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ធម៌ព្រះរុទ្ធ តាមការយល ់និង ការរិសោធន៍ខ្លះ របសខ់្្ុុំ  

ជារឋម ្ញុ ុំ នូម រញ្ជា ក់ថា គុំ នងតយោរ់់ ដែ់្ញុ ុំ នូមជូនយោកអ្នកអានែូចតយៅយនះ 
ជាគុំ នងត នង យោរ់់ផ្ទា ់់្លួន្ញុ ុំ  ដែ់្ញុ ុំ បានល់់តា្មប្បាជាញ ្ញុ ុំ  នូវនម៌ប្រះរុទ្ធ ។ យោល 
្ញុ ុំ ជា រុថុជានយៅយ ើល ការរកប្សាសលយនះ អាច្ុនរីនម៌ប្រះរុទ្ធដែ់ប្រះអ្ គបានដច  
ទុ្កមក។  ្ញុ ុំ នរយនរយនះ ប្ាន់ដតជាគុំ នងតមួល នប្ារ់យោកអ្នកលកយៅរងចារណា ថា
ប្តូវ ឬ ្ុន រ ុយណាណ ះយទ្។ ទុ្កជាអាហារមួលខា ផ្លូវចងតត ដែ់្ញុ ុំ នូមជូនយោកអ្នក។  
១-នងព្វា នតា្ម្ញុ ុំ ល់់ 
យោលនងព្វា ន យលើ មងនទាន់យៅែ់់  អ្នក្លះរកថានូនយ ជារងយននជនជាតងររយទ្ន   
យ ើលដ្ែរយលើ រកថា អ្មតៈមហានងព្វា ន ជាសាសា នយកេមផុ្តចាកទុ្កខ។ ដត្ញុ ុំ នួរ្លួនឯ  
ថាយ តុអ្ាីបានជាថា នងព្វា ន  គឺ ផុ្តចាកទុ្កខ ?  យ ើលកា់ណាមងនទាន់នយប្មចនងព្វា ន 
យា ះយៅានទុ្កខ ? យរើនម៌ប្រះរុទ្ធ ជានមែជាតង យលើ ប្តូវល់់បានយោលការនមយ តុ 
នមផ្់  យព្វ់គឺមងនដមនយោលជុំ យនឿទា ុំ  ប្នុ យា ះយទ្ ។ 
តា្មប្រះរុទ្ធសាសនា  មនុនេយលើ ាន ក់ៗ ានកាលនង ចងតត។  យែើមបថីា យលើ បាននុ្ 
ទា់់ ដតកាលក៏នុ្  នង  ចងតតក៏នុ្។  កាលមងននុ្ កា់ណាយលើ ានយោគមកយរៀត 
យរៀនគឺថាានយមយោគយផ្េ ៗយៅកនុ កាលយលើ ។ យែើមបកុីុំ ឲ្យយមយោគមកយរៀតយរៀនកាល 
បានទា់់ដតយលើ អ្ត់ានកាល ។  យ តុយនះយ ើលបានជា ានប្រ ែអ្ត់រូរ (អ្រូរប្រ ែ) 
 ដែ់យៅអ្ុំ រីប្រ ែានរូរ យោល្ុំ យនាើឈានតយៅយទ្ៀត ។ ដតទុ្កជាប្រ ែអ្ត់រូរក៏យោល 
ក៏យៅដតយោះប្សាសល ជមងឺខា ផ្លូវចងតតមងនទាន់បាន  រីយប្ព្វះយៅានយមយោគខា ផ្លូវចងតត 
យៅយ ើល ដែ់មកយរៀតយរៀនចងតតយា ះ។ យមយោគយា ះ តា្មប្រះរុទ្ធ គឺ តណាា ។  ែូយចនះ 
យែើមប ីចងតតបាននុ្ ទា់់ដតចងតតអ្ន់តណាា រ់ី  គឺសាសា តររ ងនុទ្ធ ។  នងព្វា ន យៅយ ើ់ 

១៧ 
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ភរមនុនេយលើ យនះាន គឺនងព្វា នខា ផ្លូវចងតត  បានយោលចងតតអ្ន់តណាា ។ ដតនងព្វា ន 
ខា ផ្លូវកាល មងនទាន់នយប្មចយទ្ រីយប្ព្វះយៅានកាលដែ់ជានុំ រុកននយោគ យៅយប្កាម 
ចារ់ អ្នងចចុំ យៅយ ើល។ នងព្វា នខា ផ្លូវចងតតយលើ នឹ សាសគ ់់ កា់ណាចងតតយលើ សាសា ត 
ររ ងនុទ្ធ  នកបុនែូចប្កណាត់នុំ រត់ថែីដែ់យទ្ើរនឹ យចញរីកីតមាញ។ កា់ណាចងតត 
មងនទាន់បានសាសា តយទ្ យរើជាអ្រ ងលរុគគ់  ក៏យៅជាអ្រ ងលរុគគ់ ថាន ក់ែុំ រូ  មងនទាន់យៅ 
ែ់់ថាន ក់ប្រះអ្រ នតយៅយ ើល ។ ដតថាីយរើមងនទាន់បានជាប្រះអ្រ នតក៏យោល យលើ អាច 
ភលក់រននងព្វា នមត ៗបានដែរ  កា់ណាចងតតយលើ នងរ់ ររ ងនុទ្ធ តតាន យោភៈ យទានៈ 
យា ៈ មកោល ុំ  ។ យលើ ដែ់្ុនរីប្រះអ្រ នតប្ត ់ចងតតយលើ មងនបានររ ងនុទ្ធរ ូត 
 ែូចជាយលើ នលូតដតមងនទាន់ានយគយនាើឲ្យចងតតថាន ុំ  ថាន ក់យទ្ ែូចទឹ្កកនុ ព្វ ដែ់ថាល  
ដតខា យ ើ់ យ ើលយៅានកករយៅបាតព្វ  ដតយគយនាើឲ្យព្វ រយ គើយា ះកករក៏យ ើ មក 
ោល ុំ យនាើឲ្យទឹ្កយៅជា់ាក់មួលរ ុំ យរច។ ្ញុ ុំ នងោលយនះយោលនុំ អា យ ើ់ព្វកយថា  
នត្ថិ  សនតិ  បរ ុំ សខុ្ុំ   ាែ ននុ្អ្ាី យនែើនឹ យនចកតីនងរ់    ែូយចនះកនុ រននងព្វា ន ានយនច 
កតីនងរ់មួលដែរ ។  ែូចយគថានករដផ្ាម  ដផ្ាមររន់នករយតា្ន ត  ក៏ជារនដផ្ាមមួលដែរ យ ើល 
រននករអ្ុំ យៅ  ជារនដផ្ាមមួលយទ្ៀត ែូយចនះ យនចកតីនងរ់  ក៏ជារនមួលនននងព្វា នដែរ ។ 
ាននុំ ណួរមួលដែ់នួរថា  នងព្វា ន ជា វ ងនង្ខខ រនម៌  (យនះតា្មនម៌ប្រះ) ចុះប្រះអ្រ នត 
បាននយប្មចនងព្វា នយមតចនឹ យកើត យរើយោកយៅាន ្នធ៥ ( រូរ យវទ្ា   នញ្ជា  នង្ខខ រ 
វ ងញ្ជា ណ) ែូចយលើ ដែរ យ ើល្នធ៥ក៏ជានង្ខខ រនម៌ដែរ ។ ជាការរងតយ ើលដែ់ថាប្រះ 
អ្រ នតយៅាន្នធ៥យៅយ ើល ដតចងតតប្រះអ្រ នត្ ុនរីចងតតយលើ ដែ់ជារុថុជាន ប្ត ់ 
ចងតតយោកររ ងនុទ្ធ អ្ន់កងយ់ន ទា ុំ  កងយ់នយប្ាតប្ាត ទា ុំ  កងយ់ន់ាងតនុ្ុម ។ 
យោលយ តុប្រះអ្រ នតយៅាន នង្ខខ រនម៌ជារ់មករីកុំ យណើ តយនះយ ើល បានានព្វកយ 
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 បរនិិព្វា ន គឺ នងព្វា នយៅាខ   រីនងព្វា នដែ់ាននង្ខខ រនម៌យៅយ ើល គឺ ជានងព្វា ន
មងនានការយកើតយទ្ៀត។រីយប្ព្វះដតានការយកើតយ ើល កនុ កុំ យណើ តយា ះ ប្តូវដត 
ាននង្ខខ រនម៌មកជារ់ជាមួលមត យទ្ៀត ។ែូយចនះយែើមបបីាននយប្មចនងព្វា នជា វ ងនង្ខខ រនម៌ 
យា ះទា់់ដតប្រះអ្រ នតបានរ ុំ ោល្នធរីភរទា ុំ  រីយនះយៅ  គឺ កាមភរ រូរភរ នង  
អ្រូរភរ ។ 
២- ប្តូវរន់យៅឲ្យប្នរយៅតា្មចារ់នមែជាតង 
យលើ រុុំ អាចដកចារ់នមែជាតង ឲ្យប្នរមកតា្មចងតតយលើ បានយទ្ ។ ឧរា ថាយលើ មងនច ់ 
ឲ្យយមឃយភលៀ យទ្នថងយនះ  រីយប្ព្វះយលើ យនាើរុណយានយភញៀវយប្ចើន។ ដតយមឃមងនបានសាសត រ់ 
យលើ យទ្ ។ ែូយចនះ យលើ យទ្ដែ់ប្តូវ នប្មរយៅតា្មចារ់នមែជាតង ។ យរើយលើ សាសគ ់់ចារ់ 
នមែជាតងចាន់  យលើ អាចទាញលកផ្់ប្រយោជន៍រីចារ់យនះ ឬក៏អាចយចៀននូវយប្ាះ 
ថាន ក់រណាត ់មករីចារ់យនះដែរ ។ ដតឲ្យចារ់យនះ  ដកមកតា្មយលើ គឺមងនបានយ ើល ។ 
អាចទាញលកប្រយោជន៍ ែូចជា យលើ ប្តូវការទឹ្កយភលៀ  យែើមបោី ុំ ប្នូវ ។ យចៀននូវយប្ាះ 
ថាន ក់ែូចជា  លនតយហាះយរើែឹ ថាតុំ រន់ដែ់នឹ ប្តូវយហាះកាត់ាន្យ់់រយុះខាល ុំ   យា ះ 
អ្នកយរើកលនតយហាះ ានយរ់នឹ យគចរីតុំ រន់យា ះ ។  
ចារ់នមែជាតងមួល ដែ់យលើ ប្តូវប្នរតា្ម គឺចារ់  អ្នងចចុំ  ដែ់ថា មងនយទ្ៀ  ែូចជា 
ជីវ ងត មងនយទ្ៀ ជាយែើម ។ ន័លមួលយទ្ៀតគឺ ផ្ទល ន់រតូ រ ដប្រប្រួ់ ែូចជា នុំ យ់ៀករុំ ព្វក់ប្តូវ 
ផ្ទល ន់រតូ រយៅតា្មរែូវ  រង្ខរ ឬ យតត   ឬ យៅតា្មម ូត  យៅតា្មនម័ល ។ យនះមករីចងតតមនុនេ 
ផ្ទល ន់រតូ រ  ររន់យៅជុុំ វ ងញយលើ  ផ្ទល ន់រតូ រ   ប្រយទ្នជងតខា យគផ្ទល ន់រតូ រ ែូយចនះយលើ ប្តូវដត 
ផ្ទល ន់រតូ រ  យៅរកវឌ្ឍនភារ ែូចយគឯ ដែរ ។ ាននុភានងត ចងនមួលថា « ដែ់ភ័ល គឺ 
ភ័លមងនយៅមុ្  ដតយរើយៅមុ្យ ើល  យទាះរីជាលឺតក៏មងនអី្ដែរ »  យ ើលនុភានងតបាោ ុំ   
មួលថា « កា់ណាមងនយៅមុ្  យា ះថលយប្កាលយ ើល » (រីយប្ព្វះយៅយរ់ជាមួល 
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ាន យា ះ ានយគឯយទ្ៀតយគយៅមុ្) ។  
មកែ់់ប្ត ់យនះ ្ញុ ុំ នឹកយឃើញនុំ ណួរមួល ដែ់្ញុ ុំ កា់រីយកែ បាន នួរយៅឪរុក្ញុ ុំ ថា  
« យោកតា្  បានគមិ  កា់រីយែើម ាត់ជាអ្នកានប្ទ្រយនមបតតង មួលយៅឃុុំ បាក់ដ្  
យលើ  យ តុអ្ាីបានជា នរានថងយនះ ាត់ប្ាន់ដតជាអ្នកនមែតា្ ? » ។ ឪរុក្ញុ ុំ យ្លើល 
មក្ញុ ុំ ថា « មករីមុ្រររ ដែ់ាត់រកកា់រីមុនយា ះ ត ូវយនះយគយប្រើនុទ្ធដតា នីុនែូច 
ជាយគយប្រើកាណូត យ ើលាត់យៅយប្រើទូ្កដចវ ជាយែើម យព្វ់គឺាត់យនាើការវ ងវឌ្ឍន៍មងន 
ទាន់យរ់យវោ » ។ យនះជាឧទា រណ៍មួល ដែ់អ្នកែឹកា ុំ គួរលកមករងចារណា ។ 
៣- យរឿ  យកើតរីយ តុ 
មនុនេយលើ ប្គរ់រូរ នុទ្ធដតច ់បាននុ្ មងនច ់ជួរប្រទ្ះ នឹ យរឿ ោ វយផ្េ ៗយា ះយទ្ ។
យោលយរឿ ោ វ្លះយកើតមករីយប្ត មងនដមនយលើ ជាអ្នករយ កើត យតើប្តូវយនាើែូចយមតច យែើមបកុីុំ ឲ្យ 
យរឿ ទា ុំ  យា ះមករ ុំ ខានយលើ  ។  រយរៀរមយ  យែើមបយីជៀនវា  គឺប្តូវយោះប្សាសលកុុំ រដ ា 
រ ា ់ ទុ្កឲ្យយរឿ យា ះកាន់ដតនុំ យ ើ ៗ  យោលឆារ់រកយ តុវាឲ្យយឃើញ ។  រីយប្ព្វះយរឿ  
មងនង្ខលរ់ត់យៅវ ងញឯ ៗយទ្  ់ុះប្តា្ដតយ តុរ់ត់  យទ្ើរយរឿ យា ះរ់ត់ ។ 
យលើ អាចលកកបួនយនះ មកអ្នុវតតយ ើ់ការង្ខរដែ់យលើ ប្តូវយនាើ កនុ ជីវ ងតរន់យៅនរា 
នថងយនះ ។  ការង្ខរដែ់ប្តូវយនាើ គួរដតយនាើឲ្យយ ើលកុុំ រ ា ់ ។ រីយប្ព្វះយរើយលើ មងនយនាើ 
យៅយរ់យនះ ក៏យគចមងនរួចយៅយរ់ខា មុ្ដែរ ។ យោលយនាើរយរៀរយនះ យលើ យជៀនវា  
ការយកើតទុ្កខ យប្ព្វះដតកងចចការដែ់កកកុញយា ះ ែ់់យប្ចើនយៅវាមកប្គរន កត់យ ើ់យលើ ។ 
ែូចព្វកយយោកថា « កុុំ ទុ្កយៅនថងដនាក កងចចការអ្ាីដែ់អាចយនាើយៅនថងយនះបាន »។  យលើ  
អាចទុ្កកងចចការែូចជា ទ្មងន់មួល  យ ើលយរើយលើ មងនលកទ្មងន់យា ះយចញយទ្ ទ្មងន់ថែី 
មកដថមរីយ ើ់វា យ ើលែ់់លូរៗយៅ យលើ កាន់ដតនងន់ យ ើរដ់ រួច ប្តូវយៅយគមកជួល ។ 
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៤- យតើប្តូវយនាើែូចយមតច យែើមបអី្នកែនទ្ យគប្នឡាញ់ យាររ ោរ់អានយលើ  
មនុនេយលើ យនាើអ្ុំ យរើទា ុំ  រួ យោល  កាល វាចា នង  ចងតត ។  ចុំ យព្វះនុ្នង ទុ្កខ ទា ុំ   
 យលើ ទា ុំ  យគ នុទ្ធដតច ់បាននុ្ យ ើល មងនច ់ជួរនឹ ទុ្កខ ។  
ែូយចនះមុននឹ យនាើអ្ុំ យរើអ្ាីមួល យលើ ប្តូវគងតថា យរើយគយនាើអ្ុំ យរើដររយនះមកយ ើ់យលើ  យតើយលើ   
នរាលចងតត ឬ យកើតទុ្កខ ? 
យរើយលើ យ្លើលថា យលើ នឹ នរាលចងតត យា ះយលើ យនាើយៅយ ើ់យគ  យគនឹ នរាលចងតតែូច 
យលើ ដែរ ។ែូយចនះយរើយលើ យនាើអ្ុំ យរើយា ះយៅ  អ្នកផ្ ទា ុំ  រួ យគនឹ   យាររ ប្នឡាញ់ 
ោរ់អានយលើ យ ើល ។  ដតយរើយលើ យ្លើលថា យលើ ក៏មងនច ់ឲ្យយគយនាើមកយ ើ់យលើ រយរៀរ 
យនះដែរ   យា ះយលើ កុុំ យនាើអ្ុំ យរើយា ះយៅយ ើ់យគ ។ ប្រនងនយរើជាយលើ យនាើវ ងញ យា ះយគនឹ  
មួយ  រីយប្ព្វះយគខាតប្រយោជន៍ រ ទុ្កខយវទ្ា យោល យប្ព្វះដតអ្ុំ យរើររន់យលើ ។ 
្ញុ ុំ យ ើ់កលកយរឿ យនះមកនងោលយរ់យនះ  យោល្ញុ ុំ នយ កតយឃើញអ្នក្លះច ់ឲ្យយគយាររ 
ប្នឡាញ់ោរ់អាន  ដតអ្នកយា ះ យនាើដតអ្ុំ យរើអ្ាី ដែ់មងនគួរឲ្យយគប្នឡាញ់ោរ់អានបាន  
ែូចជា គងតដតប្រយោជន៍ផ្ទា ់់្លួន ច ់អ្នកណាសាសល រ់ក៏សាសល រ់យៅ  ឲ្យដតអាតា្ែ អ្ញ ប្គួសាសរ 
អ្ញ  មងតតភកតងអ្ញ បានចយប្មើន នុ្នរាល ។ ែូចអ្នកែឹកា ុំ ប្រយទ្ន្លះ មករ ុំ យោភ 
ឈាល នព្វនប្រយទ្នទ្ន់យ្ោលជា ្លួន យែើមបបី្រមូ់ប្ទ្រយនមបតតងប្រយទ្នយគ លកយៅ 
ឲ្យប្រជាោស្តនត្ លួន ។  ចុះយមតចក៏មងនគងតថា ប្រជាោស្តនតយលើ ច ់នុ្ ចប្មុ ចយប្មើន  ប្រជា 
ោស្តនតយគ  ក៏ច ់នុ្ចប្មុ ចយប្មើនដែរ ។ យរើគងតរយរៀរយនះ   យា ះយលើ នង យគ នឹ បាន 
នុ្នរាលទា ុំ  អ្ន់ាន  ។ រីយប្ព្វះថា យរើយលើ បាននុ្ យ ើលយគមងនបាននុ្  យា ះមងន 
លូរ មងនឆារ់ យលើ ក៏នឹ មងនបាននុ្ដែរ ។ 
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៥- ប្តូវសាសគ ់់ យ តុ ផ្់ 
នម៌ « យ តុផ្់ »  ានប្រយោជន៍យប្ចើនកនុ ការយោះប្សាសលចុំ យណាទ្យផ្េ ៗ ។ 
ែូចជាា នីុនរថលនត្ ូច ជា យែើមបយីនាើា នីុនរថលនតយា ះឲ្យយែើរយ ើ វ ងញ ប្តូវសាសគ ់់ 
យ តុ ដែ់ា ុំ ឲ្យ ា នីុនយា ះមងនយែើរ ។ យោលា នីុនមងនយចះនងោល 1ជា ប្តូវរកយ តុ 
យា ះឲ្យយឃើញជាមុននងនយទ្ើរអាចជួនជុ់ា នីុនយា ះបាន ។ ការរកយ តុយនះយោល 
រឹ ដផ្ាកយៅយ ើ់ ការនមយ តុ នមផ្់ (ឬ យ តុ រចច័ល)  គឺ  យរើ   « ក » => « ្ »  =>  
«  គ  »  =>  « ឃ  »  យា ះយគរកយ តុយែើមែុំ រូ   យោលយែញមករកមូ់យ តុ ែូចតយៅ ៖ 
យគនួរថាយតើ  « ឃ »  (ា នីុនរថលនតមងនយ្ះ) មករីយ តុអ្ាី ?  ែ់់រកយៅយគយឃើញថា 
មករី  « គ »។  រួចយ ើល យគនួរយែញតយៅយទ្ៀតថា យតើ  « គ »  ានមករីយ តុអ្ាី ? 
 ែ់់រកយៅយគយឃើញថា មករី  « ្ »។  យ ើលែ់់នួរ ថា « ្ »  យចញមករីណា ? 

យា ះយគយឃើញថា មករី  « ក »  ។  ែូយចនះយ តុដែ់នុំ  ដែ់ែុំ រូ យគ គឺ « ក » ។  យរើកា់ 
ណាជា យា ះជួនជុ់ « ក » យៅ  ចុំ យណាទ្យា ះក៏យោះប្សាសលបានែូចរុំ ណ  ។   
ការរកយ តុយែើមននចុំ យណាទ្្លះ មងនជាប្នួ់យទ្ ។ ែូចនរានថងយនះ ចុំ យណាទ្លុវជន 
អ្ត់ការង្ខរយនាើ យតើយោលយ តុអ្ាី ជាយែើម ។ ដតក៏ានចុំ យណាទ្ជាយប្ចើនដែ់អាចរក 
យ តុយឃើញយោលមងនរងបាក ប្រនងនយរើជាយគច ់យោះប្សាសលចុំ យណាទ្យា ះយោល 
ចងតតយសាសែ ះប្ត ់រងតដមន។ ែូចជាចុំ យណាទ្ អ្ុំ យរើរុករ់ួល ជាយែើម ។ យលើ យប្ចើននយ កត 
យឃើញយៅកនុ ប្រយទ្នប្កីប្កដែ់ប្រជាជនមងននូវយចះែឹ  ានអ្ុំ យរើរុករ់ួល  យប្ចើន 
ជា ប្រយទ្នយជឿនយ់ឿន។ យរើអ្នកែឹកា ុំ ប្រយទ្នប្កីប្ក ច ់យោះប្សាសលរញ្ជា យា ះយោល 

                                                           

1
 មងនែូចប្គូយរទ្យ ដែ់នួរអ្នកជមងឺ ដែ់យចះនងោល ។ោ  យនះយ ើលក៏យៅយនាើ ោ ឌ្ីយោ (radio) 
ឬ សាសក នដណ (Scanner)ដថមយទ្ៀត ។ 
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រងតប្បាកែ យា ះគរបរីកយ តុ ដែ់ា ុំ ឲ្យានអ្ុំ យរើរុករ់ួលតងច យៅកនុ ប្រយទ្នយជឿន 
យ់ឿន នឹ យ តុដែ់ា ុំ ឲ្យានអ្ុំ យរើរុករ់ួលយប្ចើន យៅប្រយទ្នប្កីប្ក ។  
រា ា រ់មក យលើ លកយ តុទា ុំ  រីរមកយប្រៀរយនៀរនឹ ាន  យតើយ តុទា ុំ  រីរយា ះ ្ុនាន  
ប្ត ់ណា្លះ  យ ើលយលើ ដកយ តុដែ់ា ុំ ឲ្យានអ្ុំ យរើរុករ់ួលយៅតា្មយា ះយៅ ។   យនាើ 
រយរៀរយនះ  ប្តូវនឹ នម៌ប្រះរុទ្ធ ដែ់ដច ថា  ធម៌ទ ុំងឡាយសកើត្មកអុំរីសេត្ុ  កាល 

ណាសេត្ុរលត្់ ធម៌ស ះក៏រលត្់ ។ មុននឹ រញ្ច រ់ អ្តារទ្យនះ ្ញុ ុំ នូមែុំ ណា់យរឿ  
មួលដែ់ជាយរឿ រងត យៅភូមង្ញុ ុំ  ។ កា់យា ះ្ញុ ុំ យៅយកែ យៅយ ើល  ានរតីប្ររនធរីរា ក់  
រតីអាលុប្រដ ់ ២២ ឆាន ុំ  យ ើលប្ររនធ ប្រដ ់ ១៨ឆាន ុំ   ានរូរោ  សាសា ត់ាទា ុំ  រីរ 
ា ក់  យ ើលរន់យៅជាមួលាន យោលនុ្សាសនត ។ កា់យែើមយ ើលរតីយនាើការយៅន ប្ាន 
រែឋ យឈាែ ះ SKD (Société Khmer de Distillerie) ែ់់យប្កាលមក មកយែើរកាណូតែឹកជញ្ាូ ន 
 អី្វា ន់ មក់ក់យៅភនុំ យរញ ។  នថងមួល រតីយៅយរ់រយញ្ឆះា នីុនកាណូតមងនយ្ះ  ក៏្ឹ  
 យ ើលលកយជើ យៅធាក់ា នីុនមួលយជើ ោ  ខាល ុំ    ក៏យនាើឲ្យររួនយជើ  ។  ែ់់យប្កាលមក 
 ររួនយា ះកាល លយៅជាែុំ យៅ រ ូតែ់់យៅនុុំ ឲ្យប្គូយរទ្យកាត់យជើ យា ះយចញ ។ 
រតីយា ះកាល លយៅជាអ្នករងការ រកទ្ទួ្់ទានយោលរ ះក ់។  ប្ររនធយគក៏ឈរ់ប្នឡាញ់ 
 ដ់ ់ះាន   យ ើលយគក៏យៅយរៀរការជាមួលនឹ កយាល ះមួលយៅកនុ ភូមងែដែ់ ។ ្ញុ ុំ យ ើ់ក 
យរឿ យនះមកនងទាន មករី្ញុ ុំ រីយកែ  យៅយរៀនយៅសាសោមឋមនងកោយៅយ ើល  ាននថងមួល 
យា ះ្ញុ ុំ យ ើររីប្រ់ឹម យែើមបយីមើ់យមយរៀនយ ើ វ ងញ មុននឹ យៅសាសោ ។ យោលយៅប្នុកចុំ  
ការ ប្តូវអុ្ជចយ កៀ យប្រ កាត  យែើមបយីមើ់យមយរៀន  ែ់់្ញុ ុំ យកះ ដែកយកះយចះដតមងនយ្ះ 
 ្ញុ ុំ ក៏យបាកដែកយកះយចា់។ ឪរុក្ញុ ុំ ឮ  ក៏យព្វ់ថា « យៅ្ឹ អី្នឹ ដែកយកះ ដែ់ជាររន់ 
តតវ ងញ្ជា ណ »។ យនះយ ើលែូចព្វកយចាន់យោកថា  « ្ឹ យា វាលរយទ្ះ »   អ្ត់ចុំ យណញ 
បានដតខាត ែូចអ្នករងការយា ះ អ្ន់ទា ុំ  យជើ   អ្ន់ទា ុំ  ប្ររនធយកែ ។  
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យោលយប្រើចារ់ ធម៌ទ ុំងឡាយសកើត្មកអុំរីសេត្ុ  ្ញុ ុំ យចះជួនជុ់ររន់ដែ់្ូច 
បានយប្ចើន យោលមងនចា ុំ បាច់យៅជា មកយនាើ ។  យនះកា់ណា្ញុ ុំ អាចយោះយរើកគុំ ររ ររន់ 
យា ះបាន ្ញុ ុំ យមើ់កដនល ដែ់វា្ូច យ ើលរកយ តុដែ់ា ុំ ឲ្យ្ូច ។យរើកា់ណា្ញុ ុំ យឃើញ 
យ តុយ ើល យា ះ្ញុ ុំ អាចជួនជុ់បាន យោលមងនចា ុំ បាច់យៅទ្ងញររន់ថែីមកផ្ទល ន់ក៏ាន។ 
យែើមបរីុំ បាត់អ្ុំ យរើរុករ់ួលបានយោលប្រនងទ្ធងភារ ទា់់ដតរុំ បាត់យ តុយែើមដែ់យនាើ 
ឲ្យមនុនេទូ្យៅយប្ចើនដតរុករ់ួល ។ តា្ម្ញុ ុំ ល់់មងនដមនលកចារ់ខា ផ្លូវយោកមកយប្រើ 
 ែូចជារងន័ល ឬចារ់ោក់គុកជាយែើមយា ះយទ្ ដតប្តូវលកចារ់ខា ផ្លូ វនម៌មករនយ់់វ ងញ  
គឺយនាើឲ្យអ្នកទា ុំ  យា ះល់់យោល្លួនឯ ថា ប្ទ្រយនមបតតង់ុលកាក់ានយរប្ជ មងនផ្ត់ ់ឲ្យ 
ាននុភម គ់ រ ូតយទ្  ដតនុភម គ់ ដែ់រងតយា ះ គឺកា់ណាចងតតយលើ នងរ់  មងន 
ប្រួលបារមភ មងនែូចចងតតរួកយចារ  ឬរួករត់យប្គឿ យញៀនជាយែើម ។ 
៦- ្លួនទី្រឹ ្លួន 
យែើមបកុីុំ ឲ្យ្កចងតត  មុននឹ យនាើការអ្ាីមួល  ប្តូវយមើ់កាល ុំ  ររន់្លួនជាមុននងន កុុំ អា់ 
ន ឃមឹយៅយ ើ់កាល ុំ  អ្នកែនទ្ ។  យព្វ់គឺថា យរើយគមងនជួល ក៏ការររន់យលើ យៅដតយែើរ 
 ប្ាន់ដតមងនបានយ់ឿនែូចយគជួល ។ មយ  យទ្ៀតទុ្កជាយគជួល ក៏យគជួលបានដតមួលប្ា 
ឬ រីរប្ាដតរ ុយណាណ ះ  យគមងនអាចជួលយលើ រ ូតយទ្ ។  
៧- ប្តូវយែើរផ្លូ វកណាត ់ 
យែើរផ្លូ វកណាត ់ មងនដមនយប្ព្វះដត មងនចាន់្លួនឯ  ែូចជាការយបាះយឆាន តន 
 (អ្ត់យោរ់់)  យា ះយទ្ ។   ព្វកយថា កណាត ់ គឺកុុំ ឲ្យ ួនប្ជុ់រីាខ  យៅាខ   
ែូចជាកុុំ ឲ្យតឹ យរក កុុំ ឲ្យនូរយរក ។ ប្រះរុទ្ធ មុននឹ បានប្តា្ន់ែឹ  ប្រះអ្ គកាន់តឹ យរក 
យនាើទុ្កខកងរ ងោ  យា ះយៅជារកនម៌នយប្មចនងព្វា នមងនយឃើញយៅវ ងញ ែ់់ប្រះអ្ គប្ទ្ ់កាន់ 
ផ្លូវកណាត ់យទ្ើររកនម៌យា ះយឃើញ។ កនុ ជីវ ងតយលើ រន់យៅនរានថងយនះ ក៏គរបយីែើរផ្លូ វ 
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កណាត ់យនះដែរ ។ ានអ្នក្លះ្ុំ យនាើការង្ខរខាល ុំ  យរក ែ់់យរ់ចូ់នងវតត យៅជាាន 
ជមងឺយោលបាក់កាល ុំ   ។ អ្នក្លះយោល្លួនឯ ្ាង់យនាើការ  ្ាះការរយោម នងោលថា 
នម៌ប្រះ មងនឲ្យយោភ ។  ព្វកយយប្រៀនប្រយៅ ជា កបួនមួលទូ្យៅ  យែើមបលីកយៅអ្នុវតត 
យលើ ប្តូវយចះលកមកតប្មូវតា្មកាល ុំ  យលើ ាន ក់ៗ  ។ ែូចអ្នក្លះយគ់ីបាវអ្ ករទ្មងន់  
៥០ kg បាន  យ ើលយរើយលើ ់ីបានដតប្តឹម២៥ kg យា ះយៅ់ីបាវទ្មងន់ ៥០ kg ែូចយគ 
យៅជាានយប្ាះថាន ក់ែ់់្លួនយលើ យៅវ ងញ ។  
៨- ប្តូវទ្ទួ្់សាសគ ់់កុំ  ុនររន់្លួន - នមែរបធាន៤ 
មនុនេយលើ  ដត ដតានកុំ  ុន ។ មនុនេដែ់ាែ នកុំ  ុនយសាសះរងបាកនឹ រកណាន់ ។ 
ែូយចនះយរើយលើ យនាើ្ុន  មងនានអ្ាីដរលកយទ្ ប្តូវហា៊ា ន ទ្ទួ្់សាសគ ់់កុំ  ុនយា ះ  យែើមបនឹី  
ដកយៅនថងមុ្ ។ យនាើដររយនះប្តូវនឹ  ព្វកយទូ្ា ែ នររន់ប្រះរុទ្ធកនុ នម៌ នមែរបធាន៤ 
ដែ់ដច ថា ៖ 
១- រយោម កុុំ យនាើតយៅយទ្ៀតនូវ អ្ុំ យរើអ្កុន់ ដែ់បានយនាើយ ើល ។ 
២- រយោម កុុំ យនាើ អ្ុំ យរើអ្កុន់ដែ់ មងនទាន់បានយនាើ ។ 
៣- រយោម រកោអ្ុំ យរើកុន់ ដែ់បានយនាើយ ើល  នង  ្ុំ យនាើអ្ុំ យរើកុន់យា ះតយៅយទ្ៀត 
ឲ្យកាន់ដតយប្ចើន។ 
៤- រយោម  ្ុំ យនាើអ្ុំ យរើកុន់ដែ់ មងនទាន់បានយនាើ ។ 
៩- គរបទី្ទួ្់លកនម៌ប្រះរុទ្ធមកោក់កនុ ្លួនកុុំ រដ ារ ា ់ 
ានអ្នក្លះយនាើរុណយប្បាថាន ឲ្យបានជួរប្រះរុទ្ធអ្ា គត ប្រះា ម សមព្ត្ី ។ ្ញុ ុំ នួរថា 
ច ់ជួរយែើមប ីប្រយោជន៍អ្ាី ? យរើថា « ចងជ់បួដ ើមបសី្គា លធ់មព៌្រះដមព្រី ឬ ដ ើមបដីៅ 
អនាគរបានព្ាសជ់ាព្រះរទុ្ ធមួយអងា  ឬ មួយដ ើមបបីានសដព្មចជាព្រះអរហនត »   
យា ះ្ញុ ុំ នូមជូនយោរ់់ែូចតយៅ ៖ 
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1- ច ់សាសគ ់់នម៌ប្រះ មេត្រី  នរានថងយនះយលើ ាននម៌ប្រះរុទ្ធប្សាសរ់យ ើល  យមតចក៏ 
មងន្ុំ យរៀន មងន្ុំ រែងរតតងយៅ ? យមតចក៏យៅចាុំ ររន់ដែ់មងនទាន់មកែ់់យៅវ ងញ ? ដប្ក  
ែ់់យរ់យា ះមងនបានយកើតជាមនុនេ  យ ើលជួនកា់យកើតជាមនុនេយ ើល ក៏អាចមងន 
ជួរនឹ ប្រះក៏ានដែរ រីយប្ព្វះប្រយទ្នតណាា នុំ  ។ យៅជុំ ា ន់ប្រះយាតម ក៏ានអ្នក្លះ 
មងនបានជួរប្រះអ្ គដែរ រីយប្ព្វះ រន់យៅឆាង លរីកដនល ដែ់ប្រះអ្ គគ ់យៅ  ឬមួលមងន 
បានសាសគ ់់នម៌ប្រះអ្ គក៏ានដែរ រីយប្ព្វះានមងចាឆ ទ្ងែឋង ។ 

2- ច ់បានប្តា្ន់ជាប្រះរុទ្ធ  រុំ ណ យនះ់ារុំ ផុ្ត ដតគរបចីារ់ជួលយប្បាននតាយោក 
ចារ់រីយរ់យនះយៅ រីយប្ព្វះប្រះរុទ្ធយាតម ប្រះអ្ គ្ ុំ កសាស ក៏យែើមបបីានប្តា្ន់ែឹ  
នូវនម៌នប្ារ់យប្បាននតាយោកឲ្យរួចចាកទុ្កខដែរ ។ ត ូវយនះនម៌យប្បាននតាយោក 
ឲ្យរួចចាកទុ្កខយា ះានយ ើល ែូយចនះប្ាន់ដតលកនម៌យា ះយៅផ្េរាផ្ោលរនយ់់យៅ   
ក៏ែូចជាបានប្តា្ន់ជាប្រះរុទ្ធដែរ ។ យមតចចា ុំ ទា់់ដតនម៌ររន់យលើ បានរូដក ?  
គុំ នងតរយរៀរយនះ្ញុ ុំ ធាល រ់ជួរយ ើលយៅកដនល យនាើការ  ចុំ យព្វះយមៗ្លះ ទា់់ដតគុំ នងតររន់យគ 
ដែ់ជាយម បានយគលក  យរើគុំ នងតមករីកូនយៅ យគមងនលកយទ្ ទុ្កជា់ាជា គុំ នងត្លួនក៏ 
យោល  យនះយ ើលយៅថាអ្ញនងលម ។ 
3- ច ់បាននយប្មចជាប្រះអ្រ នត    នូមជុំ ោរថា កា់ជុំ ា ន់ប្រះរុទ្ធយាតម  ក៏ 
ានអ្នកដែ់មងនបាននយប្មចជាប្រះអ្រ នតដែរ ។ យលើ យឃើញសាសវកប្រះ្លះបាន 
នយប្មចជាប្រះអ្រ នតរងតដមន ដតយលើ ែឹ យទ្ ការកសាស កា់រីអ្តីតជាតងននសាសវក 
ទាុំ  យា ះ ?   យ្លើលថាយលើ រុុំ អាចែឹ យទ្ ។ 
     រួមយនចកតីយៅ យៅយរ់យនះយលើ ាននុំ ណា បានជួរនឹ នម៌ប្រះយ ើល ប្តូវ្ុំ  
រែងរតតងតា្មនម៌ប្រះអ្ គឲ្យបានជារ់ជានងចច ទាន់កាល ុំ  សាសែ រតីយៅាន ។  
 


