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បុណ្យចលូឆ្នាំខ្មែរ 

បុណ្យចលូឆ្នាំខ្មែរ 

 គ្គប់គ្បជាជាតកិនុងរោក សុទធខតមានកា ចេូឆ្ន ាំ បស់ខលួន គ្ាន់ខត

ខបលកាន គ្តងក់ា កាំណត់រពេចេូនិងពិធរីធវើខុសាន ប ុរ ណ្ ោះ។ ឯគ្បជាជន

ខខែ  ក៏មានកា ចេូឆ្ន ាំគ្បពពណី បស់ខលួន តាំងពីបុរាណកាេម្កខដ្ ។ 

I- ពេលពេលាចលូឆ្ន ាំខ្មែរ 

 កាេរដ្ើម្រ ើយ ខខែ រយើងគ្ា ពធរធវើបុណយចេូឆ្ន ាំ កនុងខខម្គិសិ  

រគ្រោះរគកាំណត់យកខខរនោះ ជាខខរដ្ើម្ឆ្ន ាំ។ នាសម្័យរគ្ពងនាយ ឆ្ន ាំ

នីម្យួៗ ខចកជា៣ ដ្វូ តម្ចនទគត ិ គ ឺ រេម្នត ដ្វូ គមិ្ហ ដ្វូ និងវសាន-      

 ដ្វូ។ បុរា្ចា យរោកគតិថា រេម្នត ដ្វូ ជា ដ្វូគ្តជាក់ គ្តូវចាត់ទកុ 

ជា ដ្វូរដ្ើម្ឆ្ន ាំ រគ្បៀបាននឹងរពេគ្ពឹក ខដ្េផតុពីរាគ្ត ី គជឺារដ្ើម្ពងៃ។  

គមិ្ហ ដ្វូ ជា ដ្វូរដៅ  គ្តូវចាត់ទកុជាក ៅ្ េឆ្ន ាំ រគ្បៀបដ្ចូជារពេពងៃ      

គ្តង។់ វសាន ដ្វូ ជា ដ្វូខដ្េរម្ឃម្ ីងងតឹមានរ្លៀងផគ  គ្តូវចាត់ទកុជា

ចងុឆ្ន ាំ  រគ្បៀបាននឹងរពេគ្ពេប់។ 

 ចាំរណ កាេរគ្កាយម្ក, គ្ាខដ្េបុពវបុ សខខែ រយើង អនរុោម្

រគ្បើចេុលសករាជជាសាំខាន់រនាោះ (ម្និដ្ងឹជារគ្បើរៅកនុង ជជកាេពនគ្ពោះ

រាជាអងគ្ រទ) រទើបកា ចេូឆ្ន ាំងែ ី មានកា ខគ្បគ្បួេ រេើយកាំណត់យក 
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ខខរចគ្ត ជាខខរដ្ើម្ឆ្ន ាំវញិ។ ឯពងៃចេូឆ្ន ាំខខែ  ខតងគ្បគ្ពឹតតរៅ ម្ិនម្នុពងៃ   

៤រកើត ខខរចគ្ត និងម្និរគ្កាយពងៃ៤រកើត ខខពិសាខ រគ្រោះបុពវបុ សរយើង

យេ់រឃើញថា រៅខខម្គិសិ រនោះ គ្បជាកសិក ខខែ រយើង វេ់ម្មាញឹក

កនុង ប កសិកម្ែ មានខគ្សចមាា  ជារដ្ើម្ រទើបរោករេើកកាំណត់រពេ         

ចេូឆ្ន ាំ ម្ករធវើរៅកនុងខខរចគ្តវញិ រោយរេតថុា ខខរចគ្តកចិចកា គ្ចូត

កាត់ រាកខបន ានចប់សពវគ្គប់ រេើយគ្បជាពេ ដ្ឋខខែ រយើងទាំរន   

មានឱកាសរធវើបុណយទាន  កម្ានតសបាយតម្គ្ាថាន ។ កា កាំណត់រនោះក៏

ជាប់ជាគ្បពពណី េូតម្កដ្េ់សពវពងៃ។ 

II- ទិដ្ ឋភាេបុណ្យចលូឆ្ន ាំខ្មែរ 

 បុណយចេូឆ្ន ាំខខែ  ជាគ្ពឹតតកិា ណ៍យា ងធាំម្យួកនុងទឹកចតិតនិងជវីភាព

ខខែ ។ ម្នុរពេចេូឆ្ន ាំងែមី្កដ្េ់ រគនាាំាន រ ៀបចាំតបុខតងផទោះសខម្ែង 

សមាា តទីធ្លល  វតតអារាម្ ផលូវងនេ់ រចតយិ  ម្ណីយោឋ ន សងរ់ានរទវត បុក

អងា   កឧស ដ្ងទឹក រគ្តៀម្សរម្លៀកបាំរក់ងែីៗ ។េ។ ឲ្យរេើយរគ្សច។

រពេចេូឆ្ន ាំ ជារពេជគ្ម្ោះឧបគ្ទពចពគ្ងពនឆ្ន ាំចាស់ឲ្យគ្ជោះគ្ស ោះ រដ្ើម្ែី

ទទេួឆ្ន ាំងែ ី រទវតងែ ី កនុងកៅរីសាម្នសស  រកសម្កានតនិងសុ្ម្ងគេ។ 

 ឆ្ន ាំងែមី្កដ្េ់, សនូ សគ   ាាំង សាំរ ងធម្ព៌ ជយ័ ោន់ឮ នទឺអឺងកង 

រចញពីវតតអារាម្។ រ្លើងរទៀនរ ោះរគ្រងគ្រត ខផសងធបូេុយរចញពីគ្គប់
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រានរទវត តម្ដ្ងផលូវ ម្ខុផទោះសខម្ែង វតតអារាម្។ ចាស់ទុាំ គ្កម្ុាំ ករមាល ោះ   

និងរកែងៗ សបាយកាា កកាា យជាងរគ រគ្រោះជាឱកាសដ្ពិ៏រសសបាំផតុ

សគ្មាប់ពួករគចេូឆ្ន ាំ កម្ានតខេែងគ្បជាគ្បិយជាម្យួាន  រោយាែ ន

ចាស់ទុាំ្ខាឃាំងរាាំងឃត់អវីរ ើយ។  

 រពេគ្ពេប់, រគនាាំាន រៅសាៅ ប់ធម្អ៌ាងក៌នុងវតត។ អនកខលោះខដ្េម្និ

ានរៅសាៅ ប់រោកឯវតត ក៏គ្បម្េូាន រេងខេែងគ្បជាគ្បិយរផសងៗតម្

ចាំណង។់ រគនាាំាន រេងខេែងចាប់កនូខខលង, ោក់កខនសង, គ្កុងមាន់, ទាញ

គ្ព័គ្ត, រគ្ចៀងគ្បបពក, រសៅចចង,់ ឈូង, អងគញ់, រាាំវង។់េ។ យា ងសបាយ

 កីរាយ។ រគនាាំាន យកចង្ហហ ន់រៅគ្បរគនគ្ពោះសងឃ បងសុកេូឧទទិសកសុេ

ជនូដ្េ់បុពវកា ជីន ញាតសិនាត ន ខដ្េានខចកសាា នរៅកាន់ប រោក

រេើយ។ រគនាាំាន ជញ្ជូនដ្ចីរគ្ម្ើនទីវតត ពូន្នាំខាច់ ខ កទឹកគ្សងគ់្ពោះ គ្សង់

គ្ពោះសងឃនិងចាស់គ្ពឹទាធ ចា យ។ រពេគ្ត ប់រៅ្មូ្វិញិ រគអរញ្ជើញមាត

បិត ជដី្នូជតី ចាស់ទុាំ ម្កផៃូតទឹក ជនូសរម្លៀកបាំរក់ងែ ីនាំ ចាំណី រដ្ើម្ែីជា

កចិចតបសនងសងគណុ ចាំររោះបុពវកា ជីន បស់រគ។ តម្គ្គប់វតតអារាម្ រគ

សរងាតរឃើញចាស់ទុាំ គ្កម្ុាំ ករមាល ោះ រកែងកាែ ង គ្បម្េូផៅុាំជបួជុុំាន រគ្កាម្ម្លប់

រឈើធាៗំ  គ្កសាេរេងខេែងគ្បជាគ្បិយរផសងៗ តម្ចាំណងច់ាំណូេចតិត។ 

រគនាាំាន រៅទសសនាកម្ានតគ្ាសាទបុរាណ  ម្ណីយោឋ ន រា ពបូជាវតាុ
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ស័កតសិិទធិ ភាជ ប់ប យិាកាស កីរាយរនោះរៅនឹងប យិាកាសនាសម្យ័រគ្ពង

នាយដ្ ៏ងុរ ឿង។ រៅតម្រខតត តាំបន់ខលោះ រពេចេូឆ្ន ាំម្ៅងៗ រគម្និខម្ន

សបាយខតកនុង យៈរពេបីពងៃប ុរ ណ្ ោះរទ, រគចាប់រផៅើម្រេងសបាយ

 របៀបរនោះ ម្នុនិងរគ្កាយប ុនាែ នពងៃចេូឆ្ន ាំរទៀតផង។ រគនាាំាន រធវើបុណយ

ឲ្យអស់ចតិត សបាយឲ្យអស់ចតិត រដ្ើម្ែីអបអ សាទ ចាំររោះជវីតិងែ ីបស់       

រគ ខដ្េានខេេ លងកាត់ឧបសគគ ទទេួរជាគជយ័កនុង យៈរពេឆ្ន ាំ

ចាស់កនលងរៅនិងរដ្ើម្ែីរគ្តៀម្ចាាំបាំរពញភា កចិចងែ ី រគ្តៀម្ចាាំ ដ្វូដ្កសទូង 

រគ្តៀម្ចាាំទឹករ្លៀងខដ្េនឹងបងាុ ចោុះ នារដ្ើម្វសាន ដ្វូពនឆ្ន ាំងែ ី ដ្ខ៏លីខាង    

ម្ុខ។ 

III- ជំពនឿ និង េិធីពសេងៗ
(១) 

 ១—រទវតឆ្ន ាំងែ ី កនុងសង្ក្ង្ហា នតសូគ្ត និទានថា កនុងរដ្ើម្្ទទកបែរនោះ 

មានបុ សមាន ក់រ ែ្ ោះធម្ែាេ   ជាអនកគ្ាជញរចោះចប់ពគ្តរវទ  គ្ពម្ទាាំងរចោះ

ភាសាសតវបកសីផង។ ធម្ែាេ ខតងសខម្ៅងម្ងគេដ្េ់ម្នសុសផងទាាំង        

ពួង។ េុោះកបិេម្ហាគ្ពេែ (សម្យ័កាេរនាោះ រគរា ពបូជាម្ហាគ្ពេែ 

និងកបិេម្ហាគ្ពេែ) គ្ជាបថា ធម្ែាេកមុា  ជាអនកគ្ាជញ ក៏ម្កសួ 

គ្បសាន ៣ខ  រេើយសនាថា  គ្បសិនរបើធម្ែាេរោោះគ្សាយគ្បសាន រនោះ ចួ 

១-គ្សងស់រងេបពីគ្ពោះរាជពិធទីាវ ទសមាស ភាគ១។ 
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កបិេម្ហាគ្ពេែ នឹងកាត់កាេខលួនបូជាធម្ែាេ ខតរបើធម្ែាេរោោះ

ម្និ ចួរទ គ្តូវកាត់កាេបូជាម្ហាគ្ពេែវញិ។ ធម្ែាេ សូម្បងាង៧់ពងៃ

សិន រដ្ើម្ែីគតិគ្បសាន  ប ុខនត៦ពងៃកនលងផតុរៅរេើយ រៅខតគតិម្និរឃើញ

រសាោះ ធម្ែាេ ក៏រ្ៀសខលួនរៅពួនរៅរគ្កាម្រដ្ើម្រតន តម្យួគ ូ ខដ្េជា

េាំរៅសាំបុកពនសតវឥង្ក្នទី។ ជា្ព័វសាំ្ងេា ធម្ែាេក៏ានឮឥង្ក្នទីញ-ី

រ ែ្ េ និយាយាន ថាៈ 

 —ញី  :គ្ពឹករនោះ រយើងានអាហា ពី្សីុ ? 

 —រ ែ្ េ :រយើងនឹងានសីុសាច់ធម្ែាេ ខដ្េគ្តូវកបិេ- 

   ម្ហាគ្ពេែសមាល ប់ រគ្រោះរោោះគ្បសាន ម្ិន ចួ។ 

 —ញី  :គ្បសាន រនាោះ ដ្ចូរម្ៅច ? 

 —រ ែ្ េ :-(ខ១) រវោគ្ពឹក សិ  ីសាិតរៅទី្ ? គ្តូវរ លើយថា 

   រៅម្ខុ,  រេតរុនាោះ  ម្នសុសទាាំងឡាយ គ្តូវយកទឹក

   ោងម្ខុ។ 

   -(ខ២) ពងៃគ្តង ់សិ  ីសាិតរៅគ្តង់្  ? គ្តូវរ លើយថា 

   រៅគ្ទូង, រេតរុនាោះ  ម្នសុសទាាំងឡាយ រទើបយកទឹក

   ោងគ្ទូង។ 

   -(ខ៣) រវោោៃ ច សិ  ីសាិតរៅគ្តង់្  ? គ្តូវរ លើយ
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   ថា រៅរជើង, រេតរុនាោះ ម្នសុសទាាំងឡាយ រទើបយក

   ទឹកោងរជើង។ 

 រកយរពចន៍ទាាំងប ុនាែ ន បស់ឥង្ក្នទី ក៏ានជាពនលឺម្កបាំ្លរឺោោះគ្សាយ

គ្បសាន កបិេម្ហាគ្ពេែ ចួ រជៀសផតុពីកៅមី្ ណៈ។ កបិេម្ហាគ្ពេែ 

សុខចតិតចាញ់ គ្ពម្កាត់កាេបូជាធម្ែាេ។ ម្នុនឹងកាត់កាេ កបិេ-

ម្ហាគ្ពេែ រៅរទពធតី៧អងគ ខដ្េជាបុគ្ត ីបស់ខលួន ឲ្យយករនម្កគ្ទ

កាេ (រគ្រោះរបើោក់កាេរនាោះរេើខផនដ្ ី នឹងរកើតជារ្លើងរ ោះរោក-

ធ្លត,ុ របើរាោះរៅរេើអាកាស នឹងរាាំងរ្លៀង, របើរចាេរៅកនុងសម្គុ្ទ ទឹក

នឹង ងីសៃួតអស់)  ចួរេើយ ក៏កាត់កាេឲ្យរៅនាង ទងុា ជាកនូចែង។ 

នាងទងុា ខេកាេកបិេម្ហាគ្ពេែ គ្បទកសិណ្នាំគ្ពោះសុរម្  ុ អស់៦០ 

នាទី រទើបអរញ្ជើញកាេរនាោះរៅគ្បតសិាឋ នទកុកនុងម្ណឌ ប ្នាំពកោស។ 

េុោះដ្េ់គគ្ម្ប់ម្យួឆ្ន ាំសង្ក្ង្ហា នត រទើបនាងរទពធតីទាាំង៧អងគ ផ្លល ស់រវនាន  

ម្កដ្ខងហកាេកបិេម្ហាគ្ពេែ គ្បទកសិណ្នាំគ្ពោះសុរម្  ុជារ ៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ 

បុគ្តទីាាំង៧អងគរនាោះគៈឺ 

 ១—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃអាទិតយ  គ្តូវរវននាង  ទងុា, 

 ២—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃចនទ  គ្តូវរវននាង  រារាគៈ, 

 ៣—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃអង្ហគ    គ្តូវរវននាង  រាកយសា, 
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 ៤—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃពុធ  គ្តូវរវននាង  ម្ ឌ្ , 

 ៥—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃគ្ពេសែតិ៍ គ្តូវរវននាង  ក ិណីិ, 

 ៦—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃសុគ្ក  គ្តូវរវននាង  កមិ្រិា, 

 ៧—របើសង្ក្ង្ហា នតចាំពងៃរៅ  ៍  គ្តូវរវននាង  ម្រហាទរា។ 

 រោយមាននិទានខបបរនោះរេើយ រទើបខខែ រយើងមានជុំរនឿ រេើយ

ានរ ៀបចាំជាពិធបីូជារទវត ខដ្កគ្តូវរវនដ្ខងហកាេកបិេម្ហាគ្ពេែ 

និងគ្តូវអ្ាិេពិ្ពរោក រ ៀងរាេ់ឆ្ន ាំងែចីេូម្កដ្េ់ពុាំខដ្េអាក់ខាន

រ ើយ។ 

 ២—ពិធគី្សងគ់្ពោះ ម្ហាសាំកា សូគ្ត ខដ្េមានម្កកនុងគម្ព ីសុតត-

ជាតក ជាម្គធភាសា ាននិទានថា ពងៃសង្ក្ង្ហា នតឆ្ន ាំងែជីតិចេូម្កដ្េ់ គ្ពោះ

ាទបរសនទិរកាសេ ានរ ៀបចាំជាារាាំយា ងសាា ត រៅរ ន សទឹងម្យួ 

រេើយក៏និម្នតគ្ពោះពុទធនិងគ្ពោះសងឃគ្សងទឹ់ក  ចួសមាទានសីេ គ្បរគន

្តត ហា ចាំររោះគ្ពោះពុទធ គ្ពម្ទាាំង្កិេុសងឃ រៅទីរនាោះ។ គម្ព ីរនោះដ្ខដ្េ 

បញ្ជជ ក់រទៀតថា អនកខដ្េានគ្សងទឹ់កគ្ពោះសងឃ មាតបិត គ្គូ ឧបជាយ៍ 

មានអានិសងសរគ្ចើន្ស់។ អនាគតជាត ិ នឹងានរៅរកើតកនុងរទវរោក 

ានជារសៅចចគ្កពតត ិ មានបុណយា ម្រីគ្ចើន មាន បូេា មានគ្ទពយសម្ែតតិ

រគ្ចើន មានរសចកៅសុីខគ្គប់យា ង។េ។ 
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 គម្ព ីបញ្ជា សជាតក គ្តងជ់ាតកទី៣១ ានបញ្ជជ ក់អាំពីអានិសងសពន

កា គ្សងទឹ់កគ្ពោះសងឃ ដ្ចូម្ហាសាំកា សូគ្តខដ្  គ្ាន់ខតខុសាន គ្តងម់្ិន

ានបញ្ជជ ក់ថា កនុងឱកាសចេូឆ្ន ាំរនាោះប ុរ ណ្ ោះ។ រោករេើកឧទាេ ណ៍ 

ដ្ចូជា គ្ពោះាទបុបជរាជ ខដ្េាននិម្នតគ្ពោះឧស្រតា  កនុងសាសនាគ្ពោះ

ពុទធស ណងា  ឲ្យគ្សងទឹ់ក។ េុោះអនាគតជាតរិៅ ានរៅរកើតកនុងរទវ-

រោក មានបុណយា ម្រីគ្ចើន រេើយទីបាំផតុានរៅជារសៅចចគ្កពតត ិ កនុង

ជម្ពូទវីបរនោះ។ 

 រៅកនុង ជជកាេគ្ពោះាទជយវ ែន័ទី៧ រពេចេូឆ្ន ាំម្ៅងៗ រគខតង 

រធវើពិធមី្ួយ រោយនិម្នតគ្ពោះពុទធ បូមានម្េិទធិឫទធិ២៥អងគ ខដ្េជាតាំ-    

្ងអា្រខតតទាាំងឡាយកនុងគ្ពោះរាជា្ចគ្ក ម្ករធវើពិធគី្សងទឹ់ករៅ

គ្ាសាទជយ័គ្សី (គ្ាសាទគ្ពោះខ័ន)  ចួរគដ្ខងហគ្ពោះពុទធ បូទាាំងរនាោះ ជា  

កែួនយា ងម្រហាឡា កិ ម្នុនឹងយករៅតម្ាេ់រៅកខនលងរដ្ើម្វញិ។ 

 រោយមានជុំរនឿរេើនិទាននិងទាំរនៀម្ បស់ដ្នូតរយើង ដ្ចូខាង

រេើរនោះរេើយ ានជាមានទមាល ប់ជាប់ជាគ្បពពណី េូតម្កដ្េ់សពវពងៃ

រនោះ។ ខតដ្េ់រពេចេូឆ្ន ាំម្ៅងៗ រគខតងរធវើពិធគី្សងទឹ់កគ្ពោះពុទធ បូ – គ្ពោះ

សងឃ – មាតបិត – ជដី្នូជតី – បុពវកា  ី រៅតម្វតតអារាម្និងតម្្មូ្ិ

គ្សុក។ 



០៩ 

បុណ្យចលូឆ្នាំខ្មែរ 

 ៣—ពិធពូីន្នាំខាច់ ម្ហាសាំកា សូគ្តានបញ្ជជ ក់ថាៈ រពេ

សង្ក្ង្ហា នតឆ្ន ាំងែជីតិម្កដ្េ់ គ្ពោះាទបរសនទិរកាសេ ានទេូសួ គ្ពោះពុទធ

ថា រគ្កាយគ្ពោះអងគប និិរវ នរៅ របើដ្េ់ ដ្វូសង្ក្ង្ហា នតចេូឆ្ន ាំងែមី្ៅងៗ រតើខញុាំ

គ្ពោះអងគគ ួបាំរពញកសុេអវីខលោះ ? គ្ពោះពុទធគ្តស់ថា “គ ួសាងវាេុករចតយិ 

រៅរ ន សទឹង ទរនល រេើយនាាំយករគ្គឿងសកាា  ៈ រទៀនធបូ រគ្គឿងគ្កអូប ផ្លា  

ជារដ្ើម្ ម្កបូជាចោុះ”។ គ្ពោះអងគានបញ្ជជ ក់អាំពីអានិសងសពនកា សាងវា-

េុករចតយិរនាោះ ថាមានអានិសងសរគ្ចើនវរិសស្ស់ ដ្ចូាន នឹងគ្សង់

ទឹកគ្ពោះសងឃខដ្ ។ 

 គម្ព ីអានិសងសវាេុករចតយិ ជាសាង្ក្សាត សលឹក តឹភាសាខខែ  មានខត

ម្យួខខស រេើយមាន៣និទានៈ 

 —និទានទី១ តា្ំ េពីា កិររធសិតវនិងពួករណិជ ខដ្េាន

ពូន្នាំខាច់ឧទទិសជាតា្ំ ងចឡូាម្ណីរចតយិ ខដ្េតម្ាេ់គ្ពោះចងាូម្ខកវ

 បស់គ្ពោះពុទធពីបុរាណ គ្បតសិឋរៅសាា នពគ្តគ្តងិសរទវរោករនាោះ។ េុោះ

អនាគតជាតរិៅ ានរៅរកើតកនុងសុគតិ្ ព រកើតជារសៅចចគ្កពតត ិ ជា

រគ្ចើនជាត ិ រេើយទីបាំផតុ  ានគ្តស់ជាគ្ពោះពុទធរយើងរនោះ។ 

 —និទានទី២ តា្ំ េពីនាយរនសាទមាន ក់ (រ ែ្ ោះម្និគ្ាកដ្) 

ខដ្េជាអនកសមាល ប់សតវជាអាហា  តាំងពីតចូម្ក។ ពងៃម្យួ អនករនសាទ
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រនោះ ានគ្បរគនាយម្យួពាំនតូដ្េ់្កិេុម្យួអងគ។ រពេខដ្េាត់សាល ប់

រៅ យម្រាជានយករៅវាយសួ ចរម្លើយ រេើយចាប់រាោះរៅកនុង រដៅ

រ្លើងន ក ខតម្និរ ោះ ខប ជាខាទ តរចញម្កវញិ។ នាយយម្ាេ ក៏វាយ

សួ ម្ៅងរទៀត។ ទទេួរពេរនាោះ នាយរនសាទគ្ករ ករឃើញអ ៅ្ តរ្លើង

ន ក មានសម្ែុ ដ្ចូចវី រោក ក៏នឹកដ្េ់ទាន បស់ខលួន រេើយជគ្មាប

យម្ាេ តម្ដ្ុំរណើ  រ ឿងរធវើទាន។ ពួកយម្ាេ ក៏អនញុ្ជា តឲ្យបុ ស

រនាោះ រៅរកើតកនុងរទវរោកចាំននួ៧ពងៃ រេើយសឹម្គ្ត ប់ម្កសាា នន ក    

វញិ។ រទវបុគ្តរនាោះ រ ែ្ ោះថា “អននាំរោកងសិនី
(១)

” មានគ្បពនធសាំណពវចតិត

រ ែ្ ោះនាង សុវណណ ឱព  ។ ាត់ាននិយាយរ ឿងរា វ បស់ាត់ ខដ្េធ្លល ក់

រៅន ករនាោះគ្ាប់្ យិារោយសពវគ្គប់។ នាងសុវណណ ឱព   ក៏ឲ្យសាវ ម្ ី       

ខលួនសាងវាេុករចតយិ រេើយ លងឲ្យរគ្សចកនុងពងៃទី៧។ េុោះដ្េ់ពងៃទី៧ 

យម្រាជ ក៏តម្ម្ករៅ អននាំរោកងសិនី រៅសាា នន កវញិ។  នាងគ្បពនធ ក៏

រចញម្កនិយាយតបថា “រយើងម្និរបើកទាវ  ឲ្យសាវ ម្ីរយើងរៅរទ រគ្រោះ

សាវ ម្រីយើង ានសាងវាេុករចតយិនិងរធវើពិធ ីលង ចួរេើយ, របើរៅខតគ្តូវ

កា យកបៅរីយើងរៅរធវើរទាសរនាោះ ច ូអនករាប់គ្ាប់ខាច់រនោះឲ្យអស់សិន”។ 

យម្រាជ    ក៏ចាប់រផៅើម្រាប់គ្ាប់ខាច់រពញម្ួយគ្ពឹកពងៃគ្តង ់   ម្និរចោះអស់ 

១-អានថា អាន់្ាំង រោកាាំង សិណី។ 
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រសាោះ។ យម្រាជ ក៏ទ័េតគ្ម្ោិះ រេើយគ្ត ប់រៅសាា នន កវញិ។ 

 —និទានទី៣ តា្ំ េពីរៅកម្ជេិខាច់ ថា “មានរកែងមាន ក់ រចោះខត

ពូនខាច់រៅទីផនូកខាច់ម្ខុផទោះ រេើយរដ្កនរនៀេរេងរាេ់ៗពងៃ គ្បឡាក់

គ្ប ូសរៅរោយខាច់រម្ើេម្និយេ់, រគក៏នាាំាន រៅថា រៅកម្ជេិខាច់ 

តម្ក។ ពងៃម្យួ គ្ពោះឥង្ក្នទទតរឃើញយា ងរនោះ ក៏ឲ្យនាងរទពធតីមាន ក់ ចោុះ

ម្ករធវើជាគ្បពនធ។ រគ្កាយម្ក គ្ពោះរាជាគ្ទងច់េូទិវងគតរេើយាែ នអនក្

សនងរាជយ ពួកម្ង្ក្នតីក៏រធវើបុសែុកផសង កអនកមានបុណយា ម្។ី បុសែុក ក៏រៅ

គ្តូវរេើរៅកម្ជេិខាច់។ រគក៏នាាំាន អរញ្ជើញរៅកម្ជេិខាច់រនាោះ រៅឲ្យ

រសាយរាជយជាសុខតរៅ”។ 

 រោយមាននិទានខបបរនោះរេើយ ានជាខខែ រយើងមានជុំរនឿជាប់

តរ ៀង េូតម្កដ្េ់បចចុបែនន ប ុខនត្ នាំខាច់រនោះ រគម្និខម្នរធវើខតកនុងឱកាស

ចេូឆ្ន ាំប ុរ ណ្ ោះរទ សូម្ែីរៅកនុងពិធបីុណយរផសងៗក៏រគនិយម្រធវើខដ្  រគ្រោះ

រជឿថាជាកា  ាំរោោះកម្ែរពៀ រវរាខដ្េរធវើអាគ្កក់កនលងម្ក។ 

ពេចក្ដីេននិដ្ឋឋ នៈ 

 កាេប រិចេទពនកា ចេូឆ្ន ាំ គ្បពពណី បស់គ្បជាជាតនិានា កនុង

រោក ខតងមានកា ខគ្បគ្បួេជាធម្ែត ម្និថារ ើយខតរពេរវោចេូឆ្ន ាំ

 បស់គ្បជាជនកម្ពុជារទ។ ពិធនីានាកនុងឱកាសចេូឆ្ន ាំខខែ រនាោះ ក៏មាន
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គ្បកា ខលោះម្និសម្ ម្យ  កកេ់រៅជារ ឿង្តូ្  គ ួឲ្យពិាករជឿរកើត 

សគ្មាប់ម្នសុសមានវចិា ណញ្ជា ណ។ ប ុខនតរ ឿងខលោះ ក៏ជាគ្ប្ពពនកា 

ដ្កឹនាាំម្នសុសឲ្យរចោះសាម្គគាីន  គ្សឡាញ់រាប់អានាន  បាំផសុរេើកទឹកចតិត

ម្នសុសឲ្យខិតខាំបាំរពញកសុេកម្ែ រេើកសទួយសងគម្ជាត ិ រឆ្ព ោះរៅកាន់

ភាព ងឹមាាំ   កីចរគ្ម្ើនខដ្ ។ 

 កាេពីរគ្ពងនាយ ពិធទីាាំងឡាយកនុងឱកាសចេូឆ្ន ាំខខែ  សុទធសឹង

មានគ្ប្ពភាជ ប់ម្កពីេទធិគ្រេែណ៍ ប ុខនតចាប់ពីរពេខដ្េគ្បជារាង្ក្សត 

ទទេួយកពុទធសាសនាម្ករា ពគ្បតបិតតជិុំនសួសាសនាគ្រេែណ៍ ពិធី

ខាងរដ្ើម្ម្ួយចាំននួ ក៏ានសគ្ម្បសគ្មួ្េខលួនរៅតម្ពិធ ីបស់ពុទធសាស-

នា រេើយរគ្កាយម្ក ក៏ ោយសាច់្ម្ផសាំចេូាន គ្គប់អរនលើរសទើ រម្ើេ

ពុាំយេ់ រេើយគ្បកា ម្យួចាំននួរទៀតខដ្េគ្ាសចាករេតផុេខាល ាំងរពក 

ក៏ ោយ សាយាត់ធ្លតពីុបុណយចេូឆ្ន ាំគ្បពពណីខខែ ក៏មាន។ 

 រទាោះបីយា ង្ក៏រោយ បុណយចេូឆ្ន ាំរនោះ ពិតជាកថាខ័ណឌ ម្ួយ

សាំខាន់ចាាំាច់បាំផតុ កនុងទាំព័ ជវីតិម្នសុសគ្គប់ បូ គ្គប់ជាតសិាសន៍ ក៏ដ្ចូ

ជាខខែ គ្គប់ បូខដ្ សគ្មាប់គ្តួតពិនិតយ វាយតពម្លស បុេទធផេកា ង្ហ  រប-

សកកម្ែ បទពិរសាធន៍ខដ្េខលួនានអនវុតតកនលងម្កកនុង យៈរពេម្យួឆ្ន ាំ 

រេើយគ្បរម្ើេរម្ើេរៅរគ្កាយ ដ្កគ្សងយ់កចាំណុចេាៗ បនតអនវុតតឲ្យ



១៣ 

បុណ្យចលូឆ្នាំខ្មែរ 

គ្ាកដ្និងរជាគជយ័ជាងរទៀត នាឆ្ន ាំងែដី្រ៏កសម្កានត។ 

រ ៀបរ ៀងសរងេបរោយ 

ខ្ ៉ែន  ប្រាង  *  អាំ  ឆន 

*** 

 

 

គ្សាវគ្ជាវរោយៈ ថាច់ េុតឹ   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 


