងន ំ រ់សពខលនួ្់ូកផសំោន  ាន្ចនំ្នួ្់៉ាុនាម ន្ពលាក

ព្ា ព់ឲ្យពមើលខទងទំ់នាយដចូរពៅពន្េះ ៖ 

វិ្ីរា ់ថ្ងៃ 
ឲ្យរាប ព់ថ្ងៃ អាទិរយ ជា ១,  ចន្ទ ជា ២,  អង្វគ រ ជា ៣, ីុ ្ ជា ៤, 

ព្ី េស រិ៍ ជា ៥, សុព្ក ជា ៦, ពៅរ ៍ជា ៧  ។ 

វិ្ីរា ់ត្ 
ស្ខមគិសិរ និ្ង អាស្លឍ ជា១,   ស្ខ់ុសស   និ្ង   ព្ស្លី ណ៍្ ជា២, 

ស្ខមាឃ និ្ង ភព្ទ់ទ ជា៣, ស្ខផលគុន្ និ្ង អសសុជ ជា៤, ស្ខពចព្រ និ្ង 

ករតកិ ជា៥,  ស្ខីិ ស្លខជា៦,  ស្ខពជសា ជា៧ ។ 

វិ្ីរា ់ឆ្នាុំ 
 ឆ្ងន ំជរូ និ្ង មស្ម ជា១,   ឆ្ងន ំ លូវ និ្ង វក  ជា២,    ឆ្ងន ំខាល  និ្ង រកា 

ជា៣,  ឆ្ងន ំពថ្កេះ និ្ង ច ជា៤,  ឆ្ងន ំពរាបង និ្ង ករុ ជា៥,  ឆ្ងន មំាញព ជា៦, 

ឆ្ងន ំមម  ជា៧ ។ 

 ខទង់ទំនាយ: 

ក ើ ូ បានចំននួ ១៧, ១៨, ១៩ ទំនាយថ្ក ាមពជាគជា

រ់សពពលាកអនកមនិ្សូវធ្លល កពដនុ្ោ់់៉ាុនាម ន្ ព្វើរាបជការអភី័ វ ាន្លអស្រ

មនុ្ដំ់ ូងឬថ្កពៅចពំាេះមខុពគសរពសើរ, កាំំមខុពគគរហ្វនិ្នាទ  ពទាេះ់ 
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នឹ្ងាន្នាទ រសំ្ណ្ងយសស័កដ ិ ក៏ព្រូវស្រមាន្ការលំាកជាមុន្សិន្ 

ពេើយពព្ចើន្ស្រគ ព់ជាមយួនឹ្ងអនកពលង ព្ី មទាំងងនកឹខាងស្ល ងពផសង ៗ

ផង់៉ាុស្ន្តមាន្់ ញ្ាណ លមមចញិ្ចឹ មខលួន្ាន្ពោយព្សួល ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ ៧, ៩, ១០ ទំនាយថ្កព្វើរាបជការមនិ្សូវលអ 

មនិ្ាន្ព ើងយសស័កដដិចូពគឯពទៀរ ាន្លអស្រដំ់ ូងកាល រពៅពី ល

ពព្កាយស្់រជាមាន្សព្រូវ ពជាគជាមនិ្គងវ់ងស ពព្ចើន្ស្រព ើងៗ ចេុះៗ 

ពទាេះ់ គ ព់ជាមយួនឹ្ងមពិ្រភកដ ិ ឬី ងាគណាញារ ិ ក៏ព្សលាញពោន ស្រ

ដំ់ ូងភាល ម ៗ  យូរពៅនឹ្ងមាន្ពេរេុមង គងនឹ្ងោន  ឬព្វើការពៅទ ណា ៗ

ពព្ចើន្ស្រយាយទ កស្ន្លងពៅឬព្វើការជាញឹកញយ ព្់សិន្ព់ើគ ព់ជាមយួ

នឹ្ងសមណ្ៈជពី្ាេមណ៍្ាន្លអ ពលាកនឹ្ងជយួឈឺ្ឆ្ងអ លស្ណ្នាំឲ្យ

លាភផល ព់ើពទាេះនឹ្ងពៅជញួស្ព្់ពោយទ ឆ្ងៃ យាន្លអព្់ពសើរជាងពៅ

ទ ជញរ ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ ៦ ,  ១៦  ពលាកថ្ក និ្សស័យសនាដ ន្ចរិត

សុភាី  មាន្មាន្េះអរព្ន្ព គរិព្វើការអវ ពព្ចើន្សពព្មច ព្វើរាបជការលអនឹ្ង

មាន្ពគជយួឈឺ្ឆ្ងអ លឲ្យាន្លាភ យសស័កត ិ ពករ តិ៍ពមម េះ ស្រដលពមក

ខាងចងុថ្ដមនិ្សូវាន្រ ករាបយចរិត ព់ើស្់រមកព្វើជាអនកជនំ្ញួលអណាសព 

នឹ្ងសម ូណ៌្ព្់ស្េលោន នឹ្ងពសដា ី។ 

ក ើ ូ បានចំននួ  ៨,  ១៥  ទំនាយថ្កជាមន្សុសឆ្ងល រថ្វខាង

ាកយពី ចន៍្ពសចកដ  ជាអនកពចេះចាំសិល ៍វញទាពព្ចើន្ព្់ពភទ់៉ាុស្ន្តនិ្សស័យ
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ចរិតពងលើមព្សលាញពអវ មនិ្យឺរយូរ ព្រូវការព្វើការពព្ចើន្យា៉ា ង ស្រព្វើមនិ្

ាន្យូរគងស់្រពាេះ់ងព់ចាល វសនាលមមចញិ្ចឹ មខលួន្ាន្ យកអាស្ល

នាយពៅហ្វវ យឬថ្កអនកមខុអនកការ ជាព្គូទាំងអមាលពន្េះលអណាសពនឹ្ង 

មាន្ពករ តិ៍ពមម េះខពសពពងាើងពលើសវងសព្រកលូ ក៏់៉ាុស្ន្តមិន្សូវាន្ពៅកនុង 

ព្សុកកពំណ្ើរ ព្រូវព្ាសឆ្ងៃ យពៅពៅព្សុកភមូដិថ្ទ រកចញិ្ចឹ មជវីញរាម 

ទំពន្ើងខលួន្ ពចរកាលរពៅពទើ់ាន្់រិ់ ូណ៌្ ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ  ៥,  ១៤  ទំនាយថ្កនិ្សស័យចរិតពងលើមព្ី ម

ទាំងពសចកដ ព្់ព្ីឹ រតាិមព្កស្ស់ិាមាារ់សពខលួន្ ព់ើ់ិាមាាព្់ព្ីឹ រត

យា៉ា ងណា ក៏ព្់ព្ីឹ រតាមយា៉ា ងពនាេះ  ន័្យមយួពទៀរ ថ្កនឹ្ងាន្ទទលួ

មររកវងសព្រកលូឬថ្កនឹ្ងាន្ទទលួយកន្វូសម រតខិាងភរយិា ញារិ

មពិ្រទ ីឹ ងាន្់៉ាុស្ន្តព្រូវ់រវិររកុកនួ្ព់ៀរព់ៀន្ ព់ើមនិ្ដពូចាន េះពព្ចើន្មាន្ 

ជងំរឺមាា រពពរឿយ ៗ ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ  ៤,  ១៣  ទំនាយថ្កជាព្រូវការយកអាស្ល

ពៅហ្វវ យនាយ ឬជាអនកពមការលអ និ្សស័យព្រូវការពដើរពលងពសៀន្

ព្់ពមៀន្ពៅពោយទ ឋាន្នានា មនិ្ចងព់ៅកនុងព្សុកកពំណ្ើរពៅាំងមខុ

ការពោយព្សុកដថ្ទ មាន្ពសរ ពជាគលអ ពទាេះធ្លល កពពៅទ ណា ៗ ក៏មនិ្ាន្

ជាលំាក រស្មងមាន្ពគជយួឈឺ្ឆ្ងអ លយកចរិតទកុោកពពោយពមព្រ  

ព្់គលពពសចកដ សុខឲ្យ ់៉ាុស្ន្តជាអនកេឺុហ្វ ពព្ចើន្ពភលើរពភលើន្កនុងការពលង
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ពផសងៗ ព់ើសិន្ជាលេះពរឿងរាប៉ា វពន្េះាន្ចារពថ្កជាមន្សុសចម ងមាន កពាន្ 

កនុងពោព្រ ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ ៣,  ១២,  ២១  ទំនាយថ្កចរិតពងលើមពព្ចើន្

ព វឆ្ងវ ពព្កា្ង្វយ ជាង្វយ មារពរងឹ ពី លណាលអក៏លអយា៉ា ងពលើស-

ល ព់ញារមិពិ្រីឹ ងាកពាន្ពោយមិន្ខាល ចខារ់ងព់្ទី យនិ្ងេរពពន្ឿយ 

ជយួពោយអសពី  ចរិតពងលើម ក៏់៉ាុស្ន្តចរិតពងលើមអងអ់ាចកាល ហ្វន្ ព់ើព្រកលូ

ទា់ជាមន្សុសមពេងមហ្វំង នឹ្ងពៅជាអនកពលង្ ំព់ើ់ួសជាសមណ្ៈ

ព្់ថ្ី ណាសព មាន្ករិតគិណុ្គរួឲ្យពគរាប ព់អាន្ព្សលាញពជាពព្ចើន្ ។ 

ក ើ ូ បានចំននួ ១១  ទំនាយថ្កព្វើរាបជការអភី័ វ ញារិ

សនាត ន្ទំាងឡាយពគមនិ្សូវរាប ព់អាន្ ពព្ចើន្ជាអនកអារសឹញារទិ ីឹ ងពទាេះ 

ពៅអាព្ស័យជាមយួនឹ្ងអនកណា ពគពព្ចើន្មាន្ពមាត ស្ដរ់៉ាសុ្ន្តមាន្សព្រូវ 

ឬឧ់សគគចទំាសពជាដរាប់ ឯនិ្សស័យព្រូវការស្រព្រពស់ព្រសុ់ពដើរ 

ពលងី  ឯពណ្េះពៅឯពណាេះមនិ្នឹ្ង្ងឹ ព់ើ់ួសជាសមណ្ៈមាន្ញារ ិ

មពិ្រទ ីឹ ងអាព្ស័យាន្ពជាគជាពី ទយ, ជាព្គូ ឬជាសមណ្ៈ ពទើ់ាន្ 

លអពហ្វង ។ 
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តប្មាាងំខ ៅ្ ោះ នងិប្េោះេទុ ធរ ូខ  ខផសងៗប្ ចាថំ្ង ៃកខំេើត  
នងិកមាា ងំថ្ង ៃកខំេើត ឬប្ វត តកិខំេើត ផ្កាយនេ វខប្ោោះ  

ប្េមទាងំតណំាលថ្ង ៃជាមបិ្ត នងិជាសប្តវូ  
នងិតប្មាខសាពក ក់ាមេេ៌  

 

 
 

អ្ នកខដលមានកខំេើតថ្ង ៃអាទតិយ 
ពព្់ើអកសរអវគគគ ឺ : អ,  អា,  អិ,  អុ,  ពអ,  ពអា,  ាំងពមម េះគរួស្រ 

មាន្ព្ី េះីុ ទធរ ូ់ ស្់់ ទតត្រះកនត្ត ូោត្រះមហ្មក ធិត្រឹ ស 

(ព្ី េះថ្កវ យពន្ព្រ) សព្មា ព់ន្មស្លា រ់ូជាពទើ់ាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 
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  ១) ត្រះអាទិតយ ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជា 

មាច សពស្លងព្ី េះអាទិរយព ើងពោយយករាបជស េ៍៦មាឌ្មក់ំា៉ា ន្ពលមអរិ 

ជាផងព់េើយរ ុពំោយសំី រពី ណ៌្ព្កេមចាសព ព្ី មពោយទឹកអព្មរឹក៏

់ពងាើរជាអងគព្ី េះសុរយិាទិរយពទី ទិន្ករព ើង  មាន្ី ណ៌្កាយព្កេម 

ព្ទងទិ់ី ាភរណ៍្ព វៀលឆ្ងវ រពពព្ាងព្ារពៅពោយស្កវ់ទមុរាបគ ឯវញមាន្

ក៏ព្កេមព្ទងរ់ាបជថ្ព្កសរ(រាបជស េ៍)ជាាេន្ៈ សាិរី ធដឦ៏ស្លន្ទិស ។ 

តំណ្ដេករឿងថា : 

    ) កនុងព្ោមយួពនាេះ ព្ី េះព្ី េស រិ៍ពកើរជាអាចារយទិស្លាពមាកខ,

ព្ី េះអាទិរយពកើរជាមាណ្ី  ាន្ពៅពរៀន្សិល ស្លន្រសដកនុងសមាន កពព្ី េះ

ព្ី េស រិ៍ អាចារយក៏ពលើកនាងចន្ទឲ្យពៅជាភរយិា ព្ី េះអាទិរយពព្រកអរ

ពេើយក៏យកនាងចន្ទពៅទកុកនុងដនាល ព់មាស រចួចលូពៅកនុងថ្ព្ី រកព់េះ

ស្ផលពឈ្ើ, ព្ី េះអង្វគ រពកើរជាីិ ទា្រ ាន្ចលូពៅរមួរសពជាមយួនឹ្ងនាង

ចន្ទកនុងដនាល ព់, ព្ី េះព្ី េស រិ៍ដងឹពេរកុារណ៍្ពនាេះជាដរាប់មកពេើយ 

លុេះព្ី េះអាទិរយព្រល ព់មកី  ថ្ព្ី ចលូពៅរកព្ី េះព្ី េស រិ៍ ពឃើញថ្កម រព

ស្លល ោកពជា៣កស្ន្លង ពេើយក៏សួរថ្ក : សី វថ្ងៃព្ី េះអាចារយធ្លល ព់ោកពព្រមឹ 
ស្រ ២ ថ្កម រព ថ្ងៃពន្េះពមដចក៏ោកពដលពពៅ ៣ ?  ព្ី េះព្ី េស រិ៍រ់ថ្កព់ើ 

អនកណាចងដ់ងឹការណ៍្ជាកពចាសព  ចលូពៅព់ើកព្គ់ដនាល ព់មាសពមើល

ពៅ ! ព្ី េះអាទិរយក៏ព់ើកពមើលពឃើញព្ី េះអង្វគ រ ក៏ពលើកព្ី េះខ័ន្ព ើងនឹ្ង 
កា ព់ីិ ទា្រ, ីិ ទា្រក៏សទុេះពហ្វេះព ើងពៅពលើអាកាសពេើយព្រល ព់
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យកព្ី េះខ័ន្ស្ល ព់ចនិ្រ ច្ ំស សៈព្ី េះអាទិរយស្់ក ព្ី េះអាទិរយក៏ចា ព់ចព្ក 

ពចាលពៅព្រូវីិ ទា្រោចពពជើង ។ 

  ខ) កនុងកាលជនំាន្ពមនុ្  ព្ី េះអាទិរយពកើរជាាន្រ  ព្ី េះអង្វគ រពកើរជា

ព្ាន្ មាន្ថ្ងៃមយួពនាេះព្ាន្ារពពោ ព្ាន្ក៏ព្ាចពពដើរាមរកពោ

ព្ស្ល ព់ស្រពឃើញាន្រពៅពលើព្់ោ់ពឈ្ើ ក៏ពរ ើសដុដំពីចាលពៅព្រូវ

កាលាន្រស្់ក ។ 

តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ការស្ដលព្ី េះអាទិរយស្លងពោយរាបជស េ៍ពនាេះ ពទើ់ព្វើឲ្យមាន្

និ្សស័យទំន្ងរាបជស េ៍ ាមស្ដលពាលពរៀងមកថ្កជាសរវមាន្និ្សស័-

យព្សលាញពយស ព្សលាញពស្លអ រ ពេើយជាសរវេឺុហ្វ មាន្មាន្េះ 

ព្់កាន្ពខលួន្  ់ ញ្ាណ រេ័ស ចរិតោចពណារព ព្រូវការព្សលាញពពភឿន្ភក័ដ ិ

ហ្វ ន្ាន្ហ្វ ន្់ង ់ ពព្ចើន្កពំ្ា ព្រូវការជាឥសសរៈ មនិ្ាមអនកណា 

ព្ី េះអាទិរយជាកនូ្ព្់ស្លព្ី េះព្ី េស រិ៍ និ្ងជាស្លវ ម នាងចន្ទ  ជាសព្រូវ

នឹ្ងអង្វគ រ, អង្វគ រជាស្លហ្វយនឹ្ងនាងចន្ទ ខសពងារស្ដលពាលដលព

និ្សស័យដពូចនេះ ក៏ពព្ាេះធ្លរពុភលើងជាពោលមាន្ី ណ៌្ព្កេម គជឺាី ណ៌្

រ់សពពភលើងពន្េះឯង ពកចអិាចារយពាលថ្ក ដងួផ្ចា យព្ី េះអាទិរយជាផ្ចា យ

សំខាន្ព គរួពព្់ៀ់ព្់ស្េលព្ី េះរាបជា ឯផ្ចា យដថ្ទៗពព្់ៀ់ដចូ់រវិរ 

ពោយ់រវិរទាំងអសពពនាេះព្រូវាន្អំណាចី  ព្ី េះអាទិរយជាមនុ្សិន្ពទើ់ 

មាន្អំណាច(ជ ព់ថ្េវហ្វវ ) អាទិរយជាផ្ចា យា់ពព្ោេះ ។ 
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ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

 ស្រងរួ់ ទមុរាបគថ្ងៃរវ ី សុទធសឹងររ័នមណ្ វរឆ្ងយា  រសម ព្សសពរេះ

ព្ស េះ វថី្កល   ស្លអ រសមពស្លភាភាី ី ណាណ ី ណ៌្ព្កេម ។ សណាា ន្

ធ្លរីុ ណ៌្ី ណ្ណ រាបយព្ាយព្ារពព្ាង អលង្វា រាបមេមរពោម ន្ គងមាន្

ទឹកដមី ណ៌្កណិ្ការថ្កល ទាំងព្ី ម  រវពីចាម វសី្ចងស្សងសុរពិយន្ ។ 

 

x  x  x  x  x 
 

 
 

អ្ នកខដលមានកខំេើតថ្ង ៃចន ទ 
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 ពព្់ើអកសរ កវគគៈ គ ឺក,  ខ,  គ,  ឃ,  ង, ាំងពមម េះគរួមាន្ព្ី េះីុ ទធ

រ ូ់ ស្់់  ត្ទង់ត្ ទានអភ័្យ (ហ្វមសមុព្ទ  ឬអភយមពុ្ទៈ ) ់ូជានឹ្ង

មាន្ពសចកដ សុខ ពសចកដ ចពព្មើន្ ។ 

  ២) ត្រះចនទ  ាមរណំាលពរាបហ្វស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជាមាច សព

ស្លងព្ី េះចន្ទី  នាងពទី ក ញ្ាណ  ១៥ រ ូ់   ពោយរាបយព្ី េះពវទឲ្យនាងក ញ្ាណ

ទាំង ១៥ រ ូ់ ពនាេះលអិរជាផង ់  ពេើយរ ុេំ ុមពៅពោយសំី រពី ណ៌្ពខៀវខច 

(ី ណ៌្ស្ផលចាន្ពព្សោល)និ្ងពព្ាេះព្ីំ ពៅពោយទឹកអព្មរឹ ក៏់ពងាើរាន្

ជាព្ី េះចន្ទពទវ់ុព្រព ើងមាន្ី ណ៌្កាយជាី ណ៌្សុ ន្នួ្ព្ទងទិ់ី ាភរណ៍្ 

ស្កវព្់ាលីិ ចពិ្រ ឯវញមាន្ី ណ៌្ស្កវមកុាដ  ព្ទងអ់សសរាបជ (ពសេះ) ជា 

ាេន្ៈសាិរកនុង់ុី វទិស ។ 

 តំណ្ដេករឿងថា : 

   ) កនុងកាលព្ោមយួពនាេះព្ី េះរាបេូពកើរជាគេ់រ  សមយ័ពនាេះព្ី េះ 

ចន្ទពកើរជាអនកទ័លព្កមាន កព   ពៅ់ុលព្ាកពព្ី េះរាបេូយកមកព្វើពដើមទនុ្ 

លុេះកាលជាយូរមក ព្ី េះរាបេូគេ់រ ក៏ពៅទារព្ាកពី  ព្ី េះចន្ទកមសរព 

ព្ី េះចន្ទោម ន្ព្ាកពនឹ្ងសង ក៏ល់ររពពៅលាកពខលួន្ីួ ន្ពៅមយួកស្ន្លង, 

ឯព្ី េះពៅរព៍កើរជាអនកជនំ្ញួមាន កពជាមពិ្រភកដនឹិ្ងរាបេូគេ់រ  ពចញ 

ដពំណ្ើ រពៅជញួ ក៏ពៅ់៉ាេះចពំ្រងក់ស្ន្លងស្ដលព្ី េះចន្ទីួ ន្ ពេើយនាំ

ពសចកដ មកព្ា ព់ព្ី េះរាបេូជាសមាល ញពឲ្យព្ជា់ ព្ី េះរាបេូក៏ពៅាមចា ព់

យកខលួន្ព្ី េះចន្ទ  ពី លពនាេះព្ី េះីុ ្ពកើរជាសុន្ខ ពឃើញពេរកុារណ៍្
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ចា ព់ដពូចាន េះ ក៏នឹ្កអាណិ្រដលពព្ី េះចន្ទ ពទើ់សទុេះពលារពៅខាំព្ី េះរាបេូ 

ព្ី េះចន្ទក៏ពោេះខលួន្រចួររពារពពៅ ។ 

  ខ) កនុងអរ រក់ កន្លងមកពេើយ ពសដាេីសវញស័យមាន្់ុព្រ ៣

នាកព កាលពសដាី់ ិាដលពកាលករិយិាពេើយ  ់ុព្រទាំង ៣ ាន្និ្មន្ត

ពលាកមកព្វើ់ ុណ្យ លុេះដលពពី លោកពាព្រឬរាប ព់ាព្រ ់ងព្់ុសជា្ំ

ាន្ផតញលមាស ់ង់នាទ ព់ាន្ផតញលព្ាកព ឯចសំ្ណ្ក់អូន្់ំផរុោម ន្ផតញល

មាសផតញលព្ាកពនឹ្ងពគ ពទើ់យកព្រពឡាកមកព្វើភាជន្ៈោកពាយរាប ព់

ាព្រ ពេើយ់ងព្់ុស្អំ្ោិា ន្ថ្ក សូមឲ្យពៅពកើរជាព្ី េះអាទិរយ់ំភលឺ

ពលាក  ់ង់នាទ ព់អ្ោិា ន្ថ្កសូមពកើរជាព្ី េះចន្ទ់ ំភលពឺលាក ់អូន្ព្់ុស

់ំផរុាន្ឮដពូចាន េះក៏ពព្កា្ ពទើ់អ្ោិា ន្ថ្ក សូមពៅពកើរជា់ងព្់ុស្ំ

រ់សពព្ី េះអាទិរយ ព្ី េះចន្ទពនាេះ,រមកព្់ុសទាំង ៣ នាកពលុេះដលពមរណ្ៈ

ពេើយក៏ាន្ពៅកាន្ពយកកពំណ្ើរាមព្ាថ្កន ព្គ ព់ោន  ់អូន្ព្់ុសរចូពនាេះ 

ាន្ពៅពកើរជាព្ី េះរាបេូ ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ឯព្ី េះចន្ទពន្េះស្លងពោយនាងពទី ក ញ្ាណ  ១៥ រ ូ់   ដពូចាន េះព្ី េះចន្ទ 

ពទើ់មាន្និ្សស័យព្់ដពំ្់សងនឹ្ងព្ស  គរឺ ូ់ ស្លអ រ, ទន្ពភលន្ព, ព្សសពពព្សៀវ,

គរួឲ្យព្សលាញពជាព្់រសិា,ព្រូវពោយកាី យពឃ្វល ង, ចរិតង្វយស្ព្់ព្កឡា ព់ 

ពព្ចើន្ស្លអកពលគន្, ស្សន្អពនាទ កអពនាទ ល, េឺុហ្វ, ពព្ចើន្ភាញ កពពផអើល, ព់ើ 

កាលណាពកលៀវកាល ក៏ពកលៀវកាល យា៉ា ងភសិវង ់ គរួពចេះដងឹលកខណ៍្ព្ស ដចូ 
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នាងចន្ទ ។ ាមរព្មាពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព់ើអនកណាលកខណាកមុចន្ទ ពគ 

ពព្ចើន្ទាយថ្ករ ូ់ ស្លអ រ មាន្់ុណ្យ ់រ ិ់ ូណ៌្ពោយព្ទី យ យស, រព្មា 

ចព្កទ ់ន្ ព្់កាន្ពថ្កជាលកខណា់ដញសន្ធិ មាន្គណុ្ព្់ពសើរ អាចការារ 

ន្វូភយន្តរាបយាន្ រព្មាស្រងពាលថ្ក ជាអនកសនិទធស្លន លព្សលាញព 

ជាមយួនឹ្ងីុ ្  ព់ើីុ ្ព្រូវនឹ្ងចន្ទ ចន្ទព្រូវនឹ្ងីុ ្ កនុងដងួជាពេើយ 

លអណាសព ឯចន្ទពន្េះជាភរយិារ់សពអាទិរយ ស្រមនិ្ព្រូវនឹ្ងអាទិរយ ពព្ាេះ 

នាងចន្ទព្វើពមាេះមនិ្ោ ព់នឹ្ងព្ី េះអាទិរយ សហ្វយសមន្ពនឹ្ងអង្វគ រ ដពូចាន េះ 

ព់ើចន្ទនិ្ងអង្វគ រទាំងី  រដងួរមួរាបស ោន  ពព្ចើន្់ណាដ លពៅជាចរិតរវេះរវម 

កនុងមារពុ្ោម ឯចន្ទពន្េះជា្ ារ់សពព្ី េះព្ី េស រិ៍ ់៉ាុស្ន្តមនិ្ព្រូវនឹ្ង 

ព្ី េស រិ៍ពទៀរពព្ាេះព្ី េស រិ៍ជាអនកសាិរពៅកនុងស ល្មច៌លូខាង 

អាទិរយស្ដលជាកនូ្ព្់ស្លរ់សពខលួន្ ពេើយធ្លល ព់និ្យាយព្ា ព់អាទិរយថ្ក 

ចន្ទសហ្វយនឹ្ងអង្វគ រ ពោយពេរពុន្េះពទើ់មនិ្ព្រូវនឹ្ងព្ី េស រិ៍, 

ព្ី េស រិ៍ព្រូវនឹ្ងចន្ទឬចន្ទព្រូវនឹ្ងព្ី េស រិ៍ពព្ចើន្ពថ្កា លពលើកពទាស 

ោន មនិ្សូវលអ  ចន្ទសអ ព់ណាសពគរឺាបេូ  ពព្ាេះរាបេូរ ូ់ មនិ្ស្លអ រ ព្រូវការ 

ចអំក ក ឺយឲ្យចន្ទ ដចូរាបេូនឹ្ងចន្ទពព្ចើន្មាន្អន្តរាបយដលពអនកជា 

មាច សពជា ។ 

ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

 ចន្ទពសលៀកាកពសំី រពពោមី័ ន្រសដ ស្រងពព្គឿងី ណ៌្ពលឿងស 

ស្លល រព សម ុរព្ចាលពផលកសមព្់វរត ិ មកុាដ សភាវររ័នពរឿងរសម  ។ 
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 ផ្ចល សពស្ផលងាកពស្រងរ ូងមណ្   ី ណ៌្ទឹក់ឹង វពីដញព វៀលថ្ វ 

ស្ចងចាំងស្សង់ភារនាទ លោលដចូថ្ងៃ            មាន្សិទធ ជយ័ពជាគមងគល 

វញមលោា ន្ ។ 

x  x  x  x  x 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្ នកខដលមានកខំេើតថ្ង ៃអ្ងាា រ 
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 ពព្់ើអកសរ ចវគគៈ គ ឺច,   ,  ជ,  ឈ្,  ញ,  ាងំពមម េះគរួមាន្ព្ី េះ

ីុ ទធរ ូ់ ស្់់ព្ទង ់ពសយាសន៍្ ់ូជាមាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 

  ៣) ត្រះអង្គា រ ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជា 

មាច សពស្លងព្ី េះអង្វគ រព ើងី  មេិងា (ព្ក់ ) ៨ រ ូ់    គពឺ្ទង ់រាបយព្ី េះពវទ 

ឲ្យព្ក់ លអិរផង ់ ពេើយរ ុេំ ុមពោយសំី រពី ណ៌្ព្កេមពសទើរ(១) គីឺ ណ៌្ 

រ់សពស្កវីិ ទាយ ពេើយពព្ាេះព្ីំ ពោយទឹកអព្មរឹ ក៏ពកើរជាអងគព្ី េះ 

អង្វគ រពទី ពរឿងរទឹធ ព ើង  មាន្ី ណ៌្កាយជាី ណ៌្ស្កវីិ ទាយ      ព្ទងរ់រ័ន 

ពកាមនិ្ជាអាភរណ៍្ មាន្វញមាន្ជាី ណ៌្ទទឹម ព្ទងរ់ាបជកាសរ(២) (ព្ក់ ) 

ជាាេន្ៈ សាិរកនុងអាពគនយ៍ទិស ។ 

 តំណ្ដេករឿងថា : 

    ) កនុងកាលជាន្ពមនុ្ ព្ី េះអង្វគ រពកើរជាពសដចរាបជស េ៍សុ ស្លចពសរវ 

មាន្មដងពនាេះ អងឹសរវជា ព់ទទឹងករាបជស េ៍ ព្ោពនាេះអាទិរយពកើរជាសរវ

ព្រពសេះ   ពសដចរាបជស េ៍ពៅឲ្យជយួ  សរវព្រពសេះក៏ពចាេះកពសដចរាបជ-

ស េ៍ទមលុេះស្េកេួរយក អងឹពនាេះពចញាន្ ។ 

   ខ) កនុងកាលជាន្ពមនុ្ ព្ី េះពៅរព៍កើរជាដងគរពពឈ្ើថ្ម៉ាស្លកព ព្ី េះអង្វគ រ

ពកើរជាពសដចពារសិ្លទ ពចញពៅព្់ពដញសរវ ដងគរពថ្ម៉ាស្លកពក៏ចីំ ព់

ពជើងាន្ពសចកដ លំាកយា៉ា ងខាល ំង ។ 

                                                            

១- ី ណ៌្សុ ជមពូ, ាមន័្យមយួពទៀរថ្ក ជាី ណ៌្ទទឹម ។ 

២- ចា ព់ខលេះថ្ក ព្ទងខ់ររាបជ(លា) ជាាេន្ៈ ។ 
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   គ) កនុងកាលជនំាន្ពពព្ី ងនាយ ព្ី េះអង្វគ រពកើរជាពឈ្ើស្កេះ ព្ី េះរាបេូ

ពកើរជាពភលើងថ្ព្ី  រាបលោលមកព េះពឈ្ើស្កេះ ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ផ្ចា យព្ី េះអង្វគ រជាផ្ចា យា់ពព្ោេះ ស្់៉ាកខាងអាព្កកពស្លងពោយ

ព្ក់  ដពូចាន េះនិ្សស័យនិ្ងពសចកដ ពចេះដងឹរ់សពអង្វគ រពទើ់ព្ៀ់ោន ាន្

នឹ្ងព្ក់  ពព្ាេះព្ក់ ពព្ចើន្លៃងនិ់្ងយឺរយា៉ា វណាសព មន្សុសណាជា

លកខណាកមុអង្វគ រមន្សុសពនាេះពព្ចើន្មាន្ចរិតពៅដ ងជំាញកឹញយ ចរិតរងឹ, 

ចរិតរេ័ស,  ចរិតង្វយ,  ចរិតរចិ,  ចរិតជរូលវ ង,  ង ព់ងលុ,  រពលារលាំ, 

ពរងាង, ណូ្ងណាង, ព្វើការង្វរពព្ចើន្រេ័សេួសពេរ ុស្រថ្កមនិ្សូវ

ជាអាព្កកពណាសពពទ  ព់ើព្វើរាបជការពព្ចើន្ស្រាន្ចពព្មើន្ី  ដំ់ ូងភាល ម ៗ 

លុេះយូរពៅនឹ្ងស្ល់រលា់ពៅឯងៗ ីំុ ពនាេះនឹ្ងមាន្ការទមាល យស្រខលួន្ឯង 

ពព្ចើន្ជាអនកព្ី ពហ្វរព្ី ហ្វវខាងការស្ចចង ់  រណាែ រងឹ  មាច សពជាពព្ចើន្

លំាកកនុងផលូវកាមាមវញស័យ និ្សស័យព្រូវោន នឹ្ងសុព្ក ពព្ាេះជាមពិ្រ

នឹ្ងោន  ពព្ៅី  ពនាេះឥរមាន្ព្រូវនឹ្ងអវ   ជាសហ្វយជាមយួនឹ្ងចន្ទ,  ព់ើ

ព្រូវពៅរ,៍ ព្ី េស រិ៍, រាបេូ, អាទិរយ ពព្ចើន្យកោន ជាពទាសទាលពស្រ

ាន្  ព់ើសិន្ជាដលពថ្កន កពពសរ ចរមាន្មកក៏គងស់្រទកុចរិតាន្ពោយ

កព្ម ពរឿងពន្េះធ្លល ព់ាន្សពងាររចួមកពេើយ ព់ើនិ្យាយី  ពសចកដ កាល - 

ហ្វន្វញញ គឥឺរមាន្ស្ព្កងខាល ចអនកណាង្វយោយ ព្រូវការខាងវយកា ព់ 

ចាកពស ព់ ជាអនកពលងសុ ផកឹពកអងកាអ ង  ពវលាស្លងក៏ស្លងាន្ភាល ម  
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ពព្ចើន្ជាអនកលៃងក់នុងការជស្ជកពព្ចើន្ ពព្ចើន្ាន្ជាមខុជាការពលើពគ 

់៉ាុស្ន្តព្វើលអមនិ្ាន្យឺន្យូរ ពព្ចើន្ទមាល កពពចាលរសំ្ណ្ងនាទ  ព់ើរាប៉ា ព់រង 

ការរាបជការនឹ្ងលាពចញវញញយា៉ា ងង្វយ អង្វគ រពន្េះសពងារាន្ង្វយ 

ព្់ស្េលោន នឹ្ងចន្ទ ពព្ាេះការព្ី ួរោន  ព់ើសិន្ជាចរមកព្រូវនឹ្ងចន្ទកដ  

ឬចន្ទចរមកព្រូវនឹ្ងអង្វគ រកដ  ពព្ចើន្ធ្លល កពចរិតជាដរាប់ ផ្ចា យដងួពន្េះ 

ព្់ស្េសមនិ្ាន្ព ើយពព្ាេះជាមាច សពថ្ន្សន្រង្វគ ម   និ្សស័យកាល    ព្វើជា

ទាហ្វន្លអ ់៉ាុស្ន្តមាន្ពទាសចររិជាមាច សពផទេះ ។ 

ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

ជមពូី ណ៌្ី័ ន្រសដថ្ងៃអង្វគ រជាន្កខរត      មណ្ ររ័នព្់វលោលភលជឺាំ 

ស្លរសាវ លង្វា រស្លអ រសវ៉ា រង្វ៉ា ម  ីិ ចរិតោំពោយរចនាស្លា ី រ់វរីិ រ។

ី ណ៌្កាយកាល យព្ារព្ាយស្លយសី វទ     ស្សង វទីវ រសម រងុពរឿងឫទធិ៍

កាយុី លពី ញមណ្ឌ លដចូជាសិទធិ៍  កាយឫទធិររឹស្ររ  កស្់ក អនិ្ពអអ  ។ 

 

x  x  x  x  x 
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អ្ នកខដលមានកខំេើតថ្ង ៃេធុ 
ពកើរពី លថ្ងៃ ពព្់ើអកសរ ដវគគៈ គ:ឺ ដ,  ឋ,  ឌ្,  ឍ,  ណ្, ាំង 

ពមម េះ ។  ពកើរពី លយ ព់ពព្់ើអកសរ យវគគៈ គ ឺ: យ,  រ,  ល,  វ  ។ 

ព់ើពកើរពី លថ្ងៃ គរួមាន្ព្ី េះីុ ទធរ ូ់ ស្់់ព្ទងា់ព្រ (់ ាព្រ) 

ពព្ាសពវពន្យយ ។ ព់ើពកើរពី លយ ព់ គរួមាន្ព្ី េះីុ ទធរ ូ់ ព្ទងព់្់ថ្ក ព់កនុង

ថ្ព្ី ាលិពលយយកៈព្់ចាំ់ូជា មាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្។ 

   ៤) ត្រះរធុ  ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជាមាច សព

ស្លងព្ី េះីុ ្ព ើងី  ពសដចគជស្លរ ១៧ រ ូ់  ពោយយកមក់ំា៉ា ន្ពលមអរិ

ជាផងព់េើយរ ុេំ ុមពោយសំី រពី ណ៌្ថ្់រង ី ណ៌្សលឹកពឈ្ើចាសព 

ពព្ាេះព្ីំ ពោយទឹកអព្មរឹ ក៏់ពងាើរជាអងគព្ី េះីុ ្ព ើង ពៅថ្កព្ី េះីុ ្-
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ពទី ពទវ មាន្ី ណ៌្កាយជាី ណ៌្ស្កវមរករ ព្ទងទិ់ី ាភរណ៍្ស្កវមរករ 

ឯវញមាន្ជាី ណ៌្មណ្  ព្ទងគ់ជគពជន្រន្ទ(ពសដចដរំ  )ជាាេន្ៈ សាិរពៅកនុង

ទកសិណ្ទិស ។ 

 តំណ្ដេករឿងថា : 

   ) កនុងកាលមនុ្នាយ ព្ី េះីុ ្ពកើរជាពសដច ទទន្ត ព្ី េះអង្វគ រពកើរជា

ពស្លណ្ឧរតរ អារការពភលកុពសដច ទទន្ត ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ព្ី េះីុ ្ពន្េះស្លងពោយដរំ   ព្់សិន្ព់ើនឹ្ងទាយនិ្សស័យ ព្រវូ 

ព្ៀ់ោន នឹ្ងដរំ  ថ្ក និ្សស័យទន្ពព្ជាយ ករិយិាពរៀ់រយ វចាី  ពរាបេះីិ ស្ល 

មារយាទព្សគរពព្សគ ំជាដងួថ្ន្ីុ ទធិចររិឆ្ងល រកនុងការនិ្យាយ ឬជាមាច សព 

ថ្ន្ការចរចា លកពដរូ លអិរសុខុម ស្រខាន្ខាងការពចេះដងឹពព្ចើន្យក 

ពព្់ៀ់នឹ្ងពលាកខលេះ ពេើយពព្ចើន្មាន្ចរិតឆ្ង ព់ថ្កន ំងថ្កន កព ផ្ចល សព់ដូរគនិំ្រ 

រេ័សកនុងការនិ្យាយ ព់ើីុ ្ចរមនិ្សូវលអពព្ាេះជាកា កណ្ណ  នាំមខុ 

លកខណាពព្ចើន្ពជរសដ ឲ្យពគង្វយនិ្យាយក៏មនិ្សពងាៀរព្រពចៀក ព្រូវការ 

រាបំពព្ចៀងព្់គរំន្រន្ត  ជាអនកព្់ី័ ន្ធ និ្ងជាមពិ្រជាមយួោន នឹ្ងចន្ទពព្ាេះ 

និ្សស័យព្់ស្េលៗោន  ផ្ចា យព្គ ព់ដងួសពងារពឃើញពព្ចើន្រស្អងចរិត 

ព្ី េះីុ ្ ព់ើសិន្នឹ្ងឲ្យពទាសក៏មនិ្ជាអាព្កកពណាសពណា ព់ើីុ ្ចរពៅ 

ព្រូវនឹ្ងផ្ចា យឯពទៀរ ៗ   ក៏មនិ្សូវឲ្យមាន្ពសចកដ ពៅដ ព្កហ្វយ់៉ាុនាម ន្ 

ព់ើដពំណ្ើ ររមួោន នឹ្ងអាទិរយ ព្វើឲ្យអាទិរយអន្ពកមាល ំង់ន្តិច ីុ ្ររឹស្រខាល ំង 
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ព ើង ទាំងពន្េះពព្ាេះីុ ្មាន្និ្សស័យព្រជាកពព្រជណំាសពអាចអន្ទងទាញ 

ដងួផ្ចា យដថ្ទៗឲ្យពទារទន្ពអន្ពពៅាមោន ស្ដរ សមនឹ្ងាកយថ្ក “ីុ ្ជាទ  

ាំងថ្ន្ទឹក” ទឹកជាទ ពកើរសី វវរាុព្ីឹ កាលាវលលិពផសងៗ ដពូចាន េះអណំាច 

ីុ ្ពទើ់ទាញយកអាទិរយឲ្យអន្ពងយផងាន្ ដចូីុ ្ពៅកនុងធ្លរទឹុក 

ព់ើអាទិរយចរមកព្រូវឬអាទិរយចរមកពៅកនុងធ្លរទឹុក ីុ ្មកព្រូវ ក៏ព្វើឲ្យ 

អាកាសព្រជាកពពព្សង ជនួ្កាលក៏មាន្ពភលៀងធ្លល កពផងាន្   អំណាចីុ ្ 

ចរជលពនឹ្ងអាទិរយ ឯចសំ្ណ្កផ្ចា យដថ្ទៗក៏លអណាសពស្ដរ ជាទ ាំងថ្ន្ 

សរ ិព់ើីុ ្សាិរពៅកនុងទ អាព្កកពមាច សពជាក៏ពព្់ើសរមិនិ្ាន្លអ ស្រព់ើ 

ីុ ្សាិរពៅលអពេើយ សរក៏ិរងឹររឹស្រលអណាសព  អាចោំារភយ័ឲ្យ 

ីួ កី ងសញារាិន្  ីុ ្ជាផ្ចា យសុភពព្ោេះ ។ 

 ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

 ី ន្រស្លដ ភរណ៍្ីុ ្ី ណ៌្ថ្់រងចាសព  ររ័នឱភាសណ្ េិរញ័ពដញ

ពផលកពផ្ចល យ   មរករព្សសព់ញ្ចងគព ើរឆ្ងយឆ្ងវ យមខុពព្កាយ  រសម 

ពស្លយស្សន្សុងពសើន្ពកើន្ស្សន្ទវ  ។ 

 ារីុ ្លកខណាព ើរ់វរលអពខៀវព្សសព  ី ណ៌្សលឹកពឈ្ើចាសព

លអដលពទ   សមនឹ្ងមរករី ណ៌្ថ្កល កាញ្ចន៍្ស្កវមណ្   ពរឿងឫទធិរងឹរងុពរឿង

ពងាើងរាបស  ។ 

 

x  x  x  x  x 
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អ្ នកខដលមានកខំេើតថ្ង ៃខៅរ ៍
 ពព្់ើអកសរ រវគគៈ គ ឺ :  រ,  ង,  ទ,  ្,  ន្,  ាំងពមម េះគរួមាន្ព្ី េះ

ីុ ទធរ ូ់ ស្់់នាគព្់កព ់ូជាមាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 

  ៧) ត្រះកៅរ ៍ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជាមាច សព

ស្លងព្ី េះពៅរព៍ន្េះព ើងី  ី យគឃៈ(ខាល ំ្)ំ ១០ រ ូ់  ពោយរាបយព្ី េះពវទឲ្យខាល  

ពនាេះលអិរជាផង ់ ពេើយពទើ់ព្ទងយ់កសំី រពី ណ៌្ពៅម ពសទើរេ ុមេរ

ពព្ាេះព្ីំ ពោយទឹកអព្មរឹ ក៏ពកើរព ើងជាអងគពៅរព៍ទវរាបជ  មាន្ី ណ៌្

កាយជាី ណ៌្ពៅម ពសទើរ  ព្ទងរ់រ័នន្ លជាទិី ាភរណ៍្  ឯវញមាន្ជាី ណ៌្

មរករ ព្ទងី់ យគឃរាបជជាាេន្ៈសាិរកនុងនិ្ររ ទិស ។ 
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   ) កនុងកាលមនុ្នាយ ព្ី េះពៅរព៍កើរជានាគរាបជ ព្ី េះអង្វគ រពកើរជា

អាលមាព យ (េមី សព) ាន្ចា ព់ពសដចនាគយកពៅឲ្យពររាបំឲ្យពគពមើល

ពេើយាន្ទទលួពសចកដ លំាកដលពខលួន្យា៉ា ងថ្ព្កស្លង ។ 

តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

ព្ី េះពៅរព៍ន្េះជាផ្ចា យ្នុ្្រំងពចញី  ព្ី េស រិ៍ ពេើយស្លងី  

ខាល   ដពូចាន េះពទើ់ទាយនិ្សស័យព្់ដចូព្់ចមនឹ្ងខាល   ព្សលាញពករិតយិស 

រស្វងភយ័ពព្ចើន្ាលមាន្ទិដាញមាន្េះ  កាល ហ្វន្  ព្រូវការគ ព់សមនឹ្ងាល

អនកពលង  ព្សលាញពការចាំងរាបំងជលពព្់ស្េលោន នឹ្ងអង្វគ រ  រ ូ់ រាបងមនិ្

ស្លអ រ     ស្រមាន្ឫករាបស គរួឲ្យពគស្ព្កងខាល ចដលពជន្ជាសព្រូវ   ពព្ចើន្ស្រ

ពសៃៀម ៗ និ្យាយេឹុម ៗ សពនាត សដលពខលួន្ង្វយ េឹងហ្វងំ ហ្វ ន្ាន្

ហ្វ ន្់ង ់  ព់ើជាឃុន្នាងពព្ចើន្មាន្ឫកពកាងកាច ់៉ាុស្ន្តនាយពៅហ្វវ យ

ចលូចរិតព្សលាញពណាសព  ព្វើការអវ ពព្ចើន្រាប់ទា់ាន្យឺន្យូរ សរិ

់ ញ្ាណ ពមាេះមរុមនិ្ព្ី មចាញពពព្់ៀ់អនកណាង្វយោយ មនិ្អាចអនក

ណាយកពព្់ៀ់ាន្  ពព្ចើន្មាន្ចរិតគនំ្ុំី ាាទ ចលូចរិតផគរពផគងខ់លួន្ឯង 

ព្រូវការព្រងព់ៅព្រងម់កជាោចពខារ ជាអនកព្់ក់ពោយឧាយកល

មាយា   ពព្ៅី  រាបេូពចញមនិ្ព្ី មជាមពិ្រនឹ្ងអនកណា   ព់ើសិន្ជាអង្វគ រ

ផងររឹស្រមនិ្ព្រូវោន ស្ងមពទៀរ   ោម ន្អវ នឹ្ងព្រូវការសិកាសូព្រពរៀន្ខាង

វញទាការ ់៉ាុស្ន្តមាន្់ដញភាណ្លអ  ង្វយពព្កា្ង្វយព្សលាញព  ជាផ្ចា យ

ា់ពព្ោេះ្ទំ ់ំផរុ  ជាមាច សពថ្ន្ការកសិកមមនិ្ងអារយ្ម ៌  អរព្ន្ពរនឹ្ង
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ពសចកដ លំាកពន្ឿយេរព, ស្់៉ាកខាងពហ្វរាបចារយ  ារាបងំ េិណ្ឌ ូ  មាន្

ពសចកដ ពការខាល ចសញ ព់ស្សញងនឹ្ងផ្ចា យដងួពន្េះណាសព, ពហ្វរពសៀម ,

ពហ្វរស្ខមរ ទាយពទាសទាយទកុខពព្ចើន្ពមើលព្រងព់ៅរ ៍ ព់ើជាកា កណ្ណ  

ធ្លល កពកនុងផទេះនឹ្ងវញនាសជាមនិ្ខាន្  ជាព្់វងសពៅស្រមា៉ា ង ។ 

ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

ថ្ងៃពៅរី៍ ណ៌្ស្លវ យខច ី ន្រស្លដ ភរណ៍្  សម់វរសុ សុវរាផិ្ច ព់សុរ-ិ

កាញ្ចន៍្  ស្លអ រីិ ចពិ្រររឹី  ចងអ់ណុ្ងព្កាន្ និ្លមណ្ សយសង្វវ ន្

អលង្វា រ ។ លមអី ណ៌្លំអុរី  មណ្ ររននិ្ល រពលាងព្សិលរពលើ់

ព្សសពស្់លកអស្លច រយ រាបស ឫទធិ៍ស្រងពស្លយសុខស្សន្រ កថ្កល  យសសកាដ ាន្

យឺន្កាដ រពារពកងវលព ។ 

x  x  x  x  x 
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អ្ នកខដលខក ើតថ្ង ៃប្េហសបត ិ៍ 

 ពព្់ើអកសរ ់វគគៈ គ ឺ់,  ផ,  ី ,  ភ,  ម, ាំងពមម េះគរួមាន្ព្ី េះីុ ទធ

រ ូ់ ស្់់ ព្ទងគ់ងស់មា្ពិា្ិ់ លល័ងា ់ូជាមាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 

  ៥) ត្រេសបតិ៍ ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជា

មាច សពស្លងព ើងី  ឥស ១៩រ ូ់  ពោយព្ទងរ់ាបយព្ី េះពវទឲ្យកាយឥស ទាំង

១៩លមអរិជាផង ់ ពេើយេ ុមេរពោយសំី រពី ណ៌្ពលឿងទុំ ពព្ាេះព្ីំ 

ពោយទឹកអព្មរឹ ក៏ពកើរាន្ជាអងគព្ី េះព្ី េស រិ៍ព ើង មាន្ី ណ៌្កាយ

ជាី ណ៌្ស្កវីិ ទរូយ ព្ទងទិ់ី ាភរណ៍្សុវណ្ណ ររនរជូ ី ពសៀរពោយមកុាដ ហ្វរ 
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ឯវញមាន្ជាី ណ៌្ព្សោំ ឬ(់ុព្ស្លខាំ) ព្ទងព់្មគឹរាបជ(១)(កាដ ន្ព) ជាាេន្ៈ 

សាិរពៅកនុង់សចិមទិស ។ 

 តំណ្ដេករឿងថា : 

   ) កនុងកាលជនំាន្ពមនុ្នាយ ព្ី េស រិ៍ពកើរជាចា់ីូ ក ព្ី េះចន្ទ

ពកើរជាសរវស្ខលងពេើយមកឆ្ង់សរវចា់ីូ ក, សរវចា់ីូ កភយ័ខាល ចក៏ 

ររពចលូពៅសំងពំ្ជកព្កស្េងោន្ពជើងពោ ឯសរវស្ខលងពាេះីួ យមក់៉ាេះ

នឹ្ងដុដំពី្កស្េងពនាេះស្់កព្ទូងស្លល ព់ ។ 

  ខ) កនុងកាលសមយ័មយួ ព្ី េះចន្ទមាន្ពសចកដ កពព្មើករពំភើ់ ពព្ាេះ

ពេរសុ្ដលាន្ព្វើីិ ្ រាបជសូយៈសពព្មច  ពទើ់ពៅលួចយកនាងារាប

ជាជាយារ់សពព្ី េះព្ី េស រិ៍មក  ព្ី េស រិ៍មកសំុយកវញញក៏មនិ្

ាន្ ទ ់ំផរុពកើរចមាំង្រំវងីួ កពទវានិ្ងពទវា ស្ដលពៅថ្កពទវ-

សុរសសន្រង្វគ ម ផលថ្ន្ការចាំងសៃ ព់ាន្ពោយព្ី េះព្ី េមព្ទងហ់្វមនិ្ង 

់ង្វគ ព់ឲ្យព្ី េះចន្ទ់ ងវញលនាងារាបឲ្យពៅព្ី េះព្ី េស រិ៍វញញ ់៉ាុស្ន្តកនុង

រវងស្ដលនាងារាបពៅជាមយួនឹ្ងព្ី េះចន្ទពនាេះ   នាងព្ទងគ់ភនឹ៌្ងព្ី េះ

ចន្ទ ពេើយពចរមកខាងពព្កាយព្់សូរឱរសមកគពឺ្ី េះីុ ្ពន្េះឯង ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

                                                            

១- កនុងអភទ័ិយាទថ្ក មណ្ឌ ុក (កស្ងា់ ) ជាអាសន្ៈ ។ 
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 ព្ី េស រិ៍ពន្េះជាផ្ចា យ្នុ្្ ំ រងមកី  ព្ី េះអាទិរយ ស្លងពោយ

ឥស  ាម្មមាឥស រស្មងចាសពកាល ពៅពោយ  មន្   ពវទ  វញជាជ អាគម

ពផសង ៗ  ដពូចាន េះព្ី េះព្ី េស រិ៍ពទើ់មាន្ឫទធិ៍ជាមាច សពថ្ន្សិល ្មវ៌ញទា

ការព្គ ព់ព្់ពភទ អនកណាមាន្ព្ី េស រិ៍ជាកណំាន្ព លកខណារាប ព់ថ្កជា

ពកាមទុពកណ្ឌ  មាន្កលនិ្ព្កអូ់ ជាទ ពោរី ់ូជាថ្ន្សមណ្ៈជពី្ាេមណ៍្ 

ផ្ចា យព្ី េស រិ៍ពសមើពោយព្ី េះឥសូរជាមាច សព គជឺាមាច សពថ្ន្ផ្ចា យន្ី វ-

ពព្ោេះទាំងឡាយ និ្ងជនំាញកនុងថ្សយស្លន្រសដថ្ព្រពភទផង ពី ញពៅ

ពោយពសចកដ ពមាត ព្់ណ្ អាណិ្រអាសូរ រាប់ទា់ ព្់យ័រនព្់ស្យង 

សុខុម មនិ្មាន្ឲ្យពទាសដលពអនកណា ស្រថ្កព់ើពគមនិ្ជយួទកុខ្ រុៈក៏ាន្

យា៉ា ងលមម ព្់សិន្ព់ើជាសព្រូវនឹ្ងដងួណាពេើយ ក៏គងស់្រដលពន្វូ

ពសចកដ ពវៀងពវៀរព្ាស្រអន្តរាបយស្រមា៉ា ង   អនកស្ដលមាន្ព្ី េស រិ៍ជា 

សព្រូវ រាប ព់ថ្កជាពព្ោេះអាព្កកពជាទ ់ំផរុ  ការស្ដលនឹ្ងពមើលដងួជា

ី ាករណ៍្ទាំងឡាយ ក៏ព្រូវពមើលព្ី េស រិ៍ជាពោលដលពលកខណាមនុ្

ដថ្ទ ៗ ជាដរាប់  ស្ដលជាមពិ្រនឹ្ងោន ក៏គអឺាទិរយ ពព្ាេះជា់ុព្រព្់ស្ល, 

សព្មា ព់ អង្វគ រ  ពៅរ ៍  រាបេូ ទាំង៣ដងួពន្េះ ព់ើចរព្រូវោន ចលូថ្ដាន្

់៉ាុស្ន្តមាច សពជាពព្ចើន្មាន្ពសចកដ ពៅដ ព្កហ្វយ ព់ើព្រូវព្រង ់អាទិរយ  ីុ ្ 

សុព្ក ក៏ចារពយកជាលអាន្  ព់ើជាពៅជួ់ នឹ្ងចន្ទស្ដលជា្ ាពនាេះឯង 

់ិាទនូាម ន្ព្់ពៅ ្ ាក៏មនិ្ព្ី មយកចរិតទកុោកពពជឿស្លដ ព់ ព្រល ព់ជា

ពព្កវពព្កា្ ់ិាសមាល ព់្ ាមនិ្ាន្ក៏ព់ើកស្លងយកកចិចការទាំង ២ 
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ចសំ្ណ្ក ពោយមនិ្ធ្លល ព់ចេុះស្លន មយូរៗពៅកាល យជាមាច សពជាស្លអកពលគន្ 

ពព្ាេះថ្កនឹ្ងឲ្យពទាសក៏មនិ្ពស្លម េះនឹ្ងឲ្យគណុ្ក៏មនិ្ស្មន្ ពព្សចស្រអផសុក

មពួ ៉ា ពៅដ ពី ក ។ 

 ព្ី េស រិ៍ ពន្េះ់ុរាបណ្ព្់កាន្ពថ្កជាថ្ងៃព្គ ូ យុវជន្ពគពផដើមចលូ 

ពរៀន្កនុងស្លលា ពព្ចើន្ចលូថ្ងៃព្ី េស រិ៍ជាដំ់ ូង ឬព្វើការ់ូជាព្គូក៏ 

ពព្ចើន្ពព្់ើថ្ងៃព្ី េស រិ៍ព្គ ព់ៗរយៈ  ព្ី េស រិ៍ជាផ្ចា យសុភពព្ោេះ ។ 

 ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

ស្រងកាយថ្ងៃព្ី េស រិ៍ី ណ៌្ពលឿងទុំ  ផសំសុរកាញ្ចន៍្ីិ ទរូយររន

ពរឿងរងស   ី័ ន្ធី័ ទធសង្វវ រពី ព្ជពលចរសម   ចរា ព់ចា ព់ចរថ្ណ្ថ្ងលងនូរភាី 

រាប់ស្លស្សន្ ។ 

 ី ន្រស្លដ ី ណ៌្សមកាយពកើរកាយឫទធិ អលង្វា រគរួដលពចរិតជាទវ 

ពកណ្ឌ លកខណា  កណំាន្ពារព្ី េស រិ៍ស្មន្ ពហ្វរាបចារយពចេះថ្វស្កវន្

ចងទកុមក ។ 

x  x  x  x  x 
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អ្ នកខដលរាហខូស្លវ យអាយ ុ
គរួមាន្ព្ី េះីុ ទធរ ូ់ ស្់់  បាេិកេយយ ៈ     ( គងក់នុងថ្ព្ី ាលិ- 

ពលយយ ) ់ជូាពទើ់មាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 

  ៨) ត្រះោេូ  ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជាមាច សព

ស្លងព្ី េះរាបេូព ើងពោយពព្់ើកាលពខាម ច ១២ កាល ់ំា៉ា ន្ពលមអិរជា 

ផងព់េើយពព្ាេះព្ីំ ពោយទឹកអព្មរឹក៏់ពងាើរជាអងគព្ី េះអសុរនិ្រន្ទពរឿងឫទធ 

មហ្វន្ភុាី ពព្កឿន្ថ្ព្កព ើង  មាន្ី ណ៌្កាយជាី ណ៌្សំរទឹធ   ព្ទងទិ់ី យ

សុវណ្ណ ស្សងី ណ៌្ថ្កល ស្លអ រ ឯវញមាន្ជាី ណ៌្និ្ល មាន្មហ្វសុ់ណ្ណ រាបជ

(ព្គុឌ្) ជាាេន្ៈ សាិរពៅកនុងាយី យទិស ។ 
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 តំណ្ដេករឿងថា : 

   ) កនុងកាលជាន្ពមនុ្នាយ ាំងី  ព្់ងមកល     ព្ី េះអាទិរយពកើរជា

ពសដចព្គុឌ្ ព្ី េះព្ី េស រិ៍ពកើរជាព្ី េះឥន្រន្ទ  ព្ី េះពៅរព៍កើរជាពសដចនាគ 

ព្ី េះអង្វគ រពកើរជាពសដចរាបជស េ៍  រព្មេិះព្ី មចរិតោន ពទើ់ស្លងព្សេះទឹក

ទកុឲ្យជាទ អាព្ស័យដលពមន្សុសនិ្ងពទវា ពេើយក៏នាោំន ពៅព្់ឹកានឹ្ង

ព្ី េះរាបេូ, ព្ី េះរាបេូក៏រ់ថ្ក ឯពយើងនឹ្ងអាព្ស័យទឹកពលើស្ផន្ដពីន្េះក៏ 

ឥរអងគពឺ ើយ ាកយពាលស្រ់៉ាុពណ្ណ េះ ពទវាទាំង ៤ អងគ ក៏រ់រពៅនឹ្ង

ព្ី េះរាបេូពោយពសចកដ ង ព់ចរិត លុេះព្់ជុោំន ស្លងមហ្វព្សេះពមម េះថ្ក

សុរាបព្មរឹ ពព្សចពេើយ ក៏គរិអាន្ោន ជយួរកា  ចសំ្ណ្កព្ី េះឥន្រន្ទទទលួ

ភារៈរកាភនសុំពមរ ុ ពសដចព្គុឌ្ទទលួរកាភនសំរត់ រភិណ្ឌ  ពសដចរាបជស េ៍

ទទលួរកាថ្ព្ី េិមាន្ត ពសដចនាគទទលួរកាមហ្វសមុព្ទ ។ ចពំណ្រ

កាលកន្លងមកពកើរីិ ់រតពិេរទុាំងឡាយ  ថ្ងៃមយួពសដចព្គុឌ្ពដញចកឹ

ចា ព់ពសដចនាគព្់ុងនឹ្ងសុ  ពសដចនាគក៏ររពពៅីឹ ងព្ី េះរាបេូអងវរឲ្យជយួ 

ព្ី េះរាបេូពឃើញដពូចាន េះពទើ់ឃ្វរពថ្ក ស្ន្ពវើយ ! ព្គុឌ្ចរិតា់   ពមដចក៏ឯង

មកពដញសរវជាាវរ់សពអញ ពសដចព្គុឌ្រ់ថ្ក នាគពន្េះជាអាហ្វរ

រ់សពពយើងពទពរើ រាបេូក៏ពព្កា្្ាន្ចលូពដញពសដចព្គុឌ្ៗក៏ររពពៅីឹ ង

ព្ី េះឥន្រន្ទ, ព្ី េះរាបេូក៏មនិ្អាចពដញចលូពៅាន្ ក៏ឈ្ ព់ពៅពសៃៀម ពកើរ

ខាច យទឹកជាកមាល ំង ពទើ់ចេុះពៅផកឹទឹកកនុងព្សេះសុរាបព្មឹរ  ព្ី េះឥន្រន្ទពឃើញ
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ដពូចាន េះក៏ចា ព់ចព្កពចាលពៅ ព្រូវរាបេូោចពខលនួ្ជា២កណំារព  ពរជេះស្ដល

ាន្ផកឹទឹកព្សេះសុរាបព្មឹរ ាន្ជារាបេូមនិ្ស្លល ព់ ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ព្ី េះរាបេូស្លងពោយកាលពខាម ចថ្ព្ី   ដពូចនេះនិ្សស័យដចូជាពខាម ច

គពឺ្រូវសុ ពព្គឿងស្សន្ដចូ  ភាល ស្ល   ញាំ  ព្ច់លព   និ្ង អាហ្វរស្ដលស្ផនក

 អនិ្ ៗ  ពអ ៗ  ពព្ៅី  ពនាេះពៅព្រូវការពព្គឿងវញលព្សវងឹព្គ ព់ស្ផនកដចូជា

ក ា្   ព្ស្ល   អាពភៀន្  ជាពដើម  មាន្និ្សស័យព្់ស្េលោន នឹ្ងពៅរ ៍។ 

ពហ្វរាបចារយខលេះពគពព្់ើពៅរី៍ ាករណ៍្ជសួក៏មាន្ ពោយមាន្ទំន្ងមនិ្

សូវឃ្វវ ងោន ់៉ាុនាម ន្ពទ ពេើយជាសមាល ញពយា៉ា ងសនិទធស្លន លនឹ្ងោន ផង ពព្ៅ

ី  ពៅរព៍ចញ រាបេូមនិ្ព្ី មសមាគមគ ព់រកនឹ្ងីួ កផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះណា

ព ើយ ាមីិ រថ្ក ពសចកដ ព្សវងឹរ់សពរាបេូ មនិ្ស្ដលមាន្ផ្ចា យណារងឹ

ជាងាន្ មនិ្ថ្កព្វើអវ  សឹងស្រព្សវងឹព្គ ព់រយៈជហំ្វន្ ព់ើធ្លល ព់ព្សវងឹនឹ្ង

វរាុអវ   វរាុពនាេះព្វើ់ ស្ន្ាមឥរសព្មាក  ស្រថ្កព់ើសិន្ជាផ្ចដ ចពាន្ ក៏ផ្ចដ ចព

ពចាលស្លងនឹ្កនាពភលចោចពព្ស េះ ស្លងនិ្យាយស្លងនឹ្ក ព្រូវការនឹ្ង

ាកយ់ព ជ្ រ ាកយសរពសើរ ព្រូវការស្លដ ព់សី ទសូរី  ពរាបេះដចូ រន្រន្ត    រាបំ  

ព្់គ ំ  ង្វយពព្កា្ ង្វយជា   ចរិតពងលើមកន្ទកពកពន្ទញ  អងអ់ាច  កាល ហ្វន្ 

មនិ្សូវខាល ចអវ   ស្រព់ើសិន្ជាចេុះថ្ដខាល ចវញញក៏ព្ី មខាល ចយា៉ា ងីិ រៗ ។ ព្រូវ

ការចាំងកា ព់ចាកព ជាព្់មខុថ្ន្ីួ កាល ពី ញទ ជាអនកពលងរ់សពរាបេូ

ព្គ ព់ៗស្ផនក ព់ើសិន្ជាវពងវងៗីិ រៗ ព់ើសអ ព់អនកណាក៏សអ ព់មនិ្ពចេះារព 
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ទំន្ងីួ កអាសូរយកស ាមី ាករណ៍្ខលេះពៅថ្ក អសុរាប ក៏មាន្ ព្់កាន្ព

ថ្កយកសស្រមា៉ា ង ាមឥទធិឫទធិរ់សពដងួផ្ចា យ ព្់កាន្ពថ្ករាបេូគធឺ្លរខុយលព

ី យុេះពព្ាេះមាន្លកខណ្ៈជាី យុេះសងឃរាប វរាុណាស្ដលពាេះ់ងព់ចាលព្រូវ

វញនាសពៅអសព ព់ើរាបេូឲ្យអន្តរាបយ ពទាេះមាន្កពំណ្ើរកនុងព្រកលូពសដាដី៏

ឧរតមពៅពោយពភាគព្ទី យ ក៏គង់់ ំផលញច់ំផ្ចល ញពចាលមនិ្ឲ្យពសសសលព 

ពទាេះណារាបេូមាន្ដងខលួន្លអក៏ពោយ ព់ើកណំាន្ពលកខណាព្រូវព្រងរ់ាបេូ

ក៏គងទ់ទឹងទស្ទងឲ្យទ សទាសពៅពផសងៗាន្ រាបេូកាល់ំផ្ចល ញាន្

់៉ាុនាម ន្ក៏គងនឹ់្ងព្វើជាគណុ្ាន្វញញភាល ម ៗ យា៉ា ងរេ័សាន្ដចូោន  ចលូ

កនុងរព្មាថ្ក “ គណុ្អន្ន្ត ពទាសមេន្ត ” ជយួខលួន្ឯងពេើយខលួន្ពៅជយួ

ពគាន្ផង ។ 

 រាបេូពន្េះាមរណំាលពាលថ្ក ធ្លល ព់ពៅលួចផកឹទឹកទិី វព្រូវនឹ្ង

ព្ី េះឥន្រន្ទពចាលោចពខលនួ្ាកពកណាដ ល អាព្ស័យពេរសុ្រាន្ផកឹទឹកទិី វ

ពទើ់មនិ្ស្លល ព់   ដពូចនេះរាបេូពទើ់មាន្ពរាបគព្់ចាំពាេះជាដរាប់  ាមមហ្វ

ទកាពាលថ្ក កាលពី លារាបេូពស្លយអាយុពនាេះអាព្កកពពី កណាសព

ាមស្ដលធ្លល ព់ាន្សពងារពឃើញមកថ្ក ពព្ចើន្មាន្ជងំពឺ្រងខ់ាងពព្កាម

ផចញរចេុះមកព្រងជ់ងគង ់ ព្រងក់ស្ន្លង់ិទាំងពោយសំី រព ក៏ពព្ចើន្ជាពទាស

រ់សពរាបេូដចូោន  មនិ្ពចេះមាន្ពអៀន្ខាម សឬស្ព្កងចរិតអនកណាពស្លេះ ខុស

ទំន្ងខុសស្់់់ទ ថ្កព់ើរាបេូនាំមខុលកខណា ពេើយមាន្ពៅរន៍ាំមខុ

រាបេូាមពព្កាយក៏ពោយ  ទាំង ២ ព្់ការពន្េះមាន្ដលពអនកណា អនកពនាេះ
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ពព្ចើន្និ្សស័យពលលា រស្មងស្់កព្គ ព់ព្់ការ មនិ្ខាល ចរសពមនិ្ខាល ចស្លល ព់ 

ស្ដលពគពព្ចើន្និ្យមពៅថ្ក “ព្មរឹយូវ ទុំកាលឬកំ់ ុរកាល ” ជនួ្កាល

់ណាដ លឲ្យអនកដថ្ទពឃើញស្រព្រមឹស្លម កំ់ ុរសិរស្ល អាព្កកពណាសព ។ 

ថ្កព់ើពៅរនិ៍្ងរាបេូព្ច ូកព្ច ំោន ឬព្់ទងព់្់ទាញោន  មាច សពជារស្មង

ស្លល ព់ពោយអាការរកពព្កេលព រាបេូពន្េះពទាេះមាច សពជាមាន្អាយុចាសព

យា៉ា ងណាក៏ពោយក៏មនិ្ពចេះស្ល់ីិ សស្ដរ  រាប ព់ថ្កជាផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះ

ស្ដល់នាទ ព់ជាងផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះដថ្ទ ៗ  ់៉ាុស្ន្តជាទ ពការស្ព្កងរ់សពផ្ចា យ

ខពសពដថ្ទៗ ពព្ាេះការទា់ជាទ ់ំផរុពនាេះឯងជាឱកាសរ់សពរាបេូព្់កាន្ព

ជាាលមនិ្ស្ព្កងទ ខពសព ព្់កាន្ពខលួន្មាន្រថ្មលខពសព ព្់ស្េលនឹ្ងទា់ទ  

់ំផរុពនាេះស្ដរ ពព្ាេះព្់កាន្ពអំណាចទា់យា៉ា ងពន្េះ ាន្ជាពមម េះថ្ក 

ាល ់៉ាុស្ន្តាន្លអព្រងម់និ្ព់ៀរព់ៀន្ និ្ងកសំ្េងអនករចូស្ដលសុខចរិត 

ខាល ចខលួន្ឬអនកស្ដលពៅពព្កាមអំណាច ព់ើជានាយរព្មួរមន្សុសពទាស 

ឬពម់ ជ្ យា៉ា ងកាច ីួ ក់រវិរមាន្ពសចកដ ពការស្ព្កងរាប ព់អាន្ព្សលា -

ញពជាទ ីឹ ងាន្យា៉ា ងព្សួល ព់ើជានាយទាហ្វន្អនក្ជំាន្ពខពសពពោយ 

ស័កដរិស្មងជាទ ព្សលាញពរាប ព់អាន្ រ់សពអនកពៅពព្កាម់ង្វគ ព់់ ជ្ ថ្ព្ក 

ពី ក ពព្ាេះមនិ្ព្់កាន្ពខលួន្នឹ្ងអនកណា ពេើយនឹ្ងមាន្ព្ទី យក៏មនិ្ាន្ 

យឺរយូរពព្ាេះមនិ្កណំាញព ព់ើសិន្ជាព្រូវចរិតពងលើមនឹ្ងអនកណាពេើយ 

ពទាេះអសពអវ ់៉ាុនាម ន្ជាមយួអនកពនាេះក៏ោម ន្នឹ្កស្លដ យព្សពណាេះព ើយ ស្រ 

លងព់្វើអវ ពេើយពព្ចើន្េឺុហ្វ គរិអវ ក៏គរិ្ពំ មើងខពសព ស្រមនិ្ាន្យឺន្យូរ 
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់៉ាុនាម ន្ ព្វើគណុ្ដលពអនកណាមនិ្ព ើងជាព្់ពយាជន៍្ ស្រពៅស្រទទលួព្វើ 

ពព្ាេះពឃើញជារ់សពព្សួល ។ ពី លារាបេូមាន្ឥទធិឫទធិខាល ំងកាល ពេើយ 

ព្ី េស រិ៍ស្ដលលអ ស្ដលខពសព ក៏ព្វើអវ មនិ្ាន្  ទាំងពន្េះពព្ាេះវរាុស្ដល 

ខពសពព្រូវស្ព្កងដលពវរាុស្ដលទា់កនុងពី លខលេះក៏ដចូស្រោន  ។ 

 មយួវញញពទៀររាបេូពន្េះមនិ្មាន្ផទេះជាទ ពៅ ព្រូវពៅអាព្ស័យផទេះ 

ពៅរក៍នុងរាបស កមុភៈជាផទេះស្លន កព និ្ងពៅពៅរាបស រលុៈជារាបជាពជាគ ឧចាច វញ-

លាសកនុងផទេះសុព្កនិ្ងរាបស ពមរនុ្ៈ ជា់កណិ្ណ កពជាគកនុងផទេះីុ ្ ពព្ាេះ 

ទាំង ៣ រាបស ពន្េះជាធ្លរខុយលព រាបេូអាព្ស័យាន្ ដពូចាន េះរាបេូពទើ់ាន្ 

ជាមាច សពថ្ន្ពសចកដ អាចីូ ស្កកាល កនុងផទេះពៅរ ៍ ជាអាចារយនឹ្ងកមាល ំងកាម- 

គណុ្កនុងផទេះសុព្ក មាច សពពវហ្វរគព្គកឹគពព្គងកនុងផទេះីុ ្ ផ្ចា យរាបេូ

ពន្េះរាប ព់ជាផ្ចា យសំខាន្ពកនុងការី ាករណ៍្ពេើយពី ញពៅពោយអំណាច 

ាមរព្មា់ុរាបណ្ស្រងជាាកយពឃ្វល ងចងទកុថ្ក ៖ 

 រាបេូមកព្រូវលកខណ៍្  ពទាេះខពសពស័កដសុិរាបល័យ 

 នឹ្ងឃ្វល រចាកយសថ្ងល វញាកថ្ព្កពភលើងព េះលាញ។ 

ែូមចនេះក៏មានកនុងមជ្គមទវឫទធីថា : 
 អសុរនិ្រន្ទជា ព់លកខណា ពព្ោេះទកុាខ ចររកុរាបន្ 

 ទាំងចន្ទលកខណាមាន្  ពលាកអាចហ្វ ន្ថ្កសូន្យជីី  ។ 

ទាំងអមាលពន្េះជាពសចកដ សពងខ់  ព់ើអាព្កកពក៏អាព្កកពេួស 

ព់ើចសំ្ណ្កខាងលអក៏លអយា៉ា ងពលើសល ព់ ដចូកនុងរព្មាថ្ក  “ព្ី េស រិ៍ 
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ពៅរ ៍ រាបេូ ទាំង៣ជរួពន្េះពសរ ព្រូវលកខណ៍្ព្់វរត ិ មាន្់រវិរពចាម

ពរាបមពព្ចើន្ ។ ព់ើជាី ងសដនុ្ោ់ គងព់ ើងភាី ជានាយពកើន្ ជួ់ ជលព

ផលចពព្មើន្ មាន្ពករ តិ៍ពមម េះទពូៅសី វ ” ។ 

 ដពូចនេះស្ដលពាលថ្កពី លាអាព្កកព ៗ ពី ក   ពី លស្ដលលអក៏លអ

េួសព្ៀ់ាន្ពោយព្ី េស រិ៍ដចូោន  ។ 

 មយួពទៀរកនុងរណំាលរ់សពឥណាឌ ពាលថ្ក រាបេូពន្េះជាគនំ្សូ

សំពៅរ់សពពលាកពៅព្រងផ់្ចា យព្ី េះពករ ុ ចសំ្ណ្ករាបេូជាកាលពៅ

កនុងអាកាសចាំចា ព់ព្ី េះអាទិរយនិ្ងព្ី េះចន្ទ ពដើម  ជាពសចកដ រឭកពរឿយៗ 

ចសំ្ណ្កខាងកន្ទុយជាពករ(ុ១) មាន្កនូ្ជាផ្ចា យដេុះកន្ទុយ ឬព្ាយពហ្វេះ, 

រាបេូពន្េះមាន្២ស្ផនក គកឺាលស្ដលោចពខលួន្ពោយព្រូវនឹ្ងចព្ករ់សពព្ី េះ

ឥន្រន្ទ ពេើយគងព់ៅជាផ្ចា យមយួស្ផនកមកជាពលាកីិ ភី គពឺលាកស្ដល

ពយើងពៅសី វថ្ងៃ ពន្េះមយួស្ផនក ពហ្វរាបេិណ្ឌ ូព្់ដចូព្់ចមរាបេូ មនិ្រចូ 

ជាងពៅរព៍ទ គថឺ្កពគខាល ចរាបេូជាងពៅរ ៍ ចសំ្ណ្កពហ្វរាបារំាបងមនិ្សូវ 

ខាល ចរាបេូ  ស្រស្់រជាខាល ចព្ី េះពករសុ្ដលជាកន្ទុយពព្ចើន្ជាងវញញ ឯេិណ្ឌ ូ 

ពាលថ្ក កន្ទុយពៅ់៉ាេះអវ ពគក៏ព្វើរ់សពពនាេះារព់ងផ់ងុផ្ចយ ចសំ្ណ្ក 

ខាងកាលស្ដលជាីិ ភី ពន្េះ ព្វើឲ្យពសចកដ ពទៀងទារពកនុងពលាករកោម ន្ 

                                                            

១- ស្ររព្មាខលេះពាលថ្ក ព្ី េះពករសុ្លងពោយនាគ ១០ រ ូ់  ដពូចនេះនឹ្ងពាលព្់វរតិ

ព្ី េះពករពុៅ់នាទ ព់ី  ព្ី េះសុព្ករពៅ ។ 
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ពោយចរិតរ់សពមន្សុសញា ព់ញ័រ មពួ ៉ា ពៅពោយអណំាចធ្លររុ់សព 

រាបេូ ។ 

 កនុងកាលស្ដលពលើកយករាបេូមកី ាករណ៍្ ពព្ចើន្ជាងផ្ចា យព្ី េះ

ពព្ោេះដថ្ទ ក៏ពព្ាេះពឃើញថ្ករាបេូពទាេះ់ ចរកនុងចព្ករាបស  ក៏មនិ្ដចូផ្ចា យ

ពផសងៗ គពឺដើរព្រួរ់នាទ ព់នឹ្ងផ្ចា យដថ្ទ ឯពករក៏ុពដើរព្រួរោន ដចូរាបេូស្ដរ

ពទើ់ព្់កាន្ពាន្ថ្កកាលថ្កកន្ទុយ ពេើយជាផ្ចា យា់ពព្ោេះផង ។ 

 

x  x  x  x  x 
 
 

 

អ្ នកមានកខំេើតថ្ង ៃសបុ្ក 
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 ពព្់ើអកសរ សវគគៈ គ ឺ ស,  េ,   ,  ាំងពមម េះ គរួមាន្ព្ី េះីុ ទធរ ូ់

ស្់់ព្ទងរ់ីឹំ ង្ម ៌់ូជាមាន្ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ។ 

  ៦) ត្រះសុត្  ពន្េះាមរណំាលពហ្វរាបស្លន្រសដថ្ក ព្ី េះឥសូរជា

មាច សពាន្ស្លងព្ី េះសុព្កព ើងី  ោវ(ី១)២១រ ូ់  ពោយរាបយព្ី េះពវទឲ្យពោ

២១ រ ូ់ ពនាេះា៉ា ន្ពលអិរជាផង ់ ពេើយរ ុេំ ុមពោយសំី រពី ណ៌្ទឹកព្ាកពឬ

ី ណ៌្ព្កាម ពព្ាេះព្ីំ ពោយទឹកអព្មរឹក៏់ពងាើរជាអងគព្ី េះសុព្កពទវព ើង

មាន្ី ណ៌្កាយជាី ណ៌្ព្ី េះី ន្រសដស ព្ទងនិ់្ភារណ៍្ សមលុយព្ី េះី ន្រសដ

ឱភាសមាន្វញមាន្ជាី ណ៌្មាស គងព់ោឧសភរាបជជាាេន្ៈ   សាិរពៅ

កនុងឧរតរទិស ។ 

 តំណ្ដេករឿងថា : 

 កនុងកាលជាន្ពមនុ្ ព្ី េះអង្វគ រពកើរជាកស្ងា់  ព្ី េះពៅរព៍កើរជាី សព 

ព្ី េះសុព្កពកើរជារកុខពទវា ថ្ងៃមយួី សពពដញចកឹកស្ងា់ ៗពលារររពចលូ

ពៅកនុងរន្ធពឈ្ើស្ដលរកុខពទវាពៅ ពទវាពឃើញី សពពដញខាំកស្ងា់  

                                                            

១- កនុងអភទ័ិយពា្ាិទថ្កស្លងពោយនាគ “សុព្កនាគស្់លងនាមព្ី េះឥន្រន្ទជ ព់ព ើង” 

ស្រកនងុព្កាំងស្ផនកពហ្វរាបស្លន្រសដថ្កស្លងី  ីិ ទា្រដចូាន្អ្ិ់ ាយកនងុរព្មាី ាករ-

ណ៍្ ់៉ាុស្ន្តខញុំាន្ពសនើសួរពលាកជាពហ្វរាបចារយស្ដលជាអនកពចេះដងឹពព្ចើន្រ ូ់  ពលាកក៏ថ្ក 

ព្ី េះសុព្កស្លងី  ោវសី្ដរ,   ស្ដលថ្កស្លងី  ីិ ទា្រឬគន្ធី វពនាេះ   ពឃើញអ្ិ់ ាយ 

ស្ល់ខាយលអពព្ាេះពេរពុនាេះព្ី េះសុព្កស្លងពោយោវ ីនាគ ីិ ទា្រ អវ ទាងំ៣យា៉ា ង

ពន្េះសូមពលាកអនកពមាត ីិ ចារណាពមើលពៅផងចេុះ ។ 
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ក៏ពចញមកឈ្ររាបំងផលូវី សពមនិ្ឲ្យពដញកស្ងា់ ាន្ កស្ងា់ ពនាេះក៏រចួខលួន្

ី  ពសចកដ ស្លល ព់ ។ 

 តត្ោរា រណ៍ក េថា : 

 ព្ី េះសុព្ក ពន្េះាមរព្មាដថ្ទឬពហ្វរាបចារយពោយពព្ចើន្ពាលថ្ក 

ស្លងី  ោវ ី (ពោ) ដចូាន្ពាលទកុពៅខាងពដើមពេើយ ស្ររព្មាពន្េះ

អ្ិ់ ាយថ្កស្លងី  ីិ ទា្រឬគន្ធី វ  ពន្េះពៅព្សុកពយើងមនិ្ស្ដលធ្លល ព់

ពឃើញធ្លល ព់យលពរ ូ់ រាបងព្ាកដជាយា៉ា ងណាព ើយ ស្ដលធ្លល ព់ាន្ជួ់ គឺ

ជួ់ ស្រកនុងក ួន្ខាន រមាព្ាពផសង ៗ  ដពូចនេះពទើ់មនិ្ទាន្ពព្ាកដជាមន្សុស

ឬជាពទវា ស្រគងច់លូចរិតយលពាន្ថ្ក  ាកពកណាដ លមន្សុស ាកព 

កណាដ លពទវា គរឺាបងកាយជាមន្សុសស្រថ្កពហ្វេះពេើ រពដើរពលើអាកាស

ាន្ដចូពទវា ពសី នារ ផលជាភរយិា ីិ ទា្រព្ស  ពៅថ្ក ីិ ទា្រ   

ាម់ទាន្ពុ្កមស្ព្់ថ្ក អនកព្ទព្ទងវ់ញជាជ  ឬអនកមាន្វញជាជ កាយសិទធិ៍ ដពូចនេះ

ពទើ់ាន្ពមម េះថ្កជាអនកជនំាញផលូវព្ី េះពវទ មនិ្ចាញពព្ី េស រិ៍់៉ាុនាម ន្ 

ព់ើសិន្ជារចិជាងព្រងស់្រកមាល ំងមន្់៉ាុពណាណ េះឯង  ់៉ាុស្ន្តជាអាចារយក៏

អាចារយរ់សពីួ កអសុរឬីួ កទាន្ី  ស្ដលជា់កសីួ កស្ផនកខាងអាព្កកពជា

អនកពលងឬជាអនកាលព្រូវការសនិទធស្លន លខាងផលូវកាមគណុ្ពទើ់ព្់កាន្ព

ថ្កជារាបគចររិពៅាន្ ជាព្ី េះពៅថ្ន្ពសចកដ ព្សលាញព ពសចកដ ស្លអ រសអំ

មជឈិមា់ដញ់ ទា ព់ើសិន្ជាពមើលពភាគសម រតឲិ្យពមើលសុព្ក សូមឲ្យ

សពងារពមើលកនុងពរឿងពកសព្រ់ន្ទ់ ពសុព្ក      ព់ើមាន្ពៅរ ៍   ឬ រាបេូមក 
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អាព្ស័យក៏ព្វើឲ្យមាន្ឥទធិឫទធិ៍ាន្ដពូចនេះ ពទើ់ាន្ជារាប ព់ថ្កចសំ្ណ្កទា់

ឬាល អនកណាមាន្កណំាន្ពសុព្ក ពព្ចើន្មាន្រាបគៈរងឹ ខាល ំង មាន្គពូព្ចើន្

ពព្ាេះោម ន្ពចេះទំពន្រ ឬ្ញុង ព់ ពៅហ្វរការនិ្យាយលអណាសព មាន្ 

សចច្ មដ៌ចូោន  ពព្ចើន្ព្រវូការនឹ្ងផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះពផសង ៗ ាន្ព្គ ព់ដងួ

ព្់ស្េលោន នឹ្ងីុ ្ មនិ្កាន្ពខលួន្អាងយសជាមយួនឹ្ងអនកណា ពវៀរស្រ

ព់ើពគាលមនុ្ពទើ់ាន្ឲ្យពទាស ដពូចាន េះពី លា រាបេូ  ពៅរ ៍ ចរមកព្រូវ

ក៏ឲ្យពទាសមនិ្សូវអាព្កកពណាសពណាស្ដរ ចសំ្ណ្កស្ដលជា ព់ជាមយួនឹ្ង

អាទិរយក៏ជាកណាដ លៗ ខាងអាព្កកពក៏មាន្ខាងលអក៏មាន្ ពព្ាេះថ្កអាទិរយ

ព្់កាន្ពយស អាង់ុណ្យស័កដនិិ្សស័យមនិ្សុ ោន នឹ្ងសុព្ក ស្រដលពកាល

ស្ដលលអក៏មាន្មន្សុសកណំាន្ពសុព្ក ពី លាអាទិរយចរពៅព្រូវក៏ររឹស្រព្វើ

ឲ្យកាមរាបគៈព ើងកមាល ំង ដលពាន្សុខទកុខដចូោន  ព្រូវការកនុងកាមារមមណ៍្

ជាកាមរាបគៈីិ រៗ ់៉ាុស្ន្តមាន្សទាធ ចររិរមួពៅជាមយួផង និ្យាយដលព

ផ្ចា យកនុងអាកាស ចសំ្ណ្កពហ្វរាបចារយពាលថ្ក ផ្ចា យព្ីឹ កស្ដលរេះ

ពី លព្ីឹ កពៅងងរឹ ៗ ពនាេះគផឺ្ចា យព្ី េះសុព្ក មាន្មយួសពងារថ្កសុព្ក

រមួនឹ្ងផ្ចា យអាទិរយកនុងដងួពី ញវង ់ កពំលាេះព្កមុពំគពព្ចើន្ស្រផសំពី លា

ការី  មនុ្ពី លព្ីឹ ក លុេះដលពសុព្កនិ្ងអាទិរយាន្ជាគោូន សមកមាល ំងក៏

់ញ្ជូន្ពៅាមឥទធិី ល ព្់សិន្ព់ើជាពៅព្រូវោន នឹ្ងមន្សុសពកើរថ្ងៃ

អាទិរយ   ដពូចនេះក៏ឲ្យផលជាមន្សុសសវិរស្លវ ញ    ី  ដំ់ ូងទ័លព្កពោយ 
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កា កណ្ណ  រមួពៅជាមយួផង ពោយពេរសុ្ដលឲ្យគណុ្ពព្ចើន្ជាងពទាស

ខាងស្់៉ាកពហ្វរាបចារពជាសុភពព្ោេះរចូរងមកី  ព្ី េះព្ី េស រិ៍ ។ 

 ការកត្ ើរណ៌សំរត់កសលៀ   ់ : 

 ី ណ៌្ទឹកព្ាកពព្់ស្លសុព្កព្់សី វចរិត ី ព្រីិ ីិ ្ពី ញជាី ល 

វញមលមយ័  វញមាន្មាសឱភាសស្សងស្ចងរសម   មណ្ ររនថ្ចនរថ្មលព នើមទឹក

ពសើមសី វ ។ 

x  x  x  x  x 
 
 

 

 
ប្េោះខកត ុ
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  ៩) ត្រះក តុ ពន្េះាន្នាមថ្កផ្ចា យន្ី វពព្ោេះដងួទ ព្ាំ់ួន្កនុង

រណំាលពទវកពំណ្ើរ មនិ្ាន្ពាលទកុថ្កស្លងពោយអវ ពេើយក៏មនិ្

ាន្ជាផ្ចា យស្ដលពស្លយអាយុមន្សុសផង ់៉ាុស្ន្តថ្កជាផ្ចា យស្ដលជា ព់

ទាកពទងជាមួយនឹ្ងជងួជាកពំណ្ើររ់សព់ុគគល ពេើយពហ្វរាបចារយពព្់ើ

ីិ ្ កាញពពគនរកនុងការចងដងួជា ដពូចនេះពទើ់ាន្ជាខញុំសរសរទកុព្ោន្ព

ជាពោលពសចកដ  ពដើម  ឲ្យព្គ ព់ចំន្នួ្ស្ដលពៅថ្ក ផ្ចា យន្ី វពព្ោេះគ៩ឺ

ដងួ,កនុងព្កាងំជារព្មា់ុរាបណ្ពហ្វរាបស្លន្រសដនិ្ងដងួកាលចព្កពាលថ្ក : 
ព្ី េះពករពុន្េះស្លងពោយពសដចនាគ ១០ រ ូ់  ជាវញ្ ញាណ ណ្ធ្លរសុាិរពៅ

ព្រងក់ណាដ លស្ភនករ់សពផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះទ  ៨ គថឺ្កមនិ្ពៅកនុងទិសណា ៗ 

ចសំ្ណ្កកនុងរព្មាពហ្វរាបស្លន្រសដ ជារ់សព់ុរាបណ្ពព្ី ងនាយពាលថ្ក

ព្ី េះពករគុពឺ្ី េះសមពុ្ទ អនកព្គ ព់ព្គងសមពុ្ទជាកន្ទុយនាគ មាន្កនូ្ជា

ផ្ចា យដេុះកន្ទុយឬថ្កព្ាយពហ្វេះ  កនុង់ទាន្ពុ្កមរ់សពព្កុមរព្មាស្ព្់ថ្ក

ដពូចនេះ ស្ររព្មាពហ្វរាបស្លន្រសដរ់សព់ុរាបណ្ពព្ី ងនាយពាលថ្កព្ី េះ

ពករពុទវរាបជព្ទងទិ់ី វសុវណ្ណ អាភរណ៍្វញភសិូរ ព្ទងព់សដចមង័ារពរឿងឫទធិជា 

ាេន្ៈ ព្ី មពោយពទី សុរាបឫទធិពចាមពរាបមជា់រវិរ សាិរពៅកនុងស្លា ន្ 

់សចិមទិស ព្រងទ់ ពន្េះព្ី េស រិ៍ពៅព្់ចានិំ្ងមកពៅព្រួរាន្ពទៀរ 

យា៉ា ងណា ? ់៉ាុស្ន្តខញុំាន្ពសនើនឹ្ងពលាកជាពហ្វរាបចារយាន្ពសចកដ ថ្កពៅ

អាព្ស័យពៅជាមយួនឹ្ងព្ី េស រិ៍ ។ 
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 កនុងរព្មាពហ្វរាបស្លន្រសដដងួកាលចព្កពាលថ្ក ជាផ្ចា យស្ដល

មនិ្ចាំាចពសំុពទាសអនកណា ព់ើជាមហ្វឧចន្ក៏នឹ្ង់ញ្ជូន្ផលឲ្យដលព

មាច សពជាមាន្ពសចកដ សុខពព្ចើន្មនិ្ព្ាកដថ្កឲ្យផលអាព្កកពព្់សិន្ព់ើ 

ពៅពៅរមួនឹ្ងផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះដថ្ទរ់សពរាបស ពផសង ៗ ក៏ដពំ ើងអំណាច

ផ្ចា យទាំងអសពពនាេះឲ្យររឹស្រខាល ំងព ើងស្ងមពទៀរ  ព់ើព្ី េះពករពុៅកុកំ

លកខណ្ៈចលូជាមយួផង ពព្ចើន្ព្់កាន្ពចរិតជាព្់មាណ្ព្់ស្េលនឹ្ងរាបេូ 

់៉ាុស្ន្តពផសងព្រងក់ស្ន្លងស្ដលពចញពៅ ពព្ៅផលូវស្ដលមនិ្គរួនឹ្ងព្់ព្ីឹ រត 

រលំងព្ី េះពករ ុ ពព្ចើន្ស្រមាន្ព្រពចៀកពនាេះេឹុង ជនួ្កាលចងុសកពព ើង

ខវងព់េើយសព្ី ុេះ់ន្តិច មនិ្សូវមាន្ទកុខពៅដ អវ នឹ្ងអនកណា ៗ ពទាេះ់ មាន្

ទកុខអផសុកចលូមកដលពខលួន្ក៏អាចជយួខលួន្ឲ្យផរុរលរពន្វូពសចកដ ទកុខវញញ

ាន្ ចារពជាវងស់ងគមកសុល សពងារាន្ថ្កអនកមាន្ព្ី េះពករកុេុះកុពំៅ 

ព្ី េះពករពុព្ចើន្មាន្យសស័កដលិអៗ មាន្រសំ្ណ្ងនាទ កនុងរាបជការពព្ចើន្

យា៉ា ង ស្រមនិ្ពភលចថ្កពព្ៅី  ផលូវពនាេះ ព្រូវស្រមាន្ជានិ្ចច ពេើយាន្ជាអនក

ពមនាំពលឿន្ មនិ្ព្ី មឲ្យអនកណាចាញពពព្់ៀ់អនកណាកនុងកណំាន្ពខលួន្ 

នាយពៅហ្វវ យមាន្ពមាត ព្់ណ្  ពព្់ើព្ាសពពោយពសចកដ រ  ករាបយពស្លម េះ

ព្រងល់អ ឯអនកស្ដលព្ី េះពករកុេុះកុសំ្រងាន្រចួអាយុពោយយឺន្  មនិ្ជា

អនកព្រូវរាបជភយ័ផងពព្ាេះជាវញ្ ញាណ ណ្ធ្លរ ុ  គជឺា ព់មកី  ធ្លរទឹុកមាន្
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រណំ្កពជាព្កស្សស្វងពនាេះ ជាលកខណ្ោា ន្ី ាករណ៍្ពទៀរផង ាម

ពសចកដ ីិ រព់ើសិន្ជាាន្ពាលី  ធ្លរ ុ ព្ី េះពករុពកើរី  ី ីុ េះទឹក(១)ដចូ 

ផ្ចា យធ្លរទុាំងឡាយខាងទកសិណ្ទិសសពសៀរមកខាងនិ្ររ  ជ ព់អគគសិន្  

មដងពេើយចលូព្គ ព់ព្គងកនុងាកពកណាដ លចរិតមនិ្មាន្ទិស អាចារយខលេះថ្ក

ងយកមាល ំង៧ពោយរាប ព់់ងច់ពនាល េះ អាចារយខលេះថ្កកមាល ំង ៩ ពព្ាេះជាន្ី វ-

ពព្ោេះទ  ៩ អាចារយខលេះព្់កាន្ពការស្លងពោយនាគ១០រ ូ់  ព្់កាន្ពកមាល ំង

១០ ស្រពឃើញថ្កមនិ្គរួព្់កាន្ពយកថ្កមាន្កមាល ំងព ើយ ពព្ាេះវញ្ ញាណ ណ្

ជារ់សពកណាដ លពៅថ្កចរិតដព៏្់ភសសរ គសឺ្លអ រីិ ពសសោកពពៅ

ពោយលអពេើយ ព់ើយកអារមមណ៍្ទាំងឡាយពៅខទ ព់ចលូក៏ព្់ព្ីឹ រតពៅ

ាមអារមមណ៍្ពនាេះ ៗ  ដចូព្ី េះពករពុៅកណាដ លស្ភនកជាអា ព់មនិ្លអមនិ្

អាព្កកព គរួពព្់ើចន្ទ ព្ី េស រិ៍ រមួោន ឬពព្់ើស្រព្ី េស រជ៍ាភមូិ

ី ាករណ៍្ទំនាយ  ពរឿងពន្េះល ងស្លកលពេើយមនិ្ព្រូវថ្កន កពទាំង២ស្ផនក 

ពព្ាេះថ្កមនិ្មាន្ពេរផុលដពូចាន េះ ។ 

 ព់ើយកភមូកិពំណ្ើ រពដើមមកី ាករណ៍្ព្ោន្ពាន្ព្រូវជាង គគឺរួ

ចារពទកុជាកណាដ ល ៗ  ដចូថ្កចលូកណាដ លស្ភនកជាភមូអិា ព់មនិ្ពលើក

ោកព  ហ្វមមនិ្ឲ្យទាយពនាេះព្រូវស្មន្ពេើយ ។ 

                                                            

១- រព្មាខលេះថ្ក កមសួលទឹក ។ 
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 ពព្ៅី  ផ្ចា យព្ី េះពករពុចញពៅមាន្ផ្ចា យព្មរឹយូវ១ដងួពទៀរស្ដល 

ពលើសី  ផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះ,ព់ើសិន្មនិ្សរពសររពឃើញថ្កពៅសលព១ដងួ 

ស្ដលព្រូវចារពចលូកនុងផ្ចា យជា ព់ទាកពទងពៅនឹ្ងដងួជារ់សពមន្សុស ។ 

x  x  x  x  x 

 
ប្មតឹយូវ 

 ត្មឹតយវូ ពន្េះជាអាកាសធ្លរ ុ ស្រថ្កមនិ្ស្មន្ផ្ចា យក៏មនិ្ាន្ 

ពព្ាេះមាន្ពោចរកនុងទំន្ងពហ្វរាបស្លន្រសដពាលថ្ក ព្សពដៀងោន នឹ្ងផ្ចា យ

ព្ី េះពព្ោេះ ់៉ាុស្ន្តថ្កពដើរយូរជាងផ្ចា យព្គ ព់ដងួទាំងអសព ពព្់ើព្់ក់ការ

ី ាករណ៍្ ដចូផ្ចា យព្មរឹយូវពន្េះកេុះកុលំកខណាពេើយពព្ចើន្ទាយថ្កជា

មន្សុសព្់ជុពំរាបោា្ ឬមាន្ពរាបគខូចអាការខាងកនុងមកាំងពៅ ពព្ចើន្

សញុលសញ ព់ឬមពម៉ាេះមពមា៉ា េះកាលពៅពកមង  លុេះមកកណាដ លមន្សុសពទើ់

ាន្ឆ្ងល រ ស្រថ្កអាយុខល  ជាខលួន្ពជាកជាំនឹ្ងព់ើកចេំឲ្យព្ី េះពព្ោេះដថ្ទ

ចលូពៅាំងពៅ ពព្ាេះជាអាកាស កាលពៅស្ព្ជកចលូព្រងក់ស្ន្លងណា

ពេើយក៏ព្វើឲ្យកស្ន្លងទ ពនាេះរញួពី លាឬអាចឲ្យមាន្អន្តរាបយពផតសផ្ចដ ស

ស្រមដងជារសួ្លំលអណាសព ផ្ចា យពន្េះជាផ្ចា យស្ដលមនិ្ធ្លល ព់ឲ្យគណុ្ដលព

អនកណាព ើយមាន្ស្រឲ្យពទាសស្រមា៉ា ងពាលពោយព្ាកដថ្កពទាេះីួ ក 

ពហ្វរាបស្់៉ាកឱរ ៉ា ុ់ ក៏គងខ់ាល ចផ្ចា យព្មរឹយូវពន្េះណាសព ជនួ្កាលពដើរកា៉ា លព 

ពឃើញផ្ចា យព្មរឹយូវពៅព្រងអ់ង្វា ញពទឹករលកសមពុ្ទពៅាមៗោន  ។ 
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 សរ ុ់ រមួផ្ចា យព្ី េះពព្ោេះមាន្៩ដងួ ពវៀរស្រដងួព្មរឹយូវមនិ្ពៅកនុង

ពកណ្ឌ  ព់ើនិ្យាយដលពកមាល ំង ១០៨  ក៏ព្រូវពលើកព្ី េះពករពុចញស្ដរ ស្រ

ព់ើនឹ្ងព្ៀ់ព្ី េះពព្ោេះវញញ ព្ី េះពករឲុ្យគណុ្លអស្រ ១ ស្លា ន្   ស្ដលព្រូវ

ោន នឹ្ងព្មរឹយូវ ឲ្យអាព្កកពស្រ ១ ស្លា ន្ដចូោន  ។ 

 

r (0) s 
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ពិធីទមើលទកណឌជ្ា 
 
 
 

.................................... 
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សិទធិការយៈ   ព់ើអនកណានឹ្ងពមើលស្ផន្ពកណ្ឌ ជា      ពលាកពៅថ្ក 

ជាកពំណ្ើរលអពៅ ១២ ពកណ្ឌ ពេើយស្់ងពចញជា ៣ ស្លា ន្ ីិ ្ ព្វើ

ពកណ្ឌ គឲឺ្យគសូារាបង១២់នាទ រពឬខទង ់ ពកើរថ្ងៃណាឲ្យោកពពលខកនុង

ខទងព់ដើមពេើយរៗពៅទាលពស្រព្គ ព់៧ថ្ងៃ ចសំ្ណ្កស្ខក៏ដចូោន  ស្រោកពឲ្យ

ព្គ ព់ឆ្ងន ំ ឯឆ្ងន ំពកើររាប ព់ជរូជាឆ្ងន ំទ  ១ ស្រព់ើពកើរឆ្ងន ំអវ ឲ្យោកពឆ្ងន ំពនាេះជាមនុ្

ពៅទាលពស្រព្គ ព់១២ឆ្ងន ំ ពេើយឲ្យ់ូកោន ជាខទង ់ ៗ ព់ើខទងណ់ាពលខល ព់

ពលើស១២ ឲ្យកាចពពចញ កាលាន្ពលខល ព់់៉ាុនាម ន្ឲ្យស្់ងជា៣ឋាន្ៗ

មយួៗ ៤ពកណ្ឌ  ខពសព-កណាដ ល-ទា់ ពេើយឲ្យគសូកនូ្សរព ើងពៅព្គ ព់

ពកណ្ឌ ពលខល ព់ដចូគរំសូ្ដលាំងទកុឲ្យពមើលពេើយ ព់ើអនកណាាន្

កនូ្សរររពព ើងដលពឋាន្ណាពព្ចើន្ ក៏មាន្ឋាន្ៈាមឋាន្ពនាេះ កនូ្សរ

ស្ដលមាន្គពូសមើោន ដចូឋាន្ខពសពពកណ្ឌ ទ ១១មយួគ ូឋាន្កណាដ លពកណ្ឌ

ទ ៨មយួគ ូ ពកណ្ឌ ទ ៧មួយគ ូ ដពូចនេះកណំ្រពពសចកដ ថ្កនឹ្ងមាន្លាភាន្

គពូ្សករឬសហ្វយរមួចរិតពសមើជាគ ូ ....... ព់ើមាន្កនូ្សរដលព៣កនូ្កនុង 

រណាដ ព់ជាមយួោន កនុងឋាន្ណាក៏ពោយ សស្មដងថ្កអនកពនាេះជាអរជិារ- 

់ុព្រ គលឺអជាង់ុព្រទាំងីួ ងកនុងមាា់ិាជាមយួោន  មា៉ា ងពទៀរគ់  

សពងារថ្កកនូ្សរគកូនុងឋាន្ទ  ៦ លាភផលនឹ្ងាន្ី  សព្រូវ កនូ្សរគូ

កនុងឋាន្ទ  ៨ លាភផលនឹ្ងាន្ី  ព្ទី យមររក កនូ្សរគកូនុងឋាន្ទ  ១២ 

លាភផលស្ដលាន្ពព្ចើន្ទកុខលាភ ។ 
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 វញ្  ពកណ្ឌ អាយុស្ខ គពឺកើរស្ខណាឲ្យាំងពដើមទ ស្ខពនាេះជាពដើម

កនុងារាបងខទងដ់ំ់ ូង ពេើយរៗពៅទាលពស្រព្គ ព់១២ស្ខ  ចសំ្ណ្កឆ្ងន ំពកើរ

ពនាេះខទងដ់ំ់ ងូគឆឺ្ងន ំជរូ ព់ើពកើរឆ្ងន ំ លវូព្រូវោកពខទងទ់ ២ ឆ្ងន ំខាលោកពខទង់

ទ ៣ ដពូចនេះរៗពៅ ជាឆ្ងន ំអាយុពកើរ ពវៀរខទងដ់ំ់ ូងទកុដចូគរំសូ្ដលាន្គរូ

ទកុពេើយកនុងខទងអ់ាយុ ី .ស. ចសំ្ណ្ក ី .ស. ស្ដលព្រូវនឹ្ងឆ្ងន ពំកើរពនាេះ

ឲ្យោកពព្ៀ់យកឲ្យព្រូវនឹ្ងឆ្ងន ំពកើរ ។ 

 វញ្  ទាយាមពកណ្ឌ ស្ខ គសឺ្ខ៣ស្ដលព្រូវនឹ្ងស្ខមករាប រមករក

កមុភៈ កនូ្សរររពព ើងដលពឋាន្កណាដ ល ពេើយពកណ្ឌ ទ ៨ស្ខរពៅព ើង

ដលពឋាន្ជាន្ពខពសពទ ១១រពៅ១ស្ខពទៀរោកពដលពឋាន្ទា់គ ឺ ពកណ្ឌ  ២

ពេើយរពៅក៏ព ើងៗចេុះៗអាយុព្់ចាំឆ្ងន ំក៏ដចូស្រោន  ស្ដលពាលពេើយ 

ពន្េះថ្កាមពកណ្ឌ អាយុរ់សពគរំ ូ ព់ើជារ់សពពលាកអនកណាក៏អពញ្ជើញ

ព្ៀ់យកាមទំន្ងពន្េះចេុះ ។ 

 ់ុគគលណាមាន្កនូ្សរររពព ើងដលពឋាន្ខពសពពព្ចើន្ សមាគ លពថ្ក

អនកពនាេះមនិ្អនាត កពអនាត ំ ជាទកុខលំាកយា៉ា ករមឹ ព់ើសិន្ជាពកើរកនុង

ព្រកលូទា់ ក៏សទុេះព ើងកាន្ពឋាន្ៈខពសព ព់ើដលពឋាន្កណាដ លពព្ចើន្ក៏

សមាគ លពថ្កអនកពនាេះមាន្សភាី លមមនឹ្ងចញិ្ចឹ មជីី ពោយគរួដលពកមាល ំង

ី ាយាម ( ដចូគរំពូកណ្ឌ ស្ដលកនូ្សរររពដលពឋាន្កណាដ លពព្ចើន្ជាង

ខពសពនិ្ងទា់ )  ព់ើររពព ើងដលពឋាន្ទា់ពព្ចើន្ សមាគ លពថ្កអនកពនាេះព្វើ

ការរកសុ អរតខារពរល ់រលា់ ព់ើសិន្ជាព្រកលូខពសពនឹ្ងព្រូវធ្លល កពមក
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ទា់ ព់ើសិន្ជាររពព ើងពសមើពកណ្ឌ ស្រ១ជាគ ូៗ ពព្ចើន្សមាគ លពថ្កអនកពនាេះ

នឹ្ងមាន្អនកឧ់រាមភាមឋាន្ៈពនាេះ នឹ្ងពមើលលាភសកាា រៈក៏លអ នឹ្ងពមើល

ជារាបស ក៏លអ ពមើលពព្ោេះលអពព្ោេះអាព្កកពក៏ពោយ ក៏ឲ្យអន្ពុលាម

ពមើលាមឋាន្ពនាេះៗគខឺពសព កណាដ ល ទា់ ាមរាបយស្ខនិ្ងឆ្ងន ំចពំាេះ

ខទងា់រាបងពនាេះ ៗ ។ 

 ចសំ្ណ្កកនូ្សរស្ដលររពព ើងាមមមុព្ជុងទាំង ៤ ពនាេះ  ចងុកនូ្ 

សរចាកពចលូព្រូវចងុសរអាយុព្រងច់ពនាល េះស្ខ ឆ្ងន ំណា  ស្ខ ឆ្ងន ំពនាេះក៏ព្រូវ

កា កណ្ណ   ព់ើពទាេះជាព្រូវមាន្លាភ ក៏ាន្លាភមនិ្ពី ញទ  ព់ើព្រូវ

ព្រងព់ព្ោេះក៏ររឹស្រស្ងមពព្ោេះពនាេះជាទវ គណុ្ ។ មា៉ា ងពទៀរព់ើពកណ្ឌណា

ព្រូវកនូ្សរស្ខជងមមុចាកពកនូ្សរអាយុ ដចូគរំ ូ ដចូកនូ្សរស្ខជងមមុឋាន្

ពលើខាងស្លដ ំចាកពចងុសរអាយុព្រងឋ់ាន្ខពសព ព្រូវខទងស្ខរលុា(ស្ខ១១)

ថ្កកនុងខទងស់្ខណាស្ខេនឹ ង, ពកណ្ឌ ទ ៩មាន្កនូ្សរអាយុររពព ើងដលពជាគូ

ោន  ជាស្ដលថ្កមាន្ពព្ោេះពនាេះនឹ្ងមាន្គជូយួ ពព្ោេះពព្ចើន្ពនាេះនឹ្ង

់ពនាទ ់ងា់ន្  ឬលាភស្ដលពព្គចព្កនិ្ពនាេះនឹ្ងលូរលាសពវញញ ដចូាន្

់រយិាយស្ផនកពកណ្ឌ ជាមកពន្េះ ជាីិ ្ ពព្់ៀ់ព្់ដចូព្់វរតជិារ់សព

់ុគគលិកស្ដលវសពាំងី  ់ដញសន្ធិ ទាលពស្រអវស្លន្ទ ់ំផរុធ្លរឃុ្វល រ

ចាកភី ពន្េះពហ្វង ។   

r (0) s 
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េធិទីាយជាឯរាវេ័ (ដរំឥីន្ទន ទ) 
 

 
  

 រព្មាពន្េះជារ់សព់ុរាបណ្ ស្ដលព្ជាលពព្ៅយូរយារណាសពមក

ពេើយ ខញុំាទព្សងយ់កមកោកពទកុជារព្មាីិ ពសស ១ រ់សព់រុាបណា-

ចារយ ពដើម  រកាទកុជាដសំ្ណ្លពន្េះកុឲំ្យធ្លល កពពៅកនុងហ្វយន្ភាី ឥរ

អំពី ើ ពោយយលពថ្កជាស្់់ស្់លកី  រព្មាពជាគកញុ្ជរផង រព្មាពន្េះ 

សព្មា ព់់ូលទាយ ព្់ុស ព្ស  ណា    មាន្និ្សស័យព្រូវពសី សមនឹ្ងដរំ  

ី ណ្ណ រាបយពន្េះ ព្រូវព្រងអ់វយវៈស្ផនកណា ក៏ឲ្យទាយាមជានិ្ង

ឧ់និ្សស័យកនុងខទងទំ់នាយដចូរពៅពន្េះ ។ 

 ខទង់ទំនាយ : 

១) ក ើសីុ(១)ភ្ល ុខាងោា  ំ ទាយថ្ក ព់ើព្់ុសមាន្វសនា្ពំ្់ពសើរ 

ព់ើព្ស នឹ្ងាន្់រិ់ ូណ៌្ពោយព្ទី យសម រត ិរកពី លដនុ្ោ់ោម ន្ ។ 

                                                            

១- គពឺ្រូវព្រង ់ឬ ចលូកនុង ។ 
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២) ក ើសីុភ្ល ុខាងកឆេង ទាយថ្ក ព់ើព្់ុសមាន្វសនាលមម

ព្់មាណ្ ព់ើព្ស មាន្សម រតជិាម្យមសមនឹ្ងមាព្រោា ន្ ។ 

៣)- ក ើសីុត្ កោយ   ទាយថ្ក ព្់ុសឬព្ស ណាព្រូវព្រងព់ន្េះឯងពទាេះ

មាន្សម រតពិ្ទី យជាមពហ្វឡារក៏មនិ្សូវមាន្ឱកាសទំពន្រ ពព្ាេះ្មម-

ជារដិរំ  ព្រូវអាព្ស័យព្់ពមាយចា ព់កាន្ពអាហ្វរមកសុ ជាព្់ព្ករ  ។ 

៤) ក ើសីុោត់ ទាយថ្កមនិ្ពចេះអរព  ស្រមនិ្់រ ិ់ ណ៌ូ្ព្ោន្ពស្រលមមសុ 

លមមពព្់ើព្ាសព មនិ្ជាពៅដ ព្កហ្វយឬរកពព្កេលព ។ 

៥) ក ើសីុអណ្ដា ត ទាយថ្ក ព់ើសិន្ជាមាន្ព្ទី យ់៉ាុណាណ ក៏ពោយក៏

រកាទកុមនិ្គងព់ ើយ ពព្ាេះអណាដ រជាភាវៈមនិ្រងឹ់ុឹង ។ 

៦) ក ើសីុទភ្ន  ទាយថ្ក ព្់ុសក៏ពោយ ព្ស ក៏ពោយ ពព្ចើន្ជា

មន្សុសរងឹរអងឹព្់កាន្ពខលនួ្កនុងខាន រខុស  គថឺ្កជាមន្សុសព្ទុសដដំ់ ូនាម ន្ ព់ើ

ជាព្ស វញញថ្ក ស្េកសំី រព់ិទពោេះមនិ្ទាន្ព . . . ។ 

៧) ក ើសីុក ងមុខ ទាយថ្ក ព្់សុព្ស ពព្ចើន្ជាមន្សុសព្់កាន្ព

ឫកា ព្វើឲ្យស្រពគពី ់ព្ជាយពថ្កា លគនិំ្រជាដរាប់ ។ 

៨) ក ើសីុត្តកចៀ  ទាយថ្ក ព្់សុព្ស ទាំងឡាយពព្ចើន្ជាមន្សុស

ផអូចពផអើម ព្រពស់ព្រសុ់ ងរពព្ចើន្ ចរិតពលលា ព់មនិ្ពទៀងព្រង ់។ 

៩) ក ើសីុ រីកេើ  ទាយថ្ក ជាមន្សុសមាន្វសនាសព្មា ព់ពគពព្់ើ

ព្ាសពជាដរាប់ ជាមន្សុសអភី័ វ ពៅចពំាេះមខុពគសរពសើរ កាំំងមខុ

ពគគរហ្វការពផសង ៗ ។ 
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១០) ក ើសីុ កេើខនង  ទាយថ្ក ព្់ុសក៏ពោយ ព្ស ក៏ស្ដរ ពព្ចើន្ជា

មន្សុសមាច សពទកុខ  មនិ្សូវាន្ព្់សី វនឹ្ងពសចកដ សុខព ើយ ។ 

១១) ក ើសីុខនង ទាយថ្ក អនកពនាេះពកើរមកជាមន្សុសលំាកមនិ្

សម ូណ៌្ន្វូពសចកដ សុខ ពព្ចើន្មាន្ពសចកដ ពៅដ ចរិតជា ព់ ។ 

១២) ក ើសីុ នទយុ   ទាយថ្ក ជាមន្សុសមាច សពទកុខពព្ចើន្ព្រូវការព់ៀរ-

ព់ៀន្ពគជាដរាប់ លុេះដលពមកពី លពព្កាយទកុខពនាេះនឹ្ងធ្លល កពមកព្រូវខលួន្ 

ពព្ាេះកន្ទុយដរំ  ព្រូវវរពឬ់កពខលួន្ឯង ។ 

១៣) ក ើសីុក ះកវៀន   ទាយថ្ក ជាមន្សុសព្់យ័រនព្ទី យ់ិទាំងលាកព

ពលៀមមនិ្ឲ្យអនកណាពឃើញយលព ខាល ចទ័លព្ក ។ 

១៤) ក ើសីុសួត  ទាយថ្ក អនកពនាេះជាមន្សុសកណំាញពព្ទី យសម រតិ

សវិរស្លវ ញ មនិ្ចាំាចព់រចិាច គដលពអនកណា ។ 

១៥) ក ើសីុកជ្ើងមុខ ទាយថ្ក អនកពនាេះពៅមនិ្ពចេះសុខ ព្រូវពដើរជា

ដរាប់ ចព្ច ព់ពោយទ រំ់ ន្ពពផសង ៗ ។ 

១៦) ក ើសីុកជ្ើងកត្កាយ ទាយថ្ក ជាមន្សុសពឆ្ងរពៅល  ព្វើការអវ ព្រូវ

ព្ាព្ស័យី  ពសចកដ គរិថ្ន្អនកដថ្ទជាដរាប់ គរិទំពន្ើងខលួន្ឯងមនិ្ពព្សច. 

១៧) ក ើសីុឆអងឹជំ្នីរ  ទាយថ្ក អនកពនាេះជាមន្សុសកំ់ ិ់កំ់ ួច ព្់មលូ

ព្ទី យសម រតទិកុ ស្រមនិ្មាន្ព្់ពយាជន៍្សព្មា ព់ជារ់សពអនកដថ្ទ ។ 

១៨) ក ើសីុឆអងឹ ទាយថ្ក អនកពនាេះអាយុយឺន្ មនិ្មាន្ពរាបគភយ័

ព់ៀរព់ៀន្ព ើយ ។ 
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១៩) ក ើសីុត្ ច  ទាយថ្ក រកាព់េះដងូាន្ពោយកព្ម ជាមន្សុស

លៃ ពលៃើ ពសទើរ ាួរពសទើរជា និ្យាយនឹ្ងអនកណាស្រងចា ព់ខុសពគជាដរាប់ ។ 

២០) ក ើសីុក ះដងូ ទាយថ្ក អនកពនាេះជាមន្សុសព លៀវឆ្ងល រ ពទាេះ

និ្យាយជាមយួនឹ្ងអនកណា ស្លគ លពចរិតពគ អាចព្សូ់ចលូពៅកនុងព់េះដងូ

ពគាន្ពោយ្រូដពងែើម ។ 

 z z z z z 
  

េធិសី្លដ  ់សរូខក អក លូ 
សូមឱន្ព្់ណ្ រព្់ណ្មយផចង ់ ពលើកករកម ងអ់ញ្ជល  

នឹ្កដលព់ុរាបណ្ជាចមមុន្   ពរៀ់ចគំមព រចងទកុមក ។ 

ចងជារព្មាស្កអកឲ្យឫកស  ជាយាមី ន្លឹកពមើលជយ័ពជាគ 

គមព រថ្សយស្លន្រសដសស្មដងមក ចរូសពងាររកឫកសកាលលអ ។ 

ពដញពោលពយាលយឹរយកភាស្ល  សូរសី ទ់កាខ ស្កអក់ូល់រ 

ព់ើឮវយំ  កាកា  ក៏   ពៅចមំខុលអាន្លាភលន្ព ។ 

ព់ើយំ កាអរ កាអរ ណា  មាន្ពគ់ូជាពព្ាេះ់ន្ពព្សន្ព  

ព់ើ កាវា ់ កាវា ់ នឹ្ងអន្ព  ់ង់្ ន្ពកើរទកុខមនិ្សុខចរិត ។ 

ព់ើ កាវា កាវា មាន្ថ្កន កព  មាន្កចិច្ រុៈដលពជវីញរ 

នឹ្ងោ់ដលពជន្ទន្ពគនិំ្រ  វញ់ ររិពរាបលរាបលោលដលពវងស ។ 

កាវ ូកាវ ូ្រូពស ើយទកុខ  ាន្សុខរមួមពិ្រញារពិៅី ងស 

ាន្គពូ្សករលអរលង ់  សមព្ទងស់មព្ទាយឆ្ងយ វ ី។ 
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ស្កអកសរវ់ កស ជាព្់ផនូល  ពចេះមាន្់ំណូ្ល់ូលី  រៗ  

ជា់ ែ្ កមមផាំសញ្ញាណ    ដចូស្ងលងវទ ទកុពន្េះពអើយ ។ 

x  x  x  x  x  
 

េធិសី្លដ  ់សរូតកឹខកយំ 
រកឹស្កយំមាន្គព្ម ព់ ត្បំា  មាច សពផទេះមាន្កមមពៅដ ព្កហ្វយ 

ទកុខភយ័កដ ភរិពកើរអន្តរាបយ  ព្ទី យ្ន្រលាយខាច យាចស្លច ។ 

ាវព្ាវព្ាសព្ារពររពពចាលឋាន្  ពកើរពទាសរខំាន្វមនិ្ខាល ច  

វគរិគនំ្ុំព្់ុងព្វើកាច   ចរិតពចើកកណំាចជអួព្់ិយ ។ 

រកឹស្កយំព្គ ព់ត្បំាមួយដង  ទ ឋាន្ធ្លល ព់ព្គងពៅព្់ព្ករ  

ពកើរពកាលាេលខវលពពរឿងកដ  វញស័យមន្សុសថ្ព្ី ចរិតអ់លកខណ៍្ 

សម រតពិ្ទី យ្ន្ធ្លរមនិ្ាន្  ពកើរអន្តរធ្លន្មាន្ពព្ោេះថ្កន កព 

ល់លួច់ន្លំថ្គទកុោកព  ពជឿ់ុលចាំកពទារមនិ្ាន្ ។ 

រកឹស្កវយំត្បំារីរដង  ព្ទី យផងកនុងផទេះអមាលមា៉ា ន្ 

ពាចពរាបច់ិចពព្់ើមនិ្ពចេះខាន្ ារព់ងផ់ងុព្ាណ្ខាន្ខារយស។ 

សព្រូវពៅជញរពចាមពមើលង្វយ សព្រូវពៅឆ្ងៃ យណាយនឹ្កពមម េះ 

ព្ទី យឲ្យពគខច ររឹរលសព  ទារវញញពកើរពទាសី  ព្ទី យឯង ។ 

រកឹស្កយំយូរត្បំា ីោ៉ា ត់  មលូព្ទី យសម រតសិី វរសំ្ណ្ង 

ព្សឹង្វគ ់រវិរចរិតពការស្ព្កង  ទ ឋាន្កស្ន្លងលូរលាសពពលច ។ 
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ព្់ក់មខុការាន្ផល្ ំ  ពគរាប ព់និ្យមាន្សពព្មច 

ព្វើពព្ចើន្ាន្ពព្ចើន្រចិាន្រចិ ោលពនាមុនឺ្ពសដចាន្សកាា រ ៍។ 

ព់ើវយំយាមព្គ ព់ត្បំា ួន  នឹ្ងមាន្់ង់អូន្មពិ្រវងា 

ពៅឆ្ងៃ យរឭកចរយាព្ា  មកកាន្ពពគហ្វពៅយកពៅ ។ 

ព្់គលពផដលពសុខលាភ្ ំ  ាន្សមពោលចរិតគរិ់៉ាងពៅ 

រ  ករាបយស់ាយោម ន្សព្រូវ  ចរពៅាន្ទនុ្ងនួ្កនុងចរិត ។ 

រកឹស្កសំងយំំយាមដ ់  យំជ ព់ព្ទី យ្ន្មលូសម រត ិ

មាសព្ាកពពខាអាវមកួមងុ ព្រ ពសរ សុវរាកិេុះកុកំ់ ។ 

ពភញៀវពចាមជុជំញរចាំទទលួ  ខម ខមួលរាប ព់អាន្ឱន្ព្់ិរព្់់ 

ជញ្ជូន្ភសដុភាររ់សពព្ទី យ  មកផ្ចគ ព់ជាលាភពព្់ៀ់មនិ្ាន្ ។ 

យំដ ់មួយដងមាន្សណាដ ព់ យសសកដធិ្លល ព់ទា់ព ើងដលពឋាន្ 

ខពសព្សំមស័កដសិភាី ព្ាណ្ ី ងាសនាត ន្ាន្ីឹ ងាកព ។ 

ព្វើការស្លរពី ើកនុងមន្ទ រ  ១ ពកើន្ជា ២ ទវ ពលើសថ្កន កព 

ភសដុភារសួយស្លរាន្ទកុោកព មាសព្ាកពពកើន្ស្ព្់ពលើសពគផង ។ 

ព់ើយំ់ស្ន្ាមកេើសោងត្បំា  ជាពវរាបកមមនាំឲ្យេមង 

ចថ្ព្ងឧ់ព្ទី យចរិតយងឃ់នង  ភយ័ផងពរាបគពស្លកមលូមាន្ពព្ចើន្. 

ីំុ ពនាេះមាន្កាយកលីិ ការ  ពព្ោេះកាចអ់ រាបររឹរ  កពផគើន្ 

ជងំឈឺឺ្ចា ព់ចកុគពឃលើន្  ពរាបគរាបលទពន្ាើន្ពផគើន្ព្់ល័យ ។ 

វញ់ រតពិចាមពរាបមរាបលពពី លា  មនិ្សូវាន្ជាៗព្់ព្ករ  
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សម ូណ៌្សម ុកណាសពស្រភយ័ ពរឿងកដ រាបលពថ្ងៃឥរ់ ខាន្ ។ 

ពរៀ់យំលាន្ពត្ តត្ តដ ូំង សូរពនាេះរលំងយកមនិ្ាន្ 

យកស្រសំព ងស្ដលចណំាន្ ជាសូរស្លដ ព់ាន្ពី ញសំព ង ។ 

សូរពន្េះវលាន្ពពចញមនិ្ព្ា ព់ សន្មរជាសី ទឮឯងៗ  

មនិ្យកជាការថ្កជាស្ល ង  ពព្ាេះវយំស្កលងកាល យ់ន្លំ ។ 

អត អត ដំ់ ូងយំដំ់ ួច  រកឹស្ក្រំចូវថ្កផសំ 

ព់ើឮចាសពលាសពមនិ្ស្លអ សអំ  រកឹស្កវខាទ ំកនុងពងលើមវ ។ 

មនិ្មាន្ពទាសគណុ្ី  ាកយពនាេះ ទកុជាាកយខុសពព្ៅរព្មា 

កុំ់  ស្ផសផសំយកជាការ   នឹ្ងថ្កសុខទកុខក៏មនិ្ពកើរ ។ 

ព់ើស្់រជាយំឮ ទ  ទ   សូរឮព្ស្លលស្លែព្ទង ់ពផលើរ ៗ 

សអកស្លអ មនិ្លអេះហ្វកពលាអ កពពលអើរ ពព្ី ើរៗព្ាលៗអាងមនិ្ាន្ ។ 

រកឹស្កជាសរវមយួរចូពទ  ់៉ាុស្ន្តនាំស្លរការរេិះ្ាន្ 

ឲ្យមន្សុសពលាកដងឹកុំ់ ំាន្  ពទាេះ់ ទកុខកាន្តមាន្រព្មា ។ 

មន្សុសណាមាន្ញាណ្ដងឹកលកចិច  ពគមនិ្់ំពភលចស័ចចវទា 

ពគខំអន្ទងីិ ចារណា   កលការពគស្កស្ព្់រព្មង ់។ 

 

x  x  x  x  x  
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វធិសី្លដ  ់កេដុ រយំ 
សិទធិការយរព្មាពាលសី ទសូរ ចរាុទកណ្ដ ុរយំយ ព់ថ្ងៃ 

កនុងឋាន្រំ់ ន្ពពៅព្់ព្ករ   ជយ័ពជាគចថ្ព្ងាមរព្មា ។ 

ចរូសពងារស្លដ ព់សី ទសូរពសៀង ផ្ចទ រពពផទៀងឲ្យជាកពល េះវគគឃ្វល  

ឲ្យាន្ព្ាកដពទើ់ស ញ្ាណ   ការពអាងព៌្់ស្លន ជាព្់ផនូល ។ 

 ណា រុកមា េញី   ទាយាមគមព រ ថ្កយំ ច ុច ុ 

គងស់្រជួ់ លាភ សភាី យា៉ា ងសដុក ផសុចពំាេះមខុ   

ោ ព់កលព់ំណ្ង ។ 

លាភផលភសដុភារ ពកើរពកើន្េូរពេៀរ ពព្ចើន្ពលើកពព្ចើន្ដង   

ពកើរទាន្ពចរិតគរិ   មនិ្ាន្ផសូរផសង   យា៉ា ងយូររលំង   

៥ យាមពៅមខុ ។ 

ព់ើយំ ខឹ ខឹ  មាន្ព់ើវរវកឹ    កងវលពជាទកុខ   

ពទាសព្គ ព់ទិស្ល   មាន្ការណ៍្រអំុក   ីំុ ពនាេះអផសុក   

ពកើរពរាបោភយ័ ។ 

យំឮ ខ ុ ខ ុ មនិ្សូវាន្សុខ មាច សពផទេះកុំ់     

ចរពៅទ ឆ្ងៃ យ   អន្តរាបយពកើរកដ    នឹ្ងមាន្ពមាេះថ្ម   

មន្ទិលដលពព្ាណ្ ។ 

វយំ កចត កចត ជាីំ ពនាលពេរ ុ  មែូ់អាហ្វរពកើរមាន្   

ពី ញមារពពី ញក   ាមទទលួទាន្   សឹង់រ ិ់ ូណ៌្ាន្   



-151- 

 

ដចូកដ ព្ាថ្កន  ។ 

យំសូរ សុត សុត មាន្ពទាសចេុំរ ព្់យុទធកាយា   

ពចញចរជនំ្ញួ   រញួចរិតរអា   មាន្ព់ើខកការ   

ខារពដើមមនិ្ខាន្ ។ 

សូរយំ កខៀតកខៀត   មាន្កដ ឧរារ   ពទាសទណ្ឌ ស្លមាន្យ   

ពកើរទកុខយា៉ា ង្ ំ  ពព្ាេះកដ រាប ព់អាន្   វព លើយ់ាំន្   

ោកពពទាសដលពឯង ។ 

កណ្ដ ុរជាសរវ   សព្មា ព់ខាំំការព   កនុងផទេះសំស្់ង   

វនាំដណឹំ្ង    ពគីឹ ងសស្មដង   ដងឹពេើយគរួស្ព្កង   

កុពំ្កាញស្លញពៅ ។ 

x  x  x  x  x 
 

វធិសី្លដ  ់មនសុសភ្លា ត់មាត់ នងិ 
ជងីចក់ធ្លា ក់ ក នងុទជីាឱកាស 

សិទធិការយវទ      នឹ្ងពាលអំី    ជងីចកពវធ្លល កព   

ាម់ុរាបណ្ពព្ី ង    ពលាកស្ចងចងោកព ចារជាដណំាកព   

រណំ្រមក ។ 

ជងីចកពសរវរចូ    មនិ្ពចេះខិលខូច   ល់លួចឆ្ង់ កព   

រ់សពព្ទី យអវ      ឲ្យពគសមលកព  មនិ្លអមិន្អាព្កកព   
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ពៅជាមយួមន្សុស ។ 

ក ើធ្លល  ់ចំមុខ  មនិ្មាន្ដងគុក   ពេើយររពរេ័ស   

ពលាកថ្កមាន្ជយ័    ាន្កដ ជមនេះ  សព្រូវ់៉ាង់៉ាេះ   

ាលពខលួន្មិន្ាន្ ។ 

ធ្លល  ់រីខាងកត្កាយ  ពព្ចើន្មាន្ការស យ ពកើរពធ្លល យរខំាន្   

កុចំរពៅណា       មាន្ការណ៍្ផ្ចទ លពព្ាណ្ សព្រូវមល ន្ាន្   

់៉ាេះាលពផដលពពទាស  ។ 

ពទាេះ់ មាន្ការណ៍្    សព្រូវឥចាា     វចា ព់កេុំស   

ព្វើឲ្យពស្លកពៅ    មពួ ៉ា ពៅដ សអុេះ  ់ពងាើរជពមាល េះ   

រាបលពរាបលពថ្កា លឫកស ។ 

ក ើធ្លល  ់ខាងកឆេង    រព្មាសស្មដង    ពជាគលាភសន្ធឹក   

សី វវរាុផល     ផសុលាសពគព្គកឹ ព្រូវព្រងគ់រិនឹ្ក  

់ំណ្ងព្ាថ្កន  ។ 

ធ្លល  ់ទ រខាងោា  ំ  ព់ើាមចណំាំ   កុចំរពលលា   

មាន្ព់ើ់៉ាេះទកុខ    ពទាសទាលពពវទនា ីំុ ពនាេះភាល រពការ   

ពោយស្លរសព្រូវ ។ 

ធ្លល  ់កទើរកេើ ាេ  ជួ់ មន្សុសអន្ធាល វីួ ន្ខនងផលូវ   

វព្់ុងផ្ចដ ចពក     មនិ្ឲ្យរសពពៅ   ព់ើចពចសពៅ   

មាន្ព្រូវនឹ្ងកមម ។ 
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ធ្លល  ់កទើរកេើកជ្ើង  សព្រូវផ្ចរពព់ុើង មនិ្ហ្វ ន្ពៅចាំ   

ស្សវងលាភាន្លាភ  ផលពកើរសព្ស្លំ រព្មាចារយផ្ចដ ំ   

ថ្កផាំភាញ សពលាភ ។ 

 

x  x  x  x  x 
 

វធិខីម ើលកេដុ រ(១)កាត់សំេត់ 
គមព រនិ្ទាន្មាន្ស ញ្ាណ   ់ុរាបណាចារយចងទកុមក 

ទកុជារព្មា ព់ព្ា ព់កាន្ពយក  ជាពព្គឿងរេិះរកពជាគវស្លន  ។ 

វរាុ្ន្ធ្លន្មាន្សណាដ ព់  ជាព្ទី យព្សលាញពពី ញចនិាដ  

សរវខាំកពករការពី ន្រស្លដ   ្លុេះធ្លល យព្រងណ់ាមាន្ចណំាំ ។ 

ពភលើងព េះពខាល ចពព្់េះោចពោយដុ ំ  មាន្រ ូ់ ភាី ផសំព្់ចមាម  

ទំនាយទាយទសសន៍្ជាទំពន្ៀម រព្មាព្ា ព់ព្ាមអភពិ្ាយ ។ 

ស្លន មការពោចពដចូរ ូ់ អវ  ៗ  រព្មាចារយសដ ់ទ់រយិាយ 

វងម់លូដចូចន្ទចរី ណ្ណ រាបយ  ពលាកព្ស្លយនិ្ទាន្ទំនាយថ្ក ។ 

ាន្លាភពលើសល ព់ទាំងយ ព់ថ្ងៃ ពថ្កកថ្ងលេូរចលូរាបលពទិវ 

្ន្ធ្លន្ាន្ពកើន្ពព្ចើន្វឌ្ឍនា          ភសដុភារស្លយភាយរាបយរាបលពពី ល 

ស្លន មការពដចូកលពថ្ន្ភលសឺ្ព្ស  ឬមយួដចូស្ខសឆ្ងវ យរពងវល 

                                                            

១- រព្មាខលេះថ្ក កណ្ដ ុរកដ ,  កនាល រកដ ,  ពភលើងព េះកដ   មាន្ន័្យដចូោន  ។ 
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ពលាកឲ្យ់ូជាយា៉ា ងព្កាសពស្ព្កល ពទើ់ពៅីិ ស្លលសុខសួសដ  ។ 

ការពស្លន មដចូជារ ូ់ រាបងនាលិ  ់ណាដ លាន្គពូ្សករងម ី

មាន្មពិ្រជញរឆ្ងៃ យមកព្ាព្ស័យ លាភផលពសរ រ  ករងថ្កល  ។ 

ការពជារ ូ់ ដចូពដើរចលូពៅ  នឹ្ងពៅស្លន្តសុខនិ្រទកុាខ  

សម ូណ៌្ពេៀរេូរពព្គឿង់រកិាខ រ ពព្់ើការមនិ្អសពរលសពព ើយ ។ 

ស្លន មដចូព្ីឹ កាដេុះលាសពលូរ មាន្លាភរេូរមនិ្អន្ពពស ើយ 

ាន្មកទកុោកពលាកពកពន្តើយ គងព់េើយសុខពទៀរឥរឃ្វល រឃ្វល ។ 

ការពជារ ូ់ ផ្ចា អង្វគ ់ុស   ្លុេះោចាន្ពស្លយផលសុខា 

ពកសមកាន្តកនុងឋាន្រមួព្គួស្លរ ញារមិពិ្រស្លមោគ មលូពមព្រ  ។ 

ការពជា់នាល យឆ្ងវ យព្់ទាកព  ី័ ន្ធាកពដចូី  ងាងវញស័យ 

លអណាសពព្ជេះឧ់ព្ទី ចថ្ព្ង  នឹ្ងមាន្ស្លន ថ្ដល  ឮឆ្ងៃ យ ។ 

ការពដចូស្លន មពជើងសុន្ខា  វស្លន ពលឿន្ពលចពរៀងព ើរឆ្ងយ 

ាន្ជាឃុន្នាងឥរ់ កាល យ  រ ូ់ កាយពកើន្សុខព្ាសទកុខភយ័ ។ 

យូរពៅគងដ់លពជលពស្លា ន្សាិរ ព្់សិទធិ៍ព្់ពសើរពសមើស្ផន្ដ ី

រងុពរឿងឫទធ ទវ ពី ញថ្ផទ   លាញល  ជាញជុកំនុងន្គរ ។ 

ព់ើការពីិ កលខវលពស ញ្ាណ   ជារ ូ់ ជនានឹ្ងមនិ្លអ 

ជាោកពទា់ភាី ទ័លព្ក  ទកុខ្ ពំសទើរមរណាស្មន្ីិ រ ។ 

ស្លន មដចូដងួចន្ទចរពទើ់រេះ  ់ូជារេ័សាន្ស័កដសិិទធិ 

ពស្លយសុខសព្មាន្តាន្កាន្តចរិត សព្មាំងសព្មិរាន្សពព្មច ។ 
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ព់ើការពោចពដចូរ ូ់ ដង្នូ  គនិំ្រគរិគរូជាកលកចិច 

ពកើរសមព្ាថ្កន ការពមដចៗ  ពព្ចើន្រចិមាន្ទាន្ពកនួ្ព្ាថ្កន  ។ 

ការពជារ ូ់ រាបងដចូស័ងខជយ័  ព្ាថ្កន ការអវ លអអស្លច រយ 

ពចញជញួឆ្ងៃ យជញរាន្វឌ្ឍនា សកាដ ពកើរក់សី វរសំ្ណ្ង ។ 

ការពជារ ូ់ ស្ទន្ររនមណ្ឌ ល  ពកើរផលព្់សិទធិស័កដសិមស្ខង 

ផសុផលុពកើរដលពទ កស្ន្លង  ជាកពស្សដងទាន្ពចរិតគរិ់៉ាុន្់៉ាង ។  

លកខ ណៈដែលកាត ់

កាត់ស ់ មាន្រកពទាសពមន្ទិល ពកើរទកុខផ្ចត ចពផតញលជវីញរផង  

មាា់ិាគណាញារពិហ្វង  ពស្លកពៅពៅដ េមងមាន្មកដលព ។ 

កាត់រីខាងខនង ់ង់្ ន្ព្ទី យ ជាការមនិ្ោ ព់ពកើរសលពវ៉ាលព  

ពចារល់លូន្វរចលូមណ្ឌ ល រចលពពដញចា ព់វពចញរចួ ។ 

កាត់ខាងមុខ មាន្ទកុខដលពខលួន្ ខំសៃួន្រកាការ្រំចូ 

កុទំាសពស្ទងោន មាន្ព់ើខូច  ពផដើមផដួចជាពទាសទណ្ឌ ីំ ពន្ៀរ ។ 

កាត់ថ្ដ ពដើរពចាលីួ កី ងា ់រហិ្វរការព្ី ួយស្ព្កងកពំ្ា 

ព្ាសព្ារពឃ្វល រចាកពចាលមពិ្រភាៃ   មរណាីំុ ពនាេះពៅមនិ្សុខ ។ 

ព់ើការពចកំាលជងគង់្ លុេះ  មាន្ពព្ោេះពចាេះចពំៅខាងមខុ 

ព្់ី ន្ធកនូ្ពៅពៅកនុងព្សុក  មរណ្ៈជាទកុខទណ្ឌ ព្់ល័យ ។ 

កាត់ថ្ងៃរវិ វរជន្   ់ុណ្យសកដពិងាើងលន្ពល ព់ពសរ  

ព ើងកាន្ពឋាន្ៈជាន្រ់រ   ពងាើងយសារម ឥរពគពសមើ ។ 
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ថ្ងៃចនទ ស្ចងការពអី មងគល  មាន្ដលពព្់ី ន្ធកនូ្ព្មាកពពកលើ 

សនាត ន្ពព្ី ៀងលាន្មាន្ដពំណ្ើ រ សាុន្ពដើរាមផលូវមាន្ភាល រពការណ៍្ ។ 

ការព ថ្ងៃអង្គា រ ជាី ន្លឹក  សុខទកុខយ ព់ព្ីឹ កព្ី ួយចនិាត  

ឪីុ កមាដ យពៅឆ្ងៃ យអន្ទេះស្ល  មាន្ការផ្ចទ លពខលួន្ីួ ន្មិន្ជញរ ។ 

ថ្ងៃរធុ ការពធ្លល យោចពី លពន្េះ គរួរេិះរកាពមើលីិ និ្រយ 

ព្់ី ន្ធកនូ្ពៅពៅល ់ណ្ឌ ិ រ  មាន្ភរិាន្ផលដលពជន្ពនាេះ ។ 

ត្រេសបតិ៍ការព្លុេះសុសសី វស្លចព   ការពោចពគដឺលពជន្ស់ ុរស 

ជាព្គូអាចារយពយើងព្សសព ៗ  ទា់ខពសពព្រូវខុសជាមនិ្ខាន្ ។ 

ព់ើការពថ្ងៃសុត្  ទកុខ់ រហិ្វរ  ពកើរី  ភសដុភារព្ទី យ្ន្ធ្លន្ 

រ់សពខលួន្ពយើងមាន្់៉ាុនាម ន្  ខំស្កគរិអាន្កុខំជ ខាជ  ។ 

ថ្ងៃកៅរក៍ារពោចមាន្ដលពខលួន្ ទកុខសុខមាំមនួ្ពទាេះកាចជា 

លាភផលីិ កលពភទីិ ការ  ចពំាេះអាាម ថ្ងៃពន្េះពហ្វង ។ 

សរវការពី ន្រស្លដ ថ្កសពងខ់   ាមស្់់់រុាបណ្ាន្ស្ចងចង 

ស្ចងចារនិ្ទាន្មាន្គន្លង  ពដើមដងពោមោកពជាកពស្ចងច ព់ ។ 

 

x  x  x  x  x 
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វធិខីម ើលលកខេៈេងី យខោោះប្ទងូ(១) 
នឹ្ងពាលទំនាយ ទំន្ង់រយិាយ  ី  សរវី  ងាង  

វី័ ទធាកពមង   ឱ់ី ងាកពព ៀង វពៅព្់់ខាង   

កស្ន្លងមន្សុសពៅ ។ 

ាកពមងវងម់លូ កនុង់ន្ទ់ ពចលូ    កនុងផទេះពៅកវូ  

ទាយថ្កវញ់ រត ិ   ភាល រពការណ៍្អាព្សូវ ីំុ ពនាេះកដួលពៅដ     

ពៅដ ពៅពស្លកមាន្ ។   

ាវព្ាវចរិតពព្ី ើល វគរិភាញ កពពផអើល ពាលពចាលទ ឋាន្  

ពជើងឈ្នួលចងឈ់្នេះ ចរិតមាន្េះមល ន្ាន្ យូរពៅគងា់ន្   

សុខព្សួលវញញពហ្វង ។     

ព់ើី័ ទធមងពៅ  ពលើដពំណ្កកវូ មាន្ពព្ោេះ្ផំង   

មាន្កដ ព្ារពព្ាស និ្រាបសគពូ្គង    ពោយស្លររាប៉ា ព់រង   

ពព្ោេះកមមអាព្កកព ។  

 ពព្ោេះកាល្កំាច ់ន្លំ់នាល ច  ចលូមកឆ្ង់ កព   

ផ្ចដ ចព់ងឥ់ន្រន្ទិយ   ដរំ  ពលាអ ចលអកព  កពំ្ារកពម៉ាកព  

ស្រលពាលពចាលការ ។  

ី័ ទធមងី  ពលើ        ទកុជា់ពញ្ញាណើ   ពៅពលើពខាល ងទាវ រ        

                                                            

១- ន័្យខលេះថ្ក ី  ងាងវចពំកាង់ ី ងជា ព់ពៅព្ទូង  ី័ ទធមងពនាេះឯង ។ 
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នឹ្ងមាន្ឈឺ្ថ្កា រព   ព្ាសព្ារពពមា  ីំុ ពនាេះកាយា  

    ពយើងមាន្ីិ កល ។  

ី័ ទធខាងកនុងផទេះ ពៅចខំាងទិស  ់ុាវ មណ្ឌ ល  

ពទៀ់កាលដពំណ្ក ការស្់លកមាន្ដលព មនិ្យូរគងដ់លព  

ជួ់ មន្សុសកា   ។  

វនាំ់ណាដ ល  ឲ្យឯងពរាបលអាល ជាការអព្់យិ    

ីិ ពរាប្រាបលោល ាសវលពស ើមថ្ព្ក   ចារពជាចថ្ព្ង 

កា កណ្ណ  ណាសព។  

ី័ ទធី  ខាងលិច មាន្ពេរពុព្ចើន្រចិ ពកើរពរឿងកនងុផទេះ   

ាវពព្់ើសី វថ្ងៃ ចរិតវមាន្េះ   ព្់ករួចងឈ់្នេះ   

ពាកព្ាសររពពចាល ។ 

  រាបស ខលួន្ោកព    ់ណាដ លពព្ោេះថ្កន កព រកសុ មនិ្ព្សួល    

មាន្ស្រខារទនុ្   ទាសពស្ទងពជើងឈ្នួល   លកពដរូមនិ្ចលូ 

ពដើមចងុពចញអសព     ។ 

  ពរឿងពន្េះរព្មា    ពលាកទំនាយថ្ក កុពំ្់ស្េសពស្លេះ     

កុអំាងថ្កសរវ    មនិ្ដងឹព្រូវខុស វឲ្យកេុំស   

ពយើងយា៉ា ងពមដចាន្ ។  

ពយើងពេើយនឹ្ងវ  ឃ្វវ ងវញស័យោន  ឆ្ងៃ យី ន្ពព្់មាណ្   

វជាសរវលៃង ់ ងងរឹសលុងស្លល ព់ញាណ្  ពមដចមកព់ៀរព់ៀន្   
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់ំពី ញពយើងពកើរ  ។  

 ព់ើថ្កយា៉ា ងេនឹ ង ់ុរាបណ្ពចេះដងឹ ស្លគ លពជារកិពំណ្ើរ  

ពលាកស្ចងចារមក ទកុជាពលាកពឆ្ងរ ពលាកី ន្យលពពេរ ុ  

ថ្កយា៉ា ងពន្េះថ្ន្ ។  

ព្សពមាចរចូមយួ វអាចពចេះជយួ    មាឌ្់៉ាុន្ដរំ      

វចលូពៅខាំ    ពៅល ព្ាន្ពនាេះថ្វ    ធ្លល កពព្ី ួញី  ថ្ដ 

អាល័យស្រពអេះ ។ 

ាកយពន្េះយា៉ា ងខល  ពលាកព្ៀ់ពសចកដ  សូមពលាកថ្វពចេះ 

ចរូីិ ចារណា    ាមផលូវរព្មេិះ   ពឃើញគរួដលពពចេះ   

អពញ្ជើញពជឿចេុះ ។ 

  
x  x  x  x  x 

 
វធិខីម ើលលកខេៈសត វធ្លា ក់ 

សិទធិការយអាចារយស្ចង  ជារសំ្ណ្ង់ទ់រយិាយ 

រព្មាចារាភពិ្ាយ  រាបយទំពន្ៀមាមទំន្ង ។ 

ទំន្កុី  ទំនាសព   ទំនាយចាសពព្ីឹ ទធពព្ី ងពហ្វង 

និ្ទាន្ី  សរវផង  ទំលាកពខលួន្ព្ជុេះចេុះមក ។ 

ន្រនារ ណា   មាន្កលការណ៍្គរិរេិះរក   



-160- 

 

ពសរ មងគលពជាគ  ចរូព្់ពយាគាមរព្មា ។  

់កស ពេើ រពវហ្វ  កនុងអាកាសជា្មមា   

លុេះធ្លល កពមកឋានា    នឹ្ងមាន្ការណ៍្ពកើរីំុ ោ ព់ ។  

់កស សឹងមាន្ពមម េះ  សរវទាំងពនាេះមាន្រសពង្វ ព់   

ពេរពុន្េះ់រុាបណ្រាប ព់  រាបយនាមសរវជាស ញ្ាណ  ។  

ចា់ព្សុកព្រពចៀកកា ំ ព្ា់លលកព្កួចឆ្ងម ា   

កកុស្ខលងអកព្កស្លរ  សរវរចូណាគកឺនាល រ ។  

កន្លងខ់ទួយឪមា៉ា លព  ជងីចកពោលដលពចងុខាន រ   

រកឹស្កជាពដើមអាទិ៍  សរវជារជិាព្់ផនូល ។ 

ទិសទ ជាកណំ្រព  កពំណ្ើរ់ទរព្មាពាល   

ដណឹំ្ងព្សួលមនិ្ព្សួល ដចូីំ ពនាលរពៅមខុ ។ 

ធ្លល  ់ ណ្ដា េជំ្នុំ  មាន្ការ្កំនុងភមូពិ្សុក 

់ណាដ លមាន្ថ្កន កពទកុខ  ព់ើធ្លល កពកដុកសរវពនាេះង្វ ព់ ។ 

ន្រជន្ទាំងឡាយ  នឹ្ងស្់កធ្លល យសូន្យយា៉ា ងឆ្ង ព់ 

ពៅី ងសផរុព្កឡា ព់  ពកាលាេលខវលពមនិ្ព្ស្លក ។ 

ព់ើសរវពនាេះពៅរសព  ព្ោន្ពព្ទពោេះព្រមឹព្ារពព្ាក 

ព្ាសោន ស្់កពចញចាក លាកពៅកាន្ពព្់ពទសឆ្ងៃ យ ។ 

អងគុយឬឈ្រណា  ស្រឯកាអ ព់រកំាយ 

សរវធ្លល កពពៅខាងអាយ ចពំាេះមខុមនិ្មាន្ពលអៀង ។ 
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ទាយថ្កពី លពនាេះថ្ន្ មាន្លាភជយ័ជាសំណាង 

ពទវជយួអេះអាង  រមួរកាជាព្់ព្ករ  ។ 

ព់ើធ្លល កពនាកឆេងកាយ ពកើរអន្តរាបយ់រាបជយ័ 

វញ់ រតកិារពពសរ    ់ណាដ លភយ័ភាន្ព់ ញ្ាណ  ។ 

ធ្លល កពខាងោា កំាយ ិត ាន្ជួ់ មពិ្រីួ កី ងា 

រ  ករាបយស់ាយថ្កល   នាំភសដុភារយកមកឲ្យ ។ 

ធ្លល កពី  ខាងកត្កាយខនង មាន្ពៅេមងស ុន្ពថ្កល េះពធ្លល យ 

ពគមកនាំឲ្យស យ  ពសៀវខកការអស្លរ់ង ់។ 

ធ្លល កពចីំ  កេើ ាេ  គរួកុអំាលពចញី  កនុង 

ចរពៅណាមាន្់ង ់  លឹ់ព្់ពយាជន៍្ព្់ពយាលការ ។ 

យសស័កដធិ្លល កពធ្លល យ្លេុះ មកី  ពព្ាេះស្រអាាម  

ពដើរផលូវពព្ៅរព្មា  ឃ្វវ ងរព្មាយទំនាយពព្ី ង ។ 

ធ្លល កពចំមុខត្ ច ស  ាន្ព ើងស័កដយិសរសំ្ណ្ង 

ព្់ុសាន្ព្់ី ន្ធពកមង  ព្ស គងស់្ខងាន្់ដ លអ ។ 

ធ្លល កពព្រូវថ្ដខាងកឆេង  ពកើរសពព្ងងពស្លកយំ រ 

់ិាមាាមរណ៍្  មាន្ពមាេះថ្មភយ័មន្ទិល ។ 

ធ្លល កពព្រូវខាងថ្ដោា  ំ  ាមចណំាំាន្លាភផល 

សម រតដិវ៏ញ់ ុល  ់រិ់ ូណ៌្ស្លយសី វ់រកិាខ រ ។ 

ព្រូវ ំភួ្នថ្ដោា  ំ  លាភផល្ពំកើរពភារភារ 
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វរាុស្ដលព្ាថ្កន   សពព្មចការដចូចរិតគរិ ។ 

ត្តូវ ំភួ្នថ្ដកឆេង  ពរឿងពផសងៗពាងីិ និ្រយ 

ស្ព្កងនាំឲ្យវញ់ ររិ  ាលព់ៀរព់ៀន្ាន្ទកុាខ  ។ 

ចា ព់ពទាសអូសដពំណ្ើ រ វគុពំ្វើឲ្យអ់ រាប  

ឯងព្ទមចាញពកលវ  ឈ្លកពគនិំ្រគរិមនិ្ទាន្ព ។ 

ក ើត្តូវថាា េ់ខាងកឆេង ព្ស ចាសពពកមងក៏គងព់្ោន្ព  

ាន្់ដ សមពស្លភណ័្  ព្់ុសសំខាន្ពរ ូ់ រាបងស្លអ រ ។ 

ក ើត្ ុសត្តូវថាា េ់ោត  ំ គរូងច់ាំចលូអភវិទ 

ជាគពូ្រូវ់ទាទ  ឫកមារយាទយា៉ា ងចណំា ព់ ។ 

ធ្លល  ់ត្តូវត្តង់នាភី្  លាភផលទវ មាន្ដរាប់  

ព់ើជាន្រសដ ភាី    ាន្់ុព្ាពសនហ្វថ្ព្ក ។ 

ពទាេះព្ស ពៅស្កចាសព  ពី លនឹ្ង់៉ាេះព្រូវាន្់ដ   

ភន្រកដផងល់អព្់ិមព្់ិយ  ពកើរអាល័យអាពឡាេះលន្ព ។ 

ធ្លល  ់ត្តូវត្តង់កាយា ចរូរកាខំស្ងងនួ្ 

ព្់ិរពព្់ៀន្ព្់ពៅខលួន្  សៃួន្ឲ្យសៃ ព់កុងំ ព់ពង្វក ។ 

ស្ព្កងងលពជលពចថ្ព្ង  ជួ់ មន្សុសថ្ព្ី ចរិតពលងពជាគ 

វកសំ្េងគេំក  ព្វើកេំលពទលពកេឹំង ។ 

ត្តូវត្តង់ ណឋ មិនេអ ស្ព្កង់ងាពកើរពខខឹង 

ព្ស ខូចនាំផដួច់ដឹង  ផ្ចត លពផដើមពទាសទាសពពផដសផ្ចដ ស។ 
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ធ្លល  ់ត្តូវកជ្ើងខាងកឆេង   លាភពផសងៗសន្ធឹកណាសព  

មពិ្រភកដនិាំដលពផទេះ  ាន្រ់សពយា៉ា ងោ ព់ចរិត ។ 

ក ើធ្លល  ់ចំកជ្ើងោា  ំ  មាន្ារមភខវលពគនិំ្រ 

នាំទកុខមកព្់រដិា  ពដើរពៅភ ព់នឹ្ងភសដុភារ ។ 

ាន្ទកុខពទាសជាមនុ្  ពទើ់ាន្គណុ្ជាពព្កាយណា 

ពទាេះចរពចញយាព្ា  ពព្ចើន្ព្រកឹព្ាកពព្រហ្វកពេរព ។ 

ធ្លល  ់កទើរកេើសិរោ  ាមរព្មាទាយកណំ្រព 

អនក្ជំយួព់ើក់ទ  ់ំស្់កាន្យសខពសពពងាើង ។ 

សរវពនាេះធ្លល កពមកភាល ម ពៅមនិ្ពសៃៀមវវរព ើង 

ពាងសិរស្លថ្ន្ពយើង  ់ុណ្យាន្ពងាើងព ើងព្សសពៗ ។ 

វរព ើងខាងកាយា  ពគពផញើស្លរមកចពំាេះ 

ព្ា ព់ដណឹំ្ងពចាទពចាេះ ី  ចាសពទុំព្កុមញារពិៅ ។ 

ថ្កមាន្ភនិ្ជាពភទ  ់ណាដ លពេរចុាសពពៅពៅ 

ដរុោលី  ខាងពព្ៅ  ឲ្យដនុ្ោ់ដលពាាល ។ 

វរព ើងខាងពលើស្លម   ស្លដ ំព វងណាាមរណំាល 

ថ្កលាភយា៉ា ងីិ ស្លល លូរដេុះោលពលចពដើមដង ។ 

វរព ើងដលពនាភ   នឹ្ងាន្ទ ពៅព្គ ព់ព្គង 

ញារមិពិ្រពៅឆ្ងៃ យផង ់៉ាងមកជយួនឹ្ងពយើងណា ។ 

វរព ើងព្រមឹចពងាេះ  កស្ន្លងពន្េះលអណាសពស្ល 



-164- 

 

ញារមិពិ្រនាំ់ណាណ -  ការមកឲ្យពោយពមព្រ  ។ 

ព់ើធ្លល កពពេើយលូន្វរ ទិស់ុាវ នឹ្ងមាន្កដ  

ពចារគរិព្់ងុព្កញ   លអរ់សពញារពសមាព យ ។ 

មាន្ពរឿងី  ញារមិពិ្រ  នាំឲ្យចរិតគរិរាបយមាយ 

ពទាសពនាេះនឹ្ងស្ព្់កាល យ ពៅជាលាភោ ព់ខាងពព្កាយ ។ 

វរលូន្ពៅខាងលិច  មាន្ពរឿងកនចិកនកពញាយៗ 

ដណឹំ្ងថ្កពថ្កល េះពធ្លល យ  ធ្លល កពពទាសទណ្ឌ ដលពពៅី ងស ។ 

លូន្ពៅខាងនិ្ររ   ាន្លាភងមថី្ងលពព្ចើន្ផង 

សឹងសុខព្់ពសើរពហ្វង ោ ព់់ំណ្ង់៉ាង់ំណាចព ។ 

លូន្ពៅខាងាយ័ី យ  រ់សពព្ទី យពទាេះពព្ចើន្រចិ 

មាន្មកមនិ្ពចេះោចព  ពព្ចើន្ពី ញពារពជារជនួ្ជា ព់ ។ 

ពៅឦស្លន្ទិស្ល  ាន្លាភាពព្ចើន្េួសរាប ព់ 

ព់ើចរពចញជញួឆ្ង ព់  ាន្ផលលាភលាសពផរុភយ័ ។ 

ព់ើលូន្ពលើដពំណ្ក  ពៅមខុស្់កពគចពព្កាយថ្វ 

ាន្លាភី  ព្សុកឆ្ងៃ យ នឹ្ងស់ាយាន្សម ូណ៌្ ។ 

ពរៀ់ចរពចញដពំណ្ើ រ  មន្ពជើងពដើរពៅឆ្ង ព់យូរ 

ពឃើញសរវវរលូន្វ ូ  ការពមខុី  ស្លដ ំមកព វង ។ 

ដពំណ្ើ រមាន្ទំនាសព  អាកពខាន្ចេុះកុពំៅពលង 

នឹ្ងលងល់ាញវពងវង  នាំសលពវ៉ាលពអំី លពឃ្វល ំ ។ 
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លូន្ការពទទឹងមខុ  ពលឿន្ព្រសុកព វងមកស្លដ ំ 

ពៅចេុះផសុលាភ្ ំ  ឫទធិអំណាចមាន្ពរជេះ ។ 

ពៅព្់ក់កចិចការ  មាន្ជយាឫទធិរ់ៈ 

សព្រូវទាំង់ួន្ទិស  ទាលពាកព់់ខល់ខាល ចពអើយ ។ 

ពរឿងពន្េះពសលេះទកុសិន្ ពព្ាេះទាកពទិន្ពរឿងខាងពព្កាយ 

ពព្ចើន្ស្់់ណាសពពលាកពអើយ ដចូមាន្អាន្រពៅពន្េះ គ៖ឺ 

x  x  x  x  x 
 

វធិខីម ើលលកខេៈសត វទផំ ទោះ 
ីួ កសរវទំផទេះមាន្មន្ទិល  មាន្ពរឿងពរចរលឹស្រងអន្តរាបយ 

រព្មាចារយចងាកយ់រយិាយ  ពោេះព្ស្លយព្សងទ់កុាមពសចកដ ។ 

សរវាម រកកុស្ល ព់ឃមុំនឹ្ងព្់ួរ ព្រករួឥន្ទ្ ន្និូ្ងី សពថ្ព្ី  

ចេុះចលូទំផទេះមាន្ចថ្ព្ង  លអអាព្កកពព្សដពីៅាមទិស ។ 

ពេើ រមកី  ខាងទិស  ូ ៌  ទំពលើពគហ្វមាន្ពទាមន្សស 

ពទាសទណ្ឌ វញ់ រតពិកើរព្សសពៗ ីំុ ពនាេះនឹ្ងមាន្កដ ់ រហិ្វរ ។ 

មាច សពផទេះមាន្ទកុខពទាសអព្់ិយ ពកើរកា កណ្ណ  កនុងឋានា 

យា៉ា ងយូរព្ាី  រសរតទិវ  មាន្ការីំុ ោ ព់ជា ព់ដលពខលួន្ ។ 

ព់ើទំចខំាងទិស អាកគនយ៍  មាន្ពេរភុាន្ពស្ព្់ព្ារព់ង់អូន្ 

ពភលើងថ្ព្ី កាចរាបលឆ្ង់ព េះសូន្យ ព្់យ័រនខំសៃនួ្ឲ្យមនួ្មាំ ។ 
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ពព្ោេះព្កស្់់ពន្េះវញនាសណាសព អសពផទេះសំស្់ងខារពខទចខាទ ំ 

ព្ទី យរ់សពរលសពរលាយព្ោ ំ ព្ទី យនាំឲ្យពៅជាទកុាខ  ។ 

ព់ើទំពៅខាងទិស ទ សណិ  មាន្ព់ើទាកពទិន្នឹ្ងពរាបោ 

ី ា្ិ៍ពជាគឈឺ្ជា ព់លា ព់ពៅដ ផា ពវទនាថ្រ ៉ារំុាបថ្ខជវី ី។ 

ទំពទើរខាងទិស និរតី   ពចារកាចចថ្ព្ង់៉ាងយាយ   

ចាំយាមល់លាកពចលូដលពទ  នាំោន ស្សងល ពចញពលឿន្ថ្វ ។ 

ព់ើទំី  ខាងទិស  សចិម  ពលាកផទមឹថ្កដចូពសដចរាបជស េ៍ 

ាន្លាភី  ខាងីួ កព្ស ៗ   ឲ្យថ្ដពដើរចសំម់ំណ្ង ។ 

ទំទិស ឧតតរ និ្ង  យ័រយ  ាន្ព្ទី យសម រតពិព្ចើន្កន្លង 

ឥសសរជន្ចលូមករាប៉ា ព់រង  ជយួពព្ជាងព្ជសំ្ព្ជងឲ្យលាភយស។ 
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តម្រាជ្ីពចរ្យឲោយដ្ឹងលអ-អាម្រកក់ 
 

ក ើោនការជី្រចរត្តង់  ឲ្យទាយថ្ក 

ត្ត  ទភ្ន ខាងោា  ំ នឹ្ងមាន្ពគយកលាភមកឲ្យ 

ត្ត  ទភ្ន ខាងកឆេង មាន្ព្ស និ្យាយពដើម 

ចំ ណ្ដា េទភ្ន   នឹ្ងមាន្ពគមករកដលពទ កស្ន្លង 

ខាងកត្កាមទភ្ន កឆេង មាន្ពគមករកពរឿងពេរ(ុទាសព) 

ត្ចមុះ    មាន្ពគមកសមលងឹពមើលពទាសមិន្លអ 

ត្តកចៀ កឆេង  មាន្លាភយា៉ា ងសំខាន្ព 

ត្តកចៀ ោា  ំ  ាន្ឮដណឹំ្ងអាព្កកពមកដលព 

 ោា  ំ   នឹ្ងាន្កនូ្ព្់ុសយា៉ា ងោ ព់ចរិត 

 កឆេង   នឹ្ងាន្កនូ្ព្ស ដោ៏ ព់ចរិត 

ក លៀ កឆេង   ាន្លាភី  ទ ឆ្ងៃ យ 

ក លៀ ោា  ំ   ពរឿងរាប៉ា វនឹ្ងពលចឮមកដលព 

ក ះដងូ   នឹ្ងព្រូវពទាសទកុខ 

ខនង    នឹ្ងាន្ជាអនកផ្ចដ ចព់ុណ្យ 

ោត់ោា  ំ   មាន្លាភ 

 ណ្ដា េោត់  មាន្ទកុខពព្ាេះញារពិៅឆ្ងៃ យ 

កេើោត់   នឹ្ងាន្់រពិភាគវរាុព្រូវមារព 
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 ំក ៉ាះគូទកឆេង-ោា  ំ ព្ស នឹ្ងឲ្យលាភោ ព់់ំណ្ង 

សាងកឆេង-ោា  ំ  ព្ស ព្់ុងឲ្យពទាស 

 ំភួ្នថ្ដោា  ំ  លាភនឹ្ងាន្ី  ឆ្ងៃ យ 

ត្តង់ ំភួ្នថ្ដកឆេង  ស្លវ ម ភរយិានឹ្ងអរចិរិតនឹ្ងោន  

ទ ងថ្ដខាងកឆេង  មាន្មន្សុសព្សលាញពពមព្រ  

ទ ងថ្ដខាងោា  ំ  ់ង់អូន្ពៅឆ្ងៃ យមករក 

បាតថ្ដកឆេង   ព់ើជាឃុន្នាងាន្ព ើងយស 

បាតថ្ដខាងោា  ំ  រពៅខាងមខុនឹ្ងាន្ព្ាកពមាស 

ត្ោមនាងថ្ដឬចងអេុ នឹ្ងពកើរកដ អំី លព 

ត្ោម ណ្ដា េ  នឹ្ងទ ីឹ ងដលព់ង់អូន្ 

ត្ោមនាងថ្ដកឆេង  រពៅមខុនឹ្ងមាន្់៉ាេះពេរ ុ

ត្ោមថ្ដោា ទំំាង ៥ នឹ្ងមាន្់ងខ់ារព្ាកពមាស 

ជ្ងាង់ោា  ំ   នឹ្ងាន្លាភសកាា រៈ 

ជ្ងាង់កឆេង   មាន្ព់ើទាសពស្ទងនឹ្ងព្ស  

ខនងកជ្ើងកឆេង   មាន្ពគ់៉ាងឲ្យពទាស 

ខនងកជ្ើងោា  ំ   ាន្លាភជាទ ព្សលាញព 

គូទោា  ំ   នឹ្ងព្រូវពទាស 

គូទកឆេង   ព្រូវការពៅទ ឆ្ងៃ យ 
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កោះទំាង ២   ាន្ព្ស ព្វើជាមពិ្រ, នឹ្ងាន្ជា្ ំ

ោា កឆេង   នឹ្ងនិ្រាបសដចូសិាព្ាសព្ី េះរាបម 

កលល ោា  ំ   នឹ្ងាន្ទកុខយា៉ា ងព្កដលពខលួន្ ។ 

 
 

z z z z z 
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តប្មាាងំខ ៅ្ ោះខក ៅងផ ាវូខោរាស្លស្រសដ 
និ្ង 

ខម ើលទសិខដលជាសរិ ីកាលនងឹខធ វើេធិ ីឬមង ាលការ 
យ៉ាងណាៗ គ បីឈមម ុ្ ខៅកាន់ទសិជាសរិខីោោះ 
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វិធីតាំងម ្មោះមមេងម្ររុស -ម្រស ី
 ពដើម  ពសចកដ សុខចពព្មើន្ ពេើយនឹ្ងាន្ជាសិរ សុវរា ិ វញវឌ្ឍន៍្

មងគលយឺន្យូរ ចរូយកព្មាមថ្ដ់ងវញលោកពចចំពនាល េះ “់រវិរ ” ឲ្យព្រូវនឹ្ង

ថ្ងៃពកើររ់សពខលួន្ ឬថ្ងៃពកើររ់សពអនកស្ដលសំុាំងពមម េះ ពេើយរេិះរក 

អកសរកនុងចពនាល េះ់រវិររណួា..............(១)ជារនួាំមខុ ព់ើពកមងព្់ុសឲ្យយក

អកសរកនុងចពនាល េះពរជេះមកផសំជាមួយ.........កនុងចពនាល េះ់រវិរាំងជាពមម េះ 

ព់ើចងឲ់្យពកមងមាន្អាយុស្វងព្រូវ...........កនុងចពនាល េះអាយុមកផសំ ព់ើចងឲ់្យ

ពកមងពនាេះាន្សុខចពព្មើន្ ឲ្យយក.............មលូមកផសំ គរំពូ្ៀ់ ដចូពកមង

មាន កពពកើរថ្ងៃព្ី េស រិ៍ចលូ.........  .ខទង់់ រវិរឲ្យវញលពៅចថំ្ងៃព្ី េស រិ៍ 

ឬទិស់សចិម យករអួកសរ  . ១ រ ួ ផសំោន នឹ្ងអកសរ. រ. ផសំនឹ្ងព្សៈ អុ៊ឺ  

ពទៀរពៅជា  ុរ៊ឺន, ព្សៈ អុ៊ឺ . ខទងសិ់រ   ពេើយយកអកសរ ស. កនុងខទង់

ពរជេះមកផសំនឹ្ង  .ខទងម់លូ ាំងនាមជា  ូរនីោ ់ រមួាកយថ្ក រ.ជ. 

់ូរ  ន្ស្លកព ព់ើាមព្រមឹព្រូវពគសរពសរថ្ក  ុរនិ ទស័ ាិ  អាន្ថ្ក 

់ូរ  ន្ស្លកព ។ 

 ព់ើសិន្ជាចងឲ់្យពកមងពនាេះផរុព្ស េះី  ពសចកដ ពៅេមង ចរូពវៀរ

ឲ្យផរុី  អកសរខទងក់ា កណ្ណ  ពៅជា ព្់លឺស្លកព វញញ ស្ព្់ថ្កជាអនកស្ដល

                                                            

១ - ព្រងស់ ញ្ាណ ចចុ ៗទាំងឡាយពន្េះ គជឺាកស្ន្លងរស្េកោចពារពអកសរ ។ ព់ើពលាកអនក 

ចងដ់ងឹ់ស្ន្ាមពដើម  កាន្ពស្រជាកពចាសពនិ្ងីិ ស្លដ រ   សូមពមើលកនុង “ក្បួនសរើសរកស ្្ោះ ” 
រ់សពពលាក ក-ផ្ចន្ព និ្ង “សសយសាស្រសដ ” ភាគ១/៨៦ ពទៀរចេុះ ។ 
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មាន្ពមម េះកនុងផលូវអំណាចឫទធិដព៏្់ពសើរ្ដំចូព្ី េះឥន្រន្ទ ព់ើពកមងព្ស ក៏ព្វើ

ដចូោន  ស្ររទួ ២ោកពអកសរខទងសិ់រ  ជសួខទងព់រជេះ,  .ជារនួាមំខុ, ង. ជារួ

ព្់ក់, អុ៊ឺ . ជាខទងសិ់រ  , រ.ជាខទងអ់ាយុ រមួជាពមម េះថ្ក  ង់អីុរង់ ដពូចនេះ

ជាពដើម ។ 

 
z z z z z 
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ខផនទសីប្មា ់ ង វលិខរ ើសរកខ ៅ្ ោះកនូ 
 

 

  

រព្មាាំងពមម េះពន្េះ ពព្់ើការពព្ៅី  ោកពពមម េះក៏ាន្ព់ើសិន្ជា

ចងព់ព្់ើពៅជារកពមើលទិសទ  ជាសិរ  ព្់ចាំថ្ងៃក៏ាន្ កាលនឹ្ងព្វើការ

មងគលអវ  ដចូជាព្វើមងគលសព្មសព ការពការជកុ ីិ ្ ព្វើស្លលព្ី េះភមូជិា

ពដើម ក៏ព្រូវអងគុយឬឈ្រស្់រមខុពៅកាន្ពទិសជាសិរ ព្ៀ់ដចូាវព្កមុំ
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អងគុយជាចសំ្ណ្កមងគលពេើយឲ្យពភញៀវពព្ស្លចទឹកឲ្យ ព់ើសន្មរថ្កពរៀ់

ចពំៅថ្ងៃអាទិរយពី លរពសៀល ក៏ចរូ់ងវញលខទង់់ រវិរឲ្យចពំៅព្រងថ់្ងៃ

អាទិរយពលខ ១ ឬទិសឦស្លន្ ថ្ងៃពន្េះាវព្កមុពំ្រូវអងគុយស្់រមខុពៅ

កាន្ពទិសទកសិណ្ឬព្វើស្លលព្ី េះភមូពិៅថ្ងៃីុ ្ ចរូ់ងវញលខទង់់ រវិរពៅ

ព្រងថ់្ងៃីុ ្ឬទិសទកសិណ្ សិរ  ធ្លល កពព្រូវខទងរ់ាបេូឬទិសាយ័ី យ ឲ្យស្់រ

មខុពៅកាន្ពទិសាយ័ី យ ពេើយសឹមព្វើីិ ្ អពញ្ជើញព្ី េះភមូ ិ ហ្វមមិន្

ឲ្យស្់រមខុពៅកាន្ពទិសអាពគនយ៍ស្ដលជាទិសកា កណ្ណ   ។ 

នងឹខធៀ ្ ទង់ទោំយប្ ចាថំ្ង ៃដខូច នោះ 
សិររី ស់ថ្ងៃ 

ថ្ងៃអាទិតយ  ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ទកសិណ្ 

ថ្ងៃចនទ  ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស និ្ររ  

ថ្ងៃអង្គា រ  ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ់សចិម 

ថ្ងៃរធុ(ពី លថ្ងៃ) ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ាយ័ី យ 

ថ្ងៃត្រេសបតិ៍ ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ឦស្លន្ 

ថ្ងៃសុត្   ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស អាពគនយ៍ 

ថ្ងៃកៅរ ៍  ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ឧរតរ 

ថ្ងៃរធុ (ពី លយ ព់) ស្់រមខុពៅកាន្ព ទិស ់ុាវ  ។ 

 
z z z z z 
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តប្មាខមើលសរិខីដលរាសបី្ ចា ំ
ថ្ងៃអាទិតយ  រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ អណាដ រ 

ថ្ងៃចនទ  រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ ថ្កៃ ស 

ថ្ងៃអង្គា រ  រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ ព្ចមេុះ 

ថ្ងៃរធុ  រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ មារព 

ថ្ងៃត្រេសបតិ៍ រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ ស្លម  

ថ្ងៃសុត្   រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ ខនង 

ថ្ងៃកៅរ ៍  រាបស ពៅព្់ចាំព្រង ់ ថ្ដ ឬ សមងពជើង ។ 

x  x  x  x  x 
តប្មាទាយ េុ វនមិតិ ត 

 

ថ្ងៃអាទិតយ  កុរំពវើយណាយចរិត  គរិមនិ្ជាកពជាការអវ  

ថ្ងៃចនទ  ាន្ដលពញារពិ្់ុសព្ស  ីួ កី ងាគណាព្កុម ។ 

ថ្ងៃអង្គា រ  គឺ់ ិាមាា ឬ់ិាមាាពកមកជាចាសពទុំ 

ថ្ងៃរធុ  ាន្ដលពភរយិាស្លវ ម  ់ុព្ររចូ្រំមួពគហ្វ ។ 

ថ្ងៃត្រេសបតិ៍ ាន្ដលពទ ីឹ ងាកពអនកជាព្គូា្ាយ 

ថ្ងៃសុត្   ាន្ដលពសរវសមាទ យ ពទវាទចរុ់ ាទរចូ្ណំា 

ថ្ងៃកៅរ ៍ ពន្េះឯងគពឺ្រវូព្រងព់្រមឹស្រអងគថ្ន្អាាម  

មាន្ព្់ការពមាេះព្ាកដផរុព្់កាន្ពាន្ព្់កាស ។ 

x  x  x  x  x 
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តប្មាឧបាទវ៩៍យ៉ាង 
១ មេិងស, ២ ព្់ី ន្ធ, ៣ កុំ់ ៉ាងរក, ៤ ទាស្ល, ៥ ទកូ, ៦ វញទា, ់ុព្ាពទៀរ, 

៧ មន្សុសជាមន្ទិល, ៨ សុន្ខ, ៩ ពសេះ, គជា,  

សុទធស្រីួ កកាចខូចខាល ងំពី កថ្ព្ក អនកណាកុទិំញដរូអ ជាទ័យអន្ព  

លាភភសដុរ់សពព្ទី យោ់ដនុ្ស ុន្ នឹ្ងមាន្សាុន្ព្ជុលព្ជួសការ  អស្លរ 

់ង ់។   

x  x  x  x  x 

តប្មាថ្ង ៃខដលគរួ-មនិគរួអ្  តុសក់ 
ថ្ងៃអាទិតយ អ ុរសកពលអ នឹ្ងាន្ពរជេះរ់ៈឫទធិ 

ថ្ងៃចនទ  អ់ រាបជយ័ស្មន្ីិ រមាន្ពព្ោងគនិំ្រនាំអា ព់យស 

ថ្ងៃអង្គា រ អ ុរចេុះមាន្ពជាគជាកព ទកុខពស្លកថ្កន ំងថ្កន កពនឹ្ង 

ពស ើយពព្ោេះ 

ថ្ងៃរធុ ចថ្ព្ងមាន្កេុំស មាន្ទាសពមន្ទិលរលឹអំណាច 

ថ្ងៃត្រេសបតិ៍ េូរលាភផលជា ព់ព ើង់ុណ្យស័កដោិ ព់គរួ 

 ពគពសៃើច 

ថ្ងៃសុត្  ព្់ពសើរចរិតអងអ់ាចជាពសនេ៍លអោចពថ្ងៃទាំងឡាយ  

ថ្ងៃកៅរ ៍ កុអំ ុរពកើរអាព្សូវ   ពទាសទណ្ឌ មាន្ពៅជាព្់ព្ករ   

    ចរូពព្ជើសពរ ើសរកយកពសរ  មងគលពជាគជយ័ជានិ្រន្តរ។៍  

x  x  x  x  x 
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តប្មាខមើលថ្ង ៃគរួ-មនិគរួកាត់សក់ 
ការពសកពថ្ងៃអាទិរយសិទធិពជាគ ជាពស្លល កអាយុយឺន្ធ្លរ្ន្ព  

ថ្ងៃចន្ទមាន្ពសរ ពស្លភណ័្  ជាពរាបគអាសន្នរាបលពយ ព់ថ្ងៃ ។ 

ការពថ្ងៃអង្វគ ររាបស ោកព  មាន្ថ្កន កពធ្លល កព់ុណ្យអន្ពារម  

ថ្ងៃីុ ្អ់លកខណ៍្លាសពលូរភយ័ ព្ី េស រិ៍ជាថ្ងៃពទី រកា ។ 

ថ្ងៃសុព្កសុវរាសិម រតវិឌ្ឍន៍្  ភន្រកតផងដ់ចូផ្ចរពសុគនាធ  

ថ្ងៃពៅរសួ៍សដ ក់ជយា  ព់ើសិន្ពៅហ្វព្់ពសើរថ្ព្ក ។ 

ការពសកពជាការីិ ពសសមយួ ពព្ាេះមាន្រព្មួយ់ុរាបណ្ន័្យ 

ចងចារជារព្មាពសចកដ   ព្ោន្ពជន្ព្់ុសព្ស ស្លដ ព់កាន្ពយក។ 

 

x  x  x  x  x 
 

តប្មាខមើលថ្ង ៃគរួ-មនិគរួកាត់ប្កចក 
ព់ើការពថ្ងៃអាទិរយមាន្សួសដ   ថ្ងៃចន្ទពសរ ាន្លាភពលឿន្ 

អង្វគ រស្ល់ឫទធិស្លងរងុពរឿង  ថ្ងៃីុ ្ផរុពជើងជាម្យម ។ 

ព្ី េស រិ៍ព្រូវទកុខទណ្ឌ និ្នាទ   ថ្ងៃសុព្កអាហ្វរាន្យា៉ា ងេំ 

ថ្ងៃពៅរម៍ាន្ពស្លកព្ទូងពព្កៀមព្ក ំ មាន្ពព្ោេះនាយនាំឲ្យវញនាស ។ 

 
x  x  x  x  x  
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តប្មាខមើលេខីរឿងក ដឈីនោះចាញ់ 
 សិទធិការយ : ព់ើចងព់្ជា់ថ្កពរឿងកដ ស្ដលខលួន្កីុំ ងរវ៉ា នឹ្ងពគពនាេះ

ឈ្នេះឬចាញពយា៉ា ងណាៗ ពលាកឲ្យយកអាយុរ់សពខលួន្ាំង ពេើយយក៩

់ូក ឲ្យាំងជា ២ ខទង,់  ខទងព់លើយក ៤ គណុ្, ខទងព់ព្កាមយក ៥ គណុ្ 

ពេើយយក៧ហ្វរទាំង២ខទង ់ព់ើហ្វរពៅពេើយ ខទងព់លើមាន្ចនំ្នួ្ពសស

ពព្ចើន្ជាង ទាយថ្កឈ្នេះ ព់ើខទងព់ព្កាមពព្ចើន្ជាង ទាយថ្កចាញព ព់ើ

ពសសព្់ស្េលោន  ទាយថ្កពសមើោន  ។ 

 
x  x  x  x  x  
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តម្រាទមើលទិសអងគុយផនូលទោគ 
 

 

  

 ឲ្យអងគុយព្រងក់ន្ទុយនាគ ស្់រមខុពៅរកខាងកាលនាគ  

 ថ្ងៃអាទិតយ សទវតា ពៅទិស អាសនេយ៍ ស្្្ចលង ពៅទិស ពាយ័ព្យ 
ឲ្យអងគុយយកខនងពៅទិស បសចិម ឈ្មមខុពៅទិស បុពាវ ្។ 

 ថ្ងៃចនទ  សទវតា ពៅទិស បសចិម  ស្្្ចលង ពៅទិស បុពាវ ្ឲ្យអងគុយ 

ស្់រខនងពៅទិស ឦសាន  ឈ្មមខុពៅទិស និរត ី។ 

 ថ្ងៃអង្គា រសទវតា ពៅទិសនិរត ីស្្្ចលង ពៅទិស ឦសាន ឲ្យអងគុយ 

ស្់រខនងពៅទិស ឧតតរ ឈ្មមខុពៅទិស ទក្សិណ ។ 
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 ថ្ងៃរធុ សទវតា ពៅទិស ទក្សិណ ស្្្ចលង ពៅទិស ឧតតរ ឲ្យអងគុយ 

ស្់រខនងពៅទិស ពាយ័ព្យ  ឈ្មមខុពៅទិស អាសនេយ ៍។ 

 ថ្ងៃត្រេសបតិ៍  សទវតា ពៅទិស ឧតតរ  ស្្្ចលង  ពៅទិស ទក្សិណ  
ឲ្យអងគុយស្់រខនងពៅទិស អាសនេយ ៍ឈ្មមខុពៅទិស ពាយ័ព្យ ។ 

 ថ្ងៃសុត្  សទវតា ពៅទិស បុពាវ ្  ស្្្ចលង ពៅទិស បសចិម  ឲ្យ 
អងគុយស្់រខនងពៅទិស  និរត ី ឈ្មមខុពៅទិស ឦសាន ។ 

 ថ្ងៃកៅរ ៍ សទវតា ពៅទិស ពាយ័ព្យ  ស្្្ចលង ពៅទិស អាសនេយ ៍ ឲ្យ 
អងគុយស្់រខនងពៅទិស បុពាវ ្ ឈ្មមខុពៅទិស  បសចិម ។ 

 កនុងអភទ័ិយពា្ាិទពាលថ្ក ៖ 

នឹ្ងស្ងលងី  នាគ រាប ព់ាមវរៈ  ជាសរតៈណា    

រមួមក់រយិាយ   ពខនើររពនាចដចូោន  ាមពេរុ់ ាុវ -   

ចារយពាលទកុមក ។  

ស្លវ ្ាយ់ញ្ញាណរត ិ ឲ្យព្់រិ់ រត ិ   ពរ ើសរកសិទធិពជាគ   

រេិះគរិជយ័យុទធ ស្ល ងភាន លពពៅមក ពលាកព្ា ព់ឲ្យរក  

យកខាងកាលពហ្វង ។  

អាទិរយសិរៈនាគ សាិរឧរតរភាគ   កន្ទុយរព្មង ់  

ពៅខាងអាពគនយ៍   ពររាបវញលវង ់   សាិរពៅរាបរង ់  

រវញទិនាន  ។  

ចន្ទកាល់សចិម កន្ទុយោកពព្រមឹ   ឦស្លន្ទិស្ល   
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ចន្ទចរច ព់យាម  សិពរាបរតមា    សសិទិនាន   

វរាបជញពនាន  ។  

អង្វគ រសិរាប  ខាងទិស់ុាវ    កន្ទុយព្រងព់ធ្លល    

ពៅទិសនិ្ររ     ថ្ងៃីុ ្ទិន្ករ   កាលស្់រពៅរក   

ខាងនិ្ររ ស្ដរ ។   

កន្ទុយទាកពទង   សណ្ដ ូករលំង   មនិ្មាន្ង្វកពរ  

ចទិំសាយ័ី យ   ព្ី េស រិ៍សិពរ   សាិរឦស្លពន្  

អាពគនយ៍កន្ទុយ ។  

សុព្កកាលអាពគនយ៍ រព្មងព់្រងស់្់រ ី័ ទធចាកពព្រងស់លុយ  

ខាងទិស់សចិម ោកពចលូកន្ទុយ   ពៅរក៍ាលង្វករ៉ាយុ   

ពៅទិសទកសិណ្ ។  

កន្ទុយង្វកពៅ   សំពៅខាងផលូវ  ាយ័ី យជាកពសាន្ព  

នាគស្ដលី ណ៌្នា   ជាការរាប ព់ទិន្   ់ុរាបណ្ពលាក់ុិន្   

ព្់ស ព់វងថ្វ ។  

ព្វើការស្លរពី ើ  ចរូពមើលដពំណ្ើ រ   ាមកាលនាគថ្ន្  

ផ្ចល សពស្ព្់ព្គ ព់កាល ឲ្យាន្រាបលពថ្ងៃ   ពទើ់ក់សិរ     

សិទធិជយ័មងគល ។ 

 
z z z z z 
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បកិណណកៈ 
————— 

១)ហ្មមមិនឲ្យ ់ំ់ួសនាគពៅថ្ងៃ១៤ពកើរ ១៤ពរាបច(នឹ្ងចាញពមាន្

ភយ័ដលពខលួន្) ដរុពខាម ចថ្ងៃសុព្ក (នឹ្ងឲ្យទកុខដលព

អនករសពពៅ) ពការជកុថ្ងៃអង្វគ រ (នឹ្ងឈឺ្ថ្កា រពជាទកុខ) 

ពរៀ់ការថ្ងៃីុ ្ (នឹ្ងស្លល ព់ព្ារពោន ) ឬពរៀ់ការ

ថ្ងៃព្ី េស រិ៍ (នឹ្ងទាសពស្ទងោន ) , 

២)ហ្មមមិនឲ្យ សមរសព ទាវ ទស (១២ ពកើរ   ១២ ពរាបច)  ឬថ្ងៃចន្រន្ទ 

(១១ក.រ.) ឧ់សម ទ ថ្ងៃចារទុទស  (១៤ពកើរ ១៤

ពរាបច) ម់ន្កចិច ក ព់ពខាម ច-ដរុពខាម ច ់ណ្ណ រស  

(១៥ពកើរ  ១៥ពរាបច) , 

៣) ហ្មមមិនឲ្យ សូព្រឬ់ងសុកលូមនុ្យកសី ោកពមឈូ្ស, 

៤) ហ្មមមិនឲ្យ សងផ់ទេះថ្ងៃចន្ទ នឹ្ងមាន្ជងំរឺមាា រពពព្ចើន្, 

៥) ហ្មមមិនឲ្យ ពរៀ់មងគលការកនុងថ្ងៃ ១៤ ពរាបច  ស្ខោចព   និ្ង ១៥ 

ពកើរស្ខពី ញ ។ 

៦) ហ្មមមិនឲ្យ សរវពជើង ២   ពជើង ៤  ដលពអនកណា  កនុងថ្ងៃអាទិរយ  

និ្ង ទមាល កពទកូកនុងទឹកថ្ងៃពន្េះផង, 

៧) ហ្មមមិនឲ្យ ស្ដកដលពអនកណា កនុងថ្ងៃអង្វគ រ, 

៨)ហ្មមមិនឲ្យ ទាន្រ់សពអវ ដលពអនកណា កនុងថ្ងៃីុ ្,  
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៩) ហ្មមមិនឲ្យ ព្ាកពមាស កនុងថ្ងៃព្ី េស រិ៍ ។ 

x  x  x  x  x 
 

ជលួឈនួលខប្ ើ 
ថ្ងៃអាទិតយ  នឹ្ងាន្ពកើរពកើន្ចពព្មើន្ព្ទី យ 

ថ្ងៃចនទ  នឹ្ងមាន្ជងំរឺមាា រពពផសង ៗ 

ថ្ងៃអង្គា រ  នឹ្ងពកើរជាពេរពុរឿងកដ កាដ ំ 

ថ្ងៃរធុ  នឹ្ងាន្សម រត ិ

ថ្ងៃត្រេសបតិ៍ នឹ្ងស្់ក់ ញ្ាណ រកសុ ព្វើការ 

ថ្ងៃសុត្   នឹ្ងររពពចាលការ 

ថ្ងៃកៅរ ៍  មាន្សួសដ ជយ័លាភ ។ 

——————— 

ោមមនិឲ្យគ ់ 
មន  សម ុរស មន្សុស សកពញឹក 

លាវ  មាឌ្្ ំ  មន្សុស មខុព្កពី ើ 

ចិន  សម ុរពៅម  មន្សុស សំព ងី  រ, ពាេះពា៉ា ង 

កសៀម  មាឌ្រចូ មន្សុស កពផអៀង ។ 

x  x  x  x  x 
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ថ្ង ៃអ្ខេដត, ថ្ង ៃលចិ, ថ្ង ៃកណាដ ល 
ខែ សថ្ៃអខណែត សថ្ៃលិច សថ្ៃកណ្ដ្ល 

ពចព្រ 

ីិ ស្លខ 

ពជសា 

អាស្លឍ 

ព្ស្លី ណ៍្ 

ភព្ទ់ទ 

អសសុជ 

ករតកិ 

មគិសិរ 

់ុសស 

មាឃ 

ផលគុន្ 

អង្វគ រ 

សុព្ក 

ពៅរ ៍

អាទិរយ 

ចន្ទ 

អង្វគ រ 

ីុ ្ 

ព្ី េស រិ៍ 

សុព្ក 

ពៅរ ៍

អាទិរយ 

ចន្ទ 

ព្ី េស រិ៍ 

អាទិរយ 

ចន្ទ 

អង្វគ រ 

ីុ ្ 

ព្ី េស រិ៍ 

សុព្ក 

ពៅរ ៍

អាទិរយ 

ចន្ទ 

អង្វគ រ 

ីុ ្ 

អាទិរយ 

ីុ ្ 

ព្ី េស រិ៍ 

សុព្ក 

ពៅរ ៍

អាទិរយ 

ចន្ទ 

អង្វគ រ 

ីុ ្ 

ព្ី េស រិ៍ 

សុព្ក 

ពៅរ ៍

 

ថ្ងៃអទណា ត  ព្វើការមងគល ឬ ព្វើ់ ុណ្យង្វ៉ា ន្ 

ថ្ងៃេិច  ហ្វមមនិ្ឲ្យព្វើការជាមងគល 

ថ្ងៃ ណ្ដា េ ព្រូវពចញដពំណ្ើ រយាព្ាពៅផលូវទកូ . . . ។ 

x  x  x  x  x 
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ថ្ង ៃខដលជាមបិ្តនងឹោន  
ថ្ងៃអាទិរយ ជាមពិ្រនឹ្ង ថ្ងៃព្ី េស រិ៍ 

ថ្ងៃចន្ទ  ជាមពិ្រនឹ្ង ថ្ងៃីុ ្ 

ថ្ងៃអង្វគ រ ជាមពិ្រនឹ្ង ថ្ងៃសុព្ក 

ថ្ងៃពៅរ ៍ ជាមពិ្រនឹ្ង ថ្ងៃរាបេូ (ីុ ្ពី លយ ព់) ។ 

——————— 
 

ថ្ង ៃខដលជាសប្តវូនងឹោន  
ថ្ងៃអាទិរយ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃពៅរ ៍

ថ្ងៃចន្រន្ទ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃព្ី េស រិ៍ 

ថ្ងៃអង្វគ រ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃអាទិរយ, ីុ ្ 

ថ្ងៃីុ ្  ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃរាបេូ (ពី លយ ព់) 

ថ្ងៃព្ី េស រិ៍ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃរាបេូ (ពី លយ ព់) 

ថ្ងៃសុព្ក ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃពៅរ ៍

ថ្ងៃពៅរ ៍ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃអង្វគ រ 

ថ្ងៃរាបេូ ជាសព្រូវនឹ្ង ថ្ងៃអាទិរយ, ចន្ទ, អង្វគ រ, ីុ ្ ។ 

 
x  x  x  x  x 
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សង់ផ ទោះ ជប្មោះភមូ ិ
 នងុទខ ៥ នឹ្ងមាន្ទកុខភយន្តរាបយពផសង ៗ 

 នងុទខ ៦ ពៅជាសុខស់ាយ មន្សុសជារដិថ្ទយកលាភមកឲ្យ 

 នងុទខ ៧ នឹ្ង់ងព់្ទី យរ់សព មាន្ពព្ោេះដលពរាបងកាយ 

 នងុទខ ៨ នឹ្ងមាន្ពៅដ ចរិត សម រតភិស្លា ន្ទកុោកពមនិ្គង ់

 នងុទខ ៩ នឹ្ងាន្យសស័កដ ិព្ទី យសម រតចិពព្មើន្យឺន្យូរ 

 នងុទខ ១០ ពកើរអន្តរាបយមាន្ពរាបគឈឺ្ថ្កា រព 

 នងុទខ ១១ ព្រូវ់៉ាេះារនឹ្ងពសចកដ ទកុខលំាក, ពគពាក់ព ា្ រ 

 នងុទខ ១២ នឹ្ងមាន្ព្ាកពមាស  ខញុំកដំរ  ស្ព្សភល ឺ

 នងុទខ ១ នឹ្ងាន្ជាពសដា ី់រ ិ់ ូណ៌្ពោយពសចកដ សុខ 

 នងុទខ ២ មាន្សព្រូវ់៉ាងព្់ទសូដ ព់ៀរព់ៀន្ញាំញ  

 នងុទខ ៣ ភយន្តរាបយ ព្ី មទំាងពសចកដ អា ព់យសនឹ្ងពកើរមាន្ 

 នងុទខ ៤ មាន្ពសចកដ សុខកាយស់ាយចរិតព្ី មទាំងសិរ  យស ។ 

 

x  x  x  x  x 
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វធិ ីដ ិត ត ិខដ ើមបីឲ្យខក ើតសរិ ី
១) ត្រឹ   សិរ  ពៅព្រងម់ខុ  អនកទាំងឡាយព្រូវលុ់លាងមខុ ។ 

២) ថ្ងៃត្តង់  សិរ  ពៅព្រងព់្ទូង  អនកទាំងឡាយព្រូវយកពព្គឿងព្កអូ់ 

លា់ព្ទូង ។ 

៣) ត្រេ ់  សិរ  ពៅព្រងព់ជើង  អនកទាំងឡាយព្រូវយកទឹកលាងពជើង 

ថ្ដមនុ្ចលូពដក ។ 

១) ឲ្យ់ុរសទាំងឡាយ គ់  ពវៀរចាកកាមគណុ្កនុងថ្ងៃ៧,៨,១៤,១៥  

ពខនើរ-រពនាច និ្ងថ្ងៃសន្រង្វា ន្ត, សូរយព្ោស, ចន្រន្ទព្ោស,ថ្ងៃកពំណ្ើរ, 

២) ឲ្យ់ុរសទាំងឡាយ គ់  អងគុយស្់រមខុពៅទិស់ូា៌ កាលនឹ្ង

់រពិភាគពភាជនាហ្វរ ។ 

៣) ឲ្យ់ុរសទាំងឡាយ អងគុយស្់រមខុពៅកាន្ពទិស់សចិម កាលនឹ្ង

់ពនាទ ់ងឧ់ចាច រៈ ។ 

៤) ឲ្យ់ុរសទាំងឡាយ ញុាងំព្ស ឲ្យពដកខាងព វងខលួន្ ពេើយកុឲំ្យព្ស 

កន្លងពជើង ។ 

៥) ឲ្យ់ុរសទាំងឡាយ ស្លគ លពការពសលៀកាកពសំី រពពី លថ្ងៃ ពី ល

យ ព់ កុពំសលៀករមួជាមយួោន  ចណំាំជាយឲ្យជាកព ៕៚ 

អនកនិ្ី ន្ធ  ក - ផាន ់

ម្ររជុាំតម្រាចរ់ 
r 2 s 



-188- 

 

ច្ាប់បញ្ចូលខថ្មថ្មី 
______________ 

 

វិធីោ ់អាយុ 

 សិទធិការយ : ់ុរាបណាចារយពលាកាន្់ំព្់ួញវញ្  រាប ព់អាយុឲ្យាន្ខល  

ពដើម  ង្វយរាប ព់ដលពអនកស្ដលព្រូវការចងដ់ងឹថ្ក ាំងី  ពកើរមកទលពនឹ្ង 

ឆ្ងន ំពន្េះពរើាន្អាយុ់៉ាុនាម ន្ឆ្ងន ំពេើយ។ ព់ើពគព្ា ព់ឆ្ងន ំ ពយើងង្វយនឹ្ងរាប ព់

(គរឺាប ព់ាមពសចកដ ី ន្យលពខាងពព្កាម) ។ ព់ើពគមនិ្ចាំឆ្ងន ំពទ ពេើយពគឲ្យ 

ពយើងរាបវរកអាយុនិ្ងឆ្ងន ំរ់សពពគ ន្ុ េះពយើងព្រូវពមើលដពូចនេះថ្ក “ពរើមន្សុស 

ពនាេះមាន្ស្លចពមមព្សាលណា  មាន្ចំណំាសពព្់ស្េលជា់៉ាុនាម ន្ឆ្ងន ំ 

ពរើពយើងគរួរាប ព់់ញ្ចូលកនុងវយ័ណាពទើ់សម ជា់ឋមវយ័  មជឈិមវយ័ ឬ 

់ចាមិវយ័ ” ។ 

 ឧទាេរណ៍្ : មាន្មន្សុសមាន កពពកើរឆ្ងន ំពរាបង មាន្អាយុព្់ស្េល 

២០ឆ្ងន ំាល យ ់៉ាុស្ន្តមនិ្ដងឹព្ាកដថ្ក២០់៉ាុនាម ន្, ពនាេះពលាកឲ្យរាប ព់ាំង 

ី  ពរាបងជាឆ្ងន ំកពំណ្ើ ររពៅគ ឺ ពរាបង(១), មាញព(២), មម (៣), មស្ម(៤), 

វក(៥), រកា(៦), ច(៧),  ករុ(៨) , ឲ្យព្គ ព់៨ឆ្ងន ំ(៨ឆ្ងន ំពន្េះពលាកកណំ្រពជា 

២០ឆ្ងន ំ) រចួពលាកឲ្យរាប ព់ី  ឆ្ងន ំករុរពៅពទៀររេូរទលពោន នឹ្ងឆ្ងន ំងម,ី ពសស 

់៉ាុនាម ន្ឆ្ងន ំ ពលាកទកុឆ្ងន ំស្ដលពសសពនាេះជាាល យ គ២ឺ៥ឆ្ងន ំាល យឬ២៦ 
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ឆ្ងន ំាល យ ថ្កាមឆ្ងន ំស្ដលពលើសពនាេះរពរៀងពៅ ។ ចសំ្ណ្កឆ្ងន ំឯពទៀរៗ 

ក៏មាន្វញ្  រាប ព់ដចូោន ពន្េះស្ដរ ដចូមាន្រព់ៀ់រាប ព់រពៅពន្េះ ៖ 

 រវងអាយុ ១០ ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ១០ 

 រវងអាយុ ២០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ៨ 

 រវងអាយុ ៣០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ៦ 

 រវងអាយុ ៤០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ៤ 

 រវងអាយុ ៥០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ២ 

 រវងអាយុ ៦០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ១២ 

 រវងអាយុ ៧០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ១០ 

 រវងអាយុ ៧០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ៨ 

 រវងអាយុ ៨០ឆ្ងន ំ ឲ្យរាប ព់យក ៦ 

 រវងអាយុ ៩០ឆ្ងន  ំ ឲ្យរាប ព់យក ៤ ។ 

 
3 
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រមិណ្ណមគាថា 

 ឧ កកដ ឋ  សូរមិចឆនត  មនតីសុ  អ ុតូេេំ  

  ិយញ្ច   អននបានមហិ  អកតថ  ោកត  ច   ណឌ ិ តំ ។ 

 កាលសន្រង្វគ មពកើរព ើង ីួ កជន្ព្រូវការអនកកាល ហ្វន្, កាលដលព 

ព្ោព្់ឹកាការង្វរ ព្រវូការអនកមាន្វចាមនិ្ពរាបយរាបយ, កាលមាន្ាយ 

ទឹកឆ្ងៃ ញពព្រូវការមន្សុសជាទ ព្សលាញព, កាលពកើរ់ ែ្ ព្រូវការ់ណ្ឌ ិ រ.  

 កបាដឋក សុ  ច  យំ  សិ ប ំ  រេកតថសុ  យំ  ធនំ     

 យថា   ិកចច  សមុ បកនន    ន  តំ  សិ ប ំ ន  តំ  ធនំ 

 ចពំណ្េះមាន្ពៅស្រកនុងគមព រ  ព្ទី យមាន្ស្រពៅកនុងថ្ដអនកថ្ទ ដលព 

ពី លព្រូវការ ចពំណ្េះដងឹនិ្ងព្ទី យពនាេះមនិ្មាន្ព្់ពយាជន៍្អវ ព ើយ ។ 

 មាន្ព្ទី យពលើកឲ្យពគខច ពៅ  ចពំណ្េះពចេះពៅស្រកនុងក ួន្  

 ព្់ី ន្ធពៅឆ្ងៃ យអំី  ខលនួ្  ដលពជនួ្ព្រូវការរអាចរិត ។ 

 េីនជ្កចច  ិ  កច  កហ្មតិ  ឧោឋ ត  ធិតោ  នកោ 

 អាចរសីេសមបកនាន     និកស  អគាី វ  ភាសតិ ។ 

 ់ុគគលសូម  ពកើរកនុងព្រកលូពថ្កកទា់ ព់ើមាន្ពសចកដ ី ាយាម 

មាំមនួ្  មាន្សរិ់ ញ្ាណ  មាន្អាចារៈព្់ព្ីឹ រតលអស្លអ រ ក៏រស្មងរងុពរឿងាន្ 

ដចូី ន្លឺពភលើងស្ដលភលសឺ្លវ ងកនុងពី លកណាដ លយ ព់ ។ 
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គាថាសំស្កស រឹត 

 
 

 
  

 ព់ើចងព់្សណុ្កកុាំចពសិកា    ចងា់ន្វញជាជ លេះ់ងក់ដ សុខ វញជាជ  

ពមដចមាន្ដលពអនកព្សណុ្ក ពមដចមាន្កដ សុខដលពអនកសិកា ។ 

 
 
 

 ព់ើវញជាជ មាន្ស្រកនុងពសៀវពៅ ព្ទី យ្ន្មាន្ពៅកនុងថ្ដអនកដថ្ទ 

ដលពពី លព្រូវការពនាេះមនិ្ព្់ថ្ី ព្ទី យវញជាជ ពនាេះថ្ន្ ោម ន្ព្់ពយាជន៍្ ។ 

 

 

 
 
 អនកលៃងច់ាំាន្ស្រកនុងផទេះខលួន្ អនក្មំាំមនួ្កនុងភមូអិាាម  ពគ់ូជា 

ពសដចស្រកនុងរោា  អនកមាន្វញជាជ ពនាេះពទើ់សី វកាល ។ 
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អវតារទាំង ១០ របស់ព្រះវសិណុ 
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ពង្សាវតារខ្មែរ 
———————— 

១- ត្ែរមអើយ  ចូរចុំជ្ក់ថា  ា េងាាវារ  ជ្តិម្ រា  ធ្លា ់តតមងកើង 

ទឹកែីត្ែរ្ុំ  ទូលុំទូលាយ  សេវោយរ ងមរឿង  មគឯង តតងមលើកតម កើង 

ត កល់ជ្តិមយើង  ចត់ទ កម ើង  ជ្ជ្តចិាបង ។ 

២- អារាយ្ ៌ ្ពង់្ពស់ម្ើយឆ្យ  បានមចញផ្ាសេវផ្ាាយ  ត្រគ ទ់ិសោុំងឡាយ 

 ច ង ូ  ា  ោសនាសិលាបៈ  ចមាលាក់វិចិត្រត  គុំនិតសិកាា  តស្តនតី ទសាសនវជិ្ជា 
   ត្រេេះេ ទធោសនា  ជ្មគ្លការ ៍  ត្ែរផ្ាាយមៅ ។ 

៣- ត្ែរមអើយ  ចូរោដា ់ោវារ  តែលបានចរច   ញ្ជាក់ត្របា ់ថា  េូជត្ែរមងកើង 

  ាុំងចិតតឲាយមាុំ   ្ិត្ុំត្រ ឹងមវញ   ោ គគជី្តិមយើង  ជយួមលើកតម កើង 

  តថ្ លត្ែរមយើង  ឲាយបានរ ងមរឿង  ជ្ងែីម ើង ា ោវារ ។ 

 
  រា និេនធ នួន-កន (១២-៩-១៩៥៨) 
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ម ៀរចាំម ោះពុ ពម ើងវិញមោយ 

អគគទមាតា. គល់~សុភាព 
ថ្ងៃទ២ី៩-៧-២០១៥ 
វតតតគោសមសាន 

ទេតតកំពង់ឆ្ោំង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






