សម្រង់សារព ័ត៌មានថ្ងទៃ ី២៤ ខែកកដា
ក ឆ្ន ាំ២០១៧
១.គេហទ ាំព ័រ គ ើរអរពិល

វត្តបន្ទទយក្បាលចិន ជាឧទាហរណ៍មួយ ននពហុជំននឿ ក្បនុងជីវ ិត្ខ្មែរ

នងងច័ន,ទ ២៤ ក្បក្បកដា ២០១៧ 13:43 នដាយ: ID:11

នេដឹងនហើយថា

វត្តអារាមជាទីតំង

អនក្បនោរពព្ពះពុទធសាសន្ទ។

ប៉ុខ្នត

មានជំននឿត្ដូនតទាំងខ្ផនក្បជំននឿ
និងព្ពហែញ្ញសាសន្ទផងនន្ទះ

ននជំននឿរបស់ពុទធបរ ិស័ទ
នដាយសារពុទធបរ ិស័ទខ្មែរ

នលើព្ពលឹង

នលើអារក្ប្អនក្បត

នទើបន្វើឲ្យវត្តភាេនព្ចើនរបស់ព្ពះ

ពុទធសាសន្ទក្ប៏ក្លាយជាទីតំង ននជំននឿដូនតទាំងអស់ននះ ខ្ដរ។
ជាក្ប់ខ្សតង វត្តព្ាសាទចនទរងសីបន្ទទយចាស់ ឬនៅថា វត្តបន្ទទយក្បាលចិន សថិត្នៅភូមិបនកកង
ឃុំអំពិល ស្សុក្បព្ាសាទាេង នមត្តនសៀមរាប ខ្ដលសថិត្នៅក្បនុងត្ំបន់ នបត្ិក្បភណឌអងគរខ្ដរនន្ទះ
មានទំ ននៀមទមាាប់ ព្បនពណីដ៏ សមបូរខ្បប ព្ត្ូវានរក្បាទុក្ប និ ងបនតនោរពព្បត្ិ បត្តិជាដំ ណនរៀងមក្ប។

នេអាចនឃើញជំននឿចព្មុះននះ ានតមរយៈក្បិចព្ច បត្ិបត្តិរបស់ព្ពះសងឃនិងពុទប
ធ រ ិស័ទ ដូចជា ពិ្ី
សូព្ត្ មនតចនព្មើនព្ពះជនែ សូព្ត្មនតនលើក្បរាសីក្លត្់នព្ោះរ ំនដាះក្បមែ ពិ្ីនៅព្ពលឹង ពិ្ីនដក្បអងកររាប
ព្ពមជា មួយនឹងក្លរត្ុបខ្ត្ងនព្េឿងរណ្ត
ត ប់សាា្ម៌ ាយសី ជម ជានដើម។
តមក្លរសនងកត្ នៅនរៀងរាល់ នងងសីល វត្តននះ មានក្បិចម
ច ួយចំនួន ខ្ដលឧាសក្ប ឧាសិក្លចូលមក្ប
ក្លន់វត្ត មិនព្ត្ឹមខ្ត្យក្បចកាន់ មក្បព្បនេនព្ពះសងឃបុនណ្តណះនទ េឺពួក្បោត្់មក្បនដើមបីឲ្យព្ពះសងឃក្លត្់
នព្ោះ នលើក្បរាសី ឬក្ប៏ន្វើក្បិចចចនព្មើនព្ពះជនែ អាស្ស័យនៅនលើក្លរេន់េូរ នជាេជតរាសីរបស់ពួក្ប
ោត្់។ ព្បសិននបើ នជាេជតរាសី ចងអុលបកាញថា ព្ត្ូវចនព្មើនព្ពះជនែ ព្ពះសងឃនឹងនរៀបចំសូព្ត្មនត
ចនព្មើន ព្ពះជនែឲ្យភាាមខ្ត្មដង នព្រះនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ព្េប់យ៉ងាននរៀបចំទុក្បរួចនស្សចនហើយ។

ជាក្ប់ខ្សដង ក្លរនរៀបចំនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ មាននព្ចើនខ្បបនព្ចើនយ៉ ង េឺនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់សព្មាប់ក្លរចនព្មើន
ព្ពះជនែ មានដូចជា អងករមួយក្បនញ្ជើសព្មាប់ ក្បិចចនដក្បអងកររាប ព្ពមទាំងខ្ផានចក្បទុំ ខ្ផាដូងទុំ , ខ្ផានលាក្ប
មួយ

និងព្ត្ឡាចមួយដាក្ប់នៅជុំោន,

ស្សូវមួយក្បនញ្ជើ

ខ្ដលមាននដាត្សាឹក្បនចក្បមចីមួយធាងមាីនៅចំ

ក្បណ្ត
ដ ល ដាក្ប់នៅ ខ្ក្បបរអងករនន្ទះ។ នព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ខ្ដល្ំជាងនេេឺ ចាក្ប់នចក្បមានបីថានក្ប់ រ ំនលចនដាយ
ក្បបួរក្បាច់ រចន្ទយ៉ ង លអនឆើ ត្ នហើយមាននព្េឿងរណ្ត
ដ ប់នៅពីនលើ សុទធខ្ត្មួយរយ េឺនទៀនមួយរយ
្ូបមួយរយ ទង់ត្ូចៗមួយរយ នំមួយរយ លាជមួយរយ ផ្កកមួយរយ ព្ាក្ប់មួយរយ។ នៅពី មុមចាក្ប់
នចក្បននះ មានាយសីព្ាំរត្
ួ មួយេូ និ ងសាា្ម៌មួយេូ នហើយក្ប៏មានខ្ពសព្មាប់បញ្ូជ ននចាលផងខ្ដរ។

ក្បិចចមួយនទៀត្ ព្ត្ូវានន្វើរាល់នងង សព្មាប់ឧាសក្បឧាសិក្ល ខ្ដលយក្បចកា ន់នៅព្បនេនព្ពះសងឃ
េឺក្លរក្លត្់នព្ោះនលើក្បរាសី។ ក្បិចចននះ មិនត្ព្មូវឲ្យមានក្លរនរៀបចំខ្វងឆ្ងងយនន្ទះនទ េឺនពលពុទធបរ ិស័ទ

យក្បចកាន់មក្បព្បនេន ព្ពះសងឃចាប់នផដើមសូព្ត្មនតក្លត្់នព្ោះយ៉ ងសនង្ប នហើយបន្ទទប់មក្ប ដូនជីពីរ
បីន្ទក្ប់ ចូលមក្បន្វើក្បិចចនៅព្ពលឹងឲ្យ នដាយសំនឡងអឺងក្បងរ ំពង លនាង់លនន្ទាច។
ននះជាក្លររួមរស់ជាមួយោនយ៉ ងសុមសានត ននពហុជំននឿរបស់ព្បជាពលរដឋខ្មែរ។ អនក្បស្សុក្បអងគរព្ត្ូវ
ាន នេនជឿថា ជាព្បជាពលរដឋខ្ដលផទុក្បនដាយជំ ននឿដូ នត ទំ ននៀមទមាាប់ បុរាណយ៉ ងសំបូរខ្បប។
ននះក្ប៏ជា ក្លរបកាញឲ្យនឃើញពីទំននៀមពិ្ីរបស់ដូនតខ្មែរ ខ្ដលក្បំពុត្ខ្ត្បនតរស់នៅជាមួយនឹងអនក្ប
ស្សុក្បអងគរ នហើយន្វើឲ្យអងគរជានបត្ិក្បភណឌមានជី វ ិត្របស់មនុ សសជាត្ិពិត្ព្ាក្បដ៕
២.គេហទ ាំព ័រ គ ោះសនភាព
ិត
នដាយ ៖ ច័នទ រសែី

ជំននឿខ្បងអារ ឹស«នដាះដូរក្បូនពីមាតយជាត្ិមុន ឱ្យនៅមាតយជាត្ិននះ»

នងងចនទ ទី២៤ ខ្មក្បក្បកដា ឆ្ងនំ២០១៧ នមា៉ ង ១០:០២ (នក្លះសនតិភាព)
នមត្តនសៀមរាប៖ ន្ទនងងទី ២២ ខ្មក្បក្បកដា អនក្បស្សុក្បនៅក្បនុង
ត្ំបន់អងគរមានជំននឿខ្បងអារ ឹស
ក្បូននក្បើត្នហើយមិនេង់
សាាប់ ភាាមៗខ្ត្មតង។
និយមនៅថា
នក្បើត្នឹងមាតយងែី

ជាជំងឺមយ៉ ងខ្ដលន្វើឱ្យ

េឺ សាាប់ នៅវ ិញក្បនុងរយៈនពលមាីឬ

នក្បែងខ្ដលសាាប់ ដូនចនះ

«អារ ឹសមាតយនដើម»
(ជាត្ិននះ)

អនក្បស្សុក្ប

េឺ ក្បូនខ្ដលលួចមក្ប

នដាយមិនព្ាប់មាតយនដើម

(មាតយជាត្ិ មុន) ឱ្យដឹង ដូនចនះនដើមបីបនញ្ចៀសក្បុំឱ្យមាតយនដើមយក្បព្ពលឹងក្បូននន្ទះនៅនេានព្ារពធពិ្ី
មួយនៅថា «ខ្បងអារ ឹស» ។
តមក្លរបញ្ជ
ជ ក្ប់របស់នលាក្បយយ សយ អាយុ៧៩ឆ្ងនំ ជាអនក្បរស់នៅភូ មិបនកកង ឃុំអំពិល ស្សុក្ប
ព្ាសាទាេង នមត្តនសៀមរាបាននរៀបរាប់ថា ោត្់ ន្វើជាអនក្បខ្បងអារ ឹសឱ្យនេយូរឆ្ងនំមក្បនហើយខ្ដល
មានរូបសនងន្ែះ នលាក្បតខ្វង។ នលាក្បយយបញ្ជ
ជ ក្ប់ ថា នក្បែងខ្ដលមានជំងឺអារ ឹស េឺនដក្បក្បន្ត្ន្ទតក្ប់
យំមិនឈប់ មិនសុី មិនផឹក្ប មិននៅ សគមរ ីងនរ ។ ភាេនព្ចើនអារ ឹសនក្បើត្ចំនរះនក្បែងៗចាប់ពីអាយុ២ខ្ម
នៅ៧ ឬ៨ខ្ម នហើយក្ប៏មិនព្េប់នក្បែងខ្ដរខ្ដលនក្បើត្ជំងឺននះ វាក្ប៏ក្បព្មនក្បើត្នលើនក្បែងខ្ដលមានអាយុពី១ឆ្ងនំ
នឡើងនៅណ្តស់ ។
នពលក្បិចព
ច ិ្ីចាប់នផតើមអនក្បចូលរូបក្ប៏ បំនពញន្ទទីនឆាើយឆាងទាក្ប់ទងនឹងមាតយនដើមនដាយមានមនុសស
មានក្ប់ចាំសួរឱ្យដឹងថា មក្បពីណ្ត? ចង់ានអវី? ន្ែះអីវ? ក្បូនន្ែះអីវ? ឱ្យន្វើយ៉ងនម៉ចចំនរះនក្បែង
នន្ទះ

និងនដើមបីសុំចរចាទិញក្បូនពី មាតយនដើម

យក្បមក្បឱ្យមាតយងែីចិញ្ចឹមនដាយដូរន្ែះងែីឱ្យផង។

នពលដឹងនរឿងរា៉ វអស់ ក្ប៏ មានមនុសសមានក្ប់ព្ត្ូវជាសាច់ញាត្ិ ក្ប៏ាន ជាអនក្បភូមិក្ប៏ាន អងគុយនយល

អព្ងឹងនព្ចៀងបំនពរលួងនលាមក្បូនក៉ ន្វើពីនដើមនចក្ប ខ្ដលានឆ្ងាក្ប់រប
ូ មានមុមមាត្់ខ្ភនក្បព្ចមុះ នហើយ
លាបខ្ព្ក្បមនមៅយ៉ ងសាអត្ឱ្យលង់លក្ប់។ នពលខ្សនរួចនេក្ប៏ យក្បសំខ្ណននៅនចាល និងមានមានក្ប់ ចាំ

ធាក្ប់ត្ាល់ឱ្យខ្បរមុមនៅត្បូង ព្ពមទាំងក្បញ្ឆក្ប់ក្បូនក៉ ក្បនុងអព្ងឹងយក្បនៅនចាលផងខ្ដរ រួមជាមួយមាន់

ឆ្ងកង ឡានន្វើពីនដើមនចក្បខ្ដលនេសនែត្់ជារបស់នលងរបស់នក្បែងនន្ទះ។ ឯអនក្បនយលអព្ងឹងនិងនព្ចៀង
បំនពរក្បូនមុននន្ទះព្ត្ូវយំខ្ស្សក្បសាតយស្សនណ្តះក្បូនខ្ដលនេក្បញ្ឆក្ប់នៅាត្់ ។
ឧបក្បិចជា
ច ក្លរនដាះដូរក្បូនោនតមរយៈរូបជំនួស
វ ិញ ឯមាតយជាត្ិ ងីនែ នះ ចិញ្ចឹមក្បូនពិត្ ៕

ក្លរន្វើដូនចនះ េឺ នដើមបី

នដាយឱ្យមាតយនដើមជាអនក្បយក្បក្បូនន្វើពីនដើមនចក្បនៅ

៣.គេហទ ាំព ័រ ករពជាង
ីម
ុ

១.វត្តបន្ទទយក្បាលចិន ជាឧទាហរណ៍មួយ ននពហុជំននឿ ក្បនុងជីវ ិត្ខ្មែរ
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នសៀមរាបៈ នេដឹងនហើយថា វត្តអារាមជាទីតំងននជំននឿរបស់
ពុទធបរ ិស័ទ អនក្បនោរពព្ពះពុទធសាសន្ទ។ ប៉ុខ្នត នដាយសារ
ពុទធបរ ិស័ទខ្មែរ មានជំននឿត្ដូនតទាំងខ្ផនក្បជំននឿ នលើព្ពលឹង
នលើអារក្ប្អនក្បត និងព្ពហែញ្ញសាសន្ទផងនន្ទះ នទើបន្វើឲ្យវត្ត
ភាេនព្ចើនរបស់ព្ពះពុទសា
ធ
សន្ទក្ប៏ក្លាយជាទីតំងននជំននឿ

ដូនតទាំងអស់ននះ ខ្ដរ។
ជាក្ប់ខ្សតង វត្តព្ាសាទចនទរងសីបន្ទទយចាស់ ឬនៅថា វត្តបន្ទទយក្បាលចិន សថិត្នៅភូមិបនកកង
ឃុំអំពិល ស្សុក្បព្ាសាទាេង នមត្តនសៀមរាប ខ្ដលសថិត្នៅក្បនុងត្ំបន់ នបត្ិក្បភណឌអងគរខ្ដរនន្ទះ
មានទំ ននៀមទមាាប់ ព្បនពណីដ៏ សមបូរខ្បប ព្ត្ូវានរក្បាទុក្ប និ ងបនតនោរពព្បត្ិ បត្តិជាដំ ណនរៀងមក្ប។

នេអាចនឃើញជំននឿចព្មុះននះ ានតមរយៈក្បិចព្ច បត្ិបត្តិរបស់ព្ពះសងឃនិងពុទប
ធ រ ិស័ទ ដូចជា ពិ្ី
សូព្ត្ មនតចនព្មើនព្ពះជនែ សូព្ត្មនតនលើក្បរាសីក្លត្់នព្ោះរ ំនដាះក្បមែ ពិ្ីនៅព្ពលឹង ពិ្ីនដក្បអងកររាប
ព្ពមជា មួយនឹងក្លរត្ុបខ្ត្ងនព្េឿងរណ្ត
ត ប់សាា្ម៌ ាយសី ជម ជានដើម។
តមក្លរសនងកត្ នៅនរៀងរាល់ នងងសីល វត្តននះ មានក្បិចម
ច ួយចំនួន ខ្ដលឧាសក្ប ឧាសិក្លចូលមក្ប
ក្លន់វត្ត មិនព្ត្ឹមខ្ត្យក្បចកាន់ មក្បព្បនេនព្ពះសងឃបុនណ្តណះនទ េឺពួក្បោត្់មក្បនដើមបីឲ្យព្ពះសងឃក្លត្់
នព្ោះ នលើក្បរាសី ឬក្ប៏ន្វើក្បិចចចនព្មើនព្ពះជនែ អាស្ស័យនៅនលើក្លរេន់េូរ នជាេជតរាសីរបស់ពួក្ប
ោត្់។ ព្បសិននបើ នជាេជតរាសី ចងអុលបកាញថា ព្ត្ូវចនព្មើនព្ពះជនែ ព្ពះសងឃនឹងនរៀបចំសូព្ត្មនត
ចនព្មើន ព្ពះជនែឲ្យភាាមខ្ត្មដង នព្រះនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ព្េប់យ៉ងាននរៀបចំទុក្បរួចនស្សចនហើយ។

ជាក្ប់ខ្សដង ក្លរនរៀបចំនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ មាននព្ចើនខ្បបនព្ចើនយ៉ ង េឺនព្េឿងរណ្ត
ដ ប់សព្មាប់ក្លរចនព្មើន
ព្ពះជនែ មានដូចជា អងករមួយក្បនញ្ជើសព្មាប់ ក្បិចចនដក្បអងកររាប ព្ពមទាំងខ្ផានចក្បទុំ ខ្ផាដូងទុំ , ខ្ផានលាក្ប
មួយ

និងព្ត្ឡាចមួយដាក្ប់នៅជុំោន,

ស្សូវមួយក្បនញ្ជើ

ខ្ដលមាននដាត្សាឹក្បនចក្បមចីមួយធាងមាីនៅចំ

ក្បណ្ត
ដ ល ដាក្ប់នៅ ខ្ក្បបរអងករនន្ទះ។ នព្េឿងរណ្ត
ដ ប់ខ្ដល្ំជាងនេេឺ ចាក្ប់នចក្បមានបីថានក្ប់ រ ំនលចនដាយ
ក្បបួរក្បាច់ រចន្ទយ៉ ង លអនឆើ ត្ នហើយមាននព្េឿងរណ្ត
ដ ប់នៅពីនលើ សុទធខ្ត្មួយរយ េឺនទៀនមួយរយ

្ូបមួយរយ ទង់ត្ូចៗមួយរយ នំមួយរយ លាជមួយរយ ផ្កកមួយរយ ព្ាក្ប់មួយរយ។ នៅពី មុមចាក្ប់
នចក្បននះ មានាយសីព្ាំរត្
ួ មួយេូ និ ងសាា្ម៌មួយេូ នហើយក្ប៏មានខ្ពសព្មាប់បញ្ូជ ននចាលផងខ្ដរ។

ក្បិចចមួយនទៀត្ ព្ត្ូវានន្វើរាល់នងង សព្មាប់ឧាសក្បឧាសិក្ល ខ្ដលយក្បចកា ន់នៅព្បនេនព្ពះសងឃ
េឺក្លរក្លត្់នព្ោះនលើក្បរាសី។ ក្បិចចននះ មិនត្ព្មូវឲ្យមានក្លរនរៀបចំខ្វងឆ្ងងយនន្ទះនទ េឺនពលពុទធបរ ិស័ទ
យក្បចកាន់មក្បព្បនេន ព្ពះសងឃចាប់នផដើមសូព្ត្មនតក្លត្់នព្ោះយ៉ ងសនង្ប នហើយបន្ទទប់មក្ប ដូនជីពីរ
បីន្ទក្ប់ ចូលមក្បន្វើក្បិចចនៅព្ពលឹងឲ្យ នដាយសំនឡងអឺងក្បងរ ំពង លនាង់លនន្ទាច។
ននះជាក្លររួមរស់ជាមួយោនយ៉ ងសុមសានត ននពហុជំននឿរបស់ព្បជាពលរដឋខ្មែរ។ អនក្បស្សុក្បអងគរព្ត្ូវ
ាន នេនជឿថា ជាព្បជាពលរដឋខ្ដលផទុក្បនដាយជំ ននឿដូ នត ទំ ននៀមទមាាប់ បុរាណយ៉ ងសំបូរខ្បប។
ននះក្ប៏ជា ក្លរបកាញឲ្យនឃើញពីទំននៀមពិ្ីរបស់ដូនតខ្មែរ ខ្ដលក្បំពុត្ខ្ត្បនតរស់នៅជាមួយនឹងអនក្ប
ស្សុក្បអងគរ នហើយន្វើឲ្យអងគរជានបត្ិក្បភណឌមានជី វ ិត្របស់មនុ សសជាត្ិពិត្ព្ាក្បដ៕

២.ជំននឿខ្បងអារ ឹសរបស់អក្ប
ន ស្សុក្បអងគរ
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នសៀមរាបៈ អារ ឹស ជាជំងឺមយ៉ ងខ្ដលន្វើឱ្យក្បូននក្បើត្នហើយ
មិនេង់ េឺ សាាប់ នៅវ ិញ ក្បនុងរយៈនពលមាីឬសាាប់ភាាមៗខ្ត្

មតង។ នក្បែងខ្ដលសាាប់ដូនចនះ អនក្បស្សុក្បនិយមនៅថា អារ ឹស
មាតយនដើម េឺក្បូនខ្ដលលួចមក្បនក្បើត្នឹងមាតយងែី (ជាត្ិននះ)
នដាយមិនព្ាប់មាតយនដើម (មាតយជាត្ិមុន) ឱ្យដឹង។ ដូនចនះ
នដើមបីបនញ្ជៀសក្បុំឱ្យមាតយនដើមយក្បព្ពលឹងក្បូននន្ទះនៅ

(សាាប់)

នេានព្ារពធពិ្ីមួយនៅថា

«ខ្បងអារ ឹស»។
ខ្បងអារ ឹស ជាពិ្ីអបនទសមយ៉ ងខ្ដលន្វើនឡើងនដើមបីឧបក្បិចចឱ្យក្បូននក្បើត្អារ ឹសរស់នៅមានអាយុយឺន
យូរត្នៅ។ ននះជាជំននឿមួ យខ្ដលនៅនសសសល់ក្បុងត្ំ
ន
បន់ មួយចំ នួនននឧទយនអងគរ។ អនក្បស្សុក្បនៅ
រក្បាជំ ននឿនិងពិ ្ីននះតមភូ មិស្សុក្បមាះនពលក្បូ នឈឺ

នហើយវានៅខ្ត្មានឥទធិពលខ្ាំងក្បនុងផនត្់េំនិត្

របស់ពួក្បោត្់ នបើនទាះបីពួក្បោត្់នជឿនលើជំន្ទញព្េូនពទយ នហើយសពវនងងវ ិទយសាស្តសតខ្ផនក្បសុខ្ភិាល
មានក្លររ ីក្បចនព្មើនខ្ាំងក្ប៏នដាយ ក្ប៏ោត្់មិននចាលពិ្ីននះខ្ដរ។
តមក្លរបញ្ជ
ជ ក្ប់របស់នលាក្បយយ សយ អាយុ ៧៩ឆ្ងនំ ជាអនក្បរស់នៅភូមិបនកកង ឃុំអំពិល ស្សុក្ប
ព្ាសាទាេង

នមត្តនសៀមរាបាននរៀបរាប់ថា

ោត្់ន្វើជាអនក្បខ្បងអារ ឹសឱ្យនេយូរឆ្ងនំមក្បនហើយ

ខ្ដលមានរូបសនងន្ែះនលាក្បតខ្វង។ នលាក្បយយបញ្ជ
ជ ក្ប់ថា នក្បែងខ្ដលមានជំ ងឺអារ ឹស េឺនដក្ប
ក្បន្ត្ន្ទតក្ប់ក្បខ្ន្ត្នតង យំមិនឈប់ មិនសុី មិនផឹក្ប មិននៅ សគមរ ីងនរ។ ភាេនព្ចើនអារ ឹសនក្បើត្ចំនរះនក្បែងៗ
ចាប់ពីអាយុ២ខ្មនៅ៧ឬ៨ខ្ម នហើយក្ប៏មិនព្េប់នក្បែងខ្ដរខ្ដលនក្បើត្ជំងឺននះ វាក្ប៏ក្បព្មនក្បើត្នលើនក្បែងខ្ដល
មានអាយុពី១ឆ្ងនំនឡើងនៅណ្តស់។

នលាក្បយយបនតនទៀត្

អនក្បស្សុក្បអងគរនេនជឿជំននឿននះខ្ាំង

នពលមាននក្បែងឈឺនព្ីពីយក្បនៅនពទយ

នហើយ នេខ្ត្ងអនញ្ជើញោត្់ឱ្យនៅខ្បងអារ ឹសឱ្យ នហើយភាេនព្ចើនក្ប៏សមព្បក្បបផងខ្ដរបន្ទទប់ពីន្វើពិ្ី
ននះរួច នដាយនក្បែងនន្ទះជាសះនសបើយ មានសុមភាពលអ នហើយអនក្បស្សុក្បនទាះជិត្ឆ្ងងយខ្ដលមាន
ជំននឿនលើក្លរខ្បងអារ ឹសននះ ខ្ត្ងអនញ្ជើញនលាក្បយយឱ្យនៅន្វើក្បិចឱ្
ច យជាហូរខ្ហ។ តមជំននឿត្ោន
មក្បនេខ្ត្ងយល់ថា

ខ្បងអារ ឹសជាពិ្ីមួយខ្ដលន្វើនឡើងឧបក្បិចចដូរក្បូនោនរវាងមាតយជាត្ិននះនិង

មាតយនដើមជាត្ិមុន នដើមបីឱ្យនក្បែងត្ូចនន្ទះជាសះនសបើយ។ ក្លរន្វើពិ្ីននះមិនព្បក្លន់រដូវក្លលខ្មឆ្ងនំនទ
ខ្ត្នេក្បំ ណត្់យក្បនងងព្ពហសបត្ិ៍ នវលានងងព្ត្ង់ នហើយន្វើនៅផាូវបំ ខ្បក្បជា៣ឬជា៤ខ្ត្ប៉ុនណ្តណះឯង។

ចំនរះពិ្ីននះមាននរៀបចំនព្េឿងរណ្ត
ត ប់ដូចជា៖ ជម៤ មាូរ ារ ី សាា ្ូប ផ្កក១រន អំនាះនដ ាយ
សមា មាន់ឆ្ងកង មាន់នសាងរ ក្បូនក៉ ន្វើពីនដើមនចក្ប ឡានន្វើពីនដើមនចក្ប ត្ាល់ ស្សាស នមៅ នព្េឿង

ព្ក្បអូប។ អនក្បចូលរូបមានន្ទទីសំខ្ន់ ណ្តស់នៅក្បនុងពិ ្ីននះ នព្រះោត្់ជាអនក្បទាក្ប់ ទងឆាងនឆាើយនឹ ង
មាតយនដើមរបស់នក្បែងត្ូចនន្ទះតមរយៈក្លរចូលរូប

នដើមបីសួរន្ទំពីន្ែះមាតយនដើម

ន្ែះក្បូន

ទីក្បខ្នាង និងបំណងរបស់មាតយនន្ទះ។
នពលក្បិចចពិ្ីចាប់នផតើម

អនក្បចូលរូបក្ប៏បំនពញន្ទទីនឆាើយឆាងទាក្ប់ទងនឹងមាតយនដើមនដាយមានមនុសស

មានក្ប់ចាំសួរ ឱ្យដឹងថា មក្បពីណ្ត ចង់ានអវី ន្ែះអីវ ក្បូនន្ែះអីវ ឱ្យន្វើយ៉ងនម៉ចចំនរះនក្បែងនន្ទះ
និងនដើ មបីសុំចរចាទិញក្បូនពីមាតយនដើម យក្បមក្បឱ្យមាតយងែីចិញ្ចឹម នដាយដូរន្ែះងែីឱ្យផង។ នពលដឹង
នរឿងរា៉ វអស់ ក្ប៏ មានមនុសសមានក្ប់ព្ត្ូវជាសាច់ ញាត្ិ ក្ប៏ាន ជាអនក្បភូមិក្ប៏ានអងគុយនយលអព្ងឹងនព្ចៀង
បំនពរលួងនលាមក្បូនក៉ ន្វើពីនដើមនចក្ប

ខ្ដលានឆ្ងាក្ប់រប
ូ មានមុមមាត្់ខ្ភនក្បព្ចមុះ

នហើយលាបខ្ព្ក្បម

នមៅយ៉ ងសាអត្ឱ្យលង់លក្ប់។
ឯអនក្បនផសងនទៀត្ ជួយខ្សនខ្ព្ពនាយសមា ស្សាស ទឹក្បព្ក្បូច បខ្ងអមចមាអបឱ្យមាតយនដើមនន្ទះផង ព្ពម
ទាំងអារក្បស

អនក្បតខ្ដលខ្ងរក្បាទីភូមិផងឱ្យាននសពនសាយនិងសូមពរសុំជ័យឱ្យក្បូននៅសុម

សបាយ។ នពលខ្សនរួច នេក្ប៏យក្បសំខ្ណននៅនចាល និងមានមានក្ប់ចាំធាក្ប់ត្ាល់ឱ្យខ្បរមុមនៅ
ត្បូង ព្ពមទាំងក្បញ្ឆក្ប់ក្បូនក៉ ក្បនុងអព្ងឹងយក្បនៅនចាលផងខ្ដរ រួមជាមួយមាន់ឆ្ងកង ឡានន្វើពីនដើមនចក្ប
ខ្ដលនេសនែត្់ជារបស់នលងរបស់នក្បែងនន្ទះ។ ឯអនក្បនយលអព្ងឹងនិងនព្ចៀងបំនពរក្បូនមុននន្ទះព្ត្ូវយំ

ខ្ស្សក្បសាតយស្សនណ្តះក្បូនខ្ដលនេក្បញ្ឆក្ប់នៅាត្់។ ក្លរន្វើដូនចនះ េឺនដើមបីឧបក្បិចចជាក្លរនដាះដូរក្បូន
ោនតមរយៈរូបជំនួស

នដាយឱ្យមាតយនដើមជាអនក្បយក្បក្បូនន្វើពីនដើ មនចក្បនៅវ ិញ

ឯមាតយជាត្ិងី នែ នះ

ចិញ្ចឹមក្បូនពិត្។
នព្ក្លយក្លរនដាះដូរក្បូនោនរួចនហើយ

នេក្ប៏ានន្វើពិ្ីនៅព្ពលឹងឱ្យក្បូនខ្ដលឈឺនន្ទះយ៉ ងលនាង់ល

នន្ទាង នដើមបីឱ្យព្ពលឹងរបស់នេមក្បនៅក្បនុងរូបក្បនុងអងគ រួមជាមួយក្លរចងអំនាះនៅនដរបស់នក្បែងត្ូចឱ្យ
នេសុមសបាយ មានអាយុយឺនយូរ នហើយចាប់ពីនពលននះនៅ េឺនេព្ត្ូវនព្បើន្ែះងែី។ មយ៉ ងនទៀត្
នេក្ប៏ានយក្បលុយខ្ដលមាតយនដើមឱ្យជួលចិញ្ចឹមក្បូននន្ទះមក្បឱ្យមាតយជាត្ិននះ

ឱ្យពួក្បនេចិញ្ចឹមក្បូន

ឱ្យផង នហើយចងនដឪពុក្បមាតយនក្បែងត្ូចនន្ទះផងខ្ដរ នដើមបីឱ្យពួក្បនេសុមសបាយ នៅខ្ងក្បូនឱ្យាន
លអ៕

