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អាររភកថា  

           រនុស្សដែលឥតមានស្មារតីជាប់នឹង្ខ្លួន ដម្បៀបែូចជារនុស្សឥតម្ពលឹង្។ 
កនុង្ន័យដនេះ រនុស្សដយើង្មាន ក់ៗ ម្តូវការមានស្មារតីជាប់នឹង្ខ្លួនជានចិច ដ ើបអាចរស្់
ដៅម្បចថំ្ងៃ ដោយដពញដលញ។  

ស្មារតីដខ្ារ គឺជាកម្រង្គំនតិ ោស្ដ់តឿន នងិ្ គំដហើញបំភលឺ  ែលដ់ខ្ារម្គប់រូប 
ដអាយស្មាលច់ាស្នូ់វអតតស្ញ្ញាណរបស្ដ់ខ្ារ វបបធរ៌ងំុ្ដង្ើង្ នងិ្ ម្បថ្ពណីែ៏ថ្ងលងនូរ
របស្ដ់ខ្ារ នងិ្ជាពដិស្ស្ គឺការស្មាលនូ់វកតតពវកចិច ដងរកាតថ្រល នងិ្ ដមា នភាព  
កនុង្នារដយើង្ជាដខ្ារ អនកដកសរ។ 

កម្រង្ស្មារតីដខ្ារ ម្តូវបានចង្ម្កង្ដ ើង្ កនុង្ដោលបំណង្ ដលើកស្ទយួ នងិ្  
ជម្រុញ ឹកចតិតដខ្ារម្គប់រូប ដអាយរតឹដតស្ស្ឡាញញ់ាត ិជាត ិវបបធរ៌ នងិ្ បូរណភាព
 ឹកែី ដហើយហ៊ា នដង្ើបតស្៊ា ូការពារ យតុតិធរ៌ ដស្ចកដីលអ នងិ្ ស្នតិភាពកនុង្ស្ង្ារ 
ដអាយដៅឋតិដងរ យរូអដង្វង្។ 
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- អាររភកថា 
វាចអនកនពិនធ 
 
ម្ ពយ   ២ 
អង្្ររួយម្ោប់  ៣ 
តក់ៗ ស្ចុរតិ  ៤ 
កំុរស្ដ់ែើរបីស្មល ប់             ៥ 
ចំការភរិរយ  ៦ 
 
 
 

ស្៊ា ូ            ២២ 
រពឹស្ថ្ែថ្ផទដអអត           ២៣ 
ដម្ការដរឃដតរួយ        ២៤ 
ពូជពង្សដយើង្ដខ្ារ          ២៥ 
ស្ពំេះ             ២៦ 
 
 
 
កំណាពយ ខ្លីៗ 

មាតកិា 
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            វាចអនកនពិនធ 

             រនុស្ស គឺរនុស្ស រនិដរនជាម្ពេះ ែូដចនេះដតង្មានដ ច្ េះ រនិអាចលអម្គប់។ 
មានន័យថា ដយើង្អាចនឹង្មានដពលដលល យភាល ត់ ភាល ំង្ដភលចស្មារតី ែូចភាស្តិបូរាណ
ដខ្ារដយើង្ លល ប់បានដពាល ុកកនលង្រកថា៖ «ែំរដីជើង្បួនគង់្មានភាល ត់ រអីនកម្បាជញដចេះ
ស្មទ ត់គង់្មានដភលច»។ ដ េះជាយ៉ាង្ដនេះកដី ដយើង្គួរម្បឹង្ដម្បង្ ពាយរដអាយ អស្ពី់
ស្រតថភាព ជាជាង្បដណដតបដណាដ យខ្លួនដអាយម្បម្ពឹតតខុ្ស្អាង្ជាដរៀង្រហតូ ដោយ
ដស្ចកដីម្បមា  ដែលជាម្បភពថ្ន ុកខដ ស្កនុង្ជីវតិ។ 

               តថ្រលកនុង្គុណធរ៌របស្រ់នុស្ស គឺការពាយរ បំដពញដស្ចកដីលអ ដអាយ
បានម្បម្កតី រនិដរនស្មង្លអរដង្រួយកាល ដហើយតងំ្ខ្លួន ថាជារនុស្សលអដនាេះដ ។ 
ម្ពេះស្ង្ឃដែលលអ គួរជា ីដោរព នងិ្ ជា ីស្ក្ារបូជា ថ្នដយើង្ ងំ្អស្ោ់ន  រនិដរន 
ដោយស្មរដលាកដការស្ក់ ដស្លៀកស្បង់្  ដនទញធរ៌ រួយថ្ងៃ ម រួយស្បាដ ហ  ដនាេះ
ដ  គឺដោយស្មរដលាកពាយរអប់រចំតិត រកាវន័ិយ ា្ ប់ខ្ាួន ផដល់ឱវា លអៗ  នងិ្ 
ញុាងំ្ម្បដយជន នានា ដអាយដកើតមានែលពុ់ ធបរស្ ័ ដោយឥតដរើស្ដអើង្។ អនក
ែឹកនាលំអ រនិដរនដោយស្មរការនាអំំដណាយដៅដចកចយែលជ់នម្កីម្ក រួយែង្ 
រួយកាល ក៏រាប់ថាលអដនាេះដ  គឺលអដោយស្មរ ដលាកអនកអស្ ់ងំ្ដនាេះ ជាអនកម្ ម្ ង់្              
គុណធរ៌ ស្ចចៈធរ៌ នងិ្ យតុតិធរ៌ ហ៊ា នបូជាខ្ពស្ដ់ែើរបីម្បដ ស្ជាត ិបានស្ខុ្ស្នតិ
ភាព នងិ្ រកីចដម្រើនរុង្ដរឿង្ ជាម្បម្កតី។ ម្គូលអ រនិដរនលអ ដោយស្មរការដផទរ
ចំដណេះែឹង្ ដអាយស្ស្សម្បចថំ្ងៃដនាេះដ  ដតដោយស្មរដលាកជាគម្រូលអកនុង្ស្ង្ារ ជា
អនកមាននូវដស្ចកដីថ្ងលងនូរ ជាអនកអនុវតតន វន័ិយបានស្រររយជាម្បច ំជាអនកមាន
ឧបាយបំភលឺចរៃល់នានា ដអាយស្ស្សងាយល ់ងាយចង្ច។ំ រឯីបុម្តលអវញិ ក៏រនិដរន
លអ ដោយស្មរការខំ្ដរៀនស្មូ្តដតរា៉ាង្ដនាេះដែរ គឺលអដោយស្មរការដចេះស្មដ ប់ឱវា 
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មាតបតិ ដចេះជួយស្ម្មាលការងារកនុង្ដម្ៅ ឧស្ាហ ពាយរអប់រខំ្លួន ដអាយកាល យ
ជារនុស្សលអ ពលរែឋម្បដស្ើរ ដៅថ្ងៃអនាគត។  

             រួរដស្ចកដីរក រនុស្សលអ គឺលអដោយស្មរការមាន មាល ប់លអ។ ការពាយរ 
អប់រខំ្លួនជាម្បម្កតី ដអាយកាល យជារនុស្សលអម្បដស្ើរ គឺជាដោលគំនតិស្ំ្ ន់បំផុត 
ដែលដយើង្ម្តូវដធវើ ដអាយកាល យដៅជា មាល ប់ជាប់តរខ្លួន។ កាលណាដយើង្មាន ក់ៗ មាន
 មាល ប់លអដនេះ ជាប់នឹង្ខ្លួនដហើយ ម្កុរម្គួស្មរដយើង្នឹង្បានស្ខុ្ស្បាយ ស្ង្ារជាតិ
ដយើង្នឹង្មានស្នតិភាព មានស្ណាដ ប់លន ប់លអ ដហើយភាពរុង្ដរឿង្ នឹង្ស្មយស្ពវម្គប់
 សិ្ ី ដលើដែនដខ្ររាែ៏ស្ស្ស្ប់វរថ្នដយើង្។  

 
  

 ដស្ចកដីពាយរ កនុង្ផលូវស្ចុរតិ ញាងំ្ដអាយជីវតិបានរុង្ដរឿង្ 
ម្បដ ស្ជាតដិយើង្បានងំុ្ដង្ើង្ អាស្ស្យ័ស្របូរពលរែឋលអ។ 
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ដស្នហ ជាត ិដស្នហ វបបធរ៌ 

ភារៈដយើង្ដខ្ារដស្នហជាត ិ   រួរោន ដម្ពាង្ម្ពាតដងវបបធរ៌ 
ដលើកស្ទយួដអាយខ្ពង់្ខ្ពស្ប់វរ   ដករ ដិ៍ដ ា្េះដយើង្លអតដៅរុខ្។ 
ធុរៈដង រំនិធៃន់អវី     ដកាង្ចស្ម់្បុស្ស្ស្រីង្បនទុក 
វបបធរ៌ម្ជួតម្ជាបស្មយដពញស្ស្ុក   ជាតដិយើង្បានស្ខុ្ ដង្ើង្ររនា។ 
វបបធរ៌រលត់ ជាតរិលាយ    វបបធរ៌ពណ ណរាយ កានដម្គប់ម្ោ 
ែូដចនេះដយើង្ម្តូវរួបរួរោន     រកាការពារវបបធរ៌ជាតដិយើង្... 
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             ដែើរបជីាតដិងរ 

ដខ្ារដម្ការ ដខ្ារដលើ ដខ្ារកណាដ ល ម្តូវដភលើង្អុចអាលដអាយ ច្ ត់ម្ពាត់ 
ដភលើង្ស្ង្គ្ងាា រចតិតដរាលរាលព័ ធ ដអាយដខ្ារតក់ស្លតុដលង្ចង់្យល។់
ដគដធវើ រុណដអាយរាង្ចល ដលង្ហ៊ា នដង្ើបកាលតបត ល់ 
ដគជេិះដគជាន់ដអាយអំពល់  វល់លល ក់ ស្ករថ្នបរដ ស្។ដគ
ដលប ឹកែីយក ងំ្ស្ស្ស្ ់ ដអាយដខ្ាររដស្មេះដខ្ាេះរដលេះ 
វបបធរ៌ថ្ងលថាល ដម្បស្ស្មដំម្បេះ  អនកម្បាជញអនកដចេះដលង្ដខ្ាេះដៅ។ 
ស្ង្គ្ងាា រផលូវចតិតពតិ ល្ ងំ្ ល្   វាយែំម្បហរស្កូដស្ៀតដម្ៅ 
ដស្ទើររស្ដ់ស្ទើរស្មល ប់ផុតពូជន ដៅ រស្មត់ឆ្ងៃ យដៅដលង្នឹកនា។ 
ដលង្ស្មាល់ជាតដិខ្ារ ដខ្ារបង្បអូន ម្បឹង្យករួចខ្លួន ដចលគនីោន    
ដភលចដខ្ាររួរ្ររាស្ដស្ដម្បជា រង្ ុកខម្ោមំ្ោដម្ការដជើង្ដគ។ 
ដខ្ារដអើយ ដបើខ្លួនពតិជាដខ្ារ ដយើង្ម្តូវម្បឹង្ដងដអាយឋតិដឋរ 
វបបធរ៌ែូនតដែនែីដករ  កំុដម្បងាកដរដភលចពង្សដខ្ារ។ 
ដខ្ារលល ប់ងំុ្ដង្ើង្ដម្ពាេះស្មរគាី ជតិឆ្ងៃ យរូលរីរខ្តិខំ្ដង 
អកសរ ស្លិបេះ វបបធរ៌ដែរ  ពណ ណរាយហរូដហពាស្អាដគនយ ។ 
ដចនេះស្រូកូនដខ្ារដបររកវញិ ស្កិារដរញស្មាល់ម្ ពយដករ 
ដងបង្ធួនបអូនស្ៃនួជាតដិឋរ រួបរួរដ ើបដគកាច់ដលង្បាក់។ 
ស្រូរូរស្មរគាីជាធលុង្រួយ  ស្ទេុះស្មទ ដង្ើបជួយអលង្ឧបស្គា 
គតិគូរដអាយដម្ៅដលង្ដៅរាក់ ដខ្ាររុង្ដរឿង្ជាក់គង់្អដង្វង្ដអើយ... 



๓ 

  

                                   ដបើស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ 

ដបើស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ស្រូដងដករ ដិ៍ដ ា្េះ    ដអាយដខ្ារដៅរស្ ់ស្សុ្ស្មយលាញលបី 
ស្ក័ដិស្រជាដខ្ារ អំបូរថាល ថ្ងល               ដករ ដិ៍ម្បាជញម្បថ្ព ម្បស្ប់ឥតហាង្។ 
ដបើរស្ដ់ម្ពាេះជាត ិកំុឃ្លល តធរ៌អាង៌       ម្បឹង្ដម្បង្រកា គុណធរ៌ ផូរផង់្ 
ការងារស្ចុរតិ គួរកំុលេះបង់្              ដករ ដិ៍ដខ្ារម្តចង់្  ស្ស្ង់្រតឹររនា។ 
ដបើរស្ជ់ាដខ្ារ ស្រូដងស្មារតី              ស្ចចៈ ខ្នតី ដអាយបានម្គប់ោន  
តបស្នង្ស្ង្គុណ គុណរហមា          ពាយរពុេះពារ ការ (១) យតុតិធរ៌។ 
ដបើអាណតិដខ្ារ ស្រូជួយដស្ស្មចស្ស្ង់្  ដ ើបដខ្ាររនិបង់្ ធនលនបវរ 
គរិ ីម្ពឹកសថ្ម្ព  ឹក ែី ស្មគរ               ដងងួនបានលអ លអលអេះែលជ់ាត។ិ 
ដបើស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ស្រូដបរដកផង្        កំុដអាយដខ្ារអាង្ ដភលចដងមារយ  
ពូជដខ្ារងំុ្ដង្ើង្ ដបើដខ្ារដលង្ឃ្លល ត       បំដរើការជាត ិដោយស្ចុរតិម្តឹរម្តូវ។ 

(១) ការពារ 

 

ដបើស្ស្ឡាញ ់ម្តវូដចេះដងរកា 
ដបើដរតត  ម្តូវដចេះជួយស្ដង្គ្ងាា េះ។ 

 



๔ 

  

កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្! 

កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្ ជួយដលើកតដរ្ើង្ ស្លិបៈវបបធរ៌ 
ដឃើញអាង្ម្តង់្ណា ដកកុនដអាយលអ ដ ើបជាតបិវរ រុង្ដរឿង្ដៅរុខ្។ 

កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្ ដលើកស្ទយួជាតដិយើង្ ដអាយរួចផុត ុកខ 
ស្ទេុះស្មទ ដង្ើបឆ្ងប់ ឈប់ធាក់ស្កុំក ដែើរបីជាតសិ្ខុ្ ស្ខុ្ ងំ្អស្ោ់ន ។ 

កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្ ស្មង្ជាតដិអាយដង្ើង្ រុង្ដរឿង្ររនា 
រកាស្លីម្បា ំ ចរំាល់ វិា នារឺុនម្បជា ដងងួនខ្ាួន ា្ ប់។ 
កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្ រកាជាតដិយើង្ គង់្វង្សជាប់លាប់ 

ដយើង្ដខ្ារអនកជា  ជាក់ជាមានភ័ពវ តដករដភាគម្ ពយ អង្ារលាញលបី។ 
កូនដខ្ារដម្កាកដ ើង្ ឈប់គតិដរើស្ដអើង្ ស្មរគាីឃ្លា តខ្ាី 

ស្ដង្គ្ងាា េះជាតដិយើង្ ដអាយរួចផុតភ័យ កូនដខ្ារម្បុស្ស្ស្ ីដម្កាកដ ើង្ ៗ! 

រកីរាយពួតថ្ែស្មរគាីោន   ផដុំជាកមាល ងំ្ែ៏អស្មចរយ 
រួរផសំចំដណេះនងិ្ម្បាជាញ   ស្ដម្រចកចិចការបានងាយស្ស្លួ។ 
ស្ង្ឃឹរញាតដិខ្ារ ងំ្ម្បសុ្ស្ស្ ី រួរោន ចប់ថ្ែ ឥតដម្បម្បួល 
ស្មង្ជាតងំុ្ិដង្ើង្ ស្ៃប់ដលង្ម្ជលួ ដលង្ដៅអាក់អួល រុង្ដរឿង្ជាងាី... 

 



๕ 

  

                   ដម្ការដរឃដតរួយ 

រនិថាស្របុរ ស្ ម ដមា   ម្គប់ោន រស្ដ់ៅដម្ការដរឃរួយ 
ដតខ្លេះម្តូវជួបដរឿង្ ុកខម្ពួយ ខ្លេះផលភ័ពវជួយជួបស្ុ្ ។ 
ដរឿង្ករាដបង្ដចក មាន នងិ្ ម្ក អាម្កក់ ម លអ ជាធរាត  
ខ្លេះលៃង់្ង្ង្តិអាប់ម្បាជាញ   ខ្លេះដ ៀតភលឺថាល  បញ្ញា ដម្កល។  
ចុេះករាជាអវី  ល្ ងំ្កាល រលឹង្  បនធូរ បនតឹង្ កដិច អដង្អល  
ដអាយខ្លេះម្តូវរត់ ខ្លេះរុជដហល ហចុផលរនិដែលដៅ ំដនរ? 
ញាតដិអើយ! ែឹង្ដ  ករា ដនាេះឯង្ ម្ពេះពុ ធស្ដរដង្ថាជាដករ 
របស្ខ់្លួនដយើង្ ពីបុដពវ  រនិដែលងាកដរ ដចលដយើង្ដ ើយ។ 
ដចនេះដហើយគួរដង្ើប ម្បឹង្ផលូវលអ ស្មង្កុស្លធរ៌ ឥតកដនតើយ  
 ុកជាស្មពនអលង្លេុះែលដ់ម្តើយ នាបំានធូរដស្បើយផុត ុកាខ ។ 
ករា គឺ ដង្វើ ដយើង្ម្បម្ពឹតត  ផុស្ដចញពីចតិត ដោយដចតនា  
ជាពាកយស្រដី ដម្បើចរច  ម ករិយិ ផង្នានា។  
ដបើស្និពាយរ ខ្តិខំ្ម្បឹង្ យរូឆ្ងប់អនកនឹង្ ដកើនស្ ធ   
ដជឿដលើ បុណយបាប ដជឿករាដពៀរ យលធ់រ៌ពុ ធ ែ៏ឧតតរ។ 
យលនូ់វម្បដយជន  ស្មស្មដ ដម្បៀន ោស្ដ់តឿន ូនាា នដអាយខ្តិខំ្ 
កាន់ធរ៌ស្ចុរតិ ជាកចិចធំ  ករិយិស្រររយ ជាអនកជា។  
តបតិអី ករាលអ ផដលផ់លលអ ដភាគៈ បវរ តរស្ ធ   
គឺជា ីពឹង្រហមា   ថ្នដយើង្ម្គប់ោន  កនុង្វាលវែដ។ 

 



๖ 

                           ដៅដ ស្ុរីាក់ ម្តជាក់ស្ុដីម្ៅ 

ដៅដ ស្ុរីាក់ ម្តជាក់ស្ុដីម្ៅ  ពាកយចស្ម់្បដៅពីដម្ពង្ម្ពឹ ធ 
កមាល ងំ្តតងំ្ ជន ុចចរតិ  រនិពតិថាបានែូចម្បាថាន ។ 
ែំណាលដរឿង្បង្បអូនពីរនាក់ ដធវើជុចអនាទ ក់ចប់យកា 
បអូនដៅពឹង្ម្តឹរដតម្បាជាញ   ឈនេះអស្រុាមារកំណាច។ 
បអូនដៅដៅតូចដតអស្មចរយ   ដកលៀវកាល ដកាដ បកាដ ប់នគរាជ 
ម្ ង់្មារភតិភ័យរត់បាចស្មច ដម្ពាេះ ល្ ចដតជៈម្បាជញបាររី។ 
ដនេះឯង្ម្តជាក់អាចស្ុដីម្ៅ ដែលចស្ម់្បដៅដខ្ារម្បុស្ស្ស្ ី
ដៅដ កាដ ងំ្ ដកដង្ៗ ដរង្ឥតន័យ យលប់រាជ័យជាញយៗ។ 
គួរដម្បើម្បាជាញ អស្មចរយវញិ  ដ ើបរនិដ រដរនញ លល ក់ដថាល េះដលល យ 
ម្តជាក់ស្ុដីម្ៅ ដម្ៅតរដម្កាយ យលន័់យស្ពវដហើយ កំុដចលម្បាជាញ ! 

គុណវបិតតិរបស្អ់នកែឹកនា ំគឺជាវបិតតិរបស្ម់្បដ ស្ជាត,ិ  
ឯភាពរុង្ដរឿង្ ស្នតិភាពរបស្ម់្បដ ស្ជាត ិ 

គឺជាគុណស្របតតិរបស្អ់នកែឹកនា។ំ 



๗ 

                         ដខ្ារ ស្ចចៈ កតញ្ា ូនងិ្ ខ្នតី 

«ដខ្ារ» ដម្បថាដកសរ ស្ខុ្កនលង្ ន័យលអហាត់ហាង្កនុង្ដលាកា 
ពាកយពីដម្ពង្ម្ពឹ ធកនុង្ស្មវតរ ដខ្ារម្គប់រូបា ម្ជាបអតថន័យ។ 
«ដខ្ារ» ដតង្ម្បកបនូវគុណធរ៌ ស្អិតស្មអង្បវរដោយធរ៌បី 
ស្ចចៈ កតញ្ា ូនងិ្ ខ្នតី  ញុាងំ្ដអាយម្បថ្ព ដរម្តីពតិ។ 
ស្ចចៈ ស្ដំៅភាពដ ៀង្ម្តង់្ រនិដធវស្ដលល យលង់្កនុង្ ុចចរតិ 
រកាការពារនូវស្មុ្កឹត  ដចនេះដហើយជីវតិដតង្ស្ខុ្ស្មនដ។ 
កតញ្ា ូដម្បថា ការែឹង្គុណ ងលឹង្ដងលង្ស្ស្មលធៃន់កម្រ្ន 
ស្នង្គុណ គុណនាយំលដ់ង្ើង្ថ្ាន ដខ្ាររកាបាន កានដររនា។ 
ខ្នដី ន័យម្តង់្គឺរនិខឹ្ង្  ខ្តិខំ្ស្៊ាមូ្បឹង្ជម្រេះដពៀរ 
ចដម្រើនដរតត ចំដពាេះោន   ស្មរគាីស្មរោា រុង្ដរឿង្ថាល ។ 
ដខ្ារ ពតិ «អនកជា» ស្រម្បថ្ព ញាតរិតិតម្បុស្ស្ស្ថី្លរកា 
ស្ចចៈ ខ្នតី កតញ្ាតូ  ដករជាតដិខ្ររា នាសំ្ខុ្ដកសរកានដ។ 

បណឌិត រនិយកជនណាមាន ក់ជាស្ម្តវូដ ើយ។  
អវជាា  នងិ្ ដស្ចកដីមានៈ ដ ើបជាស្ម្តវូ របស្ប់ណឌិត។ 



๘ 

                                       ម្ពេះពុ ធ 

កាលពុ ធដោតដរដចញស្មង្ផនួស្ ច្ ត់ដចល ងំ្អស្ម់្ ពយកសម្ត 
ដគចដកដចលបុម្តនងិ្ភរយិ ឃ្លាតខ្ាីយម្តចូលថ្ម្ពស្មៃ ត់។ 
ដងាកងុ្យកនុង្ការផដល់ ុកខដ ស្ ដចនេះលេះ ងំ្អស្ដ់ភាគស្របតតិ 
ឆ្ងៃ យចកកដិលស្រួបរតឹស្តវ ដជៀស្ដ ស្អាបតតិវែដស្ង្ារ។ 
ដ្ង្ចប់នពិាវ នដម្តើយស្ខុុ្រ ញាណម្បរូលផដុំដកើតបញ្ញា  
ែឹង្ស្ពវដស្ចកដីដហតុ ុកាខ   ឋតិកនុង្ឧដបកាខ វស្ ុធ។ 
ឌាហជាដភលើង្ដៅដ ម្កហយ  ឍាលនិដោេះស្ស្មយចតិតឆ្ងៃ យផុត 
ណាយកង្កដិលស្យលវ់រុិតត តួតថាគតអង្ាឈនេះមារ។ 
ដងរ ងំ្ស្ដម្រចគុណវដិស្ស្ ដ វាដស្អកស្េ្ះដចរបូជា 
ដធវើនូវករិយិថាវ យវនាទ   នរស្្មរម្ពេះម្ត័យរតន។ 
បររស្មស្មដយម្តម្បស្ ់  ផដុំធរ៌ ងំ្អស្រឺុ់នចម្កពតតិ 
ពូតជាដោលធរ៌ម្បដៅដម្បាស្ ភពដផនផុតដ ស្ មានស្រិ។ី 
រនុស្សមាន ដែលជាពុ ធបរស្ ័ យលនូ់វស្របតតិពរដរម្តី 
រូតរេះស្ម្ងួ្រយ៉ាង្ឃ្លា តខ្ាី  លេះលតុអម្បយិដហតុថ្ន ុកខ។ 
វាលវែដដវង្ឆ្ងៃ យដម្បខ្លីបាន ដស្មយស្ខុ្នពិាវ នដលង្ស្មាញស្ាគុ 
ថ្ហស្មធុជនម្គប់ភូរសិ្ស្ុក ដ ើង្ដអាយផុត ុកខ អបាយដអើយ... 

 



๙ 

                                  ពយុេះករា ពូជ ជា 

ពយុេះករាជីវតិឥតស្ស្មកស្ស្មន ដអាយដខ្ាររឺុនលានរង្ដវ នា 
ករាកាចអាម្កក់តរផដនាទ   ដអាយរាស្ដស្ដម្បជាជួប ុកខផទួន។ 
រាស្ដស្ដដពញនគរម្ ហយូំ  ខ្លេះស្៊ាអូត់ម្  ំខ្លេះដគចពួន  
នរិាស្ដចលស្ស្ុកមាតុភូរខិ្លួន ្នបានដងងួន ជាត ិ ឹកែី។ 
រង្ ុកខដម្ពាេះដខ្ាររនិគតិដខ្ារ រវល់ចង់្ដតដធវើរង្គ្នតី 
ចង់្មានចង់្បានស្ពវអវីៗ  ម្បមា កនុង្ស្ស្ ីដលបង្ អបាយ។ 
រនិយកដរឿង្ជាតជិាដរឿង្ធំ ដកើនកង្ម្បជំុម្បឹង្ស្បាយ 
រហតូដភលចខ្លួនលល ក់អនតរាយ ស្បាយកាល យ ុកខដពញនគរ។ 
ដរឿង្រា៉ាវដចង្ចង្កនុង្ម្បវតតិស្មស្ដស្ដ ដខ្ារស្មល ប់ដម្ចើនណាស្ ់ដម្ោេះវកឹវរ  
ស្ង្គ្ងាា រផទួនៗ ឥតឈប់ឈរ កស័យរាលដជើង្គរ ដម្ពាេះដបកបាក់។ 
ដបកអវីរនិដស្ាើដបកស្មរគាី  ដអាយ ា្ ងំ្ញក់ញី្ មំ្តបាក់ 
ដម្បើកចិចដម្បើកលរនិអន់អាក់ ដអាយដខ្ារលង់្លល ក់ដម្ជាេះអនតរាយ។ 
ដខ្ារដអើយ ដបើដខ្ារដស្នហ ជាតពិតិ ស្រូដខ្ាររូលរមិ្តរួរចប់ថ្ែ 
ស្មង្ជាតជិាងាីដអាយលអថ្ម្ក ការពារ ឹកែីកំុដអាយបង់្។ 
ការពារវបបធរ៌ នងិ្ ភាស្ម  ដករោប់ដខ្ររាែ៏ផូរផង់្ 
ការដងជាងាីដអាយម្តចង់្  រួរោន ដស្ស្មចស្ស្ង់្ជាតដិយើង្ដង្ើង្។ 
ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ដែើរបីដខ្ារ ស្រូចូលរួរស្មង្ជាតដិអាយងំុ្ដង្ើង្ជាងាី  ងំ្អស្ោ់ន !!! 

 



๑๐ 

  

អង្្ររួយម្ោប់ 

អង្្ររួយម្ោប់លល ប់ជាស្ស្ូវ  ដលបចូលដពាេះដៅស្រូរេះគតិ 
ស្ស្ូវដញើស្ ស្ស្ូវ្រ ជនស្ចុរតិ  ញាតដិអហើយអាណតិកំុខ្ាេះ ា្ យ។ 
អង្្ររួយម្ោប់ដស្ាើដពម្ជថ្ចន   រនុស្សដលាកអាស្ស្យ័ពឹង្ម្គប់កាយ 
ជីវតិអនកភលឺពណ ណរាយ   រស្ស់្ខុ្ស្បាយក៏ដម្ពាេះស្ស្ូវ។ 
អង្្ររួយម្ោប់ជាប់ដោយគុណ  គុណដនាេះដៅធៃន់ពន់ដពកកូវ 
អង្្របានរកដោយម្តឹរម្តូវ  ម្បស្រ់នុស្សរស្ដ់ៅដពញដលាកា។ 
អង្្ររួយម្ោប់រាប់រយគុណ  ស្រូស្មធុជនពចិរណា 
ម្ពេះពុ ធអរហនតកនុង្ស្មស្នា  ស្ដម្រចផលាពឹង្គុណបាយ។ 
អង្្ររួយម្ោប់លន ប់ជីវតិ   វភាគលអន់លអិតដលង្រាយមាយ 
រស្ដ់ៅរធយ័តរនិភាល ត់ងាយ  រុង្ដរឿង្ពណ ណរាយតកូនតដៅ... 
 

 



๑๑   

                                                អរគុណអនកដស្ស្ 

អរគុណអនកដស្ស្ ខំ្ដធវើស្ស្ូវ      ចញិ្ចរឹកូនដៅដខ្ារម្គប់ោន  
រនិថានារឺុន ម ម្បជា       រស្ដ់ោយររនា ដម្ពាេះគុណអនក។ 
គុណដនេះដស្នធំពន់ដពកថ្ម្ក     ដម្បៀបមាតថ្ងលែ៏វរលកខណ  
ដែលមានស្នាដ នចតិតម្តជាក់     ដម្បាស្កូនឥតអាក់ ដរៀង្រាលថ់្ងៃ។ 
ដ េះដធវើស្ស្ូវដស្ស្លបំាក ល្ ងំ្     ក៏ស្៊ាតូតងំ្ម្បឹង្ស្ពវថ្ែ 
ជួនម្តូវម្ចូតកាត់ដហវផាថ្ផទ     ដម្ការដភលៀង្ផារកតីរនិរួញរា។ 
ដពលស្មបដពលដម្ពាេះ ដពលែកស្ទងូ្   ដធវើការ ងំ្ហវងូ្ ស្ស្ុេះស្ស្ួលោន  
លយុលាប់ភក់ដស្ស្ កនុង្នារជា      ពូជន ដខ្ារររនា អនកស្ចុរតិ។ 
ដ េះដរក ូលធៃន់រនិរអ៊ាូ        ម្បឹង្ស្៊ាមូ្បឹង្បតូរ យ៉ាង្ស្មវញស្វិត 
បដង្្ើនដភាគផលដស្ស្ម្បណីត      ចញិ្ចរឹជីវតិ ងំ្នគរ។ 
ស្រូដងលង្ដស្មរនស្សយ៉ាង្ស្មុ្កតិ      ជូនមាច ស្ជី់វតិែ៏បវរ 
ស្រូឥនទដ វតម្ប នពរ       ស្ស្ូវដស្ស្ដផលលអដង្ើង្ដរៀង្ដអើយ!!! 

 

ស្មច់្រខ្ញុំដខ្ារ ដខ្ារដៅដតដខ្ារ រនិដម្បបដូរផ្លល ស្ ់
វបបធរ៌ម្បថ្ព ឃ្លា តខ្ាីដងណាស្ ់ពីដកាង្ែលច់ស្ ់ 

ចតិតដស្នហ ដខ្ាររួយ។ 
ស្មច់្រខ្ញុំដខ្ារ  ចតិតដៅដតដស្នហ  រនិដម្បរុេះដរាយ 
ដខ្ារដស្នហ ស្លី ន ហ៊ា នបូជាជួយ  ដខ្ាររស្ផុ់តម្ពយួ  

កនុង្នារអនកដកសរ។ 



๑๒ 

                                      បុណយ 

បុណយគឺ ករិយិណាម្បថ្ព  ស្មុ្កឹតលអថ្ម្ក រកផទឹរោា ន 
បុណយនាដំៅស្ខុ្ស្ោ៌ួឋាន  នាែំលន់ពិាវ ន ផុត ុកាខ ។ 
បុណយបានរកពីការកស្មង្ ខ្តិខំ្ស្អិតស្មអង្កាយវាច 
តងំ្ចតិតបរស្ ុធផុតតណាហ  ផុត ងំ្ដ ស្ម អវជាា ។ 
បុណយដកើតពីស្លីស្ម្ងួ្រដនេះ ដកើតដោយម្តេិះរេះម្គប់ដវលា 
យលនូ់វស្ចចៈធរ៌នានា  លេះលាដស្ចកដីម្បកាន់មា។ំ 
បុណយរួយដកើតពីការដអាយ ន ែលជ់នអត់ឃ្លល នោា នអនកោ ំ
ែលច់ស្ជ់រាឈមឺ្ ុឌដម្ រ ែលស់្ង្ឃ ែលស់្ារូ ម ញាតរិតិត។ 
បុណយរា៉ាង្បានដោយដរតត ធរ៌ ផសពវផាយស្ម រដៅកនុង្ចតិត 
ស្ដនាដ ស្ម្បណី ករុណាពតិ  ែលរ់នុស្សឆ្ងៃ យជតិរនិដរើស្ដអើង្។ 
បុណយដកើតដ ើង្មានដម្ពាេះកតញ្ា ូ ស្នង្គុណែល់ម្គូ យស្ងំុ្ដង្ើង្ 
តបគុណពុកដរ៉ាឥតដពើដអាើង្ ដអាយម្បដស្ើរដ ើង្យ៉ាង្ររនា។ 
បុណយដកើតពីការរដំលកធរ៌  ូនាា នលអៗ ែល់ម្បជា 
ដអាយអនុដម្ោេះស្ដនាដ ស្ោន  រនិចង្ករាដពៀរនាវំកឹវរ។ 
បុណយបានរកពីស្មានចតិត ដធវើការស្មនលស្និ ធ នឹង្រនុស្សលអ 
ជួយ ុកខធុរៈកនុង្ម្ោម្ក  ដ វតដអាយពរ ដម្ពាេះចតិតបុណយ។ 

 



๑๓ 

      ញញរឹដខ្ររា (២) 

ញញរឹស្ស្ស្ស់្ស្មយអវីដរល៉ាេះដ  ញញរឹដអាយដគលង់្ចតិតដស្នហ  
ញញរឹតដរ្ើង្ជាតដិយើង្ដខ្ារ ញញរឹហរូដហដពញនគរ។ 
ញញរឹស្ង្ឃឹរកនុង្ជីវតិ  ញញរឹពីចតិតស្ស្ស្ប់វរ 
ញញរឹយលនូ់វដស្ចកដីលអ  ញញរឹស្ម រស្គ៌ួស្រិ។ី 
ញញរឹប៉ាម្បរិរនិអន់អាក់  ញញរឹដឆ្ងរឆ្ងល ក់ជាប់ហឫ ័យ 
ញញរឹដខ្ររាស្ស្ស្ឥ់តបី  ញញរឹដរម្តីដកសរកានដដអើយ!  
 

ដ េះកនុង្ឆ្ងកជីវតិដយើង្មាន ក់ៗ ជួបម្ប េះនឹង្ដរឿង្រា៉ាវដបបណាក៏ដោយ ស្រូកំុដភលច
ញញរឹដអាយបានដម្ចើន ដម្ពាេះស្មនរញញរឹដនេះ គឺជាឱស្ងរួយ មានម្បស្ ិធភាព
ខ្ពស្ ់អាចញុាងំ្ដអាយខ្លួនដយើង្ នងិ្ ញាតរិតិតដែលដៅជំុវញិ មានកមាល ងំ្ចតិត ដង្ើប
ពុេះពារ ម្បឈររុខ្ នឹង្ការលបំាកនានា រហតូបានស្ខុ្ បានចដម្រើន រុង្ដរឿង្ 
ែូចបំណង្ម្បាថាន ។ 

 

     ញញរឹដខ្ររា 

ញញរឹដខ្ររាចរដរម្តី  ស្ស្ស្ស់្ស្មយឥតបីោប់ដនម្ត 
ញញរឹជូនជាតញិាតដិខ្ររា ោស្ភ់ពដលាកានូវស្នតិភាព។ 
ញញរឹ  ួលរង្ាលលអ  ដកសរកានដបវរលអោា នដម្បៀប 
ញញរឹ ស្ង្ឃឹរ ភាតរភាព  តូចធំខ្ពស្ ់បរនិរលំង្។ 
ញញរឹ  ួលជីវតិងាី  ដពញដោយស្រិជ័ីយហាត់ហាង្ 
ញញរឹរកីរាយដផញើបអូនបង្  ជូនពរស្ខុ្ផង្ជ័យដរៀង្ដអើយ... 

 



๑๔ 

       ស្ម្រស្ប់ាយន័ 

បាយន័ ញញរឹប៉ាម្បឹរភ័ង្គ្កដ 
ដោយកដីដស្មា េះស្ាម័្គតង្ជាតដិខ្ារ 
ម្បាង្ាលអឥតបី ដម្ចើនហរូដហ 
បងាហញពង្សដខ្ារ អនក ន់ភលន់។ 
ឱ! ស្មនរញញរឹែ៏ស្ស្ស្ស់្ស្មយ 
រនុស្សមាន ជតិឆ្ងៃ យ តរគយគន់ 
ញញរឹដរម្តីដស្នស្ស្ ន់ 
លអលអេះដពកពន់ ោប់ចតិតថ្ម្ក។ 
បាយន័ញញរឹជាអរតៈ 
ញញរឹោប់ឆ្ងល ក់ជាប់ហឫ ័យ 
ញញរឹររនាភសិ្រ័យ 
ញញរឹម្បរិម្បយិស្ខុ្អដង្វង្ដអើយ... 

 

                              ដខ្ារញញរឹ 

ែូនតោប់ឆ្ងល ក់ងាអង្ារ  ជាដ ពអបសរឈរញញរឹ 
ដរម្តីរាក់ ក់ោា នអវីផទឹរ  តង្កដីស្ង្ឃឹរែលស់្ខុ្ស្មនដ។
ម្បាស្ម តម្ពហាហ៊ារុព័ ធដែន ដងដខ្ារលានដស្នស្ខុ្ម្គប់ម្បាណ 
ស្មនរម្ពហាញញរឹែ៏កលាណ តង្នូវស្នាដ នចតិតដរតត ។ 
ញញរឹដនេះដហើយតង្ជាតដិខ្ារ ជាម្ ពយោប់ដករែ៏ថ្ងលថាល  
អង្ារកបូរកាច់រចនា  ថាល ដងលង្ម្បាប់ថា ដខ្ររាញញរឹ។ 



๑๕ 

 

 

  

                               ស្ស្សី្គ៌ួដខ្ររា 

ឱ! នាង្អបសរាធីតឯក  គន់យរូោប់ដភនក រតឹដរម្តី 
ដស្មភ័ណដស្មភាកលាណី  វស្យ័ធីតស្គ៌ួវមាន។ 
កាយកបលវតលវន់គន់រនិណាយ ភង្គ្កាដ ស្ស្ស្ស់្ស្មយ ដពើង្កាល ហន 
ញាតរិតិតដខ្ររាម្គប់ៗម្បាណ កានដចតិតែបតិបានយលស់្គ៌ួស្ស្។ី 
ស្ស្សី្គ៌ួលអឯក លអដពកពន់ ករិយិ ន់ភលន់ នាសំ្រិ ី
ដ ស្ចរណ ជតិឆ្ងៃ យគួចដរម្តី ដបតីស្ស្សី្គ៌ួដែនដខ្ររា...  

                                ស្ភុាពបុរស្ដខ្ារ 

ស្ភុាពបុរស្ដខ្ររា                         រនិស្វូហុហឺ ដម្ពើលតរដគ 
រកា ំដនៀរពីបុដពវ                          ជាអនកោន ន់ដគនរ ដរឿង្កចិចការ។ 
ធុរៈធៃន់ស្ស្មលរនិរអ៊ាូ                        ដ េះដលឿន ម យូរ ស្៊ាដូបដជាញ  
បំដពញដោយលអ ដង្ើង្ថ្ងលថាល                ម្បថ្ពថ្ម្កណា ម្ករកបាន។ 
ភាស្មស្រររយ ឥតឆ្ងា អំាង្                  រកញាតបិអូនបង្វង្សស្នាដ ន 
ម្បតិម្បឹង្ពាយររនិស្វូ្ន          ដៅតរលអំានអនកបួស្ដរៀន។ 
បុរស្លអរលឹង្ ម្បឹង្រនិឈប់               ស្កិាម្គប់រុខ្ ស្លិប រដបៀន 
ដចេះស្ពវកចិចការ ស្មដ រធនលន            ម្កដៅជាមាន ដលង្កសត់ម្ ពយ។ 
ករិយិឫកពារក៏ថ្ងលងនូរ                       ឋតិកនុង្ជំហរ អនកមានភ័ពវ 
ញាតដិឃើញស្ស្ឡាញដ់ពញចតិតោប់     រនុស្សមាន រករាប់ ម្គប់ សិ្ម។ 
ស្ភុាពបុរស្ដខ្ារដនាេះថ្ន                   ដពារដោយស្រិ ីជ័យថ្ងលថាល  
មានយស្ដស្ាើនឹង្អង្ាកសម្ត               ពពួកដ វត ដអាយពរជ័យ។ 

 



๑๖ 

                               ម្បសុ្ស្មអត ស្ស្សី្មអត 

ម្បុស្ស្មអត ស្មអតដម្ពាេះមានគំនតិ ចរយិស្មុ្កតិដោយវន័ិយ 
មាយ ថ្ងលងនូរស្រម្បថ្ព  វាចស្ស្ែីមានខ្លឹរស្មរ។ 
ម្បុស្ស្មអត ស្មអតដម្ពាេះចរតិលអ គំនតិបវរភលឺ ថ្ងលថាល  
មានភកតីភាព កតញ្ាតូ  ស្តមិ្បាជាញ  ការ (១) រនិបង់្។   
ម្បុស្ស្មអត ស្មអតដម្ពាេះមានអំណត់ ពាយរហាត់ចត់ផលផូរផង់្ 
ពុេះពារដៅរុខ្រនិបង្អង់្  ខុ្ស្ ដកតម្រង់្ដលង្ពានពារ។ 
រសី្ស្សី្មអតលអស្គំនតិ  គតិគូរលអន់លអិតកនុង្ផលូវជា 
មានស្ខុ្ស្រិែ៏ីររនា  ែួង្ចតិតដស្មភាដឆ្ងព េះញាតផិង្។ 
ស្ស្សី្មអត ស្មអតដម្ពាេះរស្ស្រតី ស្រស្នួឥតបី ឥតឆ្ងា អំាង្ 
ដធវើស្ពវការងារ រនិរលំង្  ដងងួនម្គប់ម្គង្ម្ ពយកនុង្ដម្ៅ។ 
ស្ស្សី្មអត ស្មអតចរផលូវស្ចុរតិ ម្បដរើលគំនតិ គតិរាក់ដម្ៅ 
ស្មង្បុណយកុស្ល ុកជាផលូវ ផលភ័ពវស្លដ់ៅ តររកា។ 
ដនេះដហើយម្បុស្ស្មអត នងិ្ស្ស្សី្មអត ដយើង្គួរស្ងាវ តរាលក់ាយ 
ដម្បៀនខ្លួនដអាយស្មអតម្គប់អាតា  នឹង្បានស្ុ្  រស្ស់្រិ៕ី 
១. ការ គឺ ការពារ រនិដអាយបង់្, រកា។  

ម្ពេះស្ង្ឃ លរអដោយស្លីវន័ិយ 
ស្ដស្ដ ីលរអដោយឫកពា 

បុរស្ លរអដោយចំដណេះែឹង្នងិ្ការងារ 
ឯអង្ារាជា លរអដោយ ស្ពធិរាជធរ៌។ 

 



๑๗ 

  

                                    ស្ស្លីកខណ  

លកខណ ស្ៃនួពួនកាយឆ្ងៃ យដភនកញាត ិ ដងងួនមារយ ជាតជិាស្ស្ ី
ោប់ដករ ដ ដរបាការថាល ថ្ងល     ថ្ងលដងលើរដអនើរថ្ចនម្បថ្ពពតិ។ 
ដករ ដ ដ ា្េះរស្ដ់ៅដៅថ្ងៃរុខ្    លកខណ ជាក់ជួបស្ខុ្ស្ស្ណុកចតិត 
បុរស្ដស្មា េះដឆ្ងរដចរដរារស្និ ធ   បដូរផ្លដ ច់ជីវតិែបតិដស្នហ ស្នង្។ 
នារស្ស្មី្គប់លកខណ ជាក់ជាប់ដៅ   តកូនតដៅដៅញាតផិង្ 
អស្ជ់នដខ្ររាចរចចំង្    ដ ា្េះលកខណ នួនលអង្ម្កង្កនុង្ម្បវតតិស្មស្ដស្ដ... 

ស្ស្សី្លអស្មអតែូចកនិនរ  មារយ រនិលអ ោា នញាតដិបតី 
ស្ស្ដីមា ង្ងឹ្តចរតិម្បថ្ព  ដងងួនវន័ិយ លអដលើស្ស្ស្សី្គ៌ួ។ 

 

                   ម្ករំុលាក់ខ្លួន 

ម្ករំុលាក់ខ្លួនពួនកនុង្រលប់  ដធវើការរនិឈប់ ជាតឧិស្ាហ  
រនិដលង្ េះដឡាេះឥតបានការ គតិលអយ៉ាង្ណា ដធវើដបបហនងឹ្។ 
ម្ករំុលាក់ខ្លួនពួនស្រៃំ  ហត់ពត់លត់ែំ ចតិតនឹង្ងឹង្ 
ដងភាពថ្ងលងនូរ រុតមារំងឹ្  រនិអាង្  ឹង្ចកស្លីធរ៌។ 
ម្ករំុលាក់ខ្លួនពួនដងកាយ  ដងចតិតរកីរាយកនុង្ផលូវលអ 
ដង មំារយ ដៅស្ ុធស្  ដងដករ ដិ៍បវរ វបបធរ៌ម្បថ្ពណីដខ្ារ... 

 



๑๘ 

        ស្មអតចតិត គំនតិជា 

ស្មអតកាយ ស្មអតចតិត គំនតិជា ដគឯង្ម្គប់ោន ដចរដរារដស្នហ  
ពូជពង្សថ្ងលងនូរអំបូរដខ្ារ  លបីលាញពូដក្ង្ស្លិបៈ។ 
ស្លិបៈឆ្ងល ក់ងាស្មង្ម្បាស្ម  ជប់អបសរស្មអតញញរឹោក់ 
កាយរាដររាលំំដ នជាក់  ស្ ុធស្ងឹ្រាក់ ក់នាសំ្រិ។ី 
ស្លីស្មស្ដស្ដវជាា ែ៏ចំណាន  នាជំាតដិង្ើង្ថ្ានដករ ដិ៍លាញលបី 
ម្បដយជន យុនឺយរូយ៉ាង្ម្បថ្ព ស្មង្ភាពដរម្តីស្ខុ្ររនា។ 
ស្ង្ាររុង្ដរឿង្ដង្ើង្ដៅរុខ្ គឺជាបនទុកដខ្ារម្គប់ោន  
ដបើដខ្ារដស្នហ ជាត ិជាតដិយើង្ជា ដខ្ារដអើយ! រួរោន  ដលើកស្ទយួដ ើង្វញិ។ 

 

ដមា ស្ស្ស្ ់

ដមា ស្ស្ស្ឧ់ស្ាហ  ពាយរដធវើការ រនិ ល្ ចដនឿយហត់ 
ដមា រូបកាយពតិ ដតចតិតបរស្ ុធ ដរៀនម្ ដំរៀនអត់ ដរៀនស្ពវកចិចការ។ 

ដមា ដនឿយដពកពន់ ចតិតកាន់ដតធៃន់ កបលកខិណា 
មានដពល ំដនរ ខឹ្តខំ្ស្កិា គុណគូរអកខរា ចរចរំនិដភលច។ 

ដមា ស្ស្ស្កូ់នដខ្ារ ពាកយដពចន ពុកដរ៉ា ដងស្ៃនួជានចិច 
ែឹង្ខុ្ស្ម្តង់្ណា ម្បឹង្ដករដំលច ថ្អនខ្លួនែូចដពម្ជ ថ្ងលដលើស្តបូង្ងា។ 



๑๙ 

                                       រមិ្តលអ 
រមិ្តលអ លអដម្ពាេះស្មានចតិត ម្ោភ័យវបិរតិរនិដចលោន  
ស្ម្មាលធុរៈរាល់ដវលា  រកាការពារផុតភ័យផុង្។ 
រមិ្តលអកដកើនម្បដយជន ពតិ ពូតផដុំគំនតិភលឺថាល យង់្ 
ម្បដយជន លអៗ រនិដអាយបង់្ ពាយរតម្រង់្ដឆ្ងព េះម្បថ្ព។
រមិ្តលអ្ រ្រំាងំ្បដញ្ចៀស្  ផុតនូវវនាស្ចកដម្ោេះភ័យ 
ដគចអស្អ់នតរាយរនិគបបី ដោយអធាស្ស្យ័អនុដម្ោេះ។
រមិ្តលអតស្៊ារូនិរួញរា  ពាយរការពាររង្កតិតិយស្ 
រនិដអាយរមិ្តខ្លួនអាប់ដករ ដិ៍ដ ា្េះ ដងនារពីដរាេះខ្ពស្ដ់ចរកាល៕ 

             ចប់ថ្ែជារតិត 

ចប់ថ្ែជារតិតស្និ ធស្មនលោន  ញញរឹដស្មភា ដស្ើចកាអ កកាអ យ 
កាន់ថ្ែោន ដែើរយ៉ាង្ស្បាយ ឥតមានខ្វល់្ វ យដរឿង្ឯកា។ 
ចប់ថ្ែជារតិតរតឹចំណង្  ដរម្តីកនលង្ ចតិតស្ស្ស្ថ់ាល  
ដបើដៅថ្ងៃដម្កាយដកើតដរដចមាដ  ក៏ស្រូម្បាថាន ស្ខុ្នឹង្ោន ។ 
ចប់ថ្ែចង្ស្មពនរនិបង់្ដបាេះ រតិតភាពដៅរស្គ់ង់្ររនា 
រតិតដចេះស្ទយួរតិតចតិតលអជា  លេុះចស្ជ់រា ដៅដតដរម្តី... 



๒๐ 

  

                                  ដថាកអវី? 

ដថាកអវីម្តឹរដលើកថ្ែម្បណរយ   លដំ នបង្ារដោយដោរព 
ដឆ្ងព េះដលាកមានគុណខ្ពស្ដ់លើស្លបុ  ស្ដរដង្ការោប់កតញ្ាតូ? 
ដថាកអវីម្តឹរដលើកថ្ែស្ពំេះ    ដោរពរនុស្សចស្ម់្គូអាចរយ 
ដែលផដល់ចំដណេះវជាា ការ    គំនតិថ្ងលថាល នាភំលឺស្មវង្? 
ដថាកអវីនឹង្ដងលង្នូវអំណរ    អរគុណចំដពាេះញាតជិតិ្ង្ 
ស្ម្មាលស្ដង្គ្ងាា េះដម្ចើនដបបយ៉ាង្   រួរោន កស្មង្ស្ង្ារលអ? 
ដថាកអវីនឹង្ដងលង្ភាពដរម្តី    ដឆ្ងព េះរមិ្តម្បុស្ស្ស្ចីតិតបវរ 
ស្ស្ុេះោន ម្បម្ពឹតតកុស្លធរ៌    ជីវតិដោចរណភលឺពណ ណរាយ៕ 
 

                                       ស្ពំេះ 

ដលើកថ្ែស្ពំេះដោរពោន          ដស្ដង្ចតិតររនាជាកលាណ 
 ំដនៀរមានតងំ្ពីបូរាណ        ដខ្ារម្គប់ភូរោិឋ នដងដរៀង្រក។ 
ឱនអង្ាលដំ នបនាទ បកាយ       ជួបញាតជិតិឆ្ងៃ យស្ពំេះរក 
មានស្រិនីងិ្ជ័យដជាគ          ួលផលដភាគោប់ម្គប់ម្ោ។ 
ដលើកថ្ែស្ពំេះម្ពេះដអាយពរ       ស្មអង្ចតិតម្តង្ធរ៌តងំ្ភាវនា 
តម្រង់្ជីវតិរតឹដស្មភា        រស្ស់្ខុ្នឹង្ោន ដរៀង្នរិនដន ។ 



๒๑ 

 

 

  

                                   រែូវបុណយភាុំ 

រែូវបុណយភាុំ  ដែនដខ្ររា  លអំានស្មស្នាដស្នថាល ថ្ងល 
ម្បជាជនដខ្ារ ងំ្ម្បុស្ស្ស្ ី ម្បញាប់ ា្ តឃា ីដធវើនំដនក។ 
មាននំអនសរម្ជូក ដចក គរ ដវចខ្ចប់ស្រររយគន់ោប់ដភនក 
នំែូង្ោក់ខ្ទិេះកលិនឈៃយុដបលក ចរអិន ុកដចកម្កុរម្គួស្មរ។ 
នំខ្លេះដខ្ារដយើង្យកដៅវតត  ម្បដគនជាភតត ដភាជនាហរ 
ែលស់្ង្ឃដែលគង់្ចវំស្ា ដៅតរវតតវា៉ាម្គប់ភូរសិ្ស្ុក។ 
មានដងរចងាហន់ម្បដគនស្ង្ឃ ដវនម្ពឹក ថ្ងៃម្តង់្ យ៉ាង្តម្តុក 
ខ្លេះដង្ើបម្ពហរយ៉ាង្ដអអុក  ដវចខ្ចប់នំ ុកដផញើដអាយដម្បត។ 
ចំណីអាហរដម្ចើនដស្អកស្េ្ះ ស្ង្ឃស្របូរណាស្ ់ឆ្ងន់ដអអតៗ 
ម្ពេះស្ង្ឃយលែឹ់ង្ស្មាលអ់ស្ដ់ហតុ ដម្កាយបានឆ្ងន់ដអអត ដវរជូនញាត។ិ 
ជូនែលអ់នកស្មល ប់ នងិ្ ដៅរស្ ់ នរជនឥតដ ា្េះ ដែលបានឃ្លលត 
រស្មត់ែូចដម្បត ឥតដៅញាត ិ ចំណីដម្ពាង្ម្ពាត បានអីដែរ។ 

 
 

ដៅជារួយម្បាជញ ម្តវូដរៀនម្បយត័នចតិតគំនតិ 
ដៅជារួយពាល ុចចរតិ ម្តូវម្បយត័នម្គប់ដបបយ៉ាង្។ 



๒๒ 

  

ពូជពង្សដយើង្ដខ្ារ 

ពូជពង្សដយើង្ដខ្ារ កូនដៅអនកដស្ស្ ដងដករអង្ារ  
ម្បកបការងារ ស្ចុរតិបវរ ចតិតដស្មតដស្មាេះស្   

តដៅស្នាដ ន។ 
ជីវតិោប់គួរ កាប់ោស្រ់ាស្ភ់ាួរ រនិស្វូអាក់្ន  

ដនឿយហត់យ៉ាង្ណា ដនឿយម្តឹរខ្លួនម្បាណ ចតិតវញិស្ខុ្ស្មនដ  
ស្ស្មនដដរឿង្កង្វល។់ 

ែកស្ទងូ្ម្ចូតកាត់ ដបាកដបនតរណាត់ ម្បរូលដភាគផល  
បណាដ ក់ថ្ែោន  រនីមាន រចល ់ដធវើការឥតខ្វល់   

យលនូ់វដរម្តី។ 
ពូជពង្សដយើង្ដខ្ារ ស្មរគាីហរូដហ រួរដង ឹកែី  

រួរបាយរួរ ឹក រួរដជាគរួរជ័យ រួរមានស្រិ ី  
រួរ្រដយើង្ដខ្ារ។ 

 

ការងារស្ចុរតិ ជាថាន លជីវតិកបគុណធរ៌ 
ជនដឃើញម្បដយជន កនុង្ដស្ចកដីលអ  
ដម្បៀនម្បាប់បនត តកូនតដៅ។ 



๒๓ 

 

  

                                ឈនេះដលើខ្លួនឯង្ 

ឈនេះចញក់នុង្ដលាករនិស្ថិតដស្ថរ រដង្ដយើង្រដង្ដគដ ៀង្ម្បួលដម្ប 
ចញឈ់នេះ ឈនេះចញ ់ដម្ចើនហរូដហ ម្បដយជន អវីដែរ ុកខឥតស្ស្មក? 
ចរាំង្រាងំ្រាដពៀរហចុដ ស្  ងំ្ម្តូវ ងំ្ខុ្ស្ដហតុវបាក 
ម្បជាស្លតូម្តង់្ម្តូវដតកយ៉ាក កម្រផុតចកពីដម្ោេះភ័យ។ 
ប៉ាុដនតដបើចាំង្ឈនេះខ្លួនឯង្  ម្ពេះពុ ធស្ដរដង្ម្បដស្ើរថ្ម្ក 
ឈនេះដនេះគឺឈនេះចតិតចថ្ម្ង្  ដែលនាជួំបភ័យវែដស្ង្ារ។ 
គួរម្បឹង្ជរនេះដមាហៈចតិត  ចតិតដមល ង្ងឹ្តអបបបញ្ញា  
ចតិតលង់្វដង្វង្កនុង្អតត   ស្មាា ល់ខុ្ស្ថាខ្លួនរួនមា។ំ 
រួយដ ៀតយកឈនេះដ ស្ៈចតិត ដបើដម្កាធរួបរតឹគតិអត់ម្  ំ
អំណត់ខ្នតីថ្លដង  ំ  ដជៀស្ចកផុតម្ជាដំពៀរដវរា។ 
ពាយរកមាច ត់ចតិតដលាភលន់ ដលាភនា ុំកខធៃន់ពន់ស្ង្ឃរា 
រនុស្សស្តវរង្ ុកខដស្មកដវ នា វលិវល់ម្គប់ោន ែបតិចំណង្។ 
ពាយរយកឈនេះកដីម្បមា  ខ្ាី ា្ ខូ្ច្តខុ្ស្ ំនង្ 
ដបើខ្ាិលចាស្ដ់លល យលល ក់គនលង្ ដកើតស្មល ប់លានែង្ោា នន័យអវី។ 
ែូដចនេះញាតដិអើយគួរម្បឹង្ដម្បង្ យកឈនេះខ្លួនឯង្ ដ ើបមានន័យ 
ដនេះឯង្ជាជ័យដជាគម្បថ្ព  ដភាគផលនសិ្ស័យថ្នបណឌិតកនុង្ដលាក។ 

 



๒๔ 

                                     ដខ្ារ អនកដកសរ 

រស្ន់ារជាដខ្ារ ដធវើដស្ស្ចំការ   ដភលៀង្ដៅដ ដរដចមាដ  ក៏ស្៊ាមូ្ បំាន 
មានកតីអំណត់ តដៅស្នាដ ន   រស្ដ់ៅដកសរកានដ ដលើដែនររកត។  
ស្៊ាដូនឿយកមាល ងំ្ ម្បណាងំ្ធរាជាត ិ   ស្ងាវ តខ្ាីឃ្លា ត ដអលៀតរនិ ល្ ចហត់ 
ភាួររាស្ែ់កស្ទងូ្ម្ចូតកាត់យ៉ាង្ស្មទ ត់   កូនដៅធំលត់ ឥតខ្វេះចំណី។ 
កាប់ោស្ធ់រណី លដីស្ង្ស្ស្មលធៃន់  រនិដៅ ម្រន់ ស្ទេុះស្មទរាល់ថ្ងៃ 
ម្ពហរម្តជាក់ ស្ស្ូតរូតលកថ្ល   ញាប់ដជើង្ញាប់ថ្ែ បំដពញកចិចការ។ 
ពូជដខ្ារស្ចុរតិ ជីវតិម្បថ្ព   ដៅកនុង្ដែនែី ធនលនរុកាខ  
មានស្ទងឹ្ ដនល ស្រុម្ រហ   ផតលដ់ភាគផលា ស្របូរស្បាយ។ 
មាន ងំ្វបបធរ៌ បវរដង្ើង្ថ្ាន        ស្មយម្គប់ភូរោិឋ ន  ីជតិ  ីឆ្ងៃ យ 
អរយិធរ៌ រុង្ដរឿង្ដអើតឆ្ងយ   រនុស្សដលាក ងំ្ឡាយដតង្ដស្ៃើចស្ញប់ដស្ញង្។ 
ដខ្ារអនកស្លតូម្តង់្ ផូរផង់្ចនិាត    កាន់ពុ ធស្មស្នា ភលឺថាល ចងំ្ដចង្ 
មានស្បបុរស្ធរ៌ បវរថ្ម្កដលង្   ដោរពដកាតដម្កង្ ម្ពេះធរ៌ ឥតដ ច្ េះ។ 
ដខ្ារកាន់ស្លីម្បាមំ្បចរំាល់កាយ   ជីវតិពណ ណរាយ ស្េុះស្មយដករ ដិ៍ដ ា្េះ 
ជាពូជអនកដកសរ ដៅដស្នពដិរាេះ      កូនដខ្ារ ងំ្អស្ ់ស្ាម័្គដស្មា េះដលើកស្ទយួដខ្ររា!! 

 



๒๕ 

  
             ជីវតិកស្កិរ 

ជីវតិកស្កិរម្តែរម្បឹង្  ចតិតកាយរងឹ្បឹុង្ ងំ្យប់ថ្ងៃ 
បំដពញការងារដម្បើដជើង្ថ្ែ  លកថ្លោែុំេះតររែូវ។ 
ដនឿយហត់យ៉ាង្ណាក៏អត់ម្  ំ ស្វិតស្មវញខ្តិខំ្តរផលូវម្តូវ 
 ញដភាគចំការ ម ផលស្ស្ូវ ចញិ្ចរឹកូនដៅ ដពញភូរសិ្ស្ុក។ 
ពូជដខ្ារស្ចុរតិ រស្ដ់ម្ពាេះម្បឹង្ រនិដែករពឹំង្ចសំ្ស្ណុក 
ពាយរឧស្ាហ ដកើនផល ុក ដ ា្េះថាស្ស្ណុកដម្កាយហត់ដនឿយ។ 
គំនតិមាយ ដខ្ារមានចាស្ ់ ពតិស្រស្នួណាស្ញ់ាតរិតិតដអហើយ 
ដខ្ារជាតសិ្លតូម្តង់្យរូរកដហើយ កំុបីដតេះដតើយ វដង្វង្ភព។ 
រស្ដ់បបស្មរញ្ាជំុធរាជាត ិ ជំុរតិត ជំុញាត ិមានស្ពវម្គប់  
រនិដរនដខ្ារម្ក រស្ឧ់បម្ ព ដតដម្ពាេះរនិដលាភខុ្ស្ធមាា ។ 
ស្៊ារូស្ស់្ខុ្ស្មនដតរដភាគផល រនិម្ ុស្ដអំពល់ចង្ដពៀរោន  
ដនឿយហត់កមាល ងំ្ គង់្ររនា ស្រដខ្ារ «អនកជា» ដងស្ខុ្ដកសរកានដ... 

                             ស្ស្វូដស្ស្ ស្ស្វូដករ 

ស្ស្ូវដស្ស្ជាម្ ពយោប់ចនិាត  ថ្នជនដខ្ររា អនកស្លតូម្តង់្  
រស្ាជីីវតិពតិផូរផង់្  ស្ស្ស្ស់្ស្មយម្តចង់្ ដោយស្មរដស្ស្។
ស្ស្ូវដស្ស្ដករោប់ម្ ពយយរូលង់្ ស្ស្ូវដករ ស្ស្ូវគង់្ ែុេះហរូដហ  
ជា ស្សនីភាពដែនែីដខ្ារ  រែូវផ្្លដផល រតឹភរិរយ។ 
ស្ស្ូវដស្ស្ដងជាតតិដរៀង្រក ស្ស្ូវផដលជ់ម្រកែ៏ស្ខុុ្រ 
ស្ស្ូវរកាញាតរិស្ជួ់បជំុ  ស្ស្ូវដស្ស្ម្ នំររនា... 

 



๒๖ 

  

                   កស្កិរដកសរកានដ 

ជីវតិកស្កិរម្តែរម្បឹង្  ចតិតកាយរងឹ្បឹុង្ ងំ្យប់ថ្ងៃ 
បំដពញការងារដម្បើដជើង្ថ្ែ  លកថ្លោែុំេះតររែូវ។ 
ដនឿយហត់យ៉ាង្ណាក៏អត់ម្  ំ ស្វិតស្មវញខ្តិខំ្តរផលូវម្តូវ 
 ញដភាគចំការ ម ផលស្ស្ូវ ចញិ្ចរឹកូនដៅដពញភូរសិ្ស្ុក។ 
ពូជដខ្ារស្ចុរតិ រស្ដ់ម្ពាេះម្បឹង្ រនិដែករពឹំង្ចសំ្ស្ណុក 
ពាយរឧស្ាហ ដកើនផល ុក ដ ា្េះថាស្ស្ណុកដម្កាយហត់ដនឿយ។ 
គំនតិមាយ ដខ្ារមានចាស្ ់ ពតិស្រស្នួណាស្ ់ញាតរិតិតដអហើយ  
ដខ្ារជាតសិ្លតូម្តង់្យរូរកដហើយ កំុបីដតេះដតើយ វដង្វង្ភព។  
រស្ដ់បបស្មរញ្ាជំុធរាជាត ិ ជំុរតិត ជំុញាត ិមានស្ពវម្គប់  
រនិដរនដខ្ារម្ក រស្ឧ់បម្ ព ដតដម្ពាេះរនិដលាភខុ្ស្ធមាា ។ 
ស្៊ារូស្ស់្ខុ្ស្មនដតរដភាគផល រនិម្ ុស្ដអំពល់ចង្ដពៀរោន  
ដនឿយហត់កមាល ងំ្ គង់្ររនា ស្រដខ្ារ «អនកជា» ដងស្ខុ្ដកសរកានដ... 

 



๒๗ 
  

                               យកខ្លួនជារមិ្ត 

ដបើយកខ្លួនឯង្ជាស្ម្តូវ  ដតើដពលណាដៅដ ើបស្មាលស់្ខុ្ 
ខ្លួន ីពឹង្ខ្លួនជាម្បរុខ្  ដ ើបរួចផុត ុកខដ ស្នានា។ 
ស្ម្តូវែ៏ធំគឺកដិលស្  ដែលតរចង្ដស្ស្េះម្គប់ដវលា 
កដិលស្ស្ស្មនតដៅដ ើបររនា ដស្បើយករាដស្បើយដពៀរ ដលង្ម្តច់ (១) អលង្។ 
ខ្លួនដយើង្ដនេះដហើយជាដស្នា ដង្ើបដ ើង្កាប់ឆ្្ងរនូវដៅហាង្ 
រដំលើង្ឫស្គលក់ដិលស្ផង្ កាត់ភាពឆ្ងា អំាង្រនិដអាយស្មយ។ 
ខ្លួនជា ីពឹង្រហមា  អាចបំដបកមារដអាយ ច្ ត់ ច្ យ 
ដោយកមាល ងំ្ចតិតឥតរាយមាយ តតងំ្លកុវាយែូច ័ពស្ស្ួច។ 
ខ្លួនជាជំនួយដពលខ្សត់ដខ្ាយ ដ េះថ្ែដជើង្ដរាយក៏ស្៊ាផូដួច 
ដផដើរចតិតម្បឹង្ដងរដអាយផុតរួច ដ េះបានតចិតួចក៏ហនកាល ។ 
ខ្លួនដយើង្អស្មចរយែូចបរយិយ ញាតផិង្ ងំ្ឡាយស្រូពចិរ 
ខ្លួនមានស្តនិងិ្បញ្ញា   ដយង្នាអំាតា ដៅរុង្ដរឿង្៕ 

«យកខ្លួនជារមិ្ត ដ ើបជីវតិរុង្ដរឿង្» 
(១) ម្តច់  ( ក.ិ )  ដែើរ, ចរ, អដនាទ ល : ម្តច់ដៅ 

 

ស្ស្ឡាញធ់រ៌អាង៌ពចិរណ ដរើយៗ  កនុង្ចតិតនឹង្ដស្បើយដម្គឿ ុកខដៅហាង្
ម្ពេះធរ៌ដស្ស្មចស្ស្ង់្ែឹកនាចំរលង្  ែលអ់ស្ញ់ាតផិង្ ជនរនិម្បមា ។
ពចិរណ ដអាយដឃើញដហតុផលថ្នករា ស្ាងឹ្ស្មាធិ៍ម្បច ំស្មអង្ចតិតម្ជេះស្មអត
ស្ម្ង្ួរកនុង្ស្លីតរពុដ ធ វា   រស្ដ់ៅឥត្ត ឥតខូ្ចម្បដយជន ។  



๒๘ 

  

ស្ ធ កនុង្បុណយ 

ដធវើបុណយដធវើ ន រគាផលជាស្មពន អលង្រកដម្តើយស្ខុ្ 
ដធវើដោយស្ ធ   ចតិតជាម្បរុខ្ ជាក់រួចផុត ុកខ យលស់្ខុ្ស្រិ។ី 

បុណយពុ ធស្មស្នា តចិតួចដរដចមាដ  តរអធាស្ស្យ័ 
ដអាយដតកនុង្ចតិត ដជឿឥតស្ង្ស័យ ថាបុណយដនាេះថ្ន  នាចំដម្រើនពតិ។ 

ដលាកដៅស្បបុរស្ ដបើមានចតិតដស្មា េះ ស្ស្ឡាញស់្ចុរតិ 
បែបិតតិធរ៌ ផូរផង់្ស្មុ្កតិ ចញិ្ចរឹជីវតិ ម្តឹរម្តូវឥតហាង្។ 

ម្ ម្ ង់្គុណធរ៌ ម្បដស្ើរបវរ ដៅតរគនលង្ 
ដស្ពម្បាជញបណឌិត ស្មនលស្និ ធដម្ចើនផង្ យរូឆ្ងប់គង់្អលង្ ែលដ់ម្តើយឧតតរ។ 

ដជឿកនុង្បញ្ញា  ម្បណីតថ្ងលថាល  រហភរិរយ 
បញ្ញា នាជ័ំយ  នាចំតិតស្ខុុ្រ ម្តជាក់ម្តជំុ  ផដុំភាពដកសរកានដ។ 

មានស្ ធ ដហើយ បង្បអូនដខ្ារដអើយ ខំ្ម្បឹង្កំុ្ន 
មានតចិដធវើតចិ តរដោយម្បមាណ ពាយរម្គប់ម្បាណ បានបុណយម្តចេះ។ 

មានដម្ចើនដធវើដម្ចើន យរូដៅរតិដកើន រគាផលលអលអេះ 
ដធវើ នថាវ យធរ៌ ដភាគផលដស្អកស្េ្ះ ដធវើ ននឹង្ចស្ ់កំុដភលចម្ពេះអាយ។ 

ម្ពេះដៅកនុង្ផទេះ បាររីតជិេះ បូជាកំុស្មដយ 
ម្ពេះពីរម្ពេះអង្ា នាសំ្ខុ្ស្បាយ កូនដៅម្គប់កាយ ម្ជករលប់ស្ុ្ ។ 

 



๒๙ 

 

                                               វាចលអ 

 មាល ប់លអ រុននឹង្ចរ ដចញវាច  គួររកា ពាកយពដិរាេះ ស្រម្បថ្ព 
ដ ើបអនកផង្ដម្តកម្តង្ស្មតប់ោប់ហបញ ័យ តបតិដយើង្ថ្លដម្ជើស្ស្រតីន័យស្រស្នួ។ 
ដពលស្នទនា ដម្ជើស្ពាកយណា ដែលស្មុ្កតិ ដនាេះញាតរិតិត អាច ុកចតិត ស្និ ធនឹង្ខ្លួន 
ដបើដ េះដឡាេះ ភូតដមាហ ដមាេះ ដម្ចើនផទួនៗ នាដំលល យខ្លួន ដគដលង្ស្ៃនួ ជួនឯកា ។ 
ដចៀស្នយិយ ពាកយដរាយរាយ ចកគនលង្ ដរើលកាលផង្ ដម្កង្ខុ្ស្អាង្ នាដំមាហ 
គួរពនិតិយ ស្រលឹង្គតិ ស្ពវដហតុការណ  ស្រឹវាច នាសំ្ុ្  ផុតរួហាង្ ។ 
នយិយអវី គតិរថំ្ព គុណម្បដយជន   ពំុដអាយដខ្ើច ខ្ាី ា្ ដរាច ខូ្ច ំនង្ 
ដបើនឹង្ម្បាជញ ម្បាជញបដង្្ើន ម្បាជាញ ផង្  កំុដផាើរអាង្ រង្វបិតតិ ច្ ត់គនីោន  ។ 
ម្គប់ពាកយដពចន  គួររដំលច កតីដរតត  រនុស្សណាៗ ដតង្ម្បាថាន  ស្ខុ្ររនា 
ដបើស្ដនាត ស្ដម្បាស្ម្បណីចំដពាេះោន         ជាតដិខ្ារជា យល់ដស្មភាស្ខុ្ដកសរកានត ៕ 

ែំបង្ វាយឈមឺ្តឹរ្ង្ដម្ៅ  ឯស្រដីជាអាវុធ រុតដពកកូវ 
ចក់ដម្ៅម្តវូម្ ងូ្ អាចស្មាល ប់ ឹកចតិតរនុស្ស។ 



๓๐ 

   

                              បំណាច់មានជីវតិ 

ដបើស្និកំដណើតមានរដតគត់ ស្ងាខ ររលត់ផុតដវរា 
ដតដបើជីវតិមានតោន   ដតើដរឿង្ដវ នាស្ស្មយយ៉ាង្ណា? 
ដ េះបីដកើតរដង្មដម្ចើនជាត ិ គួរគតិខ្ាីឃ្លា តដអលៀតឧស្ាហ  
ជាង្រស្រ់ង់្ចកំដីររណា   ុនាា នអាតា ដអាយរតឹលអ ។ 
លអពតិឋតិកនុង្ផលូវស្ចុរតិ  ែុស្្ត់គំនតិចតិតបវរ 
ស្មនបុណយនាញំាតចិកផុតម្ក  ចាស្ជួ់បផលលអដម្ចើនម្បការ ។ 
ផលរួយរស្មយអស្ស់្ម្តូវ អស្ដ់រឿង្អាស្ស្ូវដែលដៅដ ផា 
ជីវតិគង់្បានកដីស្ុ្   ដម្កបរស្ផលាបុណយកុស្ល ។ 
ផលរួយរកពីការបរចិច គ     ស្ស្មយភាពដតកយកកនុង្ម្ោ ល់ 
ផដលក់ារស្ដង្គ្ងាា េះផុតអំពល់ ជាផលម្បដស្ើរពន់ដពកថ្ម្ក ។ 
ដ េះជាកំដណើតមានម្តឹររដង្ គួរណាស្ដ់ែើរអលង្ដោយម្បថ្ព 
ជាជាង្ដម្ចើនជាតរិស្ឥ់តន័យ   ដចនេះង្លស់្មា រតីកនុង្កដីលអ ៕ 

ភាស្តិ ឥតខ្លឹរស្មរ ដម្បៀបវាចឥត ឹកែរ។ 



๓๑ 

                                 កំហងឹ្ នងិ្ អំណត់ 

ដពលអនកដម្កាធខឹ្ង្ គួរម្បឹង្អត់ ខ្នតីអំណត់ឃ្លត់ឃ្លងំ្ចតិត 
យកកដីស្ដនាដ ស្ដម្បាស្អាណតិ បដង្្ើន ឹកចតិតររនាវញិ។ 
អនកម្បាជញថាដម្កាធដឆ្ងតអាតា  លង់្កនុង្ដ ស្ម  ុកខដ ដរនញ 
កដួលដៅដ ដរាលរាលដភលើង្ដពារដពញ ោា នអវីចំដណញ បានម្តឹរដ ល្ ច។ 
ជួនម្តូវខូ្ច្តែល់ញាតផិង្ រង្ ុកខរាប់រង្បង់្ម្បដយជន  
ជួនខឹ្ង្ខូ្ចយស្ដ ា្េះអដស្មច ដខ្នើតដម្បជាដរាច អស្រ់ស្ា។ី 
ដហើយបានជាម្ពេះស្មាា   ដតង្ ូនាា នថា ដអាយខ្នតី 
អំណត់អត់ធន ផុតអវចីី  អលង្ដលាកអាស្ស្យ័ធរ៌ដរតត ។ 
ដបើមានខុ្ស្អាង្គួរម្បឹង្អត់ ខ្នតីអំណត់ឃ្លត់ចនិាត  
ស្ដនាដ ស្ម្បណីករុណា  ដែើរបីអាតា ផុតដវរា។ 
ស្មស្មដដស្ដង្ថាជនម្បដស្ើរ  ដតង្នាខំ្លួនដែើរបញ្ចប់ដពៀរ 
ដលង្គតិគំុកួនរវាង្ោន   ដពៀរស្ៃប់ ចប់ដពៀរ ជាស្មថពរ៕ 



๓๒ 

                               ដលាកយិ ស្នតិភាព 

ដលើកហតថ ផសង្កនុង្ចនិាត   ម្បាថាន ែលនូ់វស្ខុ្ររនា 
ស្រូអស្ន់ារឺុនរាស្ដស្ដម្បជា  ម្គប់ោន យលស់្ខុ្ស្គ៌ួស្រិ។ី 
ស្រូកដីររនាគង់្ែរាប  រនិស្នូយរលាបដលើដលាកយិ  
ស្រូអស្ផ់លគុណបុណយបាររី ស្មយស្ពវដផនែី  វីបដលាកា។ 
ស្រូអស្រ់នុស្សស្តវ ងំ្តូចធំ ម្បជំុម្តង្យកធរ៌ដរតត  
ស្ខុុ្រម្ជួតម្ជាបស្ពវចនិាដ   ម្ជេះថាល កំុបីមានដៅហាង្។ 
ស្រូបុណយកុស្លដែលដយើង្ស្មង្ ស្អំតិស្អំាង្ ចស្ ់ងាី ផង្ 
បានែល់ញាតរិមិ្តឥតរលំង្ ដចង្ចងំ្ផូរផង់្ស្មយស្ពវ ី។ 
ដបើជនណាដហើយែល់ ុកខម្ពួយ ស្រូបុណយដនេះជួយផុតវក់វ ី
អស្ភ័់យ អស្់្ ល ច តរយយី ស្ខុ្ម្គប់នា ី ដរៀង្ៗដៅដអើយ! 

 

 

គួរដធវើអវី  ដែលដយើង្គួរដធវើ 
ជាជាង្ដអើដពើ កនុង្ដរឿង្រំ្ ន ឥតបានការ។ 

 



๓๓ 

                                ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ 

ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ ជាធរាត  ពំុមានជនណាឃ្លត់ឃ្លងំ្បាន 
ស្ងាខ រដម្បម្បួលរនិដរនម្បាណ រនុស្សដម្ចើនគតិស្មានថាដ ៀង្ ត់។ 
ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ តររែូវ  ផ្លល ស្ប់ដូរដរៀង្ដៅរូបស្នូយបាត់ 
កដកើតរួចដហើយ វនាស្ ច្ ត់  ុកែូចការណាត់វែដស្ង្ារ។ 
ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ ផ្្លដលាកយិ  ដ េះែុេះដពញែីដម្ចើនយ៉ាង្ណា 
ក៏ដៅមានដ ា្េះម្តឹរជាផ្្ល  លេុះកនុង្ស្ងាខ រស្នូយ ដ ។ 
ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ ដម្បៀបរនុស្សដលាក មានដៅមានរកោា ន ំដនរ 
ដកើតចស្ឈ់សឺ្មល ប់ ងំ្ដយើង្ដគ រនិអាចរាដរដចៀស្ផុតដ ើយ។ 
ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ គឺធរាជាត ិ  ដតស្រូអស្ញ់ាតកំុិម្ពដង្ើយ 
ដបើបានជាដកើតជារនុស្សដហើយ គួរដស្វង្រកដម្តើយររលត់ ុកខ។ 
ផ្្លរកី ផ្្លដរាយ ដឃើញជាក់ដស្ដង្ ដចនេះគួរម្បឹង្ដម្បង្ស្ស្ូតស្ម្រុក 
រកាស្លី ន្នដៅរុខ្ ដែើរបីបានស្ខុ្នរិនដរ  ដអើយ... 

 

ដពញចតិតនឹង្រូប រូបគង់្នឹង្ម្បាស្ផ្លល ស្ជ់រា 
ដបើដពញចតិតម្ពេះធមាា  ម្គប់ដពលដវលា យលស់្ខុ្ររនា  

រនិឃ្លលឃ្លលត។ 

 



๓๔ 

                                      ស្ងាខ រ 
គន់ដរើលវាស្នាស្ងាខ រស្តវ វលិវល ់ ច្ យ ច្ ត់ ម្ពាត់ឥតស្ស្មន  
មានជួប មានម្ពាត់ រនិដែល្ន ស្នូយម្បាណ ដចកឋាន ដកើតភពងាី។  
ថ្ហអស្ស់្មធុជន ងំ្ឡាយ មានរូប មានកាយ មាន ុកខថ្ន  
រនិដ ៀង្ ជា ុកខកនុង្ដលាកយិ  បីែូចអណាដ តដភលើង្ចដង្្ៀង្។ 
អណាដ តដភលើង្ដរតរខ្យល់បក់ វលិវលវ់វីក់កម្រដ ៀង្ 
ជួនម្តូវស្នូយស្ងុ្ដម្ការពយុេះដភលៀង្ ោា នស្លរូ់បរាង្លារស្មាា ល់។ 
ដនេះដហើយស្ងាខ រ រនិដ ៀង្ ត់ ដកើតដហើយ ច្ ត់ម្ពាត់ោា នដស្ស្ស្ល់ 
ដររាដំៅតរករានងិ្ផល  ជា ុកខអំពលថ់្នជីវតិ។ 
ដតដ េះស្ងាខ ររនិដ ៀង្កដី  ស្រូញាតមិ្បុស្ស្ស្ ីងំ្ឆ្ងៃ យជតិ 
តងំ្ចតិតដអាយលអ ស្ ស្ចុរតិ ម្បម្ពឹតតដតករាកុស្លចុេះ។  
តបតិករាកុស្លដនេះឯង្ដហើយ នាដំយើង្ែល់ដម្តើយរនិដែលខុ្ស្ 
ដធវើលអ បានលអ ធរ៌ស្បបុរស្ រនិលុេះដម្ការ ុកខ ថ្នស្ងាខ រ។  
ស្ងាខ រដបក ច្ ត់រនិស្ថិតដស្ថរ ដតករាបុដពវ គង់្ធរាត  
ករាលអ នាផំលោប់ម្បាថាន   ដ េះ ុកខដរដចមាដ  ក៏គង់្ស្ស្មន...   
 

 



๓๕ 

  

                                    តថ្រល ឹកដមា  

តថ្រល ឹកដមា  ដៅម្តង់្បញ្ញា    គំនតិភលឺថាល  ពណ ណរាយែូចដពម្ជ 
ដចង្ចង្អកខរា ដវាហររដំលច   ពាយរកនុង្កចិច  ូនាា នរនិដលង្។ 
រដីរឿង្ស្ចចៈ ដស្ារខំ្រកា    រួរផសំម្បាជាញ  ដគដតង្ដកាតដម្កង្ 
ដឃើញខុ្ស្ថាខុ្ស្ ចង្អុលជាក់ដស្ដង្  ដហើយខំ្តុបដតង្ ជួយដកលអំ។ 
លអុំតដអានអង្ា ផចិតផចង់្គំនតិ   នាញំាតមិ្បម្ពឹតត ដតកនុង្ផលូវធរ៌ 
ផលូវណាវនាស្ ែឹកដចៀស្ឈអូរ   ផលូវណាលអៗ  បងាហញដអាយដែើរ។ 
 ឹកដមា ដៅចរ ស្មរម្បដយជន    ឋតិដងររុង្ដរាចន  ជាម្ ពយម្បដស្ើរ 
ដោេះស្ស្មយដរឿង្ ុកខ កង្វលដ់ស្ើដវុ ើ   រនិដអាយ ក់ដ ើរ  លដ់លង្ដៅរុខ្។ 
ជួន ឹកដមា ចរ ដវាហរពដិរាេះ   អនកអានម្តង្រស្ ដរង្យល់ដតស្ខុ្ 
ដកើនកមាល ងំ្ចតិត ដង្ើបដែើរតម្តុក   ញញរឹលា ុកខ ដ្ង្ចប់ដជាគជ័យ។ 
ដនេះដហើយតថ្រល  ឹកដមា បា៉ាកកា   ញាតអិានកាលណា ម្ជួតម្ជាបអតថន័យ 
យល់ចតិតគំនតិដស្ារ ម្បាជញ កវ ី   យលស់្ពវដស្ចកដី យលន័់យរុង្ដរឿង្។ 



๓๖ 

                អនកដចេះពតិ 
អនកដចេះពតិ មានគំនតិ រកីស្សុ្ស្មយ 
លដំ នកាយ ដម្កបស្ស្ង់្យក ម្បដយជន ខ្ពស្ ់
ពីអាចរយ ម្បាជញបណឌិត ដលាកមានយស្ 
ដង្ើង្ដករ តិ៍ដ ា្េះ គុណស្របតតិ ពតិម្បថ្ព។ 
អនកដចេះពតិ ដតង្ស្មនលស្និ វ រតិតកលាណ 
រនិស្វូ្ន ស្មកស្រួនា ំស្ពវអវីៗ 
អៃលម់្តង់្ណា ដលើកបញ្ញហ វាចស្ដ ី
ដស្នើរតិតថ្ងល ពនយលន័់យ ស្ស្មយខ្លឹរស្មរ។ 
អនកដចេះពតិ ផដលគំ់នតិ ធំ ូលាយ 
ស្ស្មយស្ស្ួលងាយ យកពនិតិយ ពចិរណា 
រនិបង្ខំ ោក់ដ ស្ នដ ដជរផ្លដ ស្ម 
ដោយវាច រនិស្រររយ ចំដពាេះរតិត។ 
អនកដចេះពតិ គតិងលឹង្ដងលង្ រកដហតុផល 
រនិវលិវល ់វក់វដង្វង្ តរដតចតិត 
ដបើដម្កាធខឹ្ង្ ម្បឹង្ពនលត់ ពត់គំនតិ 
រនិស្ស្មលចតិត  ំដនើង្ដម្កាធ នាលំចិលង់្។ 
ងវីដបើដចេះ គង់្មានដ ច្ េះ រនិអស្ម់្គប់ 
ដ ើបរនិឈប់  រនិម្ពដង្ើយ ម្បឹង្ផចិតផចង់្ 
ម្បឹង្ពាយរ ដរៀនស្មូ្តដងរ រនិដអអង់្ 
បានម្តចង់្ ដកើនម្បាជាញ  ថាល ពណ ណរាយ... 

 



๓๗ 

                        កូនលអ 

កូនលអស្មដ ប់ដរបា ម្គូអាចរយ ម្បាជញបណឌិត 
ស្មដប់ដហើយវភាគគតិ យ៉ាង្លអន់លអិត ដ ើបបែបិតតិ។ 
កូនលអស្មាលខុ់្ស្ម្តូវ គំនតិដម្ៅ រតឹែុេះ្ត់ 
កដីលអរនិដអាយបាត់ ស្៊ាកំូចត់អវីដៅហាង្។ 
កូនលអរកាញាត ិរនិដអាយឃ្លលត ឥតអនកផង្ 
ដពាលស្ដដីរើល ំនង្ អវីឆ្ងា អំាង្ម្បឹង្ដគចដជៀស្។ 
កូនលអម្បឹង្ដរៀនស្មូ្ត ស្៊ារូហតូឥតដវេះវាស្ 
ហវកឹដហវើនបានដម្ៅម្ជេះ ចំដណេះពាស្ ដពារដពញខ្លួន។ 
កូនលអដតង្ឧស្ាហ  ជួយដរបាដរើលដងងួន 
ម្ ពយធន ញាត ិបង្ បអូន កូនស្ៃនួគតិឥតម្បដហស្។ 
កូនលអតដៅពង្ស ម្គួស្មររុង្រនិស្ស្មដំម្បេះ 
ថ្ងៃរុខ្ស្ទយួស្ស្ុកដ ស្ លអវដិស្ស្ ស្រកូនលអ។ 



๓๘ 

  

                                    កូនពុក 

កូនដអើយ! កូនកំុតូចចតិតងវី  ដធវើដរដចនសិ្ស័យដខ្សវាស្នា 
តក់ដតង្ដរឿង្ស្ខុ្  ុកខ ធរាត ពំុមានជនណាដគចផុតដ ើយ។ 
ដធវើដរដចអកុស្លភ័ពវដវរា  ផដនាទ ដអាយ ុកខឥតដលហដលហើយ 
ដវ នាែលកូ់ន កូនមាស្ដអើយ ដនេះដហើយជីវតិ ម្តូវតស្៊ា!ូ 
កូនកំុដភលចពាកយពុកដផដផ្លដ  ំ  ខ្នេះដខ្នង្ស្ស្ស្ម ំកំុរអ៊ាូ  
ម្តូវម្បឹង្ពីតឹង្រហតូធូរ  លេុះម្បឹង្យរូៗកូនគង់្ដង្ើង្។ 
ម្តូវដអលៀតខំ្ដរៀន ណា ា៎! កូនណា ា៎! ខ្លួន ប ម្បវា៉ាខឹ្តខំ្ដ ើង្ 
ែូចដឃ្លល ក ម្តឡាច ម្បឹង្ដ ើង្ដម្ ើង្  កូនចាស្រុ់ង្ដរឿង្ យលដ់កសរកានដ។ 
កូនពុក! ស្រូកូនចដំអាយជាក់ រនុស្សដយើង្ពឹង្ពាក់ខ្លួនម្គប់ម្បាណ 
ពឹង្ដស្ចកដីលអអំបាលមាណ ដចនេះពឹង្កំុ្ន ធរ៌ស្បបុរស្! 
ស្រូកូនពាយរកាន់ស្ចុរតិ ដែកដែើររេះគតិ ម្បឹង្ស្មបដម្ពាេះ 
បណដុេះកដីលអកនុង្ខ្លួនចុេះ  ដ ើបកូនរនិខុ្ស្ យលស់្ខុ្យរូអដង្វង្... 

 



๓๙ 

                            ពាកយដពចន ោស្ដ់តឿន 

ឪពុក ូនាា នដម្បៀនម្បដៅ  ឲ្យកូនចកដមល ភាពង្ងឹ្ត 
កូនដអើយខំ្ដរៀនស្ស្ង់្គំនតិ វភាគលអន់លអិតរុនម្តង្ម្តប់។ 
រស្ដ់ៅជារនុស្សគួរស្ងាវ ត ដរៀនស្មូ្តដអលៀវឆ្ងល តអស្ក់បួនចាប់ 
 ន់ខ្លួនដៅដកាង្ស្ស្ូតម្បញាប់ ឲ្យបានដពញឆ្ងប់ដកើនវជាា ។ 
វជាា ជាម្ ពយរហស្មល  នាភំាពម្តកាលស្ខុ្ររនា 
បំភលឺ ជីវតិស្ស្ស្ដ់ស្មភា  ដស្មភ័ណនាមាដចង្ពណ ណរាយ។ 
តថ្រលថ្នរនុស្សគឺគុណធរ៌  គួរស្មង្ដោយលអឥតមាក់ងាយ 
ដធវើលអបានលអតដលាកនាយ  ដស្ស្បុណយដវចស្មពយកនុង្វាលវែត។ 
ដចនេះកំុដ ើយដធវស្ដលល យគំនតិ ដភលចម្បដយជន ពតិផលររកត 
ដបើដម្ចើនចំដណេះ គុណធរ៌កសត់ កូនចាស្ជ់ាភាល ត់ផុតដកសរកានត។ 
ពាកយដពចន ពុកផ្លត កូំនចចុំេះ ដបើស្និមានខុ្ស្ស្រូភំុផ្លន 
វភាគជាងាីកំុបី្ន  ម្តង្ភាពកលាណបណតុ េះខ្លួន ៕ 



๔๐ 

 

 

  

                          នឹង្ដជឿដអាយជាក់ 

នឹង្ដជឿអវីរួយគបបីគតិ  ស្រលឹង្ពនិតិយដអាយជាក់ដស្ដង្ 
ពចិរណ ដហតុផលដោយខ្លួនឯង្ ដម្កង្ដគបំដបលង្ដពាលរុស្ម។ 
ស្និដបើឭម្តឹរពាកយចចរ  ស្ងឹ្ែូចស្រំារឥតបានការ 
រនិជាក់ថាពតិ មយ៉ាង្ណា  នាសំ្ញុម្បាជាញ ខុ្ស្ស្ស្ េះ ។ 
រនុស្សឆ្ងល តស្ងាវ តដស្វង្យល់ន័យ រនិដជឿស្ែីំអដផដស្ផ្លដ ស្ 
រនិញាក់ចដិញ្ច ើររុនែឹង្ចាស្ ់ ហាត់ចត់ ល្ ងំ្ណាស្រុ់នដជឿអវី។ 
ែបតិការដជឿខុ្ស្ ជាដម្ោេះធំ គរ ុកខជាភនំ ដពញដលាកយិ 
ដជឿខុ្ស្ គតិខុ្ស្ ចកម្បថ្ព ញាងំ្ដអាយអម្បយិ ករយិអាង្។ 
ដចនេះដហើយរុនដជឿម្តូវពចិរណ  ដស្វង្យលស់្ពវស្មរ កំុរលំង្ 
ដជឿម្តូវជាផលូវនាដំយើង្អលង្  ែលម់្បដយជន ផង្ដៅដលាកនាយ។ 



๔๑ 

                            ស្ចចៈ កតញ្ា ូនងិ្ ខ្នតី 

ពាកយចស្បុ់រាណដលាកបានផ្លដ  ំ កូនដៅគួរចជំាក់ម្គប់ម្បាណ 
 ុកជាស្មារតីម្បថ្ពថ្ាន  ែំណដម្ពង្លានជាតជិាដខ្ារ ។ 
ស្ចចៈកតញ្ានូងិ្ខ្នតី  គួរគតិលកថ្លរកាដង 
កបួនចាប់តម្មាចរជាដករ តិ៍  កនុង្នារកូនដខ្ារដងដង្ើង្ថ្ាន។ 
ស្ចចៈមានន័យថាដស្មា េះម្តង់្ ស្ចុរតិផូរផង់្ ងំ្ចតិតម្បាណ 
រនិដជាររុស្មជួរស្នាដ ន  រនិដពើបំពាន ងំ្ពាលា ។ 
កតញ្ាមូានន័យថាែឹង្គុណ ពុកដរ៉ាបង្បអូនញាតផិង្ោន  
ឈឆឺ្ងអ លធុរៈរាលដ់វលា   ដ េះដៅដ រងាររនិដវេះដវៀង្ ។ 
ខ្នដីមានន័យថាអំណត់  រនិខឹ្ង្ម្ចដឡាតដម្កាធតូង្តង្ 
រនិដខ្ង្ស្រដីបញកដកអង្ដកអង្ នឹង្ញាតជិតិ្ង្ដអាយលអក់ចតិត ។ 
កបួនចាប់បុរាណដស្មកចរម្បាប់ ស្និដបើស្ណាដ ប់យ៉ាង្ស្មុ្កតិ 
ផលូវជីវតិដយើង្ភលឺអម្រតិ   ងំ្កាយ ងំ្ចតិតពតិដកសរកានដ ៕ 



๔๒ 

  

ពាកយម្គគួូរស្មតប់  ចាប់ម្គគួូរពចិរណ  

ពាកយម្គូ ម្គូម្បាប់ម្បដៅដម្បៀន ស្ស្សខំ្ស្មូ្តដរៀន ដនទញស្មទ ត់ 
លេុះចពំាកយដពចន ឥតភាល ំង្ភាល ត់ ក៏ម្បឹង្ដម្បង្កត់ ុកដធវើដករ ។ 
ម្គូថា៖ «បាដអើយ ចូរចជំាក់!» ស្ស្សរនិបងាអ ក់ ដរង្ោន ន់ដគនរ  
ដមាល េះដហើយ ដនទញោា ន ំដនរ រនិហ៊ា នដភលចដ  ដម្ពាេះដកាតដម្កង្ ។ 
ដនេះដៅស្មត ប់ម្គូ ងំ្ង្ងឹ្ត រនិដស្វង្ការពតិ លបង្ដអាយដស្តង្  
«ពាកយម្គូគួរស្មត ប់» ស្មតប់ដនាេះឯង្ ដងលង្ថាឲ្យយកចតិត ុកោក់ ។ 
រនិដរនដអាយដធវើតរម្គប់មា៉ាត់ ម ដនទញស្មទ ត់ស្មូ្តឥតអាក់ 
ែូចដស្កស្មរកា ពំុជាក់លាក់ ដបបដនេះដៅ វ្ ក់អវជាា  ។ 
ចាប់ម្គូ ម្គូចរដចង្ ុកពតិ ដែើរបីស្ស្សគតិម្គប់ៗោន  
គួរដស្វង្អតថន័យបញស្គល់វា ដរដចម្គូដចង្ជាចាប់ស្កាខ  ។ 
ពចិរណ ងលឹង្ដងលង្ម្គប់ចាប់ម្គូ បុរាណ យុនឺយរូ ងាីដរតចមាត   
ម្តេិះរេះរាក់ដម្ៅស្ពវខ្លឹរស្មរ ដ ើបដកើនម្បាជាញ ថាល ពណ ណរាយ ៕ 

 



๔๓ 

               អតីតកាល បចចុបបនន នងិ្ អនាគត 

អតីតកាលកនលង្ដៅ                  បនសល់ ុកដៅអនុស្ា 
ដរឿង្ចស្ក់នលង្ដែលដ ល្ ចផា    កំុគតិនឹកនានាចំំដបង្។ 
ដបើជាដរឿង្លអនាចំតិតស្ៃប់              កាយកប់ជាម្ ពយដងមាន ក់ឯង្ 
ម្ ពយផដល់ស្រិថី្ងលហសួ្ដងលង្          ម្ ពយដនាេះរដរង្ែូចឱស្ង។ 
រដីរឿង្អនាគតដវង្ឆ្ងៃ យ                ដបើនារំាយមាយខុ្ស្ដបបប  
្តបង់្ដវលាររកត                     ដនឿយហត់គតិគូរឥតបានការ។ 
ស្បុនិអាចកាល យជាការពតិ            ដបើចតិតដមាេះរុតស្៊ាដូបដជាញ  
ម្បឹង្កនុង្បចចុបបននឥតរួញរា            ចាស្ជ់ាស្ដម្រចែូចបំណង្។ 
បចចុបបននជាម្ ពយមានតថ្រល             ចយវាយគួរថ្លតរ ំនង្ 
ដបើដធវស្របូតខុ្ស្គនលង្                 ដ្ង្ចប់យកវញិរនិបានដ ើយ។ 
រនុស្សឆ្ងល តដចេះរស្ដ់ៅដពញដលញ ស្មារតីរូលរញិជាដរើយៗ 
រលកឹបចចុបបននឥតដតេះដតើយ           ដចនេះដហើយដតង្យលស់្ខុ្ឧតដរ។  



๔๔   

                                     គុណមាដ យ 
គុណមាដ យកនុង្ដលាកដស្ាើគុណម្ពេះ ម្ពេះដៅកនុង្ផទេះផដលស់្ខុុ្រ 
កូនដៅកក់ដៅដ នតិយដៅជំុ  ដោយស្មរធរ៌ម្ពហា ម្ពហាម្ពេះដរ៉ា។
មាដ យខ្លេះរនិបានផដលកំ់ដណើត ដតចតិតលអដអើតគុណដម្ចើនដែរ 
ដលាកបានបីបាច់រកាដង  ចញិ្ចរឹមាស្ដស្នហ ែូចស្មច់ឯង្។ 
ឯមាដ យខ្លេះដ ៀតរនិបានស្និ ធ នាមាម្គូពតិ ម្បណីតដស្ដង្  
 ូនាា នដម្បៀនម្បាប់ផុតចំដបង្ អប់រំ្ ល ចដម្កង្ដែើរផលូវខុ្ស្។ 
គុណមាដ យកាយដលើកម្តឹរគុណបី គុណដម្បាស្ម្បណីដោយស្ដនាដ ស្ 
គុណដម្បៀនម្បដៅផុតចកដ ស្ នងិ្គុណស្មយស្សុ្ ផដល់ជីវតិ។ 
គុណបីថ្ងលថាល រហោប់  គុណចត់ជាម្ ពយភ័ពវម្បណីត 
គុណមានដលើដលាកជាក់ស្ខុ្ពតិ គុណមាដ យស្មុ្កតិ ជីវតិកូនរុង្។  

                   បុណយខុ្ស្ បុណយម្តវូ 
ដធវើបុណយដលង្ចប បាបអនកលក់      ដធវើលល ក់នរកឥតបានការ 
ដែើរដ ើយចបរស្ក់នុង្ម្ពឹកា       រស្រ់ានធរាតឥត ុកខដ ើយ។ 
លេុះែលអ់នកដលង្ចង់្ដធវើបុណយ       ដគចប់ចបរុន  ញិដលង្ដម្កាយ 
លក់បុណយ  ញិបុណយ ដឆ្ងតដពកដហើយ  ដលាកដនេះោា នដ ើយបុណយដបបហនងឹ្។ 
បុណយពតិឋតិដៅចតិតដស្មា េះស្រ        រកាស្លីលអ ជា ីពឹង្ 
ស្តសិ្មា រតីមានលនឹំង្         ម្គប់ដពលខំ្ម្បឹង្ម្គបម្គង្ចតិត។ 
ដធវើបុណយោក់បាតក៏ម្បថ្ព         បុណយដកើតដម្ពាេះថ្លផចង់្គំនតិ 
បុណយដធវើការងារណាស្ចុរតិ        មបុណយស្មនលស្និ ធនឹង្ម្ពេះធរ៌។ 
 ងំ្ដនេះជាបុណយងាយដធវើបាន        រនិស្វូខ្ក្ន នាផំលលអ 
បុណយនាផំលោប់ម្ ពយបវរ        បុណយកនុង្គុណធរ៌ ោា នដ ស្ ោា នថ្ពរ ។  



๔๕ 

                                        ដលាកយិ 
ដលាកយិ ោា នអវីធំជាង្ស្ខុ្ រនុស្សម្គប់ភូរសិ្ស្ុកដតង្ម្បាថាន  
ខ្លេះខំ្ស្មង្លអផសង្ផលា  ខ្លេះដ ៀតដបដជាញ ដចញចកការ។ 
ដលាកយិ ោា នអវីធំជាង្ករា  រឺុនដស្នលានឆ្ងន កំរាជាប់តរ 
ជនរនិដធវើ ន ម្ករហរ  ជនចតិតដៅមា៉ាន រង្វនាស្។  
ដលាកយិ ោា នអវីធៃន់ជាង្គុណ រនុស្សដតង្ដរកពុនរនិអាចដចៀស្  
គុណពុក គុណដរ៉ា ស្ននិវាស្ គុណដស្ាើគុណម្ពេះ ស្ស្មយរនិបាន។  
ដលាកយិ ោា នអវីលអដស្ាើស្លី ស្លីោា នរនទិល ចតិតដកសរកានដ  
ចតិតស្ៃប់ អប់រខំ្លួនឯង្បាន  ស្លីម្គប់ ីោឋ ន រស្ស់្ខុ្ថ្ម្ក។ 
ដលាកយិ ោា នអវីខ្ពស្ដ់ស្ាើម្បាជញ ម្បាជញ ជនអង់្អាច គតិលកថ្ល  
រស្ដ់ោយបញ្ញា អលង្ដលាកយិ ស្គ៌ួ ម អវចីិ ម្បាជញយល់ចាស្។់ 

                               ដ ស្ភាពម្តកាល 
ដ ស្ភាពម្តកាលម្កាលម្គបដែន ម្បជារឺុនដស្នរស្ស់្ខុ្ស្មនដ 
 ឹកែីដករោប់តស្នាដ ន  ដម្បៀបបានភពឋានស្គ៌ួដលាកយិ។ 
ស្របតតិធរាជាតបិរបូិណ៌  ថ្ម្ពភនំដហហរូ ឹកស្មបថ្ម្ប 
ដតន តឈរម្ចូង្ម្ចង្តង្ ឹកែី មានម្រឹគបកសីម្តី ន្ ន់ ន្ ប់។ 
ផទេះដឈើម្បក់ស្លកឹដស្ាើវមាន  រដ េះ ូកយន ដម្បើចំណាប់ 
វាលដស្ស្លវឹង្ដលវើយហសួ្រា៉ាយរា៉ាប់ ចំការផលឆ្ងប់ដចញផ្្លដផល... 
រាម្តីដគង្ស្មដ ប់ស្ព័ទស្រូដស្ៀង្ កដង្្បហុងី្ដម្ចៀង្ដលារបំដពរ 
ចម្ង្តិដម្ចតៗអលង្ដអលើយដែរ ដម្ចៀង្រាយរនដដស្នហ ស្នដំចតិត។  
 ែិឋភាពរដនាររយ្បអាររាណ៌ ដអាយកវខី្ញុំលង់្ដស្នហ ស្និ ធ 
ស្រូរស្ម់ានភ័ពវោប់ជីវតិ  យលជ់ាក់ជាពតិ ពតិស្ខុ្ដកសរកានដដអើយ។ 



๔๖ 

                                  រស្ស់្មង្ករាលអ 

កមាល ងំ្ករាដពៀរជាចំណារ  ដវញម្កង្វាស្នារនុស្សនងិ្ស្តវ 
ខ្លេះរស្ស់្ខុ្ស្មនដ យល់ស្ៃប់ស្មៃ ត់ ខ្លេះជួបវបិតតិរង្ដវ នា។ 
ពំុមានជនណាដជៀស្ផុតករា ករាតរម្បចដំរៀង្រាលោ់ន  
រនុស្សដលាកស្មង្ករាម្គប់ដវលា ពំុដែលមានម្ោចដនាល េះដ ើយ។ 
ស្ពវថ្ងៃដយើង្រស្ក់នុង្ករាចស្ ់ រួបរតឹដស្អកស្េ្ះពំុដចេះដស្បើយ 
ករាដតង្ផដលផ់ល អស្ញ់ាតដិអហើយ ដចនេះកំុកដនតើយ ដធវស្ដរឿង្ករា។ 
រស្ស់្មង្ករាងាី កំុបីឃ្លល ត   នស្លីវរនាងដងម្បច ំ
ស្មអង្ចតិតម្ជេះថាល រាប់ដខ្ឆ្ងន  ំ  ជានសិ្ស័យករាម្បដស្ើរោប់។ 
ករាលអ ផលលអ តដៅរុខ្  យលស់្ខុ្ ស្ស្ណុក ស្បូំរម្ ពយ 
ស្រិសី្សួ្ដមី្បដស្ើរោប់  ដៅតរផលភ័ពវ ករាដយើង្លអ។ 

ដែញដអ្ដអាយ លម់្ចក វាដរង្បកម្ត ប់្ ំ
ដបើស្មរគាីដម្បម្បេះស្ស្ម ំអរតិតដៅចមំ្បរូលផល 

ដបើែឹកនាដំគ ម្តវូរេះដរគតិដអាយែល់ 
ដ ើបរនិអំពល ់នា ុំកខដ ស្ែល់រាស្ដស្ដស្លតូម្តង់្។ 

 



๔๗ 

  

                                ដឃើញខុ្ស្ គួរជួយដក 

ដបើដឃើញដគខុ្ស្ ដយើង្ជួយដក   ែបតិដយើង្ជាតដិខ្ារ ដខ្ារែូចោន  
ដកខុ្ស្ដអាយម្តូវ កំុផដនាទ     មដស្ើចននិាទ ដអាយថាន ងំ្ថាន ក់។ 
រនុស្សដៅកនុង្ដលាកដតង្មានខុ្ស្   រនិដែលស្កបុស្ឥតម្បឡាក់ 
មានភាពរនទិលម្បាកែជាក់   ដតដយើង្អាចឆ្ងល ក់្ត់លអបាន។ 
ោប់ដកកដនលង្ដែលរនិលអ     េះថ្ែស្ម រ ភាពដង្ើង្ថ្ាន 
ដគខុ្ស្ដយើង្ដក រនិដអាយ្ន   ដតម្តូវបា៉ាន់ស្មានដពលដវលា។ 
ដបើដពលលអដហើយគួរកំុភាល ត់   ងួនភាពហាត់ចត់ ស្រឫកពា 
ដកជនរួរជាត ិដខ្ារែូចោន     ដអាយស្ខុ្ររនា យលស់្មនដម្តណ។ 
ដកបានប៉ាុណាណ យកប៉ាុណ ណឹង្    ដតស្រូខំ្ម្បឹង្ កំុបី្ន 
ដយើង្នឹង្ស្របូរញាតកិលាណ   ម្គប់ស្ស្ុកភូរឋិាន ចាស្រុ់ង្ដរឿង្។ 

 

ដបើដគយល់ខុ្ស្ ដយើង្គួរពាយរដកលអំដអាយដគយល់ម្តូវវញិ។ ដបើដគយល់
ខុ្ស្ដហើយ ដយើង្ក៏លេះបង់្ដចល ដនាេះរនុស្សម្បាកែជា ោា នឧកាស្ បានរកីចំ
ដរើន ដចេះែឹង្ កាល យជាម្បាជញ ជាបណឌិត ដៅថ្ងៃ្ង្រុខ្ដ ើយ ដហើយម្បដ ស្ជាតិ
ដយើង្ នឹង្ដពារដពញដៅដោយ រនុស្សយល់ខុ្ស្ ម្បម្ពឹតតខុ្ស្ជាក់រនិ្ន។ 
ែូដចនេះ ដង្វើរ ែ៏គួរ គឺពាយរ ដកលអំោន ជារុនស្និ រុននឹង្ស្ដម្រចថាដបាេះបង់្
ោន ដចល។ ម្បស្និដបើរនុស្ស ដែលមានការយលខុ់្ស្ដនាេះ ជាស្មាជកិម្គួស្មរ 
ម ជាញាតតិរតិតជា ីស្ស្ឡាញរ់បស្ដ់យើង្ ដតើដយើង្នឹង្អាចលេះបង់្ដគដចល ដអា
យឋតិដៅកនុង្ការយល់ខុ្ស្ វដង្វង្កនុង្ដលាកដនេះ បានដែរដ ? 

 



๔๘ 

 

                                    ម្កោស្ 

ម្កោស្ផលតិដចញពីដឈើ  ដម្ចើនស្ពវស្មរដពើតរម្បាថាន  
លេុះដពលរនុស្សដម្បើជាស្មច់ការ ម្កោស្ដម្បជាមានតថ្រល។ 
ម្កោស្ជាលយុមានអំណាច អនកម្កតូចតចខំ្ស្ថំ្ច 
អនកមានហរូដហៀរចយឈនេះថ្ែ  ជីវតិអាស្ស្យ័លយុម្កោស្។ 
រសី្ញ្ញា ប័ម្តប័ណ ណស្រដស្ើរ  ម្បជាជំដ ើរបតិម្បកាស្ 
តងំ្ដលើជញ្ញា ងំ្ដម្ចើនដស្អកស្េ្ះ ដងងួន ល្ ងំ្ណាស្ដ់ម្កង្បាត់បង់្។ 
ម្កោស្ែតិម្តដចញជាញំតតិ រនុស្សម្បតបិតតិយ៉ាង្ផចិតផដង់្ 
នាោំន ដលើកស្ទយួខ្ពស្ម់្តចង់្ ដោរពរហង់្ជាធរមាន។ 
ដចេះស្រូពចិរណ៌ដោយហាត់ចត់ ម្កោស្ស្ស្ ុធឥតវញ្ញាណ 
ដម្បើជាម្បដយជន វជិាមាន  នាភំាពស្ខុ្ស្មនដដពញស្ង្ារ៕ 
                                     ចង់្ដចេះ 
ចង់្ដចេះគួរដរៀនអៃល់ដអាយដម្ចើន   អៃលន់ាចំដម្រើនដកើនម្បាជាញ  
អៃលដ់ហើយគតិគូរស្រួអាចរយ    ដអាយយលស់្ពវស្មរស្ពវដស្ចកតី។
អៃលដ់ហើយគួរកំុដៅរុញរា       រនីមាន រត់ស្រួអនកែថ្  
ស្រួអស្អ់នកម្បាជញដែលលាញលបី  ស្ពវរាស្ដស្ដរង្គ្នតី ម្គូ អាចរយ។ 
ស្មដប់ដហើយ គតិគូដអាយយល់ដហតុ រនិដធវស្បដណដតដចលស្មស្ដស្មត  
គតិដម្ចើន យលដ់ម្ចើន ដកើនម្បាជាញ    ពចិរណ ស្ពវម្គប់បានលអន់លអិត។ 
ស្ស្មវម្ជាវដោយខ្លួនឯង្   ដ ើបជាក់ដស្ដង្ដជឿ ុកចតិត 
ភលឺចាស្ដ់លង្ងឹ្ត    រតឹម្បដស្ើរថ្ម្កកនលង្។ 
ស្ដង្្តស្ពវដហតុការណ     ខុ្ស្ធរាត គួរអៃលផ់ង្ 
ស្មកស្រួរនិដអាយអាង្    តរ ំនង្អនកម្បាជញម្បាយ។ 



๔๙ 

                                     ីពឹង្ 

 ីពឹង្ែ៏ធំកនុង្ដលាកីយ  គឺរតនៈថ្ម្តយខ្ពស្អ់ស្មចរយ 
រួរកលាណរមិ្តនងិ្អាតា            ងំ្បីដនេះណាថ្ងលថាល ថ្ម្ក ។ 
ម្ពេះរតនៈថ្ម្តយគឺម្ពេះពុ ធ           ម្បដស្ើរបំផុតពតិ្ង្ម្បថ្ព 
ម្ពេះធរ៌ម្ពេះស្ង្ឃមានបាររីយ      ងំ្បីដនេះថ្នស្ ុធចរបង្ ។ 
រកីលាណរមិ្តដម្ចើនជាម្បាជញ    ពាយរអង់្អាចពុេះពារអលង្ 
ដម្ចើននាមំ្បដយជន ែលអ់នកផង្   ដែើរដោយគនលង្ម្ពេះស្មាា ។ 
ដត ីពឹង្ខ្ពង់្ខ្ពស្បំ់ផុត                មានដតរួយគត់គឺ អាតា  
ខ្លួន ីពឹង្ខ្លួនតរធរាត             ដចនេះគួររកាម្គប់គុណធរ៌។ 
គុណធរ៌នាចំតិតឲ្យផូរផង់្            ម្ជេះថាល ម្តចង់្យ៉ាង្បវរ 
ស្នសំកុស្លកនុង្កតីលអ                   ួលដម្តកអរស្ខុ្ឧតតរ៕ 

                              ខ្លួន ីពឹង្ខ្លួន 

ខ្លួនដអើយ! ពឹង្ខ្លួនជាចរបង្          តបតិអីអនកផង្ដតង្រវល់ 
កនុង្កចិចការងារវក់វលិវល ់            ដចនេះកំុអំពលរ់ត់ពឹង្ដគ។ 
ជួនកាលដគអាចជួយដយើង្បាន     ជួនក៏ខ្ក្នរនិ ំដនរ 
ពឹង្បានម្តឹរដតរតង្ៗដ               ខ្លួនគួរោន ន់ដគនរម្បឹង្ខ្លួនឯង្។ 
ខ្លួនដអើយ! ពឹង្ខ្លួនជាប់ជានចិច ចង្ចកំុំដភលចគតិខ្នេះដខ្នង្ 
ដបើពឹង្ដ វតយរូថ្ម្កដលង្  ពឹង្ដលើខ្លួនឯង្ដឃើញផលភាល រ។ 
ខ្លួនដអើយ!  ីពឹង្ែ៏វស្ ុធ  ម្បដស្ើរបំផុតគឺពាយរ 
ស្នសំកុស្លកំុដៅដស្ៃៀរ  ដរៀបចំ ុកដម្តៀរដពលម្តូវការ៕ 

 



๕๐   

ម្ ពយ 

ស្របតតិម្ ពយធនដម្ចើនយ៉ាង្ណា  ម្ ពយដនាេះម្តឹរជារបស្ដ់ម្ៅ 
ម្ ពយដចញ ម្ ពយចូល ម្ ពយ ច្ យដៅ វវីក់ហាង្ដៅដៅដពញម្ពួយ។ 
ដ េះម្ ពយវជាា ក៏គង់្ ច្ ត់   រស្មយបង់្បាត់កនុង្ដពលរួយ 
ម្ ពយអស្ ់ងំ្ដនេះបានម្តឹរជួយ  ដលើកស្ទយួជីវភាពការរស្ដ់ៅ។ 
ម្ ពយជាប់នឹង្ខ្លួនដ ើបម្ ពយពតិ  ជាម្ ពយម្បណីតលអដពកកូវ 
គឺម្ ពយកុស្លលអអអិនដអអ    តរជាប់ខ្លួនដៅម្គប់ សិ្ ី។ 
ម្ ពយកុស្លចតិតលអដពកពន់    កដកើតជាបុណយប៉ាុនធរណី 
កកាយស្ចុរតិគតិស្ភីំ   ដលង្ដរកពនធលកីរាកដិលស្។ 
ភាវនាធរ៌អាង៌ម្ោន់ម្គង្ចតិត  រកាស្លីស្និ ធឥតរដបេះ 
ដធវើ នជាស្មពន ដលង្ម្បដហស្  បានម្ ពយពដិស្ស្គឺនពិាវ ន៕ 

 

                                    ដលាភម្តវូ ដលាភខុ្ស្ 

រនុស្សដែលដចេះរស្ ់ដ េះម្កម្ ពយ  គង់្ដៅមានភ័ពវយលស់្ខុ្ស្បាយ 
ខុ្ស្ពីរនុស្សដលាភដែលដតង្ខ្វល់ វ្ យ ជួនដៅដ ម្កហយ ស្មពយផលករាដពៀរ។ 
រនុស្សដលាភ ដលាភខុ្ស្ នាដំ ស្ែលខ់្លួន  ុកខ ណឌផទួនៗ រង្ពយុេះស្ង្ឃរា 
ម្តូវរស្ ់ម្តូវម្  ំលបំាកដវ នា  ដលល យចញថ់្ែមារ ដលាភលន់ខុ្ស្ប ។ 
ដបើដលាភ្ង្ម្តូវរនិស្វូបញ្ញហ  ដលាភដងដរតត  ពាយរ អំណត់ 
ដលាភដស្វង្យល់ធរ៌ បវរររកត  ដលាភដនេះស្នាត ដលាភនាចំដម្រើន។ 
ដលាភម្តូវ ដលាភខុ្ស្ មានដ ស្ស្ស្មលធៃន់ ដលាភម្ជុល ដលើស្លន់ ដរកពន់ក៏ដម្ចើន 
ដចនេះដលាភដអាយលារ ដ ើបផលោប់ដកើន ដលាភ្ង្ចដម្រើន ដលាភដោយស្ចុរតិ។ 



๕๑ 

                             វតថុដម្ៅខ្លួន 

ោា នអវីដៅដម្ការបងាា ប់ខ្លួន    ផ្លា ប់ផាន់ចតិតស្ៃនួរហតូដ ើយ 
ជួនក៏បំពានដពើម្ពដង្ើយ         ដតង្យ៉ាង្ដនេះដហើយវតថុដម្ៅ។ 
ស្រូបីខ្លួនផ្លទ លគ់ង់្ខ្កចតិត      តបតិខ្លួនរនិម្បតិតរម្បដៅ 
ខំ្ឃ្លត់ជរាហក់ែូចដមល          ឃ្លត់ររណៈដៅក៏រនិដម្កង្។ 
គួរគតិស្ញ្ចងឹ្ស្រលឹង្ចុេះ          ញាតរិតិតស្ស្មី្បុស្កំុរដអង្ 
ដរឿង្ផ្លា ប់បញ្ញា ជួញចំដបង្      ដចនេះញាតសិ្វេះដស្វង្ម្បឹង្ដរៀង្ៗ។ 
ម្បឹង្រស្ឲ់្យរួចផុតចក ុកខ      ស្នសំផលស្ខុ្កំុបីដលអៀង្ 
លេះកតីម្បកាន់ថាខ្លួនដ ៀង្       នឹង្ែូចម្ពេះយង្ចូលនពិាវ ន៕ 

 

                                  ស្មារតី ូនាា នខ្លួន 

ដរៀនរស្ដ់ពញដលញ កនុង្បចចុបបនន        លេះការកាន់មាកំនុង្ស្ងាខ រធរ៌ 
រនិដធវស្ម្បមា  ចកភាពបវរ            ខឹ្តខំ្ស្មង្លអ ដកើនបុណយកុស្ល ។ 
កាន់ ា្ ប់ស្ចុរតិ នងិ្ កតីដរតត               ចដម្រើនម្បាជាញ  ស្ស្មយស្ស្មលកង្វល់ 
រកាស្ខុ្ស្ៃប់ ស្គ៌ួស្ខុ្វបុិល             ពាយររចល ់ែល់ដម្តើយរនិដលង្។ 
បដង្្ើនគុណធរ៌ ខ្ពង់្ខ្ពស្វ់ស្ ុធ            ស្មារតីដមាេះរុត ពណ ណរាយចងំ្ដចង្ 
ដងងួនវន័ិយ  ូនាា នខ្លួនឯង្                 ដចេះដកាត ដចេះដម្កង្ មានញាតជំុិជតិ ។ 
រស្ជ់ាម្បដយជន  ភាតរដរម្តី              ស្ដនាដ ស្ម្បណី ស្ដរដង្ ឹកចតិត 
ចរយិម្បថ្ពថ្ងលថាល គំនតិ                      ជីវតិស្មុ្កតិែបតិស្មា រតីជា ៕ 

 



๕๒ 

                          «ផ្លា ប់» 

ម្បភព ុកខដៅកនុង្ដលាកយិ ញាតរិតិតម្បុស្ស្ស្គួីរម្ជាបចាស្ ់
គឺ ុកខផ្លា ប់ផាុនធៃន់ធៃរណាស្ ់ ពីដកាង្ែលច់ស្ ់ ូលម្គប់ោន ។ 
ដកាង្តូចម្តូវផ្លា ប់មាដ យឪពុក រង្គ្នតីតម្តុកផ្លា ប់ម្បជា 
ស្ស្សផ្លា ប់ម្គូបាម្គប់ដវលា  ស្មវរីភរយិផ្លា ប់ម្គួស្មរ។ 
ករាករម្តូវម្បឹង្ផ្លា ប់ដៅហវយ បុពវជតិម្គប់កាយផ្លា ប់ស្មស្នា 
ដ េះបីរាជាខ្ពស្អ់ស្មចរយ  គង់្ផ្លា ប់កាមាជាប់ចតិតខ្លួន។ 
ដនេះស្ ុធដរឿង្ផ្លា ប់រនិចប់ដស្ស្ច ផ្លា ប់លុេះលង់្លចិ  ុកខផទួនៗ 
ដរឿង្ផ្លា ប់ជាប់តរដ េះដគចពួន វក់វរីត់ចួន វលិធរាត។ 
ែរាបណាចតិតដៅដតចង់្  ផ្លា ប់រនិបង្អង់្ចង្ ុកាខ  
លេុះម្តចតិតស្ៃប់ចកកាមា  ដ ើបរាលក់ាយ ស្មាលស់្ខុ្ស្រិ។ី 

                            គបបរីនិម្បមា  

ដស្ចកតីម្បមា ដម្ចើនវកឹវរ  នាលំអក់កករឥតស្ស្មកស្ស្មនដ 
ជួញដតកង្វលែ់ល់ខ្លួនម្បាណ រំ្ នអស្ញ់ាតឃិ្លល តម្បថ្ព ។ 
ម្បមា តបតិគតិរនិែតិែល់ ភាល ងំ្ដភលចកុស្លលអវស្យ័ 
បដណដតបដណាដ យមារអម្បយិ    ញលល ក់អវចីិយចាស្ស់្មដយដម្កាយ ។ 
ស្មស្មដចរម្បាប់ដម្បៀនម្បដៅ  ញាតដិខ្ារដលង្ដមល លង់្ដថាល េះដថាល យ 
ស្មារតី ា្ ប់ខ្ាួនរនិបដណាដ យ  នឹង្បានែល់ដម្តើយស្ខុ្ឧតដរ ៕ 



๕๓ 

                               ែិឋភាពវាលដស្ស្ 

ដ ស្ភាពវាលដស្ស្ ស្ស្ូវស្ស្ស្ខ់្ចី ដស្មភាម្បរិម្បយិោប់ចនិាត  
 ឹកដម្ពកលល ប់ដហលស្ស្ង់្កាយ ម្បដលង្ដខ្ញៀវ ញ្ ោា នខ្វលអ់វី។ 
ដែើរដតន តឈរដម្ជាង្ខ្ពស្ស់្ស្ េះ ថ្ផទដរឃលអលអេះោប់ហឫ ័យ 
ដជើង្ភនំលាក់ម្ ពយចតិតកវ ី  កត់ម្តភកដីដស្នហ ឧតដរ។ 
ដស្នហ ជាតមិាតុភូរដិស្ាើជីវតិ ដស្នហ ស្ស្ុកដខ្ារពតិនតិយភរិរយ 
ដស្នហ ដង ឹកែីែ៏ស្ខុុ្រ  ដស្នហ ស្ខុ្ម្តកំុម្តកាលដអើយ។ 

 

           ចំការភរិរយ 

ែំណាោំែុំេះដកបរដជើង្ភនំ    ចំការភរិរយម្ពំែីដស្ស្ 
ស្មវយលាតុដចកែូង្ដចញផ្្លដផល មាន ងំ្បដនលលាស្ព់ាស្ដពញ។ 
ែំ ងូ្ ស្លកឹថ្ម្គ ជីរ រដំែង្  រសំ្មយស្លកឹដលង្ជួររដរញ 
ដម្ការស្មពន ឹកហរូដលឿនរដលញ គួចចតិតវលិវញិ ជួបភពដស្នហ ។ 
ជំដនារផ្លយផ្លត់ណាត់ ង្ស្ស្ូវ បកាដហើរដៅរលំង្ដស្ស្ 
អនកភូរដិស្ស្កដហ៊ា រលាន់អ៊ាូដអ បង្បអូនញាតដិខ្ារដម្ចៀង្ដផ្លដ េះផដង្។ 
ម្គប់ោន រកីរាយដធវើកចិចការ  ជីវតិស្ស្ស្ថ់ាល ោា នដៅហាង្ 
ដស្មភ័ណជីវតិស្ស្ស្បំ់ម្ពង្ ភលឺថាល កនលង្ ដស្នររនា... 

 



๕๔ 

 ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ 

ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ដម្ពាេះដតដខ្ារស្លតូម្តង់្  រស្ត់រគនលង្ម្ពេះធមាា  
ជីវតិម្តចង់្ររនា     ម្តកាលដស្មភាមានស្រិ។ី 
ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ពូដកដធវើកចិចការ   ធៃន់ស្ស្មលដរដចមាដ ដចេះលកថ្ល 
ពាយរបំដពញដោយម្បថ្ព   តរអធាស្ស្យ័យ៉ាង្ ា្ ប់ខ្ាួន។ 
ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ ស្ស្ឡាញភ់ាពស្ចុរតិ  ហត់ពត់គំនតិចតិតកាយស្ៃនួ 
ម្តង្ធរ៌បវរអប់រខំ្លួន    ដម្ជើស្ដែើរស្រស្នួកនុង្ផលូវលអ។ 
ស្ស្ឡាញដ់ខ្ារ នយិររាប់រកញាត  ិ   ញាតដិខ្ារដម្ពាង្ម្ពាតចតិតដស្មា េះស្ 
ដរម្តីជាស្មពន មាន ម ម្ក    ញាតលិអ ដខ្ារលអ ដពញនគរ។ 

                              ស្អ់វីនឹង្ដស្ស្? 

អង្្ររួយម្ោប់លល ប់ជាស្ស្ូវ ដែើរដ ើយែុេះដៅឯវាលដស្ស្ 
អនកស្ស្ុកោែុំេះរកាដង  ម្ចូតដបនហរូដហរវស្ាម្បាងំ្ ។ 
ស្ស្ូវផលដញើស្ញារែ៏ស្ចុរតិ អីដអអតស្ខុ្ពតិមានកមាល ងំ្ 
ដថាកអវីនឹង្បាយមានដពញឆ្ងន ងំ្     ដបរដែៀលតាេះ ល្ ងំ្មាច ស្ស់្ស្ូវលអ ី។ 
ដម្កង្ពូជឯង្ដខ្ារលល ប់ភាូររាស្ ់ កាប់ោស្ក់ដកើនដពញ ឹកែី 
ែំណាោំែុំេះោា នខ្វេះអវី   ចញិ្ចរឹម្បុស្ស្ស្រីស្រ់រនា ។ 
អនកដស្ស្រនិដរនខ្ញុំជនណា  ស្មបម្ពួស្ដផលផ្្លតរដវលា 
ដនឿយបង្្ផលរស្ម់្គប់ោន   ដរដចក៏ននិាទ ដស្ស្មានគុណ ? 



๕๕ 

  

                       ដង្ើយស្ក្ ឱនោក់ម្ោប់ 

កួរដង្ើយដររាចំំណាចំាស្ ់          ដភាគផលស្ស្លេះស្ក្អង្្រ 
ម្ចូតអស្រួ់យដស្ស្ដបររនិលអ      អង្ាររួយគរផលរនិោប់ ។ 
ស្ស្ូវដស្ស្ដផលលអកួរដពញធៃន់  ឱនកបនទន់ពដនាលម្ោប់ 
ដតង្ផដល់ផលដម្ចើនបដង្្ើនម្ ពយ ញាតអីិរស្ោ់ប់រាប់ម្បដស្ើរ ។ 
ររីនុស្សដកអង្កាអ នចង្អំនួត           ែូចកួរស្ស្ូវស្ៃតួឥតអំដពើ 
មានដតស្បំកស្ក្ដស្ើដវើ  ផលវញិដបរដស្ទើរម្បដយជន ដខ្ាេះ ។ 
ឯរនុស្សលដំ ន ន់ករិយិ           ឱនអង្ាអាតា គំនតិខ្ពស្ ់
ចំដណេះដពញកាយចយរនិអស្ ់ ែូចស្ស្ូវឱនដម្ពាេះអង្្រដពញ ។ 

                                      ចញឈ់នេះ 

រនុស្សដឆ្ងតម្បាថាន យកចញឈ់នេះ ត លម់ានៈ ញយកជ័យ 
ខ្លេះដម្បើហង្ាឥតម្បណី  ខ្លេះអាង្ដ ើង្កដីបដឹង្ោក់ដ ស្។
ឈនេះចញដ់បបដនេះលអអវីដៅ ជួញដតស្ម្តូវអដស្មចយស្ 
ដចនេះគួរអត់ឳនអនុដម្ោេះ  ដោយកដីស្ដនាដ ស្អធាស្ស្យ័។
ដបើស្និអាចឈនេះដលើខ្លួនឯង្ ស្មស្មដស្ដរដង្ថាម្បថ្ព 
ជរនេះឧតដរបវរថ្ម្ក  ឈនេះដនេះោា នអវីដម្បៀបផទឹរដស្ាើ។
 ីរួយឈនេះភាពខ្ចិលម្ចអូស្  ពីរគឺយល់ខុ្ស្ថាម្ោន់ដបើ  
បីឈនេះវដង្វង្ បួន ល្ ចដស្ទើរ   ឈនេះដនេះម្បដស្ើរដង្ើង្រង្ាល៕ 

 



๕๖ 

  
    រពឹស្ថ្ែថ្ផទដអអត 

បុរាណបានដពាលកូនដៅច ំ រពឹស្ថ្ែនាថំ្ផទបានដអអត 
ពាយរដធវើការរនិបដណដត ជាដហតុនាមំ្បដយជន បវរ។ 
ដធវើដនេះចប់ដនាេះដរៀបចំ ុក ម្បឹង្ដម្បង្តម្តុកដ ើបរនិម្ក 
រពឹស្ថ្ែកនុង្ដស្ចកដីលអ  ញាតរិតិតស្ម រដអាយពរជ័យ។ 
រពឹស្កាប់ោស្ក់ាយធរណី ោសំ្លកឹថ្ម្គជីរដំែង្ខ្ញី 
ែង្ ឹកដស្ស្មចដងម្តស្ក់ថ្ស្ព ែំណាលំាស្ខ់្ចីអីដពញស្ស្ុក។ 
រពឹស្កាន់កាបំតិពូដៅ  ពុេះឧស្ដម្ចៀកដៅដ គង្គ ុក 
ម្តយផលូវរបង្ឆ្្ងរថ្ម្ពស្ដកុ  រពឹស្នាសំ្ខុ្ រុង្ដរឿង្ររនា។
  
                       ស្៊ាដូងអនទៈ 

ម្ករូបស្របតតិ ម្ក ងំ្ម្ ពយ ដតដៅមានភ័ពវរនិម្កចតិត 
ដម្ពាេះដៅដជឿជាក់ផលូវស្ចុរតិ ថាពតិជាផលូវែ៏ម្បថ្ព។ 
រនិលួចរនិអក់រនិគឹបដគង្ យករស្ម់ាន ក់ឯង្ រស្ឥ់តន័យ 
ស្៊ាដូម្បើដញើស្្រដរៀង្រាល់ថ្ងៃ ដែើរបីយកជ័យឈនេះឧបស្គា។ 
រនិដរនដខ្ារដឆ្ងត អាង្កមាល ងំ្ មថាខ្ចី ល្ ងំ្ ម្បាជាញ រាក់ 
ដតដម្ពាេះដខ្ារដៅដតដជឿជាក់ ចតិតដ ៀង្ដស្មា េះស្ាម័្គ ដម្ជើស្គុណធរ៌។ 
រនិលក់អនទៈរនៈស្ការ  ដចលជាត ិស្មស្នា ែ៏បវរ 
ស្៊ាមូ្ក ម្កចុេះ ដអាយដតលអ  ដ វតដអាយពរ ដងរតពូជពង្ស... 

 



๕๗ 

                                          អតតភាព  
អតតភាពជារនុស្សដម្បៀបដភលើង្ដ ៀន រនិយរូប៉ាុនាា នម្តូវរលត់ 
ជីវតិដភលើង្ដ ៀនរលាយផុត    ស្លម់្តឹរកាកគត់ដចលរាត់រាយ។ 
ស្ស្ឡាញម់ស្អប់គង់្ឃ្លល តបាន    ភាពស្ខុ្ដកសរកានដគង់្អនតរាយ 
រូបកាយដអើតស្ស្ស្គ់ង់្ដបកលល យ   ម្ ពយធន ងំ្ឡាយគង់្វនាស្។ 
ដនេះដៅអនចិចំភាពរនិដ ៀង្   ដតង្ម្បរូលដកៀង្ដស្ដចមរាស្ដស្ដ 
ោា នស្តវដលាកណាអាចដគចដចៀស្   ដស្ចកដីវនាស្ដនេះបានដ ើយ។ 
ដចនេះដហើយស្មស្មដថាល ដងលង្ផ្លដ  ំ   ញាតដិអើយគួរច ំកំុកដនតើយ  
គួររនិម្បមា  ដភលចខ្លួនដ ើយ   គួរម្បឹង្ដអាយដហើយ ន់ស្មស្នា។ 
មានដតករាដ ជាម្ ពយខ្លួន    ដែលរនិស្មបស្នូយបាត់ដៅណា 
ករាលអ ផលលអ ោប់ចនិាត     ជាបុណយថ្ងលថាល ស្ដង្គ្ងាា េះអលង្។ 
ករាលអផុស្ពីស្នាដ នចតិត    បរស្ ុធពតិ ឥតដៅហាង្ 
ជាកាយ វាច លអកនលង្    ចំដពាេះញាតផិង្នងិ្ស្ពវស្តវ។ 
កាលដបើស្មាលអ់នចិចំដហើយ    គួរដលង្ម្ពដង្ើយពួនដស្ៃៀរស្មៃ ត់ 
កដិលស្កនុង្ខ្លួនម្តូវកមាច ត់    លេះដចលដអាយបាត់ដហតុថ្ន ុកខ។ 
ដហតុធំជាង្ដគគឺវដង្វង្    វលិវលែូ់ចដផសង្កនុង្កលយិុគ (១ ) 
ដម្ពាេះគតិថាខ្លួនដស្មយកដីស្ខុ្   កនុង្ដលាកីយ ភពធំលវឹង្ដលវើយ។ 
ដបើគតិស្ពវដៅនឹង្យល់ចាស្ ់   រួចផុតស្ស្ េះយរូរកដហើយ 
ដតម្តង់្គតិខុ្ស្ដពើដតេះដតើយ   រនិដស្វង្រកដម្តើយឋានស្ខុ្ស្ៃប់។ 
ឈប់ម្បឹង្បំប៉ានែលដ់លាភៈ   ចកចតិតជំពាក់ដៅកនុង្ម្ ពយ 
រនិខ្វល់បុណយខ្ពស្យ់ស្ស្មយស្ពវ   ផាូផាង្ដផាើនផ្លា ប់ជាប់តណាហ។  
 



๕๘ 

  

អតតភាព (ត)... 

ញាតដិអើយស្រូគតិរថំ្ពចុេះ   ងំ្ស្ស្ ីងំ្ម្បុស្ពចិរណា 
ថាដៅកនុង្ខ្លួន ដៅអតត   ពតិោា នខ្លឹរស្មរ ស្នូយ ដ ។ 
មានម្តឹរដតការម្បរូលផដុំ  វលិជួបវលិជំុកំុពីដករ 
ថ្នដហតុបចច័យករាបុដពវ  តក់ដតង្ដអាយដរដកើតជាតងិាី។ 
ស្ដង្ខបអតតភាពដតម្តឹរដនេះ ស្រូញាតមិ្តេិះរេះដោយម្បថ្ព 
ដឃើញខុ្ស្ម្តង់្ណាស្រូលកថ្ល ម្បឹង្ដម្បង្ដកថ្អនដោយម្បថ្ពផង្៕ 
 
១. (កលយិគុ ស្.ំ បា. ( ន. ) កាលស្រ័យដែលម្បកបដោយដ ស្, ដោយវបិតតិ, 
វបិរតិដផសង្ៗ : ម្ប េះដលើកលយិគុ; ស្ស្ុកដកើតកលយិគុ ។) 
 

   ស្លកឹចស្ ់ផ្លល ស្ស់្លកឹងាី 

ស្លកឹដឈើដតង្ចស្ផ់្លល ស្ស់្លកឹងាី ចស្ម់្ជុេះម្កាលែីងាីលាស្ដ់ ើង្ 
ស្ងាខ រដម្បម្បួលឥតដរើស្ដអើង្ រស្មត់ផ្លត់ដបុើង្រនិស្ថិតដស្ថរ។ 
ស្លកឹចស្ផ់្លល ស្ដ់ៅដៅម្តួយខ្ចី ម្បឹង្លតូលាស្ង់ាីឥត ំដនរ 
រែូវម្បួលដម្បដបរោន ន់ដគនរ  លាស្ង់ាីតដករ ពំុឈប់ឈរ... 

                             ម្ពេះធរ៌ 

ម្ពេះធរ៌ជាថាន ពំាបាលចតិត       ស្អំាតគំនតិឲ្យបវរ 
តដម្រតម្រង់្ដឆ្ងព េះគុណធរ៌      ញាងំ្កតីដម្តកអរកនុង្ផលូវស្ខុ្។ 
ម្ពេះធរ៌ជាម្គូ ូនាា នខ្លួន          ជាកបួនែូចកបូនស្ណតូនរុខ្ 
ស្នសំកុស្លផតលជ់ម្រុក         ជដម្មាកជារលប់ែ៏ររនា       ។ 
ម្ពេះធរ៌ជា ីពឹង្កនុង្ដលាក      រសំ្មយវបិដយគដស្មកនានា 
នរជនរលំកឹរាលដ់វលា           បានដស្មភាស្ខុ្ដកសរកានត៕ 

 



๕๙ 

 

  

          ស្លីជា ីពឹង្ 

 ីពឹង្កនុង្ដលាករនិមានដ ើយ ដបើដយើង្កដនតើយដរឿង្ស្លី ន 
ស្របតតិដលាកយិកម្រមាន  ផលូវដឆ្ងព េះនពិាវ នក៏ឃ្លវ ង្ឆ្ងៃ យ។ 
 ីពឹង្ឯណាម្បាស្ចកស្លី ស្ ុធស្ងឹ្រនទិលភពអនតរាយ 
ភាពពតិជា ុកខ ស្ខុ្ដកលង្កាល យ ដចនេះញាត ិងំ្ឡាយផចង់្ស្មា រតី។ 
 ីពឹង្ចរបង្កនុង្ស្មស្នា  ម្ពេះពុ ធម្តស្ថ់ាស្លីបាររី 
មានជាស្ ធ ម្បម្កតី  រាល់ញាតមិ្បុស្ស្ស្គួីររកា។ 
ស្លីនារំនុស្សស្តវផុតចកដពៀរ បដញ្ចៀស្ដវរា ុកខដលាកា 
ស្លីគឺខ្លឹររស្កនុង្ស្មស្នា ម្ពេះពុ ធអង្ាណា ដម្បៀនដម្បាស្ម្តឹរស្លី។ 

 

ផ្្លឈកូផូរផង់្ ម្បឹង្លូតរហង់្កនុង្បឹង្ភក់ 
ដរឃដភលៀង្ ដរឃខ្យល ់ឥតវវីក់  
លូតដ ើង្ផុតភក់ លរអដស្មភ័ណ។ 



๖๐ 

  

                 ស្ជីុវធរ៌កនុង្ជីវតិ 

ស្ជីុវធរ៌កនុង្ជីវតិ  ស្រូអស្ញ់ាតរិតិតដងដអាយគង់្ 
ធរ៌រស្ ់ដខ្ាររស្ ់តយរូលង់្ ធរ៌បង់្ដខ្ារផុង្ដម្បអនតរាយ។    
ស្ជីុវធរ៌ពឹង្ដលើចតិត  ស្មអតស្អសំ្មុ្កតិឥតអបាយ 
ម្បម្ពឹតតអវីៗគតិដវង្ឆ្ងៃ យ  ស្នតិម្គប់កាយម្គប់ដវលា។ 
ស្ង្ារដយើង្ស្ខុ្ឥតស្ស្មដំម្បេះ លេុះម្តដយើង្ដចេះដម្កង្ចតិតោន  
ដចៀស្ឈប់ដបៀតដបៀនបំពានពារ ដងស្ខុ្ររនាជាស្រិ។ី 
ស្ជីុវធរ៌ចបំាច់ណាស្ ់  ញាតដិខ្ារដកាង្ចស្ ់ងំ្ម្បុស្ស្ស្ ី
រកាដអាយបានដោយម្បថ្ព បនតនសិ្ស័យដខ្ារជាតដិកសរកានដ។ 

 

                               រស្ល់អ លអរស្ ់

ជីវតិរស្ដ់ៅកនុង្ផលូវលអ  ដ េះមានមម្ករនិស្ំ្ ន់ 
កាលដបើចតិតស្ៃប់ឥតម្បកាន់ ផូរផង់្ែូចច័នទដពញបូណ៌រី។ 
ចតិតស្បរស្ ុធផុតដៅហាង្ ករិយិពំុអាង្ដរង្ម្បថ្ព 
រកាស្លី នោា នខ្វលអ់វី  អលង្ ុកខដលាកយិ ដលង្ភ័យម្ពួយ។ 
ស្ងាខ រស្តវដលាករនិដ ៀង្ ត់ ដ ៀង្ដត ច្ ត់ម្ពាត់កនុង្ដពលរួយ 
ម្ ពយធនបុណយស្ក័ដិរនិអាចជួយ រដំោេះ ុកខម្ពួយដនេះរួចដ ើយ។ 
ដចនេះគួរស្ងាវ តស្មាអ តចតិត  ដអាយលអម្បណីតដឆ្ងព េះរកដម្តើយ 
ភាវនាធរ៌អាង៌ពំុដតេះដតើយ បុណយដយើង្ស្មង្ដហើយ នាដំស្បើយដវរា។ 

ជាតជិា 

ជាតជិារនុស្សជា  រនិចង្ដពៀរោន  ររនាកនលង្ 
រស្ដ់ៅជួបជំុ ញាតរិតិតបអូនបង្ ចដម្រើនដង្ើង្ផង្  

ដវញម្កង្ស្មរគាី។ 
ជាតដិខ្ារស្លតូម្តង់្ ចតិតកាយផូរផង់្ ផចិតផចង់្ស្ភីំ 

ម្បកបការងារ ពឹង្ម្ពេះធរណី ពំុដម្ជើរវក់វ ី 
ដម្តកម្ ពយបុណយស្ក័ដិ។ 

ជាតដិខ្ារជាតជិា រស្ស់្ខុ្នឹង្ោន  ដស្មភាដស្មាេះស្ាម័្គ 
ដខ្ារម្គប់ៗម្បាណ ចង្ចដំអាយជាក់ ពូជដខ្ារវរលកខណ   

អនកដកសរដលើដលាក។ 



๖๑ 

 

ម្ពេះដៅកនុង្ចតិត 

ម្ពេះដៅកនុង្ចតិត គឺធរ៌ស្ចុរតិ បរស្ ុធថាល  
គបបីស្នសំ ជាប់កនុង្ចនិាត  ផាយតរវាច  

នងិ្ការម្បម្ពឹតត។ 
ពុ ធផ្លត ដំធវើលអ នឹង្  ួលពរ ដៅកនុង្ជីវតិ 

ពរដនាេះនាដំង្ើង្ រុង្ដរឿង្ពចិមិ្ត ឈនេះអស្វ់បិរតិ  
ឧបម្ ព ងំ្ឡាយ។ 

ដនេះគឺស្ ធ  ស្រូអស្ម់្បជា បរស្ ័ជតិឆ្ងៃ យ 
ចដម្រើនដអាយបាន ដរៀង្រាលរូ់បកាយ ដធវើលអឥតណាយ  

ស្ខុ្ស្បាយដរៀង្ដៅ។ 

 

        កំុរស្ដ់ែើរបសី្មល ប់ 

គួរកំុរស្ម់្តឹរដែើរបីស្មល ប់  ម្បញាលម់្បញាប់ស្មង្ស្លី ន 
កុស្លបុណយលអគឺជាស្មពន  ចរលង្ផុតឋានដម្បតនរក។ 
គួររស្ដ់ពញដលញកនុង្ថ្ងៃដនេះ កំុបីម្បដហស្ដធវស្ម្ រក់ 
ម្បឹង្ ូនាា នចតិតឈប់លង់្លក់ ដង្ើបដអាយផុតភក់ការដលាកយិ។ 
រស្ស់្មល ប់យ៉ាង្ណារកាស្លី ជម្រេះរនទិលដម្គឿង្អម្បយិ 
ស្លី នជាស្មពនស្គ៌ួស្រិ ី ញាតរិតិតម្បុស្ស្ស្ឃី្លា តខ្ាីដងកំុបីឃ្លល ត... 



๖๒ 

 

 
  

                                   ម្ពេះរស្ ់

ដ េះជួប ុកខម្ពួយធំដរដចមាដ  កូនស្រូដបដជាញ ដងអនកមាដ យ 
រនិ ល្ ចដនឿយហត់លបំាកកាយ ដអាយដតអនកមាដ យបានស្ុ្ ។ 
កូនស្រូតបស្នង្គុណដលាកថ្ងល ដែលលល ប់បរបីដម្បាស្ដរតត  
តងំ្ពីកូនដៅតូចម្កូចឆ្ងា រ  ផាត់ផាង់្រកាែលដ់ពញវយ័។ 
រនិលេះបង់្ដ ើយ ដ េះដតកយ៉ាក ស្៊ាមូ្ លំំបាកលេុះផុតភ័យ 
មាដ យមានដតរួយ ដស្ាើជនិស្ស្ ី កនុង្នាដលាកីយ ជួស្រនិបាន។ 
ជីវតិកូនបតូររនិដអាយស្ល់ ស្រូបុណយកុស្លែ៏ដង្ើង្ថ្ាន 
រកាអនកមាត យបានស្ខុ្ស្មនត ជារលប់កលាណែលកូ់នដៅ។ 

 

                                   ចតិតមាដ យ 

គុណមាដ យឧតដរដស្ាើគុណម្ពេះ   ធំដធង្វដិស្ស្ដលើដលាកយិ 
ម្គប់មាដ យលំបាកដនឿយហត់ថ្ម្ក ដែើរបីបុម្តថ្ងលបានស្ខុ្ស្មនដ។ 
កូនៗគួរយលែ់ល់ចតិតមាដ យ ដលាកគតិខ្វល់្ វ យឥតស្ស្មកស្ស្មនដ 
តងំ្ពីកូនដកើត លុេះដពញម្បាណ  ុកខពន់ម្បមាណឥតតអូញដតអរ។ 
ដពលកូនជួបភ័យមាដ យដរង្ម្ពួយ បួង្ស្ងួ្ម្ពេះជួយស្រូតរដង 
កូនស្ខុ្កាលណាមាដ យស្ខុ្ដែរ ដនេះគឺចតិតដរ៉ាែ៏រដនាររយ។ 
ម្ពេះដៅកនុង្ផទេះដរើលដងងួន រកាកូនៗ ម្បស្ធ់រ៌ម្ពហា 
កូនដៅអាចរស្យ់លស់្ខុុ្រ កក់ដៅដ ភរិរយ ពឹង្ដលើគុណមាដ យ។ 
 

 



๖๓ 

  

                                  ដខ្នើយស្ខុុ្រ 

ដលល ដរ៉ាជាដខ្នើយ ដកើយកក់ដៅដ              ដខ្នើយដគង្ដកើយដៅ យល់ស្ខុុ្រ 
ដខ្នើយកូនលល ប់ដកើយ ពតិភរិរយ           ម្តជាក់ម្តជំុ ជាប់ចនិាត ។ 
ដ េះបីរស្ដ់ៅកនុង្ខ្ទរតូច                  យលហ់ក់បីែូចឋានដ វត 
វមានស្្រឹថ្ស្ែ៏្អស្មចរយ                      ចញខ់្ទរដរតដ  មាតថ្ងល។ 
កដនទលកក់ជាកដនទលម្ពហា                ផដលក់ដីស្ខុុ្រដរៀង្រាលថ់្ងៃ 
កូនដគង្លក់ស្ប់្យលម់្តឹង្ថ្ម្ត          ដម្ពាេះមានមាដ យថ្ងល ផដលក់ដីស្ខុ្ររនា... 

                     ម្គសួ្មរ 
ម្គួស្មរកក់ដៅដ ដៅជំុោន   ជាភាពររនាថ្នជីវតិ 
ចំណង្ដរម្តីដឆ្ងព េះញាតរិតិត  ញុាងំ្ភាពស្មនលស្និ ធម្បណីតថ្ម្ក។ 
ម្គួស្មររុង្ដរឿង្ែបតិស្មរគាី ម្គប់ោន ស្រភីរួបរួរថ្ែ 
ការងារស្ស្មលធៃន់ជួយលកថ្ល ដកើនផលម្បថ្ពជាក់ថ្ងលថាល ។ 
ម្គួស្មរងំុ្ដង្ើង្មានស្រិ ី  នាដំជាគនាជ័ំយោប់ម្បាថាន  
ម្គួស្មរជាម្តួយស្ទយួរោឋ   ដងជាតដិខ្ររារស្គ់ង់្វង្ស។ 
ម្គួស្មរដកសរកានដស្មនដម្តណជាត ិស្មរគាីដម្ពាង្ម្ពាតជាតដិយើង្រុង្ 
កមាល ងំ្ម្គួស្មរដវញជាធលុង្         ដខ្ាររស្យ់រូលង់្គង់្ែរាប។ 

 



๖๔ 

  

                               ពនលត់ដភលើង្កនុង្ 

ភាស្តិកលាណបុរាណដចង្ចរ   ស្៊ាសូ្មល ប់ចុេះបា រកា ុកដរ 
ស្៊ាលូចិ ូកចុេះកណាដ ល ដនល   ស្រូកំុដអាយដតដភលើង្ដអេះផទេះ ។ 
ដបើដភលើង្ឆ្ងបឈលួដរាលែុតលដំៅ    លំបាកដពកកូវម្តូវស្ៃតួម្កពេះ 
ម្គួស្មរដហចធនជន់ភាពវនាស្    ដ េះម្បឹង្បន់ម្ពេះ ម្ពេះជួយរនិបាន ។ 
ដបើដភលើង្ដអេះឈលួដរាែុតម្គួស្មរ    រាល់រូបអាតា ដស្មកាឥតស្ស្មនដ 
ម្កហល់ម្កហយ ងំ្ចតិដ ងំ្ម្បាណ  ផុតកដីដកសរកានតស្គ៌ួស្ខុ្ស្រិ ី។ 
ដចនេះដហើយគបបីគតិគូររកា     កចិចកនុង្ដគហស្ ធៃន់ហសួ្វស្យ័ 
ពនលត់ដភលើង្កនុង្ស្ស្មយ ុកខស្ស្មនដភ័យ    ដរៀនអធាស្ស្យ័ដ ើបស្ខុ្រង្ាល ៕ 

                                       គុណ 

រនុស្សលអដស្មរនស្សចំដពាេះគុណ ងលឹង្ដងលង្ស្ស្មលធៃន់បុណយបុពវការ 
គុណដរ៉ាគុណពុកគុណស្មស្មដ  គុណលអថ្ងលថាល ដម្បៀបពំុបាន ។ 
គុណមានដម្ចើនដ ៀតញាតគួិរច ំ កត់ម្តចំណាកុំេះខ្ក្ន 
គុណកលាណរតិតញាតសិ្នាដ ន គុណមានែល់ម្បាណស្ស្មនដ ុកាខ  ។ 
ដបើស្និែឹង្គុណជន ងំ្ដនេះ រនិគួរម្បដហស្ដធវស្ចនិាដ  
ដធវើជារនុស្សលអកតញ្ាតូ  តបស្នង្ផលាដោយម្បថ្ព ៕ 



๖๕ 

                           ដស្ពម្បាជញបានម្បាជញ 

កនុង្ការរស្ដ់ៅរនិម្តូវដធវស្ ម្បដហស្ដស្ពពាលដធវើជារតិត 
គបបីដម្ជើស្ដស្ពម្បាជញបណឌិត ដជៀស្ពាលឧម្កែិឌនាអំនតរាយ ។ 
បណឌិតនាដំយើង្ដអាយចំដរើន បដង្្ើនម្បដយជន ផល ងំ្ឡាយ 
ជូនខ្លួនជូនញាតរិាល់រូបកាយ ដស្បើយ ុកខខ្វល់្ វ យឆ្ងៃ យវនាស្ ។ 
បណឌិតគតិម្បាជញនាផំលូវលអ  គំនតិបវរភលឺលអលអេះ 
ម្បយត័នម្បដយង្ម្បដយជន ចាស្ ់ ជីវតិម្តចេះដោយរង្ាល ៕ 

                                ពាលនងិ្បណឌិត 

ពាលដមល ដតង្អាង្កមាល ងំ្បាយ បណឌិតម្គប់កាយអាង្ម្បាជាញ  
ពាលដមល រនិដចលចតិតបញស្ា បណឌិតករុណាដរតត ស្តវ ។ 
ពាលអវជាា ដម្តកការគុណ  បណឌិតស្មង្បុណយម្បឹង្ែុស្្ត់ 
ពាលដមល នាលំាភដអាយបង់្បាត់ បណដិតកមាច ត់អស្ឧ់បម្ ព ។ 
រវាង្បណឌិតនងិ្ពាលដមល    ដតើរួយណាដៅគួរដស្ពគប់ 
ដែើរបីស្មង្ខ្លួនគួរដោរព  រស្ដ់ៅមានភ័ពវស្ខុ្ដកសរកានដ ? 



๖๖ 

                                       អានដកើនម្បាជាញ  

កូនដអើយចូរកូនខំ្ស្កិា  ហត់អានអកខរាភាស្មដយើង្ 
អានដម្ចើន ដចេះដម្ចើន ដកើនងំុ្ដង្ើង្ រុង្ដរឿង្ម្បាជាញ  ថាល គំនតិ។ 
ចំដណេះកនុង្ដលាកមានដម្ចើនណាស្ ់ ដរៀនស្មូ្តដអាយចាស្ជ់ាក់លអន់លអិត 
ដចេះរួយ ចូរកូនដចេះដអាយពតិ គឺដចេះស្មនលស្និ ធ គំនតិម្បាជញ។ 
គំនតិលអៗ ដម្ចើនដម្កលថ្ម្ក អនកម្បាជញដតង្ថ្លដស្ពឥត ល្ ច 
គំនតិរនិ ល់ជាអំណាច  ម្បាជញយកជាប់ខ្លួនម្គប់ សិ្ ី។ 
ពម្ងី្កម្បាជាញ ដអាយពណ ណរាយ ជីវតិស្ស្ស្ស់្ស្មយដោយស្រភី 
រេះគតិគន់គូរម្គប់វធីិ  គំនតិរូលរីរ ផុស្ដចញពីការអាន។ 

 

                        ដនឿយគំនតិរតឹម្បដយជន  

ជនមានស្មារតីែ៏ ា្ ប់ខ្ាួន               រដរង្ដងងួនស្ៃនួគំនតិ 
ស្ដង្្តស្មាា ល់ដរើលពនិតិយ            ពចិរណ៌លអន់លអិតដ ើបដែើរដៅ ។ 
ម្បឹតដម្បៀង្ជារុនគន់គតិដស្ស្ច      រថំ្ពថ្លដលចដញករាក់ដម្ៅ 
ដរៀបចំ ុកោក់ ន់មានផលូវ  រនិដអាយស្លដ់ៅនាដំៅហាង្ ។ 
ស្៊ាដូនឿយជារុនស្ស្ណុកដម្កាយ   ការពារដម្កង្ដលល យលល ក់គនលង្ 
ស្វេះដស្វង្ដកើនផលម្បដយជន ផង្     លេុះដម្កាយដពលអលង្មានស្វុតតិភាព ៕ 



๖๗ 

  

                                       គតិ 

គតិដហើយ ដហើយគតិរតឹកង្វល់ ខ្វល់ដអើយ ដអើយខ្វលយ់លរ់និជាក់ 
គតិគូ គូគតិឥតមានអាក់  រតឹហក់ ហក់រតឹចតិតហាង្ដៅ។ 
គតិចង់្ ចង់្គតិខឹ្តខំ្ដ ើង្ ដអាយដង្ើង្ ដង្ើង្ដអាយលយផុតដមល  
គតិម្បឹង្ ម្បឹង្គតិស្និ ធដោលដៅ ម្ជេះដម្ៅ ដម្ៅម្ជេះចាស្ប់ានភលឺ៕ 

 

                                   ដបើដចេះ 

ដបើដចេះ រកាដងវន័ិយ   ចកភាពអម្បយិពាលដៅមា៉ាន 
ម្បម្ពឹតតកដីលអែ៏កលាណ  ែលដ់ៅស្នាត នម្កុរម្គួស្មរ។ 
ដបើដចេះ ដចេះស្មាល់គុណធរ៌  ស្មង្អំដពើលអដោយដរតត  
ដម្ជារដម្ជង្បង្បអូនញាតកិារ ដស្មា េះដស្ាើភាពោន ផុតចំដបង្។ 
ដបើដចេះ មានដតស្ញ្ញា ប័ម្ត  រនិខុ្ស្លាស្តវបំពាក់ដស្នង្ 
បានម្តឹរអំនួតអួតដកដង្ៗ  ចតិតគំនតិវញិដរង្មស្ា។ 
ដចនេះដចេះ គួរដចេះស្មាលត់ថ្រល  គំនតិម្បថ្ពវន័ិយថាល  
ម្បម្ពឹតតកនុង្ធរ៌រនិមស្ា  ដនាេះស្រដៅថា ដចេះខ្លឹរម្បាជញ៕ 

          ម្គ ូ

ម្គូរួយថ្ងៃ  ថ្ងលដស្ាើម្គូ រួយជីវតិ   គបបីគតិ ផតិតផតលគុ់ណ ដោយគនលង្ 
ដ េះវយ័ណា ដបើស្មកស្រ ជាដរៀរចបង្ កំុដ ើយអាង្ ដពើម្បមា ដកើតដ ស្ម។ 
ម្គូអាចរយ ដៅ ីណា ក៏ស្ងឹ្មាន ឲ្យដតហ៊ា ន ដរៀនពនិតិយ ពតិដឃើញថា 
អាម្កក់លអ ស្មដមា  នូវម្បាជាញ   ស្ ុធដតជា ម្គូអាចរយ ថ្នរនុស្សដលាក៕ 

ការអប់រ ំ

ការអប់រ ំពតិពំុម្គប់ ម្ោន់ដៅដ ើយ ដបើកដនតើយ ដង្ើយភាល ត់ដភលច ដរឿង្គុណធរ៌ 
ដចេះែល់ណា គួរយលថ់ា ដស្ចកតីលអ  រតឹបវរ ដបើពូតផតុំ  ផសំចំដណេះ។ 

ជំនាញណា ក៏ រ រ គុណធរ៌ដែរ ដចនេះគួរដង ងួនរកា ដអាយវដិស្ស្ 
វស្មលខ្ពស្ ់រស្ម្បថ្ព ថ្អនតម្រេិះ  ដ ើបដៅដចេះ នាជីំវតិ ភលឺពណ ណរាយ។ 

ដោលដៅធំ ខ្ពស្ឧ់តតរ គឺស្មូ្តដរៀន  ម្បឹង្ដម្បង្ដម្បៀន ម្បដៅខ្លួនស្ៃនួចតិតកាយ 
ដកើនគុណធរ៌ ដង្ើង្ដករ ដិ៍ដ ា្េះយស្ស្សុ្ស្មយ រស្ស់្បាយរស្មយ ុកខស្ខុ្ម្គប់ម្ោ៕ 

 



๖๘ 

               រនុស្សពូដក 

រនុស្សពូដក ម្តូវដតម្បឹង្ ពឹង្ខ្លួនរុន        
ដចៀស្ស្៊ាយស្៊ានុ កុនកាងំ្កក ស្ក្ម្បាថាន  
រស្ជ់ារនុស្ស ដ េះម្កីម្ក យ៉ាកយ៉ាង្ណា    
គួរគតិថា ដជាគវាស្នា ដយើង្ដកបាន។  
រនុស្សពូដក មានហរូដហ ដលើដលាកយិ     
 ងំ្ម្បុស្ស្ស្ ីខ្ាីឃ្លា តដធវើ  ដរ ើម្គប់ម្បាណ 
រនិបដណាដ យ ដអាយអភ័ពវ រតឹឥតស្ស្មនដ   
 ុកខប៉ាុនាា ន ម្បឹង្ម្ចនដចល ដោលរកស្ខុ្។ 
រនុស្សពូដក ដតង្ងួនដង កដីអំណត់           
ស្៊ាដូនឿយហត់ បត់ដបនម្តូវ ដៅតម្តុក 
ងាកដរើលដម្កាយរនិដលល យដភលចដោល្ង្រុខ្  
គង់្ស្ស្ណុកបានដស្មយស្ខុ្ជម្ងុ្កភ័ពវ។  

                ដរៀនស្រួ ដែញដោល 

តស្៊ាដូរៀនស្មូ្តរនិម្បដហស្ ដស្វង្រកចំដណេះ ស្ស្ង់្ម្បាជាញ  
គំនតិែុេះោល រកីភលឺថាល   ដោេះស្ស្មយបញ្ញហបានដជាគជ័យ។ 
 មាល ប់ដរៀនស្មូ្ត ដរៀនគតិគូរ ដបើអៃលស់្រួម្គូ  ន់ងាីៗ 
កំុ ុក លដ់ភលច បង់្ឥតន័យ ដចនេះម្តូវលកថ្លស្រួដែញដោល។ 
ស្រួម្គូអាចរយណាដែលដចេះ ដែញ លតំ់ដរេះ ក៏កំុដចល 
ស្ស្មវម្ជាវបដនថរលេុះែលដ់ោល គំនតិរនិដ ល ស្សុ្ស្មយពណ ណរាយ... 



๖๙ 

  

                            ដរឿង្អួតអាង្  

កំុអួតអាង្ម្ ពយរបស្ដ់ម្ៅ  ដម្ពាេះដពលស្មលប់ដៅរនិយកតរ 
ដបើម្ ពយ ុចចរតិពតិជាប់ស្មនរ ោរដោយ ឹកដភនកជនម្កីម្ក។ 
កំុអួតយស្ស្ក័ដិខ្ពស្ហ់សួ្ដរឃ អួតម្ជួស្ម្ជុលដពករនិដែលលអ 
យស្ធំពំុដស្ាើចតិតដស្មា េះស្  លអលអេះដោយធរ៌ស្បបុរស្។ 
កំុអួតចំដណេះដចេះដលើស្ដគ  អួតធុង្ ដ រដករ ដិ៍ខ្ាួរដ ា្ េះ 
ធរាតអនកដចេះ  ដចេះស្មបដម្ពាេះ ដចេះរស្ខ់្ពង់្ខ្ពស្ក់នុង្គុណធរ៌។ 
កំុអួតស្ម្រស្ថ់ាស្ស្ស្ឯ់ក  អួតចញដ់បាកដភនករនិបវរ 
រនុស្សស្មអត ស្មអតដម្ពាេះគំនតិលអ ស្តរករិយិថាល ម្បថ្ព។ 
ខ្លឹរស្មរថ្នរនុស្ស គឺបញ្ញា   រួរចតិតដរតត  នងិ្ ខ្នតី 
ដបើរស្ស់្ខុ្ស្មនដមានស្រិ ី  ម្បដស្ើរដលើស្អវីៗកនុង្ដលាក។ 

 
 

កំុអួតម្ ពយ អួតយស្ អួតចំដណេះ ម អួតស្ម្រស្ ់ដែលជារបស្ដ់ម្ៅខ្លួន។ 
ដបើចង់្អួត គួរអួតដតគំនតិលអម្បដស្ើរ នងិ្ ករិយិម្បថ្ពរបស្ដ់យើង្ដតរា៉ាង្ ដម្ពាេះ
 ងំ្ដនេះ ជាខ្លឹរស្មររបស្រ់នុស្ស។ 



๗๐ 

                                    វន័ិយ 

វន័ិយរនិដរនចាប់មាម្ត             ដតជាបតិអស្ច់ាប់កបួន 
វន័ិយស្រំាប់អប់រខំ្លួន  ជាកបួនដឆ្ងព េះរកស្នតិភាព ។ 
វន័ិយគឺការស្ម្ងួ្រចតិត             ករិយិម្បណីតកនុង្រដបៀប 
ជាស្លីធរ៌ខ្ពស្យ់ស្ម្ជួតម្ជាប     ថ្ងលងនូរជាលាភស្គ៌ួដស្រ ី។ 
តថ្រលវន័ិយខ្ពស្ប់រមាណ       ញាតដិខ្ារកលាណគួរលកថ្ល 
ម្បឹង្ដម្បង្ដងងួនដោយម្បថ្ព ជីវតិមានន័យស្ខុ្ឧតដរ ៕ 

                                   ភលឺស្មវង្ 

ភលឹដោយម្បាជាញ ថាល ពណ ណរាយ  បណដុេះឧបាយស្ស្មយម្គប់កាល 
ផដលក់តីស្ង្ឃឹរែ៏វស្មល  ដលើថាន លជីវតិពតិស្ខុុ្រ ។ 
ស្មវង្ដោយស្មារតីភាញ ក់រលកឹ រថំ្ពលាៃចម្ពឹកភាពស្រររយ 
ម្បម្ពឹតតស្ចុរតិធរ៌ឧតតរ  កនុង្ចតិតភរិរយពំុមានហាង្ ។ 
ភលឺស្មវង្ម្បាជាញ នងិ្ស្មា រតី  នាសំ្គ៌ួស្រិលីអកនលង្ 
ជីវតិម្តកាលស្ស្ស្បំ់ម្ពង្  ដវញម្កង្ចំណង្ស្ខុ្រង្ាល៕ 

 



๗๑ 

                         ស្រដីហសួ្ជួស្រនិបាន 

«រនាបបាស្យ់ករនាបជួស្  ស្រដីម្ជុលហសួ្ដរដចបាន?» 
ដនេះគឺពាកយពតិពីបុរាណ  ម្បថ្ពកលាណោស្អ់ាតា  ។ 
រុនស្ដគីបបីគតិស្ញ្ាងឹ្  រនិដពាលហវងឹ្ ងំ្ដ ស្ម 
ដម្កង្ដពាលពាកយខុ្ស្ដ ច្ េះតម្មា  ុកខដម្ពាេះដវាហឥតម្បតិដម្បៀង្ ។ 
ភាស្មពដិរាេះដម្ពាេះអតថន័យ  ស្រររយម្បថ្ពឥតលដំអៀង្ 
ស្ដនីាមំ្បដយជន ែរាបដរៀង្ ដចនេះគួរផ្លទ ត់ដផទៀង្រុនវាច ៕ 

 

                              ភាស្ម 

ភាស្ពដិរាេះដម្ពាេះអតថន័យ      ន់ភលន់ម្បថ្ពថ្លតរកាល 
ជាពាកយស្ចចៈលអវស្មល        ស្ពវស្ព័ទអរាលស្ងឹ្ម្បដយជន  ។ 
ភាស្មម្បកបដោយចនិាត      ស្ដនាដ ស្ដរតត លអោា នែូច 
ជាម្ប ីបភលឺកនុង្រដនាច     រស្ារុីង្ដរាចន ែលជី់វតិ ។ 

                                  ពាកយលអ 

ពាកយដពចន  ូនាា នណាដែលលអ ម្បកបដោយធរ៌ស្នតិភាព 
នាចំតិតបានស្ៃប់ជាម្ ពយលាភ ស្មដប់ជាក់ម្ជួតម្ជាប ម្បឹង្បែបិតតិ។ 
ពាកយណាោស្ដ់តឿនដម្កើនរលំឹក   ញុាងំ្ចតិតដអាយនឹក ីកានដស្មៃ ត់ 
 ដនទញចសំ្មទ ត់ ដលង្បង់្បាត់     ស្តរិនិ ច្ ត់រស្មត់ឆ្ងៃ យ។ 
ពាកយម្បាជញម្បដៅដោយស្ដនាដ ស្ គួរកំុដលល យដថាល េះ ដម្កង្អនតរាយ 
ស្មដប់ដោយបញ្ញាថាល ពណ ណរាយ នាសំ្ខុ្ស្បាយអដង្វង្ដហង្៕ 



๗๒ 

 

 

                              ែឹង្ខុ្ស្គួរដក 

ជនណារលកឹពីកំហសុ្  ស្វេះដស្វង្លាង្ដ ស្ដោយដស្មាេះស្ 
ម្បឹង្ដម្បង្ដកខ្លួនដអាយបានលអ ជនដនេះកម្រមានកនុង្ដលាក ។ 
ជនខ្លេះែឹង្ខុ្ស្រនិគតិដក  ចតិដពាលដមល ដអដស្មាកគដម្ោក 
ដបរភ័នដកំហសុ្ថាជាដជាគ  លេុះករាវលិរកដ ើបស្មដយដម្កាយ ។ 
ដរឿង្ខុ្ស្ដរឿង្ម្តូវមានធរាត ខុ្ស្ម្តឹរជនណាដែលបដណាដ យ 
ភាល ងំ្ដភលចស្មារតីស្លីខ្សត់ដខ្ាយ ជាដហតុនាដំលល យផុង្ជីវតិ ។ 
ដបើស្និែឹង្ខុ្ស្គបបីដក   ឧស្ាហ ធួនដងចតិតគំនតិ 
ដ ើបរស្ម់ានន័យដកសរកានដពតិ ស្មាលស់្គ៌ួស្មុ្កឹតនតិយររនា ៕ 

       ផលូវដវៀចរនិបង់្ ផលូវម្តង់្រនិដចល 

ផលូវម្តង់្ជាផលូវជតិ     ផលូវដកាង្ពតិជាផលូវឆ្ងៃ យ 
ផលូវលអស្ខុ្ែលក់ាយ  ផលូវអនតរាយនាវំបិរតិ ។ 

ផលូវដវៀចរនិបង់្ដបាេះ  ផលូវម្តង់្ដស្មា េះក៏ស្មុ្កឹត 
ផលូវណានាសំ្ខុ្ពតិ  ផលូវញាតរិតិតគួរយម្ត ។ 



๗๓ 

  

                            ដធវើខុ្ស្ ម្តវូដចេះដក 

បុគាលែឹង្ខុ្ស្ដោយខ្លួនឯង្ ម្បដស្ើរថ្ម្កដលង្កនុង្ដលាកា 
ដម្ពាេះអាចដកខ្លួនបានថ្ងលថាល   ន់ដពលដវលារនិម្ជួស្ឆ្ងៃ យ។ 
បុគាលភាញ ក់ខ្លួនដហើយស្វេះដស្វង្ ដកកុនខ្លួនឯង្ផុតអនតរាយ 
ផុត ុកខផុតដ ស្ភ័យដស្មកស្មតយ អាចស្ខុ្ស្បាយស្មរជាងាី។ 
ដបើដឃើញបុគាលណាដកខ្លួន  ញាតរិតិតគួរងួនដងខ្នតី 
ស្ដនាត ស្ករុណាអធាស្ស្យ័ ផតលនូ់វអភ័យជា នផង្។ 
តបតិអីរនុស្សដលាករដរង្ខុ្ស្ មាន ុកខមានដ ស្មានឆ្ងា អំាង្ 
ដបើខុ្ស្ដហើយដកចកដៅហាង្ ផតលឱ់កាស្រតង្ ដែើរបីស្ង្ារជាតមិាតុភូរលិអ... 

ដបើស្និរនុស្សកនុង្ស្ង្ារ រនិផដលឱ់កាស្ ដអាយអនកម្បម្ពឹតតខុ្ស្ដកខ្លួនដ ដនាេះ ដនាេះ
រនុស្សខុ្ស្ នឹង្ដៅដតខុ្ស្ជាដរៀង្រហតូ ដហើយបញ្ញហនានាកនុង្ស្ង្ារ ក៏រនិងាយដោេះ
ស្ស្មយដ ើយ។ ផទុយដៅវញិ ដបើរនុស្សអាម្កក់មាន ក់ អាចដកខ្លួនបានជារនុស្សលអវញិ 
ដនាេះស្ង្ារដែលដយើង្រស្ដ់ៅ បានម្បដស្ើររួយកម្រតិ។ ដបើមានអនកដចេះដកខ្លួន 
កាន់ដតដម្ចើន ស្ង្ារជាត ិនឹង្រតឹដតម្បដស្ើរដ ើង្ៗ។ រា៉ាង្ដ ៀត ឫស្គល់ថ្នការ 
ោស្ដ់ ស្ ណឌែល់ឧម្កែិឋជន ម អនកដលាើស្ចាប់ គឺដែើរបីពន័ិយ ដអាយដចេះដក រនិ
ដរនដែើរបីផដនាទ ដអាយជន ងំ្ដនាេះ លចិលង់្ វនាស្អនតរាយដនាេះដ ។ ែូដចនេះ ដបើដយើង្
ែឹង្ថាខ្លួនបានម្បម្ពឹតតខុ្ស្ ដយើង្ម្តូវហ៊ា នដកខ្លួនឯង្, ដបើដយើង្ដឃើញដគខុ្ស្ ដយើង្
ម្តូវជួយដណនា ំ ញដអាយម្តូវរកវញិ, ដបើដយើង្ដឃើញដគចង់្ដកខ្លួន ដយើង្គួរផដលឱ់
កាស្។ ម្បដយជន ដៅរុខ្ គឺស្ង្ារជាតដិយើង្ បានស្ខុ្ស្បាយជាង្រុន។  

 



๗๔ 

  

                             ូកដៅ កំពង់្ដៅ 

វរបុរស្ដខ្ារបុរាណ  លល ប់បានដពាល ុកដម្បៀនម្បដៅ 
ោស្ដ់តឿនស្មារតីអស្កូ់នដៅ ងវីដបើ ូកដៅដៅកំពង់្ ។ 
 ូកែូចជាខ្លួនស្ៃនួអាតា   ដចញចរយម្តបាត់ស្នូយស្ងុ្ 
ស្លដ់ៅដករ ដិ៍ដ ា្េះរស្យ់រូលង់្ ដម្បៀបែូចកំពង់្គង់្រនិដម្ប ។ 
ដចនេះដហើយគួរម្បឹង្ពម្ងឹ្ង្ចតិត ែុស្្ត់គំនតិបញ ធិពូដក 
បដង្្ើនម្បដយជន ដម្ចើនហរូដហរ បនសលជ់ាដករ ដិ៍យរូអដង្វង្ ៕ 

                                កស្មង្ខ្លួន 

ជនណាភាញ ក់ខ្លួនដហើយម្បឹង្ដក ចកជាតដិបា៉ាដ ដែលលល ប់មាន 
ខ្តិខំ្ស្វេះដស្វង្ស្ងាវ តដរៀន ស្មដប់ពាកយ ូនាា នដម្បៀនអាតា  ។ 
ជនដនាេះនឹង្បានជាបណឌិត  ដោយោស្ដ់តឿនចតិដម្កតិយកាយ 
ពាយរស្ម្ងួ្រស្ពវវាច  ស្នសំផលាដោយដស្មាេះស្ ។ 
បណឌិតដតង្ខ្តិខំ្ដកថ្ខ្  គូរគតិម្បថ្ពកនុង្កដីលអ 
ពាយរដម្តៀរចតិតឋបិវរ  ដចតនាដោចរណ័ធរ៌ស្ចុរតិ ៕ 



๗๕ 

  
     តក់ៗ ស្ចុរតិ 

របរស្ចុរតិឥតហាង្ដៅ  ស្របូរញាតដិៅដចររាប់រក 
រលប់ញាតមិ្តជាក់ជាជម្រក  ចកផុតវដិយគរួបរតឹម្បាណ។ 
តក់ៗតក់ៗដពញបំពង់្  តក់ៗដនាេះគង់្រស្ដ់កសរកានដ 
ស្រិសី្សួ្ដដីង្ើង្កលាណ  រាក់ ក់ស្នាដ នរាល់ វិា។ 
តក់ៗ ដោយលអស្ស្ចុរតិ  ដស្មភាម្បណីតចតិតររនា 
ជីវតិថ្ងលងនូរចកករាដពៀរ  រស្ស់្ខុ្នឹង្ោន នរិនដរ  ដអើយ... 

                         ដស្មាេះម្តង់្ 

ភាពដស្មាេះម្តង់្    ជាគុណធរ៌     ែ៏ម្តកាល 
លអវស្មល          ស្បញ្ញា ក់        កតីស្ចុរតិ 
រនិដវៀចដវរ         ដងដស្ថរភាព   ដស្នម្បណីត  
ញាតឆិ្ងៃ យជតិ      ដជឿ ុកចតិត       ដៅរាប់អាន។ 
កនុង្ដចតនា        ធរ៌ករិយិ   ចកភូតភរ 
ដម្បៀបែូចពរ     ស្ស្ស្ភ់រិរយ   ងំុ្ដង្ើង្ថ្ាន 
រស្មយ ុកខ        អស្ដ់ៅហាង្    កនុង្ស្នាត ន 
ជីវតិកានត      ម្បាណដស្នស្ៃប់   វស្ ុធថ្ម្ក៕ 

 



๗๖ 

 

 

 

 

 

 

                            ដស្នហដភលើតដភលើន 

ដស្នហដភលើតដភលើនដម្បៀបអនាទ ក់     អនកលដលង្លល ក់ ក់ថ្ែដជើង្ 
ឈអឺស្ ់ងំ្ដគអស្ ់ងំ្ដយើង្ ដភលើតដភលើនកនុង្ដភលើង្ដៅតណាហ ។ 
ដស្នហដបបដនាេះជា រុណ  ដថ្ាលដ ស្ដស្នធៃន់ដលើដលាកា 
រស្ដស្នហ ដផអររុតចុង្បនាល    ឈដឺពើតឱរាដ ល្ ចផាថ្ម្ក ។ 
ដស្នហដភលើតដភលើនភាល ត់ចូលដភលើង្ រាលែូចចំដបើង្ឆ្ងបដអេះថ្ម្ព 
ដបើចតិត ន់ស្ស្មលដម្ពើលអម្បយិ  ដភលើង្ដស្នហ ម្បលយ័កស័យអស្ប់ញ្ញា ៕ 

                                   ការពារ 

មានថាន  ំពិវរួយដៅកនុង្ដលាក អាចពាបាលដរាគម្គប់ម្បការ 
ផដល់ភាពស្ខុ្ស្មនដស្ស្មនដ ុកាខ  ថាន លំអថ្ងលថាល គឺការពារ ។ 
ការពារជាថាន ដំស្នស្កដិស្ ិធិ ដស្ស្មចស្ស្ង់្ជីវតិរ ិធររនា 
ឈនេះកដីម្បមា ដធវស្ខ្ាី ា្   រស្ច់កដវ នាយូរអដង្វង្ ។ 
ការពារម្បដស្ើរជាង្ពាបាល ដចៀស្ដម្ោេះម្គប់កាលស្ស្មលចំដបង្ 
គបបីពាយរខំ្ខ្នេះដខ្នង្  ម្បឹង្ដម្បង្ការពារផុតអនដរាយ ៕ 

                              អំពលិអំដពក 

អំពលិអំដពកភលឺដផលកថ្ម្ក  បដញ្ចញរស្ាដីអើតឆ្ងយ 
ដ េះរាម្តីកាលអ័ពទយ៉ាង្ណា គង់្ចរយម្តចងំ្អង់្អាច ។ 
ភលិបដភលត ដផលក ៗ ដផ្លល េះភលឺដស្ស្ រនិរពឹំង្ដខ្ពតិែូចម្បាជញ 
ពឹង្រង្សីឯង្ដស្ង្បាចស្មច តបតិដោយអំណាចថ្នបញ្ញា  ។ 



๗๗ 

  

 លដំ ន 

លដំ នកាយចតិតនងិ្វាច  ដៅកនុង្ស្មស្នាម្ពេះម្ ង់្ញាណ 
យកម្ពេះម្ត័យរត័នដធវើជាស្មពន  ដែើរបីដែើរ្នចកផុត ុកខ។ 
ឱនអង្ាម្តង្ពរបួនម្បការ  ស្មអង្ចតិតម្ជេះថាល ម្បាថាន ស្ខុ្ 
រកាស្លី នតដៅរុខ្  ស្នសំបុណយ ុកពឹង្ម្ោដម្កាយ។ 
បដងាអ នចតិតដៅកនុង្ធមាា   ដោរពវនាទ ពំុដថាល េះដលល យ 
បុណយជាកុស្លហចុផលដអាយ រស្ដ់ៅដស្ពដស្មយស្គ៌ួស្ខុ្ស្រិ.ី.. 

                     ម្ពហាររនា 

កូនបានកក់ដៅដ កនុង្ជីវតិ  ដៅដពលបាននតិយជតិមាដ យថ្ងល 
បានដឃើញបានយលភ័់ង្គ្កដរាល់ថ្ងៃ វស្យ័ែូចបានម្ ពយដ ពា។ 
ដស្ចកដីស្ស្ឡាញអ់នកមានគុណ ដម្បៀបែូចដស្ស្បុណយរហមា    
ញុាងំ្ដអាយជីវតិកូនដស្មភា ម្គប់ដពលដវលាស្ស្ស្ម់្តកាល។ 
កូនអាចញញរឹដម្ពាេះដតអនក ដរើលដងងនរថាន ក់រា៉ាប់ធៃន់ស្ស្មល 
កូនយល់ចតិតអនកជាក់វស្មល ជាថាន លស្ខុុ្រ  ភរិរយ ម្ពហាររនា... 
 
ស្រូដអាយរនុស្សស្តវ ងំ្ឡាយកនុង្ដលាក មានភាពកក់ដៅដ ដនេះជានចិច! 



๗๘ 

  

                                ការ ូនាា នកូនដៅ 

ស្ស្ឡាញកូ់នដៅម្បដៅបានលអ ដោយពាកយបវរ ស្រររយម្បថ្ព 
កំុអាង្កមាល ងំ្ វាត់ដជើង្ដបុើង្ថ្ែ រួលកដិចដជរថ្វ ដអាយដកាង្រអារ។ 
កុមារតូចៗ  ន់ដខ្ាយកមាល ងំ្ រនិអាចតតងំ្អំដពើហងឹ្ា 
ស្រូចតិតពុកដរ៉ា ម្គូ បា អាចរយ អប់រកុំមារ ដោយស្នតិភាព។ 
ស្ដនាដ ស្កូនដៅដោយកដីស្ស្ឡាញ ់ ដកាង្ដោរពវញិ រនិបាច់ថ្វ៉ារាប 
ដលាកកាន់វន័ិយ ដៅដពញរដបៀប ដកាង្ស្មាល់ខ្ពស្ ់ប រស្ដ់ៅថ្ងលងនូរ។ 

 

                       លត់ដែក ន់ដៅដៅដ  

ចស្ថ់ាលត់ដែក ន់ដៅដៅដ       ដម្បៀនម្បាប់កូនដៅ ន់ដៅដកាង្ 
រនុស្សលអកម្រលអឯង្ៗ          បុរាណថាល ដងលង្ដចង្ផ្លដ ចំាស្។់ 
ែំុដពម្ជរួយម្ោប់រនិ ន់ថ្អន  វស្យ័ែូចងារាយដស្អកស្េ្ះ 
លេុះថ្អនរួចដហើយភលឺម្តចេះ   រស្ាលីអលអេះចងំ្ពណ ណរាយ។ 
ដកាង្វញិរនិខុ្ស្ពីែំុដពម្ជ              ដបើថ្អនរដំលចរាលរូ់បកាយ 
 ន់ដៅវយ័ដកាង្ងាយដោេះស្ស្មយ   ជីវតិែូចផ្្លយរុង្ដរឿង្ជាត៕ិ 

 



๗๙ 

 

 

  

                          ដបើមាដ យដតរួយ 

ស្ខុ្មានកនុង្ផទេះដម្ពាេះដតមាដ យ រនិដៅដ ម្កហយដភលចរុខ្ងារ 
ស្ដនាដ ស្ម្បណីកូនស្ៃនួភាៃ   ផដល់ភាពររនាស្ខុ្ស្បាយ។ 
ស្និដបើរនុស្សដលាកែូចបង្បអូន ដោរពលដំ នញាតជិតិឆ្ងៃ យ 
ស្ស្ឡាញែូ់ចកូនដហើយនឹង្មាដ យ ដលាកយិពណ ណរាយស្ខុ្កនលង្។ 
ស្ខុ្ដម្ពាេះជួយោន កនុង្ម្ោម្ក ម្ោអត់ម្តែររនិដបាេះបង់្ 
ម្ោភ័យស្ដង្គ្ងាា េះផុតដៅហាង្ ម្បឹង្ដម្បង្ចរលង្យកអាស្មរ។ 
ដនាេះដៅចូលថ្ម្ពមាដ យជារួយ ដចេះគតិគូជួយស្ស្មយបញ្ញហ 
រកាបង្បអូនញាតតិការ  ែូចដែលមាតរកាបុម្ត ។ 

                          ចដង្អៀតម្តឹរផទេះ 

ងវីផទេះចដង្អៀតញាតជំុិដៅ  ដតរស្ក់ក់ដៅដ កនុង្ចនិាត  
តបតិអស្ញ់ាតដិៅម្គប់អាតា  ជួយយកអាស្មរឥតរលំង្ ។ 
រស្ខ់្វេះជំរកដស្មកដវ នា  ផដល់លដំៅជាស្ខុ្ស្មនដផង្ 
ញាតឯិង្ដៅឯង្ផុតដៅហាង្ ផទេះតូចកនលង្គង់្កានដចតិត ។ 



๘๐ 

 

 

 

                         វលិវល ់

យដំស្ើច ដស្ើចយ ំជំុជួបម្ពាត់ លត់ស្ារ ស្ារលត់ (១) ស្មទ ត់យ៉ាង្ដស្ទើរ 
ដែើរដែក ដែកដែើរ ម្បាជញដបបដលៃើ ដធវើដស្ៃៀរ ដស្ៃៀរដធវើ ម្តូវ្ង្ខុ្ស្។ 
វលិឈប់ ឈប់វលិ ខ្ាិលឧស្ាហ  ចរលុប លបុចរ ម្តដលង្ដ ស្ 
ពាលលអ លអពាល ដករ ដិ៍ឆ្ងអ បស្សុ្ អូស្រុញ រុញអូស្ រុខ្រកដម្កាយ។  
 

(១) ស្ារលត់ ចតិតគំនតិនងិ្ចំដណេះែឹង្។  

                              ការពាយរលអ 
រនិថាវយ័ណា កនុង្ជីវតិ  ម្តូវរស្ស់្ចុរតិតរស្មាា  
ខឹ្តខំ្ពាយរដធវើកចិចការ  ចដម្រើនផលាដោយផចិតផចង់្។ 
ផចង់្ចតិតគតិលអបវរឯក  ចតិតធៃន់អដនកស្មអតផូរផង់្ 
ស្ៃប់ដស្ៃៀរដម្តៀរចតិតពតិអាចអង់្ ចតិតលអឥតលង់្កនុង្ ុកខដ ស្។ 
ដ ស្ ុកខបុកដរនញដពញដលាកយិ ដងធរ៌ខ្នដីថ្លស្ដនាដ ស្ 
ស្លីធរមាន ម្ប នដម្បាស្ រនុស្សស្តវ ងំ្អស្ ់អស្ក់រាដវរា៕ 

 


