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 តពះបោធិសតវាគៃ័សីុអុីម បៅថាតពះបោធិសតវាគៃ័អុីម  ឬកត៏ពះបោធិសតវា

គៃ័ជឺចាយ      ឬតពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីម។ល។       តទងម់ាៃករាីបមត្រា ករុណ្ជួយ� 

សបស្គ្រ ះទុក្ខលំោករបស់មៃុស្សបោក តបកបបៅបដ្យមហ្តោជាញា  ៃិងសិល្បប៍ 

ត្ស្សរាឥតតពំណដៃ។   តពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីមតទងោ់ៃតត្ស់ជាតពះអស់កាលជា 

យូរលងណ់្ស់មកបហើយ បហើយតទងម់ាៃគ្រជា “តពះចឹងហ្វា មងីយូឡាយ”។    

បដ្យករាីបំណងចម្លងសតវាបោកទាងំឡាយ ៃិងចិតរាជួយ�សបស្គ្រ ះ តទងោ់ៃតតឡប់

មកបគ្ហា ញកាយជាតពះបោធិសតវា ជាមយួតពះបោធិសតវាវៃិសូ៊ តពះបោធិសតវា 

ភូបសៀៃ ៃិងតពះបោធិសតវាទីចាងំ តតរូវោៃតបទាៃគ្រជាតពះបោធិសតវាធំទាងំបៃួ។ 

តពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីមមៃិឃ្្ល តឆ្ងា យពីណដៃដីបរសុិទ្ធខាងលិច ជាមយួៃឹងតពះ 

អមតិ្ភៈ តពមទាងំតពះបោធិសតវាត្សឺជឺ តតរូវោៃតបទាៃគ្រជា “តពះបទពទាងំបី 

នៃបោកខាងលិច”។ តសបបពលជាមយួគ្្ន  តទងម់ាៃអវត្របំណបកកាយជាបតចើៃបៅ 

តគបទិ់សទីនៃៃគរតពះ សណមរាងឫទ្ធិបគ្ហា ញកាយ  បដើម្បចីម្លងសតវាបោកទាងំឡាយ

ឱ្រចួផុ្តពីបសចករាីទុក្ខ។

 បដ្យតពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីម តទងម់ាៃៃិស្សយ័យែ ងតជាលបតរៅជាមយួ

សតវាបោកទាងំឡាយបៅបលើពិភពបោកបៃះ តទងោ់ៃណសវាងរកការត្រា បឮ់ៃូវ 

សណតមកទុក្ខបត្កពីភាពអស់សង្មឹ បហើយតទងោ់ៃជួយ�សបស្គ្រ ះបដើម្បកីាត ់

បៃ្ថយការឈចឺាបរ់បស់ពួកបគ។ តទងោ់ៃប្្លើយតបបៅៃឹងការបងួសួងទាងំអស់ 

បហើយតទងម់ៃិណដលបោះបងប់ចាលៃូវជីវតិណ្មយួបឡើយ។ ត្ងំពីបុរាណរហូត 

មកទល់សពវាន្ងា មាៃបរឿងអព្ូតបហតុជាបតចើៃរាបម់ៃិអស់ ណដលមៃិអាចកតត់ត្ 

ក្នុងបសៀវបៅោៃ   ដូបច្នះ   បទើបមាៃឃ្្ល មយួបោលថា “តគបផ់្្ះបគ្រពតពះអមតិ្ភៈ 

តគបផ់្្ះបគ្រពតពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីម”។ រាបរ់យោៃឆ់្្ន មំកបហើយ តពះបោធិសតវា
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គងសីុ់អុីមោៃបំណបកកាយរាបម់ៃិអស់។  បៅក្នុង “គម្ពរីណមែវហ្វា ោៃហ័រ” តពះោៃ 

បោលថា    ជៃណ្ណដលតតរូវចម្លងណបបណ្    តពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីមៃឹងសណមរាង

រូបកាយណបបបនាះសណមរាងធមប៌ដើម្បចីម្លងជៃបនាះ។ បៅក្នុងតបវតរាិត្ស្សរារបស់ 

តបបទសចិៃ តតរូវោៃអ្នកផ្ងដ្កគ់្រជាតពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីមបំណបកកាយមាៃ 

“លីវត្កហឺ” នៃសមយ័តុងជីង (សតវត្សទី៤-៥) តពះបតជគុណ “ោែ វជឺកុង” 

នៃសមយ័ណ្ៃឆ្វឈោំីង (សតវត្សទី៥-៦) ៃិងតពះបតជគុណ “សឹងបឈៀ” 

នៃសមយ័ថាង (សតវត្សទី៧-៨)។ល។ ពួកតទងត់បកបបៅបដ្យសមត្ថភាព 

អត្ចា រ្  តពមទាងំមាៃដ្ៃតពះបលចបឡើង។

 បៅសតវត្សទី២១សពវាន្ងាបៃះ កម៏ាៃបោកតគរូមា្ន កណ់ដលអ្នកផ្ងទាងំពួង

ត្រ ល់ថា ជាតពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីមបំណបកកាយ គ្តគ់ឺជាបោកតគរូ លូ ជីៃហុង 

នាយកនៃត្្ថ ៃីយប៍វទិ្ុតុងហ្វា ងសីុដៃីនៃតបបទសអូស្ត្រា លី។ បោកតគរូ លូ ជីៃហុង 

មាៃណភ្នកទិពវា ៃិងអំណ្ចខាងវញិ្ញា ណដអ៏ត្ចា រ្  អាចបមើលប�ើញទីកណៃ្លង រូបរាង 

ពណ៌នៃ“ធូធឹង”(ការបមើលពីជាតិមុៃ ជាតិបៃះ ៃិងហុងសុ៊យ) បដ្យបយងបៅត្ម 

ការបកើតបៅឆ្្ន ណំ្ សតវានៃឆ្្ន កំំបណើ ត ៃិងបភទណដលបយើងផ្រាល់ឱ្បដ្យមៃិ្វាល់

ពីចបនា្ល ះបពលបវោ ៃិងបមើលប�ើញជាតិមុៃជាតិបៃះនៃមៃុស្សបៃះ ៃិងកមមែផ្ល 

តបស្នង។ល។ ត្មរយៈវធិីបៃះបហើយ បទើបបធវាើឱ្មៃុស្សយល់ពីកមមែផ្លតបស្នង

បតបៀបដូចជាតសបមាលអបន្ាលត្មតោណ ៃិងយល់ពីបហតុផ្លកំុត្ងអាតកក ់

ៃិងត្ងណតអំបពើល្អ តពមទាងំណណនាមំៃុស្សបអាយមាៃជំបៃឿបលើតពះសូតតធម ៌

ត្ងបដិបតរាិចិតរា។ តសបបពលណដលណកណតបបជាគវាសនារបស់្្លួៃ ណកលម្អសងរម 

បៃ្ុសទ្ធបរយិកាសណដលមៃុស្សបោករស់បៅ ជាតគឹះដរ៏ងឹមាបំដើម្បី្ ្លងផុ្តពីតចក 

សមុតទទុក្ខទាងំ៦។

 វជិាជា  “សីុៃលីងហ្វា មៃិ” គឺជាៃិកាយតពះពុទ្ធត្សនាមហ្យៃណដលតពះ 

បោធិសតវាគងសីុ់អុីមោៃបផ្្រមកឱ្ដល់មៃុស្សទាងំឡាយត្មរយៈបោកតគរូ លូ 
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ជីៃហុង ជាវជិាជា ធមដ៌ស័៏ករាិសិទ្ធិត្កសមសតមាបៃ់ិស្សយ័ឫសគល់មៃុស្សបោក 

ទាងំឡាយនាបពលបចចាុប្បៃ្ន។ តគបប់ពលបវោ បោកតគរូ លូ ជីៃហុង តបឹងណតបង 

បដ្យគ្មែ ៃការបៃឿយហតផ់្្សពវាផ្សាយវជិាជា ធម ៌“សីុៃលីងហ្វា មៃិ” ត្មរយៈត្្ថ ៃីយ 

វទិ្ុ ៃិងតបពៃ័្ធអុិៃបធើបណត បោកសបស្គ្រ ះមៃុស្សបដ្យមៃិគិតពីការតបស្នង 

អវាីទាងំអស់   ការសណមរាងបកតត្យយែ ងតជាលបតរៅរបស់បោកតគរូ លូ ជីៃហុង   

ោៃបគ្ហា ញឱ្ប�ើញពីករាីមហ្បមត្រា ករុណ្ចំបោះសតវាបោកទាងំឡាយៃិងត្មែ រតី

ជួយ�សបស្គ្រ ះដល់ពិភពបោករបស់តពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីម ។

 វជិាជា  “សីុៃលីងហ្វា មៃិ” ោៃបលើកតបមកើងផ្្សពវាផ្សាយវត្ថុទិពវាធំទាងំបី គឺការ 

សូតតធម ៌ ការសចាចា បងួសួង ៃិងការតបណលងសតវា បធវាើឱ្មៃុស្សអាចចម្លង្្លួៃឯង 

តពមទាងំចម្លងអ្នកដនទផ្ងណដរ បហើយមាៃការយល់ដឹង្្លួងឯង កដូ៏ចជាការដ្ស់ 

បតឿៃដល់អ្នកដនទឱ្ោៃយល់ដឹងដូចគ្្ន  ដូបច្នះ គឺអាចរចួផុ្តពីការរងទុក្ខនៃជមងា ឺ

បដ្ះតត្យឧបសគររាងំស្ះ បបងកើៃៃូវបញ្ញា ញាណ។ បដ្យការទទួលោៃភាព 

ស័ករាិសិទ្ធិដអ៏ត្ចា រ្ ៃិងតបសិទ្ធភាពយែ ងឆ្បរ់ហ័សបៃះបហើយ ោៃជាក្នុងរយៈ   

បពលដ៏្ ្លីតតឹមណតពីរបីឆ្្ន បំែុបណ្ណា ះ មាៃអ្នកបជឿជាករ់ហូតដល់រាបោ់ៃនាកប់ៅ 

ជុំវញិពិភពបោក ។

 បសៀវបៅ<ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា“ផ្្ះតូច”> 

បៃះមាៃទាងំរូប ៃិងអក្សរគ្យយល់ ៃិងគ្យអាៃ គ្យតសរួលសតមាបម់តិរាអ្នក 

បរៀៃធម ៌ សិកសាោៃឆ្បរ់ហ័សពីរបបៀបសូតតធម ៌ ចំបណះដឹងទាកទ់ងៃឹងការដុត 

“ផ្្ះតូច”។ ទៃឹ្មៃឹងបៃះ បដើម្បយីល់ដឹងឱ្ោៃចបាស់ពីវជិាជា  “សីុៃលីងហ្វា មៃិ” 

សូមអប ជ្ា ើញអាៃ 《<បសៀវបៅណណនាពីំវជិាជា  “សីុៃលីងហ្វា មៃិ”> <បសៀវបៅសំណួរ 

ចបម្លើយវជិាជា ធម>៌ ៃិង <បសៀវបៅតពះធមណ៌បបសតមាយ《>។ តតរូវដឹងថា “ផ្្ះតូច” 

គឺជាវធិីត្ស្សរាមយួរបស់ “សីុៃលីងហ្វា មៃិ” បតបើសតមាបច់ម្លងវញិ្ញា ណ លុបោង 

បុពវាកថា



4

ោបកមមែ។ រឯីការសិកសាតពះធមត៌្ងបដិបតរាិចិតរា មៃិណមៃកំណតត់តឹមណតការ 

សូតតធម ៌ ៃិងសូតត “ផ្្ះតូច” ណតបែុបណ្ណា ះបនាះបទ គឺបៅមាៃការសចាចា បងួសួង 

ការតបណលងសតវា ការសិកសាតពះធមណ៌បបសតមាយ បដើម្បបីបងកើៃកតមតិនៃការត្ង 

យកវជិាជា ធមត៌ពះមកបតបើតោស់បៅក្នុងជីវភាពជាកណ់សរាង ការត្ងចិតរាៃិងបដិបតរាិ 

បៅក្នុងជីវភាពរស់បៅតបចានំ្ងា   ការបធវាើជាមៃុស្សោៃសបតមច   បនាះកៃ៏ឹងអាច 

សបតមចជាតពះ។

 សង្មឹថាៃឹងមាៃអ្នកមាៃៃិស្សយ័កាៃណ់តបតចើៃ អាចជិះសំបៅសបស្គ្រ ះ 

របស់តពះបោធិសតវាគងសីុ់អុីម៖ ោងជតមះចិតរាវញិ្ញា ណឱ្បរសុិទ្ធ រចួចាកទុក្ខោៃ 

បសចករាីសុ្ រចួផុ្តពីបញ្ហា សមែុគត្មែ ញ លុបោងបំណុលកមមែ ចម្លងអ្នកមាៃ 

ៃិស្សយ័ សងឱ្អស់ៃូវបំណុលកមមែបពៀរ ចម្លងសតវាបោកទូលំទូោយ បឡើងបៅ 

ឋាៃបរមសុ្ (ឋាៃសុខាវតី) តពមគ្្ន    បឡើងបៅឋាៃតពះរមួគ្្ន  !

ណ្ សីហ្ ឆ្្ន  ំ២០១៤
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1. បតើអវាីបៅជា “ផ្្ះតូច” ? 

 “ផ្្ះតូច” គឺជាការរមួប ច្ាូ លគ្្ន នៃគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនាសំខាៃ់ៗ ចំៃួៃ៤។

 មៃុស្សមាៃជមងាពឺីរតបបភទ មយួគឺជមងារឺាងកាយ មយួបទៀតគឺជមងាផឺ្្លូវងងឹត។ 

តពលឹងវញិ្ញា ណ ឬបៅថា“ឋាៃតពលឹង” តពលឹងបខាមែ ចកស៏្ថិតក្នុងឋាៃតពលឹងណដរ។  

តពលឹងណដលបៅក្នុង្្លួៃមៃុស្ស ជាធមមែត្អាចជាត្ចញ់ាតិណដលោៃណចកឋាៃបៅ 

កូៃណដលរលូត ឬរលូំត  មតិរាភករាិណដលធ្្ល បម់ាៃទំនាកទ់ំៃងល្អ ឬធ្្ល បម់ាៃទំនាស់ 

ឬកជ៏ាតពលឹងបៅក្នុងផ្្ះ។ កាលណ្តពលឹងបៅក្នុង្្លួៃមៃុស្សមាៃរយៈបពលយូរ 

មៃុស្សបនាះអាចបកើតជមងារឺាងកាយ អារមមែណប៍ មរួប ែ៉  រាសីធ្្ល កចុ់ះ ការគ្ររកសីុ 

មៃិរលូៃ ការសិកសាមៃិល្អ។ អ្នកផ្្សពវាផ្សាយតពះធមជ៌ៃជាតិចិៃអូស្ត្រា លីបោកតគរូ 

លូ ជីៃហុង ោៃទទួលការតបទាៃញាណពិបសសពីតពះបោធិសតវា។ បោកតគរូ លូ

ជីៃហុង  ោៃទទួលការចង្អុលបគ្ហា ញពីតពះណមែគងសីុ់អុីម បោកបបតងៀៃណណនា ំ

មៃុស្សឱ្មាៃជំបៃឿបលើតពះសូតតធម ៌ បដើម្បណីកណតបវាសនា ឱ្រចួចាកផុ្តទុក្ខោៃ   

បសចករាីសុ្  ចម្លងតពលឹង ពយាោលជមងាផឺ្្លូវងងឹត។  “ផ្្ះតូច” កប៏តបើសតមាបច់ម្លង 

ត្ចញ់ាតិណដលោៃណចកឋាៃឱ្ោៃបឡើងឋាៃបលើ។

 “ផ្្ះតូច”គឺជាវត្ថុទិពវាមយួណដលតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្តបទាៃ 

ដល់ឋាៃមៃុស្សបោក បតបើសតមាបច់ម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណ ៃិងសតមាបលុ់បោង 

បំណុលកមមែនាសមយ័ចុងត្សនាបៃះ។

 “ផ្្ះតូច” បៅឋាៃតពលឹង គឺជាមូលប្បទាៃបត័ត(ណសក)ណដលមាៃចំៃួៃទឹក 

តោកធ់ំ ណដលមៃិអាច្វាះោៃបដើម្បសីងបំណុលជាតិមុៃ។ ការចម្លងអ្នកណចកឋាៃ 

គឺជាកមា្ល ងំថាមពល  ដូបច្នះ “ផ្្ះតូច”  គឺជាវត្ថុទិពវាដអ៏ត្ចា រ្  ៃិងស័ករាិសិទ្ធបំផុ្តក្នុង

ការចម្លងអ្នកណចកឋាៃ អប ជ្ា ើញតពលឹងបចញ ជួយ�សបស្គ្រ ះ្្លួៃឯង ៃិងជួយ� 

I.  “ផ្ទះ្រូច” និងគុែត�បោជន៍នន “ផ្ទះ្រូច”

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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សបស្គ្រ ះអ្នកដនទ។

2. ការផ្រុ ំបឡើងរបស់“ផ្្ះតូច”

 

《រូបទី1 “ផ្្ះតូច”《

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

សុីៃជីង
 ត្បុីចូវ

វង័សឹងចូវ
ឈហីវារបមៀក

ជួយ�ចិៃបយៀៃ
ជូៃចំបោះ

 

ជូៃបដ្យ

ឆ្្ន ំ

ណ្

ន្ងា

ការផ្រាល់ជូៃ
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 • “ផ្្ះតូច” គឺជាការរមួប ច្ាូ លគ្្ន នៃគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនាសំខាៃ់ៗ ។

 • រមួមាៃ៖

  - <<ត្បុីចូវ>>       27ដង    

  - <<សីុៃជីង>>     49ដង

  - <<វង័សឹងចូវ>>  84ដង

  - <<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ>>  87ដង។ (ដូចរូបទី1)

 • ធម ៌ៃិង រូបគំរូរបស់ “ផ្្ះតូច” មៃិអាចណកបផ្រាសផ្រា សោៃបទ។  សូមបគ្រព

  ឱ្ោៃតឹងរងឹៃូវការបោះពុម្ព “ផ្្ះតូច”  ត្មរយៈបគហទំពរ័Blog ទំពរ័បដើម

  ណផ្្នកខាងប្វាង បដើម្បទីាញយករូបរាង“ផ្្ះតូច” បបើមៃិដូបច្នះបទអាចបែះោល់ 

  ដល់តបសិទ្ធភាព។     គំរូ “ផ្្ះតូច” ណដលមៃិតតឹមតតរូវត្មបគហទំពរ័Blog 

  តតរូវចាតទុ់កជាអត្របងពី់ឆ្្ន  ំ2016 បៅ។

 

3. គុណតបបយជៃប៍របស់“ផ្្ះតូច”

 • “ផ្្ះតូច”  អាចបតបើសតមាបច់ម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណ    រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក ់ 

   លុបោងបំណុលកមមែ   បហើយណ្មទាងំជួយ�មៃុស្សរបំដ្ះបតគ្ះ    ណកណតប  

   វាសនា។ សងបំណុលអស់បៅឋាៃមៃុស្សបោក បពលអនាគតណចកឋាៃ  

   បៅ អាច្្លងផុ្តតចកវលិវល់ទាងំ៦   បៅកាៃឋ់ាៃបរមសុ្  ឋាៃៃិោវា ៃ។

 • កៃ្លងមក   ការដុតតកដ្សណសៃពីឋាៃមៃុស្សប ជ្ាូ ៃបៅឱ្អ្នកណដលណចក 

   ឋាៃ បៅឋាៃៃរកគឺបសមែើៃឹងលុយបសៃ  ចំណណកឯថាមពលរបស់“ផ្្ះតូច”   

   1សៃ្លឹកគឺធំខា្ល ងំណ្ស់ បសមែើៃឹង3-5មុៃឺលុយអូស្ត្រា លី ដូបច្នះ តបសិទ្ធភាព  

   នៃការចម្លងបដ្យ “ផ្្ះតូច” គឺវបិសសវតិ្លបំផុ្ត។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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4. តបបភទរបស់ “ផ្្ះតូច”

    សពវាន្ងា “ផ្្ះតូច” ណបងណចកជាតបបភទដូចខាងបតកាម៖

 • “ផ្្ះតូច” ចម្លងមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ

   ជមងាបឺផ្្សងៗ  ៃិងការមៃិមាៃភាពរលូៃបៅក្នុងជីវតិ  សុទ្ធណតបណ្រា លមកពី

បំណុលកមមែពីជាតិមុៃ  គឺមាៃៃយ័ថាបំណុលណដលជំោកព់ីជាតិមុៃ  អំបពើអាតកក់

ណដលោៃត្ងបពលមកដល់ជាតិបៃះកំណតក់្នុងបពលបវោណ្មយួឱ្បយើងតតរូវ

ទទួលរងកមមែ បពលបនាះៃឹងមាៃមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ(តពលឹងវញិ្ញា ណ)មកទារ 

បំណុល។ បតកាយបតបើតោស់ “ផ្្ះតូច” ចម្លងវញិ្ញា ណឱ្ចាកបចញរចួ បញ្ហា តគប ់

យែ ងតតរូវោៃបដ្ះតត្យ។

   ក្នុងករណីណដលមៃិដឹងថា  តពលឹងវញិ្ញា ណ(មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ)ជាៃរ- 

ណ្   អាចសូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់្្លួៃអ្នក។ “មាចា ស់បំណុលកមមែ 

បពៀរ” គឺជាប ម្ែ ះបៅក្នុងការបគ្រពចំបោះតពលឹងវញិ្ញា ណ។ បៅឋាៃៃរកសុទ្ធណត 

មាៃចបាបឋ់ាៃៃរក  បបើគ្មែ ៃៃិស្សយ័មៃិមក  បបើគ្មែ ៃបំណុលកម៏ៃិមក  បពលដុត 

“ផ្្ះតូច” ជូៃដល់មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររចួ មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរណដលតសបចបាប ់

ៃឹងទទួលោៃ“ផ្្ះតូច” ។

 • “ផ្្ះតូច” សតមាបច់ម្លងអ្នកណដលណចកឋាៃ

  “ផ្្ះតូច” អាចចម្លងដូៃត្ណដលណចកឋាៃឱ្បៅកាៃក់ណៃ្លងណដលល្អជាង 

មុៃ។  តបសិៃបបើយល់សបរាិប�ើញអ្នកណចកឋាៃ   កត៏តរូវសូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្អ្នកណចក 

ឋាៃណដរ    បបើពំុបនាះបទ  អ្នកៃឹងជួបៃូវសំណ្ងអាតកក។់

 • “ផ្្ះតូច” សតមាបច់ម្លងកូៃណដលរលូត ឬរលូំត

   កូៃណដលធ្្ល បរ់លូត ឬរលូំតពិោកៃឹងចាបជ់ាតិណ្ស់     គឺបៅវលិវល់ជា 

មយួៃឹងអ្នកផ្្ះណដលរស់បៅសពវាន្ងា បណ្រា លឱ្សុ្ភាពមៃិល្អ កូៃមៃិត្រា ប ់

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”



5

បគ្រ ប ់ តគរួត្រមៃិចុះសតមរុងគ្្ន  ការគ្រមៃិរលូៃ។ល។ “ផ្្ះតូច” អាចចម្លងកូៃ 

ណដលរលូត   បតកាយបពលកូៃណដលរលូតោៃចាកបចញ  បញ្ហា តគបយ់ែ ងតតរូវោៃ 

បដ្ះតត្យ។

 • “ផ្្ះតូច” សតមាបច់ម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណក្នុងផ្្ះ

   ក្នុងផ្្ះមៃុស្សភាគបតចើៃមាៃតពលឹងវញិ្ញា ណ បណ្រា លឱ្ក្នុងផ្្ះមៃិរលូៃ  

ដូចជាបតគឿងអគរិសៃីគ្យ្ូច ស្ះលូបងហាូរទឹក អ្នកផ្្ះសុ្ភាពមៃិល្អ តគរួត្រ 

មៃិចុះសតមរុង។ល។ “ផ្្ះតូច” អាចចម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណក្នុងផ្្ះឱ្ចាកបចញោៃ។

    តបសិៃបបើបៅក្នុងហ្ង  ការយិល័យ តករុមហុ៊ៃ។ល។    មាៃតពលឹងវញិ្ញា ណ    

អាចបណ្រា លឱ្ការរកសីុមៃិកាកក់ប ការគ្រមៃិរលូៃជាបដើម អាចចម្លងតពលឹង 

វញិ្ញា ណត្មរយៈការសូតត “ផ្្ះតូច” ផ្ងណដរ។

 • “ផ្្ះតូច” សតមាបរ់តំ្យៃិស្សយ័អាតកក់

  តគរួត្រមៃិចុះសតមរុង  មាៃទំនាកទ់ំៃងមៃិល្អជាមយួអ្នកជិតខាង ៃិស្សយ័ 

អាតកករ់វាងបុគរលិករមួការគ្រ ។ល។     ក្នុងករណីណដលសូតតធម<៌<ជាជាចូវ>>មៃិ

សូវប�ើញតបសិទ្ធភាព  គឺអាចសូតត “ផ្្ះតូច” សតមាបរ់តំ្យៃិស្សយ័អាតកកណ់ដល

បតបើសតមាបត់ត្យគំៃំុបៅឋាៃមៃុស្ស។   ជាទូបៅ តតរូវសូតតរមួជាមយួ “ផ្្ះតូច” 

សតមាបច់ម្លងមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ។

 • “ផ្្ះតូច” រកសាទុកសតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគត

  តបសិៃបបើ្្លួៃអ្នកមាៃសមត្ថភាពតគបត់គ្ៃក់្នុងការសូតត “ផ្្ះតូច” ោៃចំៃួៃ 

បតចើៃបហើយបនាះ   បតរៅពី “ផ្្ះតូច” ណដលតតរូវដុត  កអ៏ាចយកចំៃួៃ “ផ្្ះតូច” ណដល 

បលើសរកសាទុក។   ជាធមមែត្ តតរូវ្ចាបរ់កសាទុកបដ្យបតបើបតត្មសំបុតតពណ៌តកហម 

ឬតកណ្តព់ណ៌តកហម។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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1. ការទាញយក 

 • ចូលបៅកាៃប់គហទំពរ័ Blog របស់ បោកតគរូ លូ ជីៃហុង

http://lumaster2or.org/, http://lujunhong2or.com បៅក្នុង 

បគហទំពរ័Blog ទំពរ័បដើមខាងប្វាងនដចុចយក “ធម ៌ ៃិង ឯកត្រ” 

រចួបរ ើសយកlink  “គំរូ-ផ្្ះតូច”     បន្ាបម់កទាញយកឯកត្រ (ដូចរូបទី3) 

បតកាយមកយកតកដ្សA4ពណ៌បលឿងមកបោះពុម្ពបចញ។

 

 

(រូបទី3 គំរូ “ផ្្ះតូច”)

II.  ការបោទះពុ្រ្“ផ្ទះ្រូច”

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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2. ការបោះពុម្ព 

 • ការបោះពុម្ព “ផ្្ះតូច” ៖    បតបើតកដ្សA4ពណ៌បលឿងសងខាង  បោះពុម្ព   

  ណផ្្នកមា្ខ ង(ដូចរូបទី4)   សតមាបព់ណ៌បលឿងគឺពណ៌បលឿងតករូចឆ្មែ រល្អបំផុ្ត  

  ពណ៌បលឿងមាសល្អបន្ាប ់ ពណ៌បលឿងតករូចឆ្មែ រ ឬពណ៌បលឿងតសបដៀងក ៏

  អាចបតបើតោស់ោៃណដរ    បែុណៃរាមៃិអាចបតបើតោស់ពណ៌បលឿង្ចាី  ឬកព៏ណ៌  

  បលឿងទឹកតករូច  បលឿងប្ៀវ  ៃិងពណ៌ដនទបទៀត។ល។   (ដូចរូបទី5)

(រូបទី4 គំរូ “ផ្្ះតូច” ណដលបោះពុម្ពបចញរចួ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  (រូបទី5 “ផ្្ះតូច”ពណ៌បលឿងតគបត់បបភទ ៃិងទតមងម់ៃិតតឹមតតរូវត្មលក្ខ្ណ្ឌ )

 រូប“ផ្្ះតូច”ខាងបលើមាៃបញ្ហា ដូចខាងបតកាម៖ 

 “ផ្្ះតូច” j៖ ជាពណ៌បលឿងតករូចឆ្មែ រតតរូវត្មសរាងដ់្       បែុណៃរាទំហំតូចបពក   

 មៃិអាចបតបើតោស់ោៃ។

 “ផ្្ះតូច”ko៖ជាពណ៌បលឿងមាស ពណ៌អាចបតបើការោៃ (បបើបតបៀបបធៀប  

 ជាមយួពណ៌បលឿងតករូចឆ្មែ រល្អបន្ាប)់     បែុណៃរាទតមងម់ៃិតតឹមតតរូវមៃិអាចបតបើ  

 តោស់ោៃ។

 “ផ្្ះតូច” l ៖ ្វាីត្បតិណតទតមងត់តឹមតតរូវ   បែុណៃរាជាពណ៌បលឿង្ចាីមៃិអាចបតបើ  

 តោស់ោៃ។

 “ផ្្ះតូច” mn ៖ ទតមងម់ៃិតតឹមតតរូវ  មៃិអាចបតបើតោស់ោៃ។

 “ផ្្ះតូច” p៖ ជាពណ៌ទឹកតករូច  បទាះបីជាទតមងត់តឹមតតរូវ បែុណៃរាមៃិអាចបតបើ  

 តោស់ោៃ។

 ខាងបលើតគ្ៃណ់តបលើកយកោែ ៃគ់ំរូ “ផ្្ះតូច”  បែុនាមែ ៃតបបភទណដលមៃិអាចបតបើ  

 តោស់ោៃ្្លះបែុបណ្ណា ះ    បៅមាៃជាបតចើៃបទៀត     បៅទីបៃះកម៏ៃិោៃបលើក  

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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 យកបរៀបរាបទ់ាងំអស់បនាះបទ។ ចាបពី់ឆ្្ន 2ំ016បៅ  “ផ្្ះតូច” ណដលមៃិតតឹម  

 តតរូវត្មលក្ខ្ណ្ឌ ទាងំអស់     គឺមៃិអាចបតបើតោស់ោៃបឡើយ     អាចបែះោល់  

 តបសិទ្ធភាព។

3. ការកាត់

 • ទំហំ ៖ តកដ្សA4កាតជ់ា “ផ្្ះតូច”  ោៃចំៃួៃ4  បហើយ“ផ្្ះតូច”ៃីមយួៗរាង  

  ជាចតុបកាណណកង បន្ាតណ់្្សប ម្ែ ទំហំ 9.1cm*13.95cm  អៃុញ្ញា តឱ្មាៃ 

  គមា្ល ត្ុសគ្្ន មៃិបលើស 0.5cmសម (5មម)។ (ដូចរូបទី6)

      (រូបទី6  ខា្ន ត “ផ្្ះតូច” សរាងដ់្)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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4. រូបរាង

 • “ផ្្ះតូច”  តតរូវបពញបលញ ៃិងចបាស់     ចាោំចត់តរូវបតបើតោស់ោែ ៃគ់ំរូក្នុង  

   បគហទំពរ័Blogមកបោះពុម្ព   មៃិអាចណកតតមរូវត្មចិតរា    បបើមៃិដូបច្នះបទ  

   ៃឹងបែះោល់តបសិទ្ធភាព។

 • ពំុគួរមាៃត្្ន មគំៃូសប ម្ែ ណ្មយួបៅក្នុងរងវាងម់ូលបឡើយ។

 • រងវាងម់ូលមៃិអាចជារាងពងតកបពើ រងវាងម់ូលមៃិអាចជាបគ់្្ន ោៃបទ។

 • ចំៃួៃធមប៌ៅខាងបតកាមមៃិតតរូវមាៃអក្សរ “សរុប” ។ (ដូចរូបទី7)

 • ចំណងបជើងធមម៌ៃិអាចណចកជាពីរជួរ។

 • មៃិអាចកាតប់ចាលណ្្សបន្ាតជំុ់វញិ “ផ្្ះតូច” ។ (ដូចរូបទី8)

 • តួអក្សរបោះពុម្ព “ផ្្ះតូច”  គឺជាអក្សរពុម្ព  មៃិអាចជាអក្សរកាតោ់ៃបទ។  

 • ទតមងអ់ក្សរ តទងត់ទាយ ទីត្ងំរងវាងម់ូល ឬគមា្ល តទំហំនៃរងវាងម់ូល  ទីត្ងំ  

   នៃតួអក្សរ។ល។ មៃិអាច្ុសគ្្ន បឡើយ។

 • តបសិៃបបើបដ្យត្របញ្ហា បោះពុម្ព   ជួៃកាលណ្្សបន្ាតជំុ់វញិ  រងវាងម់ូល  

  បិទមៃិជិត  ឬកម៏យួណផ្្នកតូចមៃិោៃបោះពុម្ពបចញមក    អាចបតបើប៊កិប ម្ែ   

  មកបំបពញបណៃ្ថមឱ្បពញបលញបដ្យ្្លួៃឯងោៃ។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  (រូបទី7 មាៃអក្សរ“សរុប” មៃិណមៃជាោែ ៃគ់ំរូ “ផ្្ះតូច” របស់វទិ្ុ

 “តុងហ្វា ង”  មៃិអាចបតបើតោស់ោៃ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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(រូបទី8 “ផ្្ះតូច” ណដលគ្មែ ៃណ្្សបន្ាតជំុ់វញិ មៃិអាចបតបើតោស់ោៃ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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1. វត្ថុបតមរុងក្នុងការសូតត “ផ្្ះតូច” (ដូចរូបទី9)

(រូបទី9 វត្ថុបតមរុងសតមាបក់ារសូតត ឬទុកដ្ក ់“ផ្្ះតូច”)

 •  បសៀវបៅធម ៌(សតមាបសូ់តតកតមងធមទ៌ាងំបៃួ បៅបលើ “ផ្្ះតូច”)

 •  ឧបករណប៍ រាបប់ល្ (សតមាបរ់ាបច់ំៃួៃ បពលសូតតធម)៌

 •  ប៊កិហវាឺតពណ៌តកហម(សតមាបប់ៃរាកចំ់ណុចតកហមក្នុងរងវាងម់ូលបលើ“ផ្្ះតូច”)   

   ប៊កិពណ៌ប ម្ែ  (សតមាបប់ំបពញចំណងបជើង  ប ម្ែ ះ ៃិងន្ងាណ្របស់ “ផ្្ះតូច”)

 •  “ផ្្ះតូច” ណដលមៃិទាៃប់ំបពញ

 •  បតត្មសំបុតតពណ៌តកហម (សតមាបទុ់កដ្ក ់“ផ្្ះតូច” ណដលសូតតរចួ)

   តកណ្តត់កហម1 ដំុតបណវង 2 ហវាីត( 66c m ) ( បបណ្រា យទទឹងមៃិតូច  

   ជាង 60cm បតបើសតមាបត់ទាបប់ៃរាក ់“ផ្្ះតូច”)។

III. វ្រ្ុ�ត្ររុងសតមា�់ “ផ្ទះ្រូច”

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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2. វត្ថុបតមរុងក្នុងការដុត “ផ្្ះតូច” (ដូចរូបទី10)

 

(រូបទី10 វត្ថុបតមរុងក្នុងការដុត “ផ្្ះតូច”)

 • ដបងកៀប (បតបើសតមាបប់កៀប “ផ្្ះតូច”   បពលកំពុងដុត  យកល្អបតបើដបងកៀប្មែី) 

 • ចាៃ្មែ  ឬបផ្ើងពណ៌ស  (បតបើសតមាបដ់្កប់ផ្ះ“ផ្្ះតូច”ណដលដុតរចួ  គួរបតបើ  

  របស់្មែី      យកល្អគ្មែ ៃរូបភាពអវាីទាងំអស់      មៃិអាចបតបើចាៃណដលបធវាើពី  

  បោហៈធ្តុ  បហើយកម៏ៃិអាចបតបើតោស់ចាៃបគ្មោៃណដរ   ចាៃ្មែណដល  

  ធ្្ល បប់តបើដុត “ផ្្ះតូច”  មៃិអាចយកបៅដ្កម់ហាូបអាហ្រោៃបទ)

 • សូមបតបើតោស់ណដកបកះ ឬបឈើគូសមកដុត “ផ្្ះតូច”

 • តកដ្សអនាមយ័  ឬបតត្មសំបុតត(បតបើសតមាប់្ ចាបប់ផ្ះ“ផ្្ះតូច”  បផ្ះមៃិ  

  អាចបោះបចាលបផ្រាសផ្រា សោៃបឡើយ)

 • ចាៃ្មែ ៃិង ដបងកៀបណដលជាឧបករណប៍ សតមាបដុ់ត “ផ្្ះតូច”  មៃិគួរទុកបចាល  

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  បៅខាងបតរៅណក្បរអសៃៈតពះ ឬក្នុងផ្្ះបនាះបទ បលើកណលងណតបតបើតកណ្ត ់

  តកហម្ចាបត់តឹមតតរូវរចួបទើបអាចដ្កប់ៅណក្បរអសៃៈតពះោៃ។

IV. ការសតូ្រ “ផ្ទះ្រូច”

1. លក្ខ្ណ្ឌ អ្នកសូតត

 •  សូតតបមបរៀៃធមជ៌ាមុៃសិៃ បទើបអាចសូតត “ផ្្ះតូច” ោៃ។

   តតរូវណតសូតតបមបរៀៃធមម៌ូលដ្ឋា ៃជាមុៃសិៃ  បទើបអាចសូតត“ផ្្ះតូច”ោៃ។ 

បបើអ្នកបរៀៃដំបូងមៃិទាៃសូ់តតបមបរៀៃមូលដ្ឋា ៃបទ         តតរូវចាបប់ផ្រាើមសូតតបមបរៀៃ

មូលដ្ឋា ៃពីធម<៌<ត្បុីចូវ《>><<សីុៃជីង>><<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ>>។ ហវាឹកហ្ត ់

បមបរៀៃមូលដ្ឋា ៃឱ្ោៃល្អ   បទើបមាៃថាមពល  ៃិងមាៃតបសិទ្ធភាពក្នុងការសូតត 

“ផ្្ះតូច”  បបើមៃិដូបច្នះបទ  “ផ្្ះតូច” គ្មែ ៃតបសិទ្ធភាពបឡើយ។

   ក្នុងករណីបមបរៀៃតបចានំ្ងាសូតតោៃជាកោ់កប់ហើយ   ក្នុងន្ងាណតមយួបនាះ

អាចសូតតបមបរៀៃធម៌《 <<ត្បុីចូវ《>> ្្លះរចួអាចចាបប់ផ្រាើមសូតត “ផ្្ះតូច” ោៃបហើយ។

ធមក៌្នុងបមបរៀៃ ៃិង “ផ្្ះតូច” តតរូវណចកដ្ចពី់គ្្ន     បមបរៀៃធមម៌ៃិអាចបៃរាកប់ៅបលើ 

“ផ្្ះតូច” ោៃបឡើយ។ 

 •  ជួយ�្្លួៃអ្នកសិៃមុៃៃឹងជួយ�អ្នកដនទ៖

   តតរូវណតសូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ្្លួៃអ្នកជាមុៃសិៃ បទើបអាច 

ជួយ�សូតតឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរអ្នកដនទោៃ  បបើមៃិដូបច្នះបទ មាចា ស់បំណុលកមមែ

បពៀររបស់អ្នកៃឹងអៃ្ះត្ខា្ល ងំ   អាចឱ្អ្នកជួបៃូវបញ្ហា រាងំស្ះតគបណ់បបយែ ង។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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 • តតរូវយកចិតរាទុកដ្កសូ់តតបដ្យចិតរាបត្មែ ះ ធ្នាឱ្ោៃៃូវគុណភាព៖

   “ផ្្ះតូច” អាចចម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណ     សងបំណុល    លុបោងោបកមមែ 

យកចិតរាទុកដ្កសូ់តតបដ្យចិតរាបត្មែ ះតោកដជាទទួលោៃភាពស័ករាិសិទ្ធិ។  បែុណៃរា 

គុណភាពរបស់“ផ្្ះតូច”កត៏តរូវណតធ្នាឱ្ោៃណដរ  តបសិៃបបើគុណភាពមាៃបញ្ហា   

បពលដុតប ជ្ាូ ៃចុះបៅណបរជាផ្រាល់ផ្លមៃិល្អ   បងកឱ្សភាពជមងាកឺាៃណ់តធងាៃធ់ងារ   

អាចជាការត្ងោបកមមែពីការកុហកបម�ដី កុហកបខាមែ ចបៅវញិ។

 • មៃុស្សទូបៅអាចសូតតោៃទាងំអស់

  “ផ្្ះតូច” បពលដុតប ជ្ាូ ៃចុះបៅបហើយ  អាចជួយ�លុបោងោបសង 

បំណុលកមមែ  របំដ្ះបតគ្ះ  ត្កសមចំបោះមៃុស្សទូបៅ។   មៃុស្សធមមែត្កអ៏ាច 

សូតត ៃិងដុតោៃ។

  តបសិៃបបើមាៃអារមមែណប៍ មៃិតសរួល្្លួៃ ដូចជា៖ បរៅរា ្្លួៃ ឈកឺបាល ឬក ៏

យល់សបរាិប�ើញអ្នកណដលណចកឋាៃ ធ្្ល បរ់លូតកូៃ មាៃជមងាធឺងាៃ ់មាៃបតគ្ះ បរាីតបពៃ្ធ 

ប ្្ល ះគ្្ន ។ល។  គួរណតតបញាបសូ់តត “ផ្្ះតូច” ឱ្ោៃបតចើៃ។

2. បពលបវោ ៃិងទីត្ងំសូតត

 • ធម<៌<ត្បុីចូវ>><<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ>>៖ ចាបពី់ចបនា្ល ះ  បមាែ ង5តពឹក  

  រហូតដល់បមាែ ង12យប ់បពលបវោណ្កអ៏ាចសូតតោៃ បពលមាៃផ្រររៃ្ះ  

  អាចសូតតោៃណតធម ៌<<ត្បុីចូវ>>   កណៃ្លងសូតតគ្មែ ៃកំណតប់តចើៃបទ  បលើក  

  ណលងណតកណៃ្លងក្វាកដូ់ចជាបៃ្បទឹ់ក  ឬកផ៏្្ះោយណដលកំពុងបធវាើមហាូបចមា្អ ប  

  គឺមៃិអាចសូតតធមោ៌ៃបឡើយ។ 

 • ធម៌《<<សីុៃជីង《《>><<វង័សឹងចូវ《>>៖  អាចសូតតោៃបៅបពលន្ងា  មុៃបមាែ ង10  

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  យប ់ បបើអាកាសធ្តុល្អកអ៏ាចសូតតោៃណដរ។   ក្នុងករណីណដល “ផ្្ះតូច” 

  សរបសរចំណងបជើងកណៃ្លងជូៃចំបោះរចួ  អ្នកណដលមៃិណមៃបទើបណតចាបប់ផ្រាើម 

  បរៀៃធមដ៌ំបូងកអ៏ាចសូតត “ផ្្ះតូច” ៃូវធម ៌<<សីុៃជីង>> ៃិង<<វង័សឹងចូវ>>   

  បៅបពលអាកាសធ្តុល្អមុៃបមាែ ង12យបោ់ៃ។

  បៅតំបៃជ់ាយតករុង ឬបៅបលើរ្យៃរា  កណៃ្លងមៃុស្សបតចើៃអ៊ូអរ   បពលយប់

    មៃិតតរូវសូតតបទ បពលន្ងាមៃិតតរូវសូតតបចញសំបឡង  តបសិៃបបើបពលសូតត  

  មាៃអារមមែណប៍ មៃិតសរួល្្លួៃ  ដូចជា៖  ឈកឺបាល វលិមុ្  យកល្អគួរឈប ់ 

  សូតតភា្ល ម។   បៅកណៃ្លងផ្្នូរ  កណៃ្លងបូជាសព  មៃិគួរសូតត។    បម�បភ្លៀង

   ព្ុះ  បម�បភ្លៀងផ្ររ  ឬបម�ងងឹតខា្ល ងំ  គឺមៃិតតរូវសូតតបឡើយ។

 • បៅមៃ្ីរបពទ្គួរសូតតណតធម ៌<<ត្បុីចូវ>> បៅោៃបហើយ     តបសិៃបបើក្នុង  

  ករណីពិបសសតតរូវសតមាកបពទ្រយៈបពលយូរ អាចសូតតធម<៌<វង័សឹងចូវ>> 

  ៃិងធម ៌<<សីុៃជីង>>   បៅបពលន្ងាោៃ។  បពលយបអ់ាចសូតតោៃណតធម ៌ 

  <<ត្បុីចូវ>> ណតបែុបណ្ណា ះ។

 • “ផ្្ះតូច” 1សៃ្លឹកគួរសូតតឱ្ចប ់  ក្នុងរយៈបពល7ន្ងា ប ច្ា បក់ារសូតត ៃិង  

  បំបពញឱ្ោៃបលឿៃបនាះកាៃណ់តមាៃតបសិទ្ធភាព។

3. ចំណុចសមារ ល់ចំបោះការសូតត “ផ្្ះតូច”

 •  រាល់បពលសូតតធម ៌“ផ្្ះតូច”  យកល្អគួរសូតតធម ៌<<ត្បុីចូវ>> បែុនាមែ ៃដង  

  ឱ្្្លួៃអ្នកជាមុៃសិៃ បដើម្បបីណៃ្ថមកមា្ល ងំថាមពល  បន្ាបម់កសូតតធមក៌្នុង 

  “ផ្្ះតូច” បនាះតបសិទ្ធភាពៃឹងកាៃណ់តតបបសើរ បហើយលំដ្បលំ់បដ្យនៃធម ៌

  សូតតមយួណ្មុៃកោ៏ៃ។    តបសិៃបបើសុ្ភាពរបស់អ្នកមៃិល្អ  ឬបពល  

  មាៃអារមមែណប៍ មរួប ែ៉ មៃិតតរូវសូតត“ផ្្ះតូច”បទ បតោះថាតតរូវចំណ្យថាមពល  

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  អារមមែណប៍ កម៏ៃិៃឹងៃរ តបសិទ្ធភាពគឺមៃិល្អ។   តបសិៃបបើអំឡុងបពលសូតត  

  មាៃអារមមែណប៍ ថាហត ់ឬបលើ្្លួៃមាៃកណៃ្លងណ្មៃិតសរួល   ឈបសូ់តតសិៃ  

  សូតតធម<៌<ត្បុីចូវ>>បែុនាមែ ៃដងឱ្្្លួៃអ្នកសិៃ បដើម្បបីណៃ្ថមកមា្ល ងំថាមពល  

  បន្ាបម់កសូតត“ផ្្ះតូច”បៃរា។    តបសិៃបបើអ្នកមាៃចិតរាចម្លងបដ្យតបញាប ់ 

  សូតតទាល់ណតមាតប់ឡើងពងណបក     បៃះជាសញ្ញា ណដលអ្នកតបឹងណតបងហួស  

  កតមតិ  គឺមៃិោៃបឡើយ។   

 • បតជើសបរ ើសកណៃ្លង  ៃិងបពលបវោណដលសងាបត់្ងា តប់ៅក្នុងផ្្ះ     បចៀសវាង  

  បពលកំពុងសូតតធមឮ៌សំបឡងទូរស័ព្ សំបឡងបគ្ះទាវា ររខំាៃ។  តបសិៃបបើ 

  សូតតោៃោកក់ណ្រា លតតរូវោៃរខំាៃ     គួរឈបសូ់តតធម ៌រចួសូតត  “អុង  

  ឡាយមូស័របហុើ” 1ដង  (តបសិៃបបើគមា្ល តបពលឈបសូ់តតហួសរយៈបពល   

  ២បមាែ ង   គឺចាោំចត់តរូវសូតតធមប៌នាះបឡើងវញិ)។     បតកាយបពលរវល់ចប់

    សូតត “អុងឡាយមូស័របហុើ” 1ដងបទៀត  រចួសូតតធមប៌ៃរា។     តបសិៃបបើធម៌

   ណដលសូតតបនាះ្្លីគួរសូតតបឡើងវញិ។

 • បពលសូតតអាចសូតតបចញសំបឡង កអ៏ាចសូតតមៃិបចញសំបឡង។  សូតត  

  បចញសំបឡងខា្ល ងំបពកបែះោល់ដល់លំហូរថាមពលរបស់អ្នក     សូតតមៃិ  

  បចញសំបឡងបត្ះបណ្រា លឱ្្មរតម់ៃិល្អ។   ជាទូបៅ  គួរសូតតបដ្យ 

  សំបឡងតត្លៗ។

 • ធម<៌<ត្បុីចូវ>> ធម<៌<សីុៃជីង>>      តតរូវសូតតចំណងបជើងបពញជាបរៀងរាល់  

  បលើក ឧទាហរណប៍  រាល់មុៃបពលសូតតធម<៌<ត្បុីចូវ>>   តតរូវសូតត<<បឈៀៃ  

  សូវបឈៀៃបយៀៃអ៊ូអាយត្បុីសីុៃធមល័៌រៃី>> បហើយធម ៌<<សីុៃជីង>>  សូតត 

  1ដងតតរូវអាៃចំណងបជើង1ដង   គឺ <<បែយក័បែល័រមទិរ័សីុៃជីង>> ។    ធម ៌ 

  <<វង័សឹងចូវ>><<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ《>>   តបសិៃបបើអាចសូតតចំណង  

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  បជើងរាល់បលើកកាៃណ់តល្អ បហើយកអ៏ាចសូតតចំណងបជើងណតបលើកទី1កោ៏ៃ។

 • កំុោរម្តបសិៃបបើមាៃ្ុសោក្ក្នុងការបប ច្ាញសំបឡង       កំុឱ្ណត្ុស  

  ឆ្ងា យបពកបៅោៃបហើយ តតរូវសូតតធមប៌ណៃ្ថម<<ពូបឈៀចិៃបយៀៃ>> 3-7ដង។ 

  តបសិៃបបើអ្នកមៃិបចះភាត្ចិៃ អាចសូតតធមត៌បកបត្មសំបឡង“ភៃិអុីៃ” 

  ចិៃ មាៃតបសិទ្ធភាពដូចគ្្ន ។  បបើអាចទបៃ្ញធមច៌ាបំនាះកាៃណ់តល្អ  បែុណៃរា  

  តបរុងតបយត័្នដ្ចខ់ាត មៃិតតរូវសូតតរលំងោក្ ឬឃ្្ល បឡើយ។

4. របបៀបបងួសួងសតមាប ់“ផ្្ះតូច” ្ុសៗគ្្ន

  មុៃបពលសូតត“ផ្្ះតូច”អ្នកអាចបងួសួងគ្យៗោៃ បហើយកអ៏ាចសរបសរ 

  ចំណងបជើង  ៃិងប ម្ែ ះរចួសូតតធមណ៌តមរាង  មៃិោចប់ងួសួងកោ៏ៃ។  ធម ៌ 

  ណដលសូតតបៅបលើ“ផ្្ះតូច”មៃិអាចបងួសួងសតមាប់្ ្លួៃអ្នកដូចបមបរៀៃធម ៌ 

  បទ តតរូវណតបងួសួងត្មរបបៀបខាងបតកាម បបើមៃិដូបច្នះបទ “ផ្្ះតូច” ៃឹងគ្មែ ៃ  

  តបសិទ្ធភាព។

 • “ផ្្ះតូច” ជូៃឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃអ្នកណដលបៅរស់     អ្នកណដលណចក 

  ឋាៃ  កូៃណដលរលូត ឬរលូំត  មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃ៖

    “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្    ជួយ�ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្

   XXX(ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)   ជួយ�្ញាុ ំតពះករុណ្ប ជ្ាូ ៃ “ផ្្ះតូច” ទាងំបៃះ  

  បៅឱ្ YYY (អ្នកណដលតតរូវោៃចម្លង   គឺជាចំណុចជូៃចំបោះបៅខាងត្រា ំ  

  ណដលោៃសរបសរ  “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់XXX”     “កូៃរបស់XXX”   

  “XXX”(ប ម្ែ ះអ្នកណចកឋាៃ) “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃXXX”)។
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 • “ផ្្ះតូច” រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក៖់

  “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្   ជួយ�ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្  

  XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ៃិងYYY (អាចជាប ម្ែ ះត្ចញ់ាតិ ប ម្ែ ះ  

  មតិរាភករាិ ឬប ម្ែ ះបុគរលិករមួការគ្រជាមយួអ្នក) រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក”់។ 

  (ជាទូបៅ ចំណងបជើងតគ្ៃណ់តសរបសរប ម្ែ ះរបស់អ្នក  ឯប ម្ែ ះភាគីមា្ខ ង  

  បទៀត YYY មៃិតតរូវោៃសរបសរបលើ“ផ្្ះតូច”បទ) ឬកអ៏ាចបងួសួងថា “សូម  

  តពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្  ជួយ�ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្ XXX  

  (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក”់។

 • “ផ្្ះតូច” រកសាទុកសតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគត៖

  “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្    ជួយ�បធវាើត្ក្សដីល់្ញាុ ំតពះ  

  ករុណ្ XXX  ណដលោៃសូតតធម ៌<<ត្បុីចូវ>><<សីុៃជីង>><<វង័សឹងចូវ>>  

  <<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ>> បៅបលើ “ផ្្ះតូច” ”។

  បតបើសតមាបប់ពលមាៃតតមរូវការបន្ាៃ។់

V. ការ�ំបពញ “ផ្ទះ្រូច”

 • ផ្្ះតូច” ណដលមាៃកំណតប់ ម្ែ ះអ្នកទទួលជាកោ់ក ់  ណផ្្នកខាងត្រា ំ «ជូៃ 

  ចំបោះ»  តតរូវសរបសរមុៃបពលសូតតធម ៌    តបសិៃបបើជា “ផ្្ះតូច”រកសាទុក  

  សតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគត    អាចទុកទំបៃរ   មៃិបំបពញអវាីទាងំអស់  

  បៅចំណុច“ជូៃចំបោះ” រងច់ាដំល់បពលដុត  បទើបសរបសរត្មបតកាយ។

 • ណផ្្នកខាងប្វាង  «ហត្ថបលខាប ម្ែ ះ»      តតរូវណតជាត្មី្ ្លួៃអ្នកសូតតជាអ្នក

  ហត្ថបលខា គឺសរបសរប ម្ែ ះអ្នកណដលតតរូវសូតត    មុៃៃឹងសូតតតតរូវបំបពញ  
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  កណៃ្លងបៃះសិៃ។

 • ណផ្្នកខាងប្វាង  «ន្ងាណ្» តតរូវសរបសរបៅបពលសូតត “ផ្្ះតូច”ចប ់   អាចជាន្ងា

   ណ្ក្នុងន្ងាណដលសូតតចប ់ ឬជាន្ងាណដលដុត។  “ផ្្ះតូច” រកសាទុកសតមាបប់តបើ

  តោស់បពលអនាគត    ជាទូបៅ  ទុកទំបៃរសិៃ    រងច់ាដំល់បពលដុតសឹម  

  សរបសរបំបពញ (តបសិៃបបើសរបសរន្ងាណ្ក្នុងន្ងាណដលសូតតចបក់គ៏្មែ ៃបញ្ហា   

  ណដរ)។  ន្ងាណ្ណដលសរបសរអាចជាបល្ោរាងំ សរបសរជាបបណ្រា យ ឬជា  

  បល្អក្សរចិៃ សរបសរជាទទឹង។ (ដូចរូបទី11)

 • ជាទូបៅមៃិគួរសរបសរចំណងបជើង ៃិងប ម្ែ ះ “ផ្្ះតូច”  ចំៃួៃបតចើៃសៃ្លឹក

  ទុកបនាះបទ ន្ងាបៃះសូតតបែុនាមែ ៃសៃ្លឹកសរបសរបែុណណាឹ ងសៃ្លឹកបៅោៃបហើយ។ 

(រូបទី11 គំរូនៃការបំបពញ “ផ្្ះតូច”)
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1. ចម្លងមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃអ្នកណដលបៅរស់

 •  កណៃ្លង «ជូៃចំបោះ» បផ្រាើមសរបសរជា “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់ XXX”   

   XXXជាប ម្ែ ះនៃអ្នកណដលបៅរស់  អាចជាប ម្ែ ះរបស់អ្នក ឬកជ៏ាប ម្ែ ះ  

  របស់អ្នកដនទ។  កណៃ្លងចុះហត្ថបលខាជាប ម្ែ ះរបស់អ្នកសូតតធម។៌   

  (ដូចរូបទី12)

 

 (រូបទី12 “ផ្្ះតូច” ណដលជូៃឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃអ្នកណដលបៅរស់)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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 ចា

ងត្
ៃ

     ចា
ងត្

ៃ      
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2. ចម្លងអ្នកណដលណចកឋាៃបហើយ

 •  ណផ្្នកខាងត្រា ំ «ជូៃចំបោះ» ជាប ម្ែ ះរបស់អ្នកណដលណចកឋាៃ អាចសរបសរ 

   បណៃ្ថមបៅពីមុ្ជាទំនាកទ់ំៃងរវាង្្លួៃអ្នកជាមយួអ្នកណដលណចកឋាៃ      ឧ.  

   “បោកត្XXX” “អ្នកមងីXXX”  បហើយកអ៏ាចសរបសរណតប ម្ែ ះរបស់អ្នក  

   ណដលណចកឋាៃយកណតមរាង “XXX”។

 •  ក្នុងករណីមៃិត្រ ល់ប ម្ែ ះអ្នកណដលណចកឋាៃ    អាចសរបសរទំនាកទ់ំៃង  

   រវាងអ្នកណចកឋាៃជាមយួអ្នកណដលបៅរស់  ដូចជា “បោកត្របស់ YYY”

    ឪពុករបស់ YYY”  YYY ជាប ម្ែ ះនៃអ្នកណដលបៅរស់។ (ដូចរូបទី13 ៃិង

   ទ1ី4)

(រូបទី13 “បោកត្លីសឺ” ជាអ្នកណចកឋាៃ កអ៏ាចសរបសរ “លីសឺ” ណតមរាងកោ៏ៃណដរ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

 ជូៃចំបោ
ះ   បោ

កត្
 លី

សឺ
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(រូបទី14 “ចាងត្ៃ” ជាអ្នកបៅរស់ “បោកត្របស់ចាងត្ៃ” ោៃណចកឋាៃបហើយ 
បដ្យត្រមៃិត្រ ល់ប ម្ែ ះបោកត្ ដូបច្នះអាចសរបសរ “បោកត្របស់ចាងត្ៃ”)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

 ជូៃចំបោ
ះ   បោ

កត្
របស់

ចា
ងត្

ៃ
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3. ចម្លងកូៃណដលរលូត ឬរលូំត

 • ណផ្្នកខាងត្រា ំ«ជូៃចំបោះ»  តតរូវសរបសរ “កូៃរបស់XXX”    ក្នុងបនាះXXX

  ជាប ម្ែ ះរបស់ភាគីខាងតសី (ខាងមារា យ)     តបសិៃបបើមាៃករណីពិបសស 

  កអ៏ាចសរបសរប ម្ែ ះកូៃរបស់ភាគីខាងតបរុស (ខាងឪពុក)    បែុណៃរាមៃិអាច  

  សរបសរប ម្ែ ះទាងំមារា យទាងំឪពុកបនាះបទ។  កណៃ្លង“ជូៃចំបោះ” មៃិអាច  

  សរបសរៃូវោក្ “រលូត” “រលូំត” ោៃបឡើយ  បបើមៃិដូបច្នះបទ “ផ្្ះតូច”ៃឹង  

  គ្មែ ៃតបសិទ្ធភាព។ (ដូចរូបទី15)

 

(រូបទី15 “ចាងត្ៃ” ជានារមីា្ន កធ់្្ល បរ់លូតកូៃ តតរូវចម្លង 

កូៃណដលោៃរលូត “ផ្្ះតូច” តតរូវបំបពញដូចរូបបគ្ហា ញ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

ជូៃចំបោ
ះ   កូៃរបស់

ចា
ងត្

ៃ
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4. ចម្លងមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃ

 •  បៅបពលណដលតតរូវការចម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណបៅក្នុងផ្្ះ     ណផ្្នកខាងត្រា ំនៃ

  “ផ្្ះតូច”កណៃ្លង“ជូៃចំបោះ” សរបសរថា “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃ 

   XXX” ក្នុងបនាះXXXជាប ម្ែ ះរបស់មាចា ស់ផ្្ះ ឬកជ៏ាប ម្ែ ះរបស់សមាជិក  

   ណ្មា្ន កណ់ដលរស់បៅក្នុងផ្្ះ។ (ដូចរូបទី16)

 

《

(រូបទី16 ក្នុងផ្្ះណដល “ចាងត្ៃ” រស់បៅមាៃមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ    

ណដលតតរូវចម្លង    “ផ្្ះតូច” តតរូវបំបពញដូចរូបោៃបគ្ហា ញ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

ជូៃចំបោ
ះ  មាចាស់

បំណុ
ល

កមមែបពៀរនៃបគហ
ដ្ឋាៃចា

ងត្
ៃ
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5. រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក់

 •  ជាកណ់សរាងតបសិៃបបើជួបៃូវចំណងៃិស្សយ័អាតកកខ់ា្ល ងំណដលតតរូវបដ្ះតត្យ  

   បន្ាបពី់សូតតធម“៌ជាជាចូវ” បហើយបៅណតមៃិប�ើញតបសិទ្ធភាពបនាះ អាច  

   សូតត“ផ្្ះតូច”រតំ្យៃិស្សយ័អាតកកោ់ៃ។ ណផ្្នកខាងត្រា ំកណៃ្លងជូៃចំបោះ 

   របស់“ផ្្ះតូច” សរបសរថា “XXX រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក”់ ក្នុងបនាះ XXX  

   ជាប ម្ែ ះរបស់អ្នក   បទាះបីជាតតរូវរតំ្យៃិស្សយ័អាតកកជ់ាមយួអ្នកដនទ  

   កម៏ៃិអាចសរបសរប ម្ែ ះភាគីមា្ខ ងបទៀតណដរ។ តបសិៃបបើសូតតឱ្ភាគីទាងំ  

   សងខាងរតំ្យៃិស្សយ័អាតកក ់ ដូចជារតំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់វាងឪពុក 

   ៃិងមារា យ XXX    សរបសរណតប ម្ែ ះឪពុក  ឬប ម្ែ ះមារា យណតមា្ខ ងបៅោៃ  

   បហើយ  បែុណៃរាមៃិអាចសរបសរប ម្ែ ះទាងំពីរោៃបទ។ (ដូចរូបទី17)

 

(រូបទី17 “ចាងត្ៃ” តតរូវការរតំ្យៃិស្សយ័អាតកកជ់ាមយួអ្នកដនទ តតរូវបំបពញ “ផ្្ះតូច” ដូចរូប)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

ជូៃចំបោ
ះ   ចា

ងត្
ៃរត្

យ
ៃិ ស

្សយ័
អា

តកក់
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6. “ផ្្ះតូច” រកសាទុកសតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគត

 •  ជាធមមែត្តតរូវចុះហត្ថបលខាប ម្ែ ះជាមុៃ     កណៃ្លង «ជូៃចំបោះ» ៃិងន្ងា   

   ណ្  អាចទុកចបនា្ល ះបចាលសិៃ   ដល់បពលតតរូវការបតបើតោស់សឹមបំបពញ  

   (ន្ងាណ្កអ៏ាចបំបពញក្នុងន្ងាណដលោៃសូតតចប)់។ (ដូចរូបទី18)

 

《

(រូបទី18 “ផ្្ះតូច”រកសាទុកសតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគតណដល “ចាងត្ៃ” ោៃសូតត)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”

     ចា
ងត្

ៃ      
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7. ការបៃរាក ់“ផ្្ះតូច”
 •  យែ ងបហ្ចណ្ស់តតរូវបំបពញហត្ថបលខាប ម្ែ ះជាមុៃសិៃ(“ចំណងបជើង”  

   អាចទុកចបនា្ល ះទំបៃរដណដល ឬបំបពញ     តបសិៃបបើជា “ផ្្ះតូច” រកសាទុក  

   សតមាបប់តបើតោស់បពលអនាគត      គឺអាចទុកចបនា្ល ះទំបៃរ     ណតបបើមាៃ   

   កំណតច់បាស់ៃូវប ម្ែ ះអ្នកណដលទទួល    យកល្អគួរបំបពញជាមុៃ)  បទើប  

   អាចបៃរាកច់ំណុចតកហមោៃ    បបើក្នុងករណីមៃិោៃបំបពញចំណងបជើង 

   ៃិងហត្ថបលខាប ម្ែ ះ   បហើយបៃរាកច់ំណុចតកហម    បនាះថាមពលរបស់  

   “ផ្្ះតូច”  ៃឹងអាចោតប់ង។់

 •  រាល់បពលសូតតធមច៌ប1់ដង   អាចបតបើប៊កិតកហមបៃរាកប់ៅក្នុងរងវាងន់ៃធម៌

    ណដលោៃសូតត    បហើយកអ៏ាចសូតតចបោ់ៃបតចើៃដង    ឬកសូ៏តតចបរ់ចួ

   រាល់បៃរាកស់រុបកោ៏ៃ។

 •  តតរូវណតបតបើតោស់ប៊កិពណ៌តកហម       អាចបតបើប៊កិហវាឺតពណ៌តកហមណដល

    មាៃមុ្ធំ។

 •  មៃិអាចគូសតគីស  មៃិអាចគូសបតរៅរងវាង ់ មៃិអាចគូសបពញរងវាង ់  អាច

    បៃរាកោ់ៃណតបៃរាិចបែុបណ្ណា ះ ។      ចំណុចបៃរាកត់កហមកម៏ៃិអាចតូចបពក  

   តូចបពកអាចបែះោល់តបសិទ្ធភាព    ចំណុចបៃរាកត់កហម   តតរូវគូសយែ ង  

   បហ្ចណ្ស់ 5 បៅ 8 ភាគនៃរងវាង(់បសមែើ 50% - 80% នៃរងវាង)់។ (ដូចរូបទី19)

 •  តតរូវណតសូតតធមជ៌ាមុៃបៃរាកត់្មបតកាយ  មៃិអាចបៃរាកម់ុៃសូតតោៃបទ។  

   តបសិៃបបើ្វាះការតបរុងតបយត័្នបៃរាកប់លើសតិចតួចៃូវចំៃួៃរងវាងណ់ដលមៃិទាៃ ់

   ោៃសូតត   គួរតបញាបសូ់តតសងបដើម្បបីំបពញចំៃួៃធមណ៌ដល្វាះបនាះ។

 •  ចំៃួៃដងនៃការសូតត “ផ្្ះតូច”    អាចបលើសពីចំៃួៃរងវាងប់ៅបលើ “ផ្្ះតូច”   

   បែុណៃរាមៃិអាចសូតត្វាះពីចំៃួៃណដលោៃកំណតប់នាះបទ។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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 •  យកល្អគួរណតបៃរាកព់ីបតកាមបឡើងបលើ   អាចបៃរាកធ់មណ៌តមយួពីបតកាមបឡើង  

   បលើឱ្ចប ់ បទើបបៃរាកពី់បតកាមបឡើងបលើឱ្ចបធ់មម៌យួបទៀត បហើយកអ៏ាច 

   បៃរាកធ់មទ៌ាងំ4ពីបតកាមបឡើងបលើតពមគ្្ន ផ្ងណដរ។ (ដូចរូបទី20)

•  បៅបពលបៃរាក ់“ផ្្ះតូច”  បដើម្បបីគ្ក រតពលឹងអនាថាមកដបណរាើ មធម ៌   តតរូវ

   តទាបព់ីបតកាម   “ផ្្ះតូច”    ៃូវតកណ្តត់កហម1ផ្្ងំណដលមាៃបបណ្រា យ

  ទទឹងធំជាង 60cm  ឬ 66cm《  (តកដ្សតកហម  ផ្្ល ស្ិកតកហមកោ៏ៃ)។ 

  តកណ្ត ់ឬតកដ្សតតរូវណតជា1ផ្្ងំ អាចយកអំបោះតកហម  ឬកាវមកបដរ

   ឬបិទផ្រុ ំតូចៗឱ្កា្ល យជាផ្្ងំធំ  បែុណៃរាមៃិអាចជាចំណណកតូចៗដ្ចប់ចញពី

   គ្្ន ។ តបសិៃបបើមៃិគ្យតសរួលក្នុងការោធំ អាចបតត់កណ្តត់កហម  ឬ  

  តកដ្សតកហមឱ្បៅជាតូច បតរ់ចួទំហំមៃិអាចតូចជាងតកដ្សA4 អាច

   មាៃតបសិទ្ធភាពដូចគ្្ន ។      តបសិៃបបើតកណ្តត់កហមទៃពិ់ោកក្នុងការ

   បៃរាក ់អាចយកតកដ្សតកហមរងឹមកតទាបពី់បលើ  មៃិអាចបតបើក ច្ា កត់គប 

  បលើតកណ្តត់កហមោៃបទ (អាចបែះោល់ដល់តបសិទ្ធភាព)។    តកដ្ស  

  តកហមអាចជាតកដ្សតកហមទាងំសងខាង      ឬកត៏កហមណតមា្ខ ងកោ៏ៃ 

  បហើយកអ៏ាចបតបើតុពណ៌តកហម្មែីណដលមាៃទំហំតតឹមតតរូវត្មខា្ន តមកជំៃួស 

  តកណ្តត់កហម  ឬតកដ្សតកហមណដរ។      បៅបលើតកណ្តត់កហម  ឬ  

  តកដ្សតកហមអាចមាៃ្្នូត បែុណៃរាមៃិណតបពណ៌ តតរូវណតជាពណ៌តកហមសុទ្ធ

  តពមទាងំមៃិគួរមាៃរូបភាពមៃុស្ស ឬសតវា។  ពណ៌តកហមអាចជាតកហម  

  ចំ  តកហមដិតជាការល្អ  មៃិអាចបតបើពណ៌ទឹកតករូច  ពណ៌កូោប ។ល។  

  តកណ្តត់កហមអាចបោកសំអាតោៃ។ (ដូចរូបទី20-1)

•  ជាទូបៅ គួរបៃរាកច់ំណុចតកហមមុៃបមាែ ង10យប។់ តបសិៃបបើបរយិកាស  

  ល្អ  បហើយមាៃតទាបត់កណ្តត់កហមការោរ   កពំុ៏គួរបៃរាកឱ់្បលើសបមាែ ង

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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   12យបណ់ដរ។  តបសិៃបបើក្នុងន្ងាសូតតបៃរាកម់ៃិទាៃ ់ អាចបៃរាកប់ៅន្ងាទី2  

  បែុណៃរាមៃិតតរូវអូសបនា្ល យបពលបវោយូរបពកបនាះបទ  ជាទូបៅមៃិឱ្បលើស

   ពីរយៈបពល7ន្ងា។

 •  បពលមាៃផ្រររៃ្ះ មៃិគួរបៃរាកច់ំណុចតកហមបលើ “ផ្្ះតូច” បឡើយ។

 

 របបៀបបៃរាក ់“ផ្្ះតូច” ណដលតតឹមតតរូវ

 

 របបៀបបៃរាក ់“ផ្្ះតូច” ណដល្ុស 

(រូបទី19)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  (តកណ្តត់កហមមាៃទំហំធំជាង60cm       (តកណ្តត់កហមទំហំ66cmបតជ់ាទំហំ  
   ណដលតកាលបលើតុបៃរាក ់“ផ្្ះតូច”)                       A4តទាបពី់បតកាម “ផ្្ះតូច”)

  (រូបទី20-1 បពលបៃរាក ់“ផ្្ះតូច” តតរូវតកាលតកណ្តត់កហមទំហំ66cm)

(រូបទី20 ការបៃរាកច់ំណុចតកហម “ផ្្ះតូច” ពីបតកាមបឡើងបលើ)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”



33

     VI. ការដុ្រ “ផ្ទះ្រូច”

1. បពលបវោ

•   បពលតពឹកបមាែ ង8   បមាែ ង10 ឬោងា ចបមាែ ង4ជាបពលបវោល្អបំផុ្ត។ 

•   បៅបវោបផ្្សងៗ បពលតពឹកបមាែ ង5 រហូតដល់មុៃបពលបម�ងងឹត ឱ្ 

   ណតអាកាសធ្តុល្អអាចដុតោៃទាងំអស់។

•   បម�បភ្លៀងយកល្អមៃិគួរដុត “ផ្្ះតូច” បទ     តបសិៃបបើក្នុងផ្្ះមាៃ  

   អសៃៈតពះ បពលបម�បភ្លៀងកម៏ៃិជាបញ្ហា អីវា   ណតបតកាយបម�ងងឹតមៃិ  

   អាចដុត“ផ្្ះតូច”ោៃបឡើយ ចំបោះករណីពិបសសមៃិរាបប់ ច្ាូ ល  ដូចជា 

   មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរតតរូវការជាបន្ាៃ ់ឬអ្នកមាៃជមងាធឺងាៃ។់ល។

2. ទីកណៃ្លង

 •  អាចតទាបឡ់ាងំ ឬដំុបឈើដ្កប់ៅបលើឥដឋាណក្បរអសៃៈតពះ    ឬកប៏តបើតោស់  

   បរៅអី្មែី  សតមាបដ់្កច់ាៃពីបលើ។

 •  ចាៃមៃិអាចដ្កប់ៅបលើអសៃៈតពះ     បហើយកម៏ៃិអាចដ្កប់ៅផ្្ល់  

   ដណីដរ។ (ដូចរូបទី21)

(រូបទី21)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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3. របបៀបបងួសួងមុៃដុត “ផ្្ះតូច”

•  មាៃអសៃៈតពះ ៖   តតរូវអុជធូបជាមុៃសិៃ    សូមបគ្រពអប ជ្ា ើញតពះណមែ 

  គងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្(3ដង)  រូចបលើក “ផ្្ះតូច” ឱ្្្ពស់ជាង  

  កបាលបៃរាិច  បន្ាបម់កដ្កប់លើអសៃៈតពះ។

  លុតជងរងប់ងួសួង ៖ សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ�្ញាុ ំ

  តពះករុណ្XXX ប ជ្ាូ ៃ “ផ្្ះតូច” ទាងំបៃះបៅបអាយYYY (YYYជាអត្ថៃយ័ 

  ណដលសរបសរបំបពញបៅណផ្្នកខាងត្រា ំ“ជូៃចំបោះ”នៃ“ផ្្ះតូច”៖ មាចា ស់បំណុល

  កមមែបពៀររបស់XXX  កូៃរបស់XXX  XXX(អ្នកណចកឋាៃ)   មាចា ស់បំណុល 

  កមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃរបស់XXX  ឬករ៏តំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់បស់XXX)។

•  គ្មែ ៃអសៃៈតពះ ៖  អាចដុតបៅរាៃហ្លផ្្ះ  បង្អួចបៃ្បទ់ទួលបភញាៀវ ឬ  

  រាៃខាងបតកាយផ្្ះ។ តតរូវអុជធូបក្នុងចិតរាជាមុៃសិៃ ៖ សូមបគ្រពអប ជ្ា ើញ  

  តពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្(3ដង)។    សូតតធម ៌ “ត្បុីចូវ”  

  1ដង ៃិងធម ៌“សីុៃជីង” 1ដង។    បន្ាបម់កបលើក “ផ្្ះតូច” ឱ្្្ពស់ជាង  

  កបាលបៃរាិច    បមើលបៅបម�សំពះបីដង     ឬថាវា យបងរំបងួសួងក្នុងចិតរា៖       

  សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ�្ញាុ ំតពះករុណ្XXX ប ជ្ាូ ៃ 

  “ផ្្ះតូច” ទាងំបៃះបៅឱ្YYY  (YYYជាអត្ថៃយ័ណដលសរបសរបំបពញបៅ  

  ណផ្្នកខាងត្រា ំ“ជូៃចំបោះ”នៃ“ផ្្ះតូច” ៖  មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់XXX  

  កូៃរបស់XXX  XXX (អ្នកណចកឋាៃ)  មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃ  

  របស់ XXX   ឬករ៏តំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់បស់ XXX)។

4. បពលកំពុងដុត “ផ្្ះតូច”

•  បពលកំពុងដុត  តគ្ៃណ់តៃិយយថា ៖  “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា   

 មហ្ករុណ្   តទងត់ពះបមត្រា បតោស”។    មៃិតតរូវបណៃ្ថមោក្អវាីបផ្្សងបទៀត 

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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  ត្មចិតរាឯងបឡើយ  បជៀសវាងការនាមំកៃូវបញ្ហា  ។

•  សូមបតបើតោស់ណដកបកះ ឬបឈើគូសមកដុត “ផ្្ះតូច” ។ 

•  ជាទូបៅ     តតរូវដុត   “ផ្្ះតូច”   បផ្រាើមពីណផ្្នកខាងត្រា ំតជរុងខាងបលើនៃោក្   

  “ជូៃចំបោះ” ជាមុៃ។

•  “ផ្្ះតូច” ចាោំចត់តរូវដុតប្ះឱ្អស់ កំុឱ្មាៃសល់កបម្ចតកដ្ស។

•  មៃិអាចយកនដបៅបែះបផ្ះោៃបឡើយ។

•  “ផ្្ះតូច” តតរូវដុតមរាង1សៃ្លឹក មៃិអាចដុតបតចើៃសៃ្លឹកក្នុងបពលណតមយួ។

•  ចំណងបជើង “ផ្្ះតូច” ណដល្ុសគ្្ន  តតរូវបងួសួង  ៃិងដុតបដ្យណឡកពីគ្្ន   

  យែ ងបហ្ចណ្ស់ចបនា្ល ះគ្្ន ព1ី-2នាទី។

 •  មុៃៃឹងដុតចាោំចត់តរូវពិៃិត្ “ផ្្ះតូច”   ថាមាៃបំបពញតគបត់គ្ៃប់ហើយឬ 

   បៅ   បបើមៃិដូបចា្ន ះបទ    បៅបពលណដលដុតប ជ្ាូ ៃបៅបហើយ    គឺមៃិអាច   

   បតត្ចតសងវ់ញិោៃបឡើយ។ (ដូចរូប22-25)

(រូបទី22 បតតៀមដុត “ផ្្ះតូច”)
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( រូបទី23 ការដុត “ផ្្ះតូច” )

(រូបទី24“ផ្្ះតូច” ណដលោៃដុតរចួរាល់)

(រូបទី25 “ផ្្ះតូច” ចាោំចត់តរូវដុតប្ះឱ្អស់កំុឱ្មាៃសល់កបម្ចតកដ្ស)
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5. បតកាយបពលដុត “ផ្្ះតូច” រចួ

   បតកាយបពលដុតរចួតតរូវៃិយយថា៖  “សូមអរតពះគុណតពះណមែគងសីុ់អុីម 

មហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ណដលោៃជួយ�្ញាុ ំតពះករុណ្ XXX   ប ជ្ាូ ៃ“ផ្្ះតូច”ទាងំបៃះ 

បៅឱ្ YYY ។ សូមអរតពះគុណតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ�ណ្ 

រកសា!” (ថាវា យបងរំ1ដង)   តសបបពលជាមយួគ្្ន បនាះអ្នកកអ៏ាចបធវាើការបងួសួងណដល

សមតសប ៖  ដូចជា  តបសិៃបបើ “ផ្្ះតូច” ផ្រាល់ជូៃមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់ 

XXX   អាចសំុតពះណមែជួយ�ណ្រកសា XXX ឱ្មាៃសុ្ភាពល្អ សំណ្ងល្អសុ្ 

សបបាយ។ តបសិៃបបើជា “ផ្្ះតូច” រតំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់បស់ XXX   អាចសំុ  

តពះណមែជួយ�ណ្រកសា XXX ៃិង YYY រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក។់

6. ការជួយ�អ្នកដនទដុត “ផ្្ះតូច”

 •  តបសិៃបបើជួយ�អ្នកដនទដុត “ផ្្ះតូច” អាចបងួសួង “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីម 

   មហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ� XXX.....”  ក្នុងបនាះ XXX   គឺជាប ម្ែ ះអ្នក  

   ណដលសូតតធម ៌(គឺជាប ម្ែ ះហត្ថបលខារបស់ “ផ្្ះតូច”)។

 •  តបសិៃបបើជា “ផ្្ះតូច” ណដលអ្នកដនទជួយ�សូតត   អាចបងួសួង  “សូមតពះ  

   ណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ� XXX  .....”  ក្នុងបនាះ XXX  គឺ 

   ជាប ម្ែ ះអ្នកណដលសំុអ្នកដនទឱ្ជួយ�សូតត        មៃិណមៃជាប ម្ែ ះអ្នកណដល

   សូតតបនាះបទ។
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VII. រប�ៀ�សអំា្របផទះនន “ផ្ទះ្រូច”

 •  បតបើតកដ្សអនាមយ័ត្្អ ត    ឬបតត្មសំបុតតធមមែត្មក្ចាបប់ផ្ះ “ផ្្ះតូច”  

   រចួយកបៅបោះបចាល។      មៃិអាចបចាលក្នុងសតមាមណដលមាៃអាហ្រ  

  ចមា្អ បបឡើយ  អាចបោះបចាលោៃជាមយួតកដ្សកាកសំណល់ចាស់ៗ។

   (ដូចរូបទី26)

 

       (រូបទី26 បផ្ះ “ផ្្ះតូច” តតរូវបតបើតកដ្សអនាមយ័ត្្អ ត ឬបតត្មសំបុតតមក្ចាប)់
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VIII. ការរកសាទុក “ផ្ទះ្រូច”

 •  “ផ្្ះតូច”  ណដលសូតតោៃមយួណផ្្នក    ឬសូតតចបទ់ាងំអស់    តតរូវទុកក្នុង  

   បតត្មសំបុតតតកហម  ឬយកតកណ្តត់កហមមក្ចាបឱ់្ោៃល្អ   បចៀស 

   វាងថាមពលតតរូវោតប់ង។់ (ដូចរូបទី27)

 •  “ផ្្ះតូច”  មៃិអាចបត ់ ឬមាៃត្្ន មតបឡាកោ់ៃបទ។    បៅបលើ “ផ្្ះតូច”   

   មាៃចំណងបជើងធម ៌  ដូបច្នះតតរូវបគ្រព  ៃិងរកសាទុកឱ្ោៃល្អ  មៃិត្ក  

   សមដ្កក់្នុងកណៃ្លងមៃិត្្អ ត  ដូចជាបៃ្បប់រាីតបពៃ្ធ បៃ្បទឹ់ក។ល។

 •  “ផ្្ះតូច” ណដលមៃិទាៃសូ់តត យកល្អកត៏តរូវ្ចាបត់កណ្តត់កហមណដរ។

 

(រូបទី27 “ផ្្ះតូច” ណដលចាបប់ផ្ដើមសូតត ឬសូតតចប ់តតរូវយកតកដ្ស ឬ 

តកណ្តត់កហមមក្ចាបទុ់ក)
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IX. “ផ្ទះ្រូច” ណដលទុកជាអសារ�ង់

           តបសិៃបបើ “ផ្្ះតូច” ណដលោៃបំបពញ្ុស ឬតបឡាក ់ចងទុ់កជាអត្របង ់

ដំបូងអ្នកអាចយកធមណ៌ដលអ្នកោៃសូតតបហើយបៃរាកប់លើ“ផ្្ះតូច”្មែី  ទៃ្ឹមៃឹងបនាះ 

ទូលបៅកាៃត់ពះណមែថា៖ “តពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ ្ញាុ ំតពះករុណ្ 

XXX ោៃបធវាើឱ្មាៃកំហុសបៅបលើ “ផ្្ះតូច” ឥឡូវចាតទុ់កជាអត្របង”់ បន្ាប ់

មក គូសបចាលចំណងបជើង “ផ្្ះតូច” ៃិងប ម្ែ ះអ្នកសូតតបៅបលើ “ផ្្ះតូច” ណដល 

អត្របងប់នាះ (ដូចរូបទី28) បន្ាបម់កបទៀត បតចុ់ះបឡើងកា្ល យជាដុំតូច រចួយក 

តកដ្ស ឬបតត្មសំបុតតមក្ចាបប់ហើយបោះបចាល (ដូចរូបទី29)។

 

(រូបទី28 “ផ្្ះតូច” ណដលទុកជាអត្របង ់ចាោំចត់តរូវគូសបចាល ចំណងបជើងៃិងប ម្ែ ះអ្នកសូតត)
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(រូបទី29 “ផ្្ះតូច” ណដលទុកជាអត្របង ់តតរូវបតរ់ចួ យកតកដ្ស ឬបតត្មសំបុតតមក្ចាប)់

X. ករែីណាខ្ទះត្ររូវការសតូ្រ “ផ្ទះ្រូច” និង ចំនួនត្ររូវសតូ្រ

1. ករណីណ្្្លះតតរូវការសូតត “ផ្្ះតូច”

 •  អ្នកសិកសាដំបូង ៖  ជាទូបៅ  អាចចាបប់ផ្រាើមសូតតឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ

    របស់្្លួៃអ្នកផ្្ល់ចំៃួៃ7សៃ្លឹកសិៃ     បហើយពយាយមសូតតបៃរាបៅត្ម  

   ត្្ថ ៃភាពរបស់អ្នក។

•  អ្នកណដលសុបិៃរាប�ើញមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ៖     បបើសុបិៃរាប�ើញបខាមែ ចសងកត់

  មាៃមៃុស្សបដញត្មសមា្ល ប ់    ទារលុយទាររបស់       ឱ្លុយឱ្របស់

   អប ជ្ា ើញហូបោយ ជួបតបទះៃឹងជមងា ឺឬសំណ្ងអាតកកភ់ា្ល មៗ  មរួប ែ៉ មៃិ

   មាៃមូលបហតុ។ល។   អាចសូតត “ផ្្ះតូច” ពី7 បៅ21សៃ្លឹកសិៃ កណៃ្លង  

  ជូៃចំបោះតតរូវសរបសរ “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់XXX (ប ម្ែ ះរបស់អ្នក)។

•  បបើសុបិៃរាប�ើញអ្នកណចកឋាៃ   ក្នុងបនាះអ្នកណចកឋាៃមា្ន កយ់ែ ងតិចតតរូវជូៃ 
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 ឱ្7សៃ្លឹក តបសិៃបបើជាត្ចញ់ាតិរបស់អ្នក ជាទូបៅ អាចសូតត “ផ្្ះតូច”  

  21សៃ្លឹក  កណៃ្លងជូៃចំបោះតតរូវសរបសរ “XXX (ប ម្ែ ះរបស់អ្នកណចកឋាៃ

  ក្នុងយល់សបរាិ)។ តបសិៃបបើមៃិត្រ ល់ប ម្ែ ះ  អាចសរបសរជាទំនាកទ់ំៃង 

  រវាងប ម្ែ ះអ្នកណដលបៅរស់ជាមយួគ្ត ់    ឧទាហរណប៍   “ជីត្របស់ YYY”  

  “ឪពុករបស់ YYY”  (YYY គឺជាប ម្ែ ះនៃអ្នកណដលបៅរស់)។

•  អ្នកណដលធ្្ល បរ់លូំតកូៃ  រលូតកូៃ កូៃបតរៅស្ូបៃ ឬអ្នកណដលធ្្ល បប់ធវាើបតសរា 

  បមជីវតិបដើម្បបីងកកំបណើ ត(IVF)។ល។ តតរូវណតសូតត“ផ្្ះតូច”ឱ្កូៃក្នុងមា្ន ក់

  យែ ងតិចពី7បៅ21សៃ្លឹក  កណៃ្លងជូៃចំបោះតតរូវសរបសរ “កូៃរបស់ XXX  

  (ប ម្ែ ះមារា យ)”។ បដ្យណឡក បៅបពល្្លះអ្នករលូតកូៃបដ្យមៃិដឹង្្លួៃ  

  ឧទាហរណប៍   អំឡុងបពលមករដូវ  បតបើថា្ន ពំៃយារកំបណើ ត។ល។ តបសិៃបបើ  

  បតកាយបពលសូតតធម ៌ សុបិៃរាប�ើញទារក ឬកូៃបកមែង  កច៏ាោំចត់តរូវសូតត  

  “ផ្្ះតូច”បៃរាបទៀត បដើម្បចីម្លងដល់កូៃណដលោៃរលូតបដ្យមៃិដឹង្្លួៃ។  

  ចំណ្ំ៖ មៃិតតរូវបណៃ្ថមោក្ដូចជា “កូៃណដលរលូត” “កូៃទីបែុនាមែ ៃ” បដ្យ  

  ចិតរាឯងបឡើយ បបើបទាះជាមាៃកូៃបតចើៃ កប៏ំបពញដូចគ្្ន  “កូៃរបស់ XXX”  

  បពលដុតប ជ្ាូ ៃបៅ   ឋាៃតពលឹងៃឹងណបងណចកឱ្បហើយ។

•  អ្នកណដលក្នុងផ្្ះមាៃមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ ៖  តបសិៃបបើអ្នកមាៃអារមមែណប៍

  ថាក្នុងផ្្ះមាៃបរយិកាសអាបអ់រួ     ឬសុបិៃរាប�ើញបភញាៀវមករកបដ្យមៃិ 

  ោៃអប ជ្ា ើញ  ឬកណ៏តងណតមាៃសំបឡងចណម្លក  ឬកប៏តគឿងសគ្ហា រមឹអគរិសៃី 

  បចះណត្ូច។ល។    អាចសូតត “ផ្្ះតូច” ពី4បៅ7សៃ្លឹកសិៃ    កណៃ្លងជូៃ  

  ចំបោះសរបសរថា         “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃរបស់ XXX   

  (ប ម្ែ ះរបស់មាចា ស់ផ្្ះ)”។

 •  មៃុស្សណដលមាៃៃិស្សយ័អាតកក ់ឬទំនាស់ជាមយួអ្នកដនទ ៖  អាចសូតត 
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  “ផ្្ះតូច”  បដើម្បរីតំ្យៃិស្សយ័អាតកក ់    កណៃ្លងជូៃចំបោះតតរូវសរបសរថា 

  “រតំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់បស់XXX” ក្នុងបនាះXXXជាប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក។

 •  អ្នកណដលបធវាើអវាីៗមាៃភាពរលូៃតគបយ់ែ ង៖   តបសិៃបបើអវាីៗតគបយ់ែ ងមាៃ  

   ភាពរលូៃ    តសបបពលជាមយួៃឹងការ្ិត្ំបធវាើបមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងាបហើយ 

   បនាះ     អាចគួបផ្្សៃឹំង “ផ្្ះតូច” 3សៃ្លឹកក្នុង1អាទិត្បដើម្បរីកសាភាពសុ្

     សបបាយ    កណៃ្លងជូៃចំបោះតតរូវសរបសរថា “មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់ 

   XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)”។

 •  អ្នកណដលចងស់ៃ្ស ំ“ផ្្ះតូច” បដើម្បទុីកបតបើ ៖   កណៃ្លងជូៃចំបោះទុកចបនា្ល ះ  

   បចាលសិៃ ចាដំល់ន្ងាណ្ណដលតតរូវការបតបើ “ផ្្ះតូច” សឹមសរបសរបំបពញ  

   ជូៃបៅឱ្ប ម្ែ ះៃរណ្មា្ន ក។់

2. ចំៃួៃ “ផ្្ះតូច” តតរូវសូតត

 • “ផ្្ះតូច”  តតរូវណតពយាយមសូតត    មៃិណមៃសូតតណតមដងបហើយសបតមចផ្ល  

   ោៃរហូតបនាះបទ។ “ផ្្ះតូច” ណដលសូតតរចួ តតឹមណតអាចចម្លងមាចា ស់បំណុល  

   កមមែបពៀររបស់្្លួៃបៅបពលបចចាុប្បៃ្ន  មៃិមាៃៃយ័ថាបៅន្ងាមុ្ៃឹងមៃិមាៃ 

   មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរបទៀតបនាះបទ។ តសបត្មបពលបវោបចះណតបៅមុ្ 

   ោបកមមែអាចៃឹងបធវាើសកមមែភាពណតបកា្ល យជាតពលឹងវញិ្ញា ណបៅបពលណ្មយួ។

 •  ចំបោះអ្នកណដលបធវាើអវាីៗមាៃភាពរលូៃតគបយ់ែ ងបហើយ   ក្នុង1អាទិត្អាច  

   សូតត“ផ្្ះតូច”យែ ងតិច3សៃ្លឹកជូៃបៅឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់្្លួៃ។  

   ជាទូបៅ មៃិអាចដុត“ផ្្ះតូច”ឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់្្លួៃបលើសព5ី

   សៃ្លឹកក្នុង1ន្ងាោៃបទ។ បែុណៃរា តបសិៃបបើ្្លួៃអ្នកមាៃជមងាធឺងាៃ ់ឬមាៃបញ្ហា ។ល។

   ចបាស់ណ្ស់ថាមាៃមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ  (ដូចជាមាៃ  ជំងឺរុានំរ ែ  បរៅរា ្្លួៃ

   ឈកឺបាល   បតគ្ះថា្ន កច់រាចរណប៍    មាៃបរឿងករាីការា ។ំល។)    ឬកច៏ម្លងអ្នក  
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    ណចកឋាៃ  កូៃណដលរលូត  ឬរលូំត  គឺអាចដុត“ផ្្ះតូច”ោៃបតចើៃជាងបៃះ

    ជាទូបៅ មៃិអាចបលើសព2ី1សៃ្លឹកក្នុងមយួន្ងា។

 •  ជាទូបៅ “ផ្្ះតូច” អាចសូតតជា1វគរៗ បដើម្បឱី្តបសិទ្ធភាពកាៃណ់តតបបសើរ។

   បតបៀបដូចជាការញុាំថា្ន  ំ      ពយាោលមយួដំណ្កក់ាលៗយែ ងដូបចា្ន ះណដរ។

   ក្នុងមយួវគរអាចបងួសួងដល់តពះណមែគងសីុ់អុីមជាមុៃសិៃៃូវចំៃួៃសៃ្លឹកៃិង

   រយៈបពល   ឧទាហរណប៍   បធវាើការបងួសួង ៖   “្ញាុ ំតពះករុណ្XXX ៃឹងសូតត

   “ផ្្ះតូច” ចំៃួៃបែុនាមែ ៃសៃ្លឹក ជូៃឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់្ញាុ ំតពះករុណ្

   ក្នុងរយៈបពលបែុនាមែ ៃ   សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ� 

   ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្ XXX  (ឧទាហរណប៍  ៖  ជួយ�ឱ្ណផ្្នកជមងាណឺ្មយួបៅ 

   ក្នុងរាងកាយឆ្បជ់ាសះបស្បើយ។ល។)    បន្ាបម់កសូតតោៃតបណហល3  

   សៃ្លឹកអាចដុតមរាង  មៃិចាោំចស់ៃ្សឱំ្ោៃបតចើៃបទើបដុតបនាះបទ”។
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XI. សែួំរ និងចប្រ្ើយស្ពីី “ផ្ទះ្រូច”

1. បហតុអវាីោៃជា “ផ្្ះតូច” អាចចម្លងតពលឹងវញិ្ញា ណោៃ?

 “ផ្្ះតូច” គឺជាវត្ថុទិពវានៃឋាៃមៃុស្សណដលោៃតបទាៃពីតពះណមែគងសីុ់អុីមបៅ 

សមយ័កាលចុងត្សនា ធមទ៌ាងំបៃួណដលមាៃបៅក្នុង“ផ្្ះតូច” គឺដកតសងប់ចញ 

ពីគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា ៃិង<<គម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនាបៅភូឈូ>> ធមទ៌ាងំបៃួបនាះ

មាៃ<<ត្បុីចូវ>><<សីុៃជីង>><<វង័សឹងចូវ>> ៃិង<<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ>> 

បន្ាបពី់រមួប ច្ាូ លគ្្ន ជាពិបសស គឺមាៃតបសិទ្ធភាពដអ៏ត្ចា រ្ក្នុងការចម្លងតពលឹង 

វញិ្ញា ណោៃយែ ងស័ករាិសិទ្ធ ៃិងប�ើញលទ្ធផ្លបៅរាល់បពលបតបើតោស់។

 ការអៃុវតរាៃប៍ គឺជាវធិីដត៏តឹមតតរូវណតមយួគតក់្នុងការពិបត្ធៃប៍បលើភាពជាកណ់សរាង

មាៃអ្នកទទួលរងៃូវជមងាធឺងាៃ់ៗ  តពមទាងំជមងាផឺ្្លូវចិតរាជាបតចើៃរាបម់ៃិអស់ោៃជាសះ

បស្បើយបឡើងវញិបដ្យភាពអត្ចា រ្ត្មរយៈវត្ថុទិពវាទាងំបីរបស់វជិាជា  “សីុៃលីងហ្វា មៃិ” 

គឺ “ការសូតតធម ៌ការសចាចា បងួសួង ការតបណលងសតវា” ត្មរយៈការពយាយមសូតត  

“ផ្្ះតូច” ។

 ភាព្ុសគ្្ន នៃធមៃ៌ីមយួៗគឺបតបៀបោៃដូចជាភាព្ុសគ្្ន នៃថា្ន ឫំសបឈើយែ ង 

ដូបចា្ន ះណដរ សុទ្ធសឹងណតជាការជួយ�សបស្គ្រ ះចម្លងដល់សតវាបោក យែ ងណ្មញិ  

បតបៀបដូចជាការផ្្សថំា្ន ចំិៃណសបផ្្សងៗរមួប ច្ាូ លគ្្ន រចួបបងកើតោៃជាការពយាោលណដល

មាៃតបសិទ្ធភាព្ុសៗគ្្ន បនាះណដរ។ ការតបជំុធមទ៌ាងំបៃួរមួគ្្ន ក្នុង “ផ្្ះតូច” កា្ល យ 

ជាវត្ថុទិពវានៃការចម្លង បៃះកជ៏ាសមយ័កាលចុងត្សនាបទើបតពះណមែគងសីុ់អុីម 

តបទាៃដល់ឋាៃមៃុស្សបោក ឱ្ពួកបយើងត្ងបៅផ្្ះ មៃិចាោំចច់ំណ្យ្វកិារ

មយួកាកម់យួបសៃកអ៏ាចចម្លងៃូវវញិ្ញា ណអ្នកណដលណចកឋាៃ បដ្ះតត្យបញ្ហា  

ផ្្ល់្្លួៃ លុបោងោបកមមែ បលើកកម្ពស់កតមតិនៃការត្ង។ ដូបច្នះ តបជំុធម ៌

ទាងំបៃួបៃះ គឺមៃិអាចបធវាើការណកណតបត្មចិតរាោៃបឡើយ។
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2. “ផ្្ះតូច” មាៃតនម្លយែ ងបៃះ      បតើសូតតបៅអាចបណ្រា លឱ្តពលឹង  
វញិ្ញា ណមករកបយើងឱ្សូតតធមឱ៌្ណដរបទ?
 មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរមកបដ្យមាៃមូលបហតុ វាទាកទ់ងបៅៃឹងៃិស្សយ័ 

ៃិងបំណុលកម ្មែ  ពិភពវញិ្ញា ណកម៏ាៃចបាបដូ់ចគ្្ន   ឋាៃបតកាមមាៃចបាបវ់ៃិយ័តឹងរងឹ 

មៃិអាចមករកបយើងឱ្សូតតធមឱ៌្បដ្យចិតរាឯងោៃបឡើយ ជំោកប់ំណុលសង 

បដ្យបំណុល ជាចបាបប់ម�ដីយុតរាិធម។៌   ឥឡូវបៃះ  តពះបោធិសតវាបមត្រា ករុណ្  

តបទាៃធមដ៌ល៏្អយែ ងបៃះដល់ពួកបយើង អាចឱ្ពួកបយើងតបញាបត់បញាល់សូតត 

“ផ្្ះតូច” សងបំណុលកមមែ បហើយលុបបំោតប់តគ្ះ ណកណតបវាសនា។ បពលបៃះ 

មៃិសូតតធម ៌ ន្ងាបតកាយដល់បពលបវោណដលតតរូវទទួលរងៃូវផ្លកមមែតបស្នងក ៏

តតរូវសងបំណុលត្មវធិីបផ្្សងៗ ដូចជាមាៃជមងា ឺ ស៊យ ជួបបតគ្ះថា្ន កច់រាចរណប៍  

ជាបដើម។

3. បតើបមបរៀៃធម ៌ៃិង“ផ្្ះតូច” មាៃទំនាកទ់ំៃងយែ ងដូចបមរាច?

 បមបរៀៃធម ៌គឺបតបៀបដូចជាការចំណ្យជាបរៀងរាល់ន្ងា “ផ្្ះតូច” គឺបតបៀបដូច 

ជាការសងបំណុល ចំៃួៃធមណ៌ដលោៃសូតតបៅក្នុងបមបរៀៃ មៃិអាចគិតជាចំៃួៃ 

ធមប៌ៅក្នុង“ផ្្ះតូច”ោៃបទ តតរូវបងួសួង ៃិងកតច់ំៃួៃធមសូ៌តតដ្ចប់ដ្យណឡកពី

គ្្ន ។  សូតត“ផ្្ះតូច”ចាោំចត់តរូវយកបមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងារបស់វជិាជា  "សីុៃលីងហ្វា មៃិ" 

បធវាើជាបគ្ល។   អាចសូតតបមបរៀៃធម៌្ ្លះៗជាមុៃ  បន្ាបម់កសូតត“ផ្្ះតូច”  បនាះ 

តបសិទ្ធភាពអាចៃឹងកាៃណ់តតបបសើរ ។

4. បតើការសូតត “ផ្្ះតូច” ្ញាុ ំអាចបងួសួងសតមាប់្ ្លួៃឯងណដរឬបទ?
 ធមប៌ៅក្នុង“ផ្្ះតូច” គឺសតមាបជូ់ៃឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ ឬអ្នកណចកឋាៃ 

គឺបតបើសតមាបស់ងបំណុលកមមែ ធមទ៌ាងំបៃះមៃិអាចបងួសួងសតមាប់្ ្លួៃអ្នកោៃ

បទ។ តបសិៃបបើបពលកំពុងសូតត“ផ្្ះតូច” មាៃគំៃិតបងួសួងសតមាប់្ ្លួៃអ្នកខា្ល ងំ 

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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បពក តពមទាងំសូតតបហើយមៃិោៃបៃរាកច់ំណុចតកហមភា្ល មៗ បនាះធមទ៌ាងំបៃះអាច

ៃឹងមាៃតបសិទ្ធភាពដូចបមបរៀៃធមណ៌ដលផ្រាល់ផ្លឱ្បៅបលើ្្លួៃអ្នកណដលសូតតធម ៌

កោ៏ៃៃយ័ថា បៅបពលណដលបៃរាកច់ំណុចតកហមត្មបតកាយបនាះ ការពិតថាមពល 

របស់ធមត៌តរូវោៃបតបើអស់បហើយ។ ដូបច្នះ “ផ្្ះតូច”របបៀបបៃះ គឺគ្មែ ៃតបសិទ្ធភាព 

បឡើយ។ បៃះបហើយជាមូលបហតុមយួណដលមតិរាអ្នកបរៀៃធមទ៌ាងំឡាយោៃដុត“ផ្្ះតូច” 

អស់ជាបតចើៃសៃ្លឹក បែុណៃរាណបរជាគ្មែ ៃតបសិទ្ធភាព។ ដូបច្នះ បមបរៀៃធមរ៌បស់អ្នក គឺ 

ដ្ចខ់ាតកំុបៃរាកប់ៅបលើ“ផ្្ះតូច” ធមណ៌ដលសូតតបៅបលើ“ផ្្ះតូច”កដ៏្ចខ់ាតមៃិអាច 

បងួសួងសតមាប់្ ្លួៃអ្នកោៃណដរ។

5. គួរបតបើប ម្ែ ះណ្សតមាបប់ំបពញ “ផ្្ះតូច” ?
 •  តតរូវសរបសរប ម្ែ ះផ្្លូវការ  មៃិអាចសរបសរប ម្ែ ះបៅបតរៅ។  តបសិៃជា 

   អ្នកបសួអាចសរបសរតពះនាមបពលត្ងផ្្នួស។

 •  តបសិៃបបើជាធមមែត្មាៃបតបើប ម្ែ ះជាភាត្ចិៃ  ៃិងអងប់គ្លស  ឬកប៏ ម្ែ ះ

    ជាភាត្ចិៃ ៃិងអងប់គ្លសធ្្ល បោ់ៃណកប ម្ែ ះរចួអាចសរបសរប ម្ែ ះទាងំពីរ  

   ណតមរាង។ (ដូចរូបទី30)

(រូបទី30 របបៀបសរបសរប ម្ែ ះចិៃអងប់គ្លសពីរតបបភទណដលអាចបតបើោៃ《)

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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《 •  តបសិៃបបើធ្្ល បណ់កប ម្ែ ះ   តតរូវបតបើប ម្ែ ះណដលបៅញឹក    (ប ម្ែ ះណដលមាៃ

    តពលឹងបហើយ) ជាទូបៅ គួរបធវាើ “ោក្បស្នើសំុណកប ម្ែ ះ”  បទើបជាការតបបសើរ

    (ពតម៌ាៃោកព់ៃ័្ធការណកប ម្ែ ះ    សូមអប ជ្ា ើញអាៃបសៀវបៅណណនាពីំវជិាជា   

   “សីុៃលីងហ្វា មៃិ”《  《បសៀវបៅសំណួរចបម្លើយវជិាជា ធម៌《)។

6. បពលកំពុងសូតតធមត៌តរូវបគៃិយយកាតគ់ួរបធវាើដូចបមរាច?

  បបើមាៃអ្នករខំាៃបពលកំពុងសូតតធម ៌ តពមទាងំក្នុងត្្ថ ៃភាពណដលធមម៌ៃិ 

ទាៃោ់ៃសូតតចបប់ពញបលញ តតរូវសូតតោក្ “អុងឡាយមូស័របហុើ” 1ដង បពលបធវាើ 

ការគ្ររចួរាល់តតឡបម់កវញិ តតរូវសូតត “អុងឡាយមូស័របហុើ” 1ដងបទៀត រចួចាប ់

បផ្រាើមបៃរាការសូតតធមប៌នាះ បបើធមណ៌ដលសូតតបនាះ្្លីគួរសូតតត្របឡើងវញិ។ បបើ 

ធមណ៌ដលោៃសូតតឈបោ់កក់ណ្រា លទីហួសរយៈបពលពីរបមាែ ង តតរូវសូតតត្រ 

បឡើងវញិ។

7. បតើគួរសូតតធមទ៌ាងំ4នៃ “ផ្្ះតូច” ត្មលំដ្បលំ់បដ្យណបបណ្?

 •  ធមទ៌ាងំ4ណដលបៅបលើ“ផ្្ះតូច” អាចមៃិចាោំចសូ់តតត្មលំដ្បលំ់បដ្យ 

   បនាះបទ។

 •  កអ៏ាចសូតតត្មរបបៀបដូចខាងបតកាមបៃះ៖

《   បផ្រាើមសូតតបដ្យ<<ត្បុីចូវ>> ៃិងប ច្ា បប់ដ្យ《<<ត្បុីចូវ>> រាល់បពលសូតត 

    ធមប៌ផ្្សងបទៀតណដលបៅចបនា្ល ះកណ្រា លកត៏តរូវបផ្រាើមបដ្យ  < <ត្បុីចូវ> > 

    មរាងបទៀត។

《   ឧទាហរណប៍ ៖ ត្បុីចូវ 9ដង-->ត្បុីចូវ 3ដង / សីុៃជីង 49ដង-->ត្បុីចូវ

    3ដង /《 វង័សឹងចូវ 84ដង-->《ត្បុីចូវ 3ដង /《 ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ《 

    87ដង-->ត្បុីចូវ 9ដង។
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《   ការសូតតរបបៀបបៃះ  “ផ្្ះតូច” ៃឹងមាៃថាមពលខា្ល ងំ    បហើយ “ផ្្ះតូច”  

    ទាងំមូលបសមែើៃឹងការហុំពទ័្ធបដ្យធមត៌្បុីចូវ       មៃិតតឹមមាៃៃូវថាមពល

     ណ្មទាងំមាៃកមា្ល ងំការោរកាៃណ់តតបបសើរ។

《   របបៀបសូតតជាឧទាហរណប៍ ខាងបលើបៃះមៃិណមៃដ្ចខ់ាតទាងំតសរុងបទ។ 

    បតោះមាៃអ្នក្្លះសូតតបតចើៃសៃ្លឹកក្នុងបពលណតមយួ  មាៃអ្នក្្លះណបងណចក

     សូតតជាបតចើៃដំណ្កក់ាលបទើបចបម់យួសៃ្លឹក       អាចណកតតមរូវបៅត្ម

     ត្្ថ ៃភាពរបស់្្លួៃអ្នក។

《   បបើបពលបវោ  ៃិងទីកណៃ្លង  ឬមាៃករណីបផ្្សងបទៀតមៃិអំបណ្យផ្ល  

     មៃិអាចសូតតត្មរបបៀបខាងបលើ   កម៏ៃិចាោំចប់ធវាើត្មណដរ   ឱ្ណតមាៃ

     ចិតរាបត្មែ ះ ៃិងយកចិតរាទុកដ្កក់្នុងការសូតតបៅោៃបហើយ។

8. “ផ្្ះតូច” មយួសៃ្លឹកអាចសូតតរយៈបពលយូរបែុណ្ណា ?

 ចំៃួៃធមស៌រុបទាងំ4ណដលបៅបលើតកដ្សបលឿង “ផ្្ះតូច” មៃិតោកដថាតតរូវ 

សូតតឱ្អស់ក្នុងមយួន្ងាបនាះបទ ណតយកល្អកម៏ៃិតតរូវពៃយារបពលយូរបពកក្នុងការ 

សូតតឱ្ចបម់យួសៃ្លឹកណដរ។

9. បតើអាចសូតត “ផ្្ះតូច” ពីរនាករ់មួគ្្ន បទ?

 “ផ្្ះតូច” មយួសៃ្លឹកអាចសូតតរមួគ្្ន ពីរនាកោ់ៃ កអ៏ាចសូតតធមដូ៌ចគ្្ន ណត 

មយួបៅបលើ “ផ្្ះតូច” រមួគ្្ន ពីរនាកោ់ៃណដរ។ ទាងំពីរនាកត់តរូវសរបសរប ម្ែ ះបដ្យ 

ផ្្ល់នដបៅកណៃ្លងចុះហត្ថបលខា ប ម្ែ ះទាងំពីរនាកត់តរូវសរបសរជាទទឹង(ដូចរូបទី31)

ជាទូបៅ មៃិតតមរូវឱ្សូតតយែ ងដូបច្នះបទ តបសិៃបបើគ្មែ ៃករណីពិបសសណ្មយួ 

គួរសូតតដ្ចប់ដ្យណឡកពីគ្្ន ជាការតបបសើរ។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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(រូបទី31 “ផ្្ះតូច” ណដលមៃុស្សពីរនាករ់មួគ្្ន សូតត  តតរូវចុះហត្ថបលខាបដ្យផ្្ល់នដបរៀងៗ្្លួៃ)

10. បតើការបៃរាក ់“ផ្្ះតូច” មាៃកំណតលំ់ដ្បលំ់បដ្យណដរឬបទ?

 •  បពលសូតតចបម់យួដង អាចបៃរាកច់ំណុចតកហមបៅក្នុងរងវាងម់ូលមយួដង  

   ឬកអ៏ាចកតត់ត្ចំៃួៃណដលោៃសូតតរចួសឹមបៃរាករ់មួគ្្ន   ឬកសូ៏តតចបទ់ាងំ  

   អស់បទើបបៃរាកស់រុបណតមរាងកោ៏ៃ។

 •  បៃរាកពី់បតកាមបឡើងបលើ    អាចបៃរាកពី់បតកាមបឡើងបលើឱ្ចបធ់មម៌យួ   រចួ

   បៃរាកពី់បតកាមបឡើងបលើឱ្ចបធ់មម៌យួបទៀត      ឬកអ៏ាចបៃរាកធ់មទ៌ាងំ4ពី  

   បតកាមបឡើងបលើក្នុងបពលណតមយួ ។

11. បពលបៃរាកច់ំណុចតកហមតតរូវតបយត័្នបលើបរឿងអវាី្្លះ?

   មៃិអាចបៃរាកប់ចញបតរៅរងវាង ់មៃិអាចគូសបពញរងវាង ់មៃិអាចគូសតគីស។

    ចំណុចតកហមតតរូវមាៃទំហ5ំ0% ដល់80%នៃរងវាង ់  មៃិអាចតូចបពក(ដូចរូបទី32)។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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(រូបទី32  របបៀបបៃរាកច់ំណុចតកហមតគបណ់បបណដលមៃិតតឹមតតរូវ)

12. យល់សបរាិប�ើញបល្ បតើមាៃទាកទ់ងៃឹងចំៃួៃ “ផ្្ះតូច” ឬបទ?

 •  បបើក្នុងបពលណតមយួសុបិៃរាប�ើញបហតុការណប៍ មាៃបគត្មទារបំណុល ៃិង 

   ប�ើញបល្  ដូបច្នះ  ជាទូបៅតួបល្មាៃជាបោ់កព់ៃ័្ធជាមយួចំៃួៃ“ផ្្ះតូច” 

   ឧទាហរណប៍  មាៃអ្នកមៃិត្រ ល់ៃិយយថាអ្នកជំោកគ់្ត3់0ដុោ្ល រ ជាទូបៅ 

   បញ្ជា កថ់ាអ្នកតតរូវសូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរចំៃួៃ30សៃ្លឹក។  

   ចំបោះតួបល្ធំជាង ឧទាហរណប៍  18000  បបើមៃិមាៃសុបិៃរាពិបសសអវាីបទ  

   អាចយកតួបល្ខាងមុ្ គឺ18សៃ្លឹក  បបើជាតួបល្បតចើៃ្្ង ់ឧទាហរណប៍   

   360មុៃឺ អាចយក360មុៃឺណចកៃឹង3មុៃឺ បសមែើៃឹង “ផ្្ះតូច” 120សៃ្លឹក បែុណៃរា 

   កអ៏ាចជា36សៃ្លឹក ឬ360សៃ្លឹក។ ក្នុងត្្ថ ៃភាពសុបិៃរាពិបសស តួបល្ធំ 

   ្្លះ  គឺបគ្ហា ញពីតួបល្ “ផ្្ះតូច” បដ្យផ្្ល់     ឧទាហរណប៍  3មុៃឺដុោ្ល រ

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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   ក្នុងត្្ថ ៃភាព្្លះ គឺតំណ្ងឱ្3មុៃឺសៃ្លឹក។ (ចាោំចត់តរូវពឹងណផ្្អកបលើសុបិៃរា  

   ជាកោ់ក ់ បៃះតគ្ៃជ់ាឯកត្របយងណតបែុបណ្ណា ះ)។

 •  ដូបច្នះ ទាងំបៃះមៃិអាចៃិយយសរុបទូបៅោៃបនាះបទ តតរូវបធវាើការពិចារណ្ 

   ជារមួត្មសុបិៃរាជាកោ់ក ់ៃិងត្្ថ ៃភាពជាកណ់សរាង តបសិៃបបើមាៃអ្នកជំង ឺ 

   ធងាៃ ់យល់សបរាិប�ើញ500ដុោ្ល រ អ ច្ា ឹងគឺ500សៃ្លឹក  តបសិៃជាអ្នកធមមែត្ 

   យល់សបរាិប�ើញ500ដុោ្ល រ អ ច្ា ឹងអាចជា50សៃ្លឹក។

 •  បបើជាញឹកញាបអ់្នកមៃិអាចកំណតត់ួបល្ោៃបនាះបទ គឺតតរូវពយាយមសូតត  

   “ផ្្ះតូច” ឱ្មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរ    បបើបទាះបីជាអ្នកមៃិអាចបតជើសចំៃួៃ   

   “ផ្្ះតូច” ឱ្ោៃតតឹមតតរូវយែ ងណ្កប៏ដ្យ   ការតបឹងបៃរាសូតតរហូតបនាះមុៃ  

   ៃិងបតកាយកអ៏ាចចម្លងដល់ពួកគ្តោ់ៃណដរ។

13. បតើអាចបធវាើការគ្រផ្្ះបបណរាើ រសូតត “ផ្្ះតូច” បបណរាើ រឬបទ? 

  ការសូតត “ផ្្ះតូច” តតរូវយកចិតរាទុកដ្កប់លើការធ្នាគុណភាព តបសិៃបបើ 

សូតត “ផ្្ះតូច” បៅបពលបធវាើការគ្រផ្្ះ  ឱ្ណតអ្នកសូតតបដ្យចិតរាបត្មែ ះ ណ្មទាងំ 

អាចរកសាការបផ្រា តអារមមែណប៍ ឱ្មូល  កំុសូតត្ុស   បនាះគឺមាៃបុណ្កុសល     ៃិង 

តបសិទ្ធភាពដូចគ្្ន  បែុណៃរាបបើ្្លួៃអ្នកសូតតបដ្យអារមមែណប៍ មៃិៃឹងៃរ គិតដល់បរឿង 

បផ្្សងទាងំតសរុង ឬត្មែ រតីមៃិមូល  ដូបច្នះ គុណភាពធមអ៌ាចៃឹងប្សាយខា្ល ងំ  យក

ល្អគួរណតបៅកណៃ្លងត្ងា តសូ់តតបដ្យតបមូលអារមមែណប៍ ឱ្ោៃល្អ។ មៃិតតរូវសូតតបៅ 

បៃ្បទឹ់ក កណៃ្លងក្វាក ់ឬបពលកំពុងចម្អៃិមហាូបចមា្អ ប។

14. បទើបណតចាបប់ផ្រាើមសូតតបមបរៀៃធម ៌បតើអាចសូតត “ផ្្ះតូច” ោៃឬបទ?

  អាចោៃ ឱ្ណតចាបប់ផ្រាើមសូតតបមបរៀៃធម ៌ បនាះអាចសូតត “ផ្្ះតូច” ោៃ 

បហើយ ។

ការណណនាពីំរបបៀបសូតតកតមងគម្ពរីធមពុ៌ទ្ធត្សនា “ផ្្ះតូច”
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15. ផ្្ះជួលបគគួរសូតត “ផ្្ះតូច” យែ ងដូចបមរាច?

  ជូៃចំបោះ   មាចា ស់បំណុលកមមែបពៀរនៃបគហដ្ឋា ៃរបស់ XXX   (XXX  គឺជា

ប ម្ែ ះអ្នកណដលត្្ន កប់ៅបគហដ្ឋា ៃបៃះ)។

16. បតើអាចបៃរាក ់“ផ្្ះតូច” បៅមៃ្ីរបពទ្ណដរឬបទ?

  យកល្អមៃិតតរូវសូតត ៃិងបៃរាក ់ “ផ្្ះតូច” បៅកណៃ្លងណដលមាៃបរតិ្្ថ ៃមៃិ

ល្អបនាះបទ អាចសូតតទុករចួបៃរាកប់តកាយបពលតតឡបដ់ល់ផ្្ះ។ តបសិៃបបើគ្មែ ៃ 

មបធយាោយទាល់ណតបត្ះ បដ្យតតរូវការត្្ន កប់ៅមៃ្ីរបពទ្រយៈបពលយូរ ចាោំច់

បតកាយពីសរបសរចំណងបជើងនៃ“ផ្្ះតូច”រចួ តតរូវសូតត“ផ្្ះតូច”បៅបពលន្ងា បន្ាប់

ពីសូតតចបត់បញាបប់ៃរាកច់ំណុចតកហមភា្ល ម។

17. ន្ងាណ្របស់ “ផ្្ះតូច” គួរបំបពញយែ ងដូចបមរាច?

  បៅណផ្្នកខាងប្វាងនៃ “ន្ងាណ្ចុះហត្ថបលខា” របស់“ផ្្ះតូច”  អាចសរបសរន្ងា

ណ្ក្នុងន្ងាណដលដុតប ជ្ាូ ៃ កអ៏ាចសរបសរន្ងាណ្ក្នុងន្ងាណដលោៃសូតតចប។់ តតរូវ 

សរបសរជាន្ងាណ្ោរាងំ មៃិអាចសរបសរជាន្ងាណ្ចិៃោៃបទ។

18. បតើបពលដុត “ផ្្ះតូច” មាៃោតុភូតអវាី្្លះ?

  ពណ៌បផ្ះបន្ាបពី់ដុត“ផ្្ះតូច”អស់ ៃិងបភ្លើងធំតូច អាចមកពីពណ៌តកដ្ស 

ឬទិសបៅ្្ល់ មៃិគួរគិតបតចើៃពីោតុភូតទាងំបៃះបទ។

19. បតើមាៃតបបយជៃប៍ក្នុងការសូតត“ផ្្ះតូច”ឱ្អ្នកណដលមៃិបជឿឬបទ?

  មាៃតបបយជៃប៍ បែុណៃរាតបសិទ្ធភាពមៃិល្អ។     យកល្អគួរពយាយមសូតតធម ៌ 

<<សីុៃជីង>>បតចើៃជាង7ដងជាបរៀងរាល់ន្ងាឱ្អ្នកណដលមៃិបជឿ បងួសួងសំុតពះណមែ 

គងសីុ់អុីមណ្រកសាគ្តឱ់្បបើកបញ្ញា  ៃិងឆ្បប់ជឿតពះសូតតធម។៌
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20. ជួយ�អ្នកដនទសូតត “ផ្្ះតូច” គួរតបយត័្នបលើបរឿងអវាី្្លះ?

 •  ចម្លង្្លួៃឯងសិៃបទើបចម្លងបគ   ជួយ�អ្នកដនទសូតត“ផ្្ះតូច”   គឺតតរូវទទួល

    ្ុសតតរូវ តបសិៃបបើថាមពលក្នុង្្លួៃអ្នកមៃិតគបត់គ្ៃ ់ តពលឹងវញិ្ញា ណណដល

    បៅបលើ្្លួៃអ្នកដនទអាចៃឹងចូល្្លួៃរបស់អ្នក។

 •  អ្នកណដលមាៃថាមពលអាចជួយ�អ្នកដនទសូតត“ផ្្ះតូច”ោៃ   ជាទូបៅតតរូវ 

   មាៃលក្ខ្ណ្ឌ ដូចខាងបតកាម ៖    មៃិយល់សបរាិអាតកកញឹ់កញាប ់   គ្មែ ៃ

    អារមមែណប៍ ហតប់ៃឿយបពញរាងកាយ បធវាើអវាីៗបចះណតរលូៃបៅមុ្  ត្្ថ ៃភាព

    សុ្ភាពល្អ ៃិងត្មែ រតីមុ្មាតត់សស់តត្យ។  ផ្្ុយបៅវញិ តបសិៃ្្លួៃអ្នក

    បចះណតឈ ឺ   យល់សបរាិអាតកក ់  បធវាើអវាីមៃិរលូៃ   ប្សាះប្សាយ    ខា្ល ចរគ្រ

     ណបបបៃះគួរសូតតឱ្្្លួៃអ្នកឱ្ោៃល្អសិៃ។

 •  តបសិៃបបើចាោំចត់តរូវជួយ�អ្នកដនទសូតត ្្លួៃអ្នកតតរូវណតសូតតធម៌《<<ត្បុីចូវ《>>  

   ឱ្ោៃបតចើៃ។  យកល្អតតរូវសូតត“ផ្្ះតូច” ជារបបៀប“ផ្្ះតូច”ណដលរកសាទុក

   បតបើបពលអនាគត។  បហើយមុៃសូតត“ផ្្ះតូច” តតរូវបងួសួងដល់តពះណមែថា៖

   “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា ញ្ាុ ំតពះករុណ្  XXX 

   ឥឡូវបៃះ្ញាុ ំតពះករុណ្ជួយ�សូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្ YYY  ចំៃួៃបែុនាមែ ៃសៃ្លឹក ឯ

   ចំៃួៃ“ផ្្ះតូច”ណដលបៅសល់    សូមមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររក YYY មាចា ស់

   ត្មី្ ្លួៃបគវញិ”   ដូបច្នះ  ក្នុងកតមតិជាកោ់កប់ៃះ  អាចបចៀសវាងតពលឹង

   វញិ្ញា ណណដលជាមាចា ស់បំណុលកមមែបពៀររបស់ភាគីបនាះចូលក្នុង្្លួៃអ្នក។  

   ក្នុងបពលណដលកំពុងសូតត“ផ្្ះតូច”ឱ្បគ      កត៏តរូវសូតត “ផ្្ះតូច” ឱ្មាចា ស់ 

   បំណុលកមមែបពៀររបស់្្លួៃអ្នកណដរ។

21. បតើអាចអប ជ្ា ើញអ្នកដនទជួយ�សូតត “ផ្្ះតូច” ឬបទ?

 •  យកល្អគួរណតសូតត“ផ្្ះតូច”បដ្យ្្លួៃឯង  ៃិងសងបំណុលកមមែបដ្យសុទ្ធ 
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   ចិតរា បតោះមាសតោកម់ៃិអាចទិញោៃៃូវផ្លបុណ្កុសលបឡើយ ។

 •  តបសិៃអំឡុងបពលអ្នកដនទជួយ�សូតតមាៃបញ្ហា អវាីមយួ  សុទ្ធណតជាការបោក

    តោស់បម� ដី បខាមែ ច អាចៃឹងទទួលការពិៃយ័ដធ៏ងាៃធ់ងារ បចចាុប្បៃ្នបៃះបយើង 

   ទទួលោៃការប្្លើយតប្្លះៗ ដូចជាធមណ៌ដលអ្នកដនទជួយ�សូតតមាៃគុណភាព

   មៃិល្អ ណបរជាបតកាយបពលដុតរចួបធវាើឱ្សភាពជមងាកឺាៃណ់តធងាៃធ់ងារ។

 •  តបសិៃករណីពិបសសតតរូវការរកអ្នកដនទជួយ�សូតត ្ ្លួៃបយើងតតរូវត្រ ល់ជិត 

  ស្និទ្ធ ៃិងទុកចិតរាចំបោះអ្នកជួយ�សូតតមា្ន កប់នាះ។

22. មារា យ្ញាុ ំណភ្នកមៃិសូវល្អ បតើ “ផ្្ះតូច” ណដលគ្តោ់ៃសូតត ្ញាុ ំអាចជួយ�  
គ្តប់ៃរាក ់ៃិងដុត “ផ្្ះតូច” ោៃណដរឬបទ?

 កណៃ្លងចុះហត្ថបលខាប ម្ែ ះរបស់“ផ្្ះតូច” ចាោំចគ់ឺជាត្មី្ ្លួៃអ្នកសូតតតតរូវ 

ចុះហត្ថបលខាបដ្យផ្្ល់នដ បបើមៃិដូបចា្ន ះគ្មែ ៃតបសិទ្ធភាពបឡើយ។ បបើមារា យណភ្នក 

មៃិសូវល្អ អ្នកអាចជួយ�កាៃន់ដរបស់គ្តស់របសរ ណបបបៃះកមា្ល ងំថាមពលរបស់់ 

គ្តអ់ាចបៅដល់“ផ្្ះតូច”ោៃ។ អ្នកអាចជួយ�គ្តប់ៃរាកច់ំណុចតកហម បហើយអាច

ជួយ�គ្តដុ់តប ជ្ាូ ៃ“ផ្្ះតូច”ផ្ងណដរ។

23. កូៃតសី្ញាុ ំមាៃជមងាវឺកិលចរតិ បតើគួរសូតតៃិងដុត “ផ្្ះតូច” យែ ងដូចបមរាច? 
 •  ជមងាវឺកិលចរតិសុទ្ធសឹងជាោបកមមែដធ៏ំ សុទ្ធសឹងមាៃតពលឹងវញិ្ញា ណធំបៅ 

   ក្នុង្្លួៃ   បហើយតពលឹងវញិ្ញា ណបនាះសុទ្ធណតទទួលោៃសិទ្ធិ(អៃុតកឹត្) ពី  

   ឋាៃៃរកមកបធវាើឱ្អ្នកជមងាទឺទួលរងកមមែ។   ក្នុងករណីបៃះបតរៅពីការសូតត 

   “ផ្្ះតូច”  តតរូវសូតតធម ៌“លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ”  សំុ្មាបទាសបដ្យចិតរា  

   បត្មែ ះបទើបោៃ។

 •  ករណី្្លះ    តបសិៃបបើបទើបចាបប់ផ្រាើមសូតត ៃិងដុត    តត្បណ់តសភាពជមងាឺ

    បរ ើបឡើងក្នុងរយៈបពល ្្លី បហើយការបរ ើបឡើងបៃះមាៃ2ករណី៖ ទី1គុណភាព
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   របស់“ផ្្ះតូច”មៃិល្អ   បណ្រា លឱ្តពលឹងវញិ្ញា ណមៃិសបបាយចិតរា    ទី2  

   ចំៃួៃសៃ្លឹកនៃ “ផ្្ះតូច”  បៅ្វាះបតចើៃបពក    តពលឹងវញិ្ញា ណតបញាបត់តរូវ

    ការជាបន្ាៃ។់ ដូបច្នះ អ្នកមាៃជមងាវឺកិលចរតិ  ជាទូបៅ តតរូវសចាចា បងួសួងៃូវ

   ចំៃួៃ “ផ្្ះតូច” ជាមុៃសិៃ  ដូចជា 800សៃ្លឹក   តពមទាងំសៃយាបៅបពល

   បវោណ្មយួណដលសូតតចប ់ទៃ្ឹមៃឹងបនាះ តតរូវធ្នាឱ្ោៃៃូវគុណភាព 

   បហើយតបញាបរ់សួរាៃសូ់តត។     បូករមួទាងំការសចាចា បងួសួង     ៃិងការ  

   តបណលងសតវា។   បតកាយពីពយាយមមយួរយៈបពលរចួមក   សភាពជមងាៃឺឹង

   កាៃណ់តតបបសើរបឡើង   បហើយកធ៏្្ល បម់ាៃអ្នកជមងាសឺតិអារមមែណប៍ ឈរឺាបសិ់ប

   ឆ្្ន ជំាបតចើៃរូប្្លងកាតក់ារសូតត “ផ្្ះតូច”  រចួកោ៏ៃសះបស្បើយ ផ្ងណដរ។
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ឯកសារបោង ៖ កំែ្រ់សមាគា លច់ំបោទះការសតូ្រធ្រ៌ 

 •  បមបរៀៃធម ៌   គឺសំបៅបៅបលើធមណ៌ដលតតរូវសូតតជាបរៀងរាល់ន្ងា     ដូចជា 

   <<ត្បុីចូវ>>3ដង    <<សីុៃជីង>>3ដង    <<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ>>1ដង  

   <<វង័សឹងចូវ>>21ដង។ បមបរៀៃធមគឺ៌សំខាៃប់តបៀបដូចជាការណដលតតរូវញំុា 

   ោយជាបរៀងរាល់ន្ងា    កប៏តបៀបដូចជាការចំណ្យតបចានំ្ងាណដរ  “ផ្្ះតូច” 

   បតបៀបោៃៃឹងការបងរ់បំោះផ្្ះ    ឬសងតោកប់ំណុល។  ចំៃួៃធមណ៌ដល 

   សូតតក្នុងបមបរៀៃធមម៌ៃិអាចរាបប់ ច្ាូ លបៅក្នុង“ផ្្ះតូច”ោៃបទ    តតរូវបងួ  

    សួងដ្ចប់ដ្យណឡកពីគ្្ន   ៃិងរាបច់ំៃួៃណដលោៃសូតតបផ្្សងគ្្ន ។

 •  រាល់បពលសូតតធម1៌ដងតតរូវសូតតចំណងបជើងនៃធមប៌នាះ   ចំណណកឯធម៌《  

   <<ត្បុីចូវ>><<សីុៃជីង>>តតរូវសូតតចំណងបជើងបពញ   ដូចជា៖  រាល់បពល

   សូតតធម<៌<ត្បុីចូវ>>1ដង តតរូវសូតតចំណងបជើងបពញ<<បឈៀៃសូវបឈៀៃ

    បយៀៃអ៊ូអាយត្បុីសីុៃធរ័ល័រៃី>>      បហើយធម<៌<សីុៃជីង>>     គឺតតរូវសូតត

   <<បែយក័បែល័រមទិរ័សីុៃជីង>>។

 •  មុៃៃឹងសូតតធមន៌ៃបមបរៀៃ       បយើងអាចបងួសួងបៅត្មមុ្គ្រនៃធម ៌ 

   ៃីមយួៗោៃ   ជាទូបៅ  បងួសួងក្នុង3ត្ចប់រឿង  បបើបលើសពី3ត្ចប់រឿង  

   បឡើងបៅ    គឺជាការបោភលៃប់ៃរាិចបហើយ     កម៏ៃិសូវទទួលោៃភាព  

   ស័ករាសិិទ្ធណដរ។

 •  ធម<៌<សីុៃជីង>> ៃិង<<《វង័សឹងចូវ>> អាចសូតតោៃមុៃបមាែ ង10យប ់  ៃិង

    បពលបម�បភ្លៀងបៅបពលន្ងា បែុណៃរាតបសិៃបបើបម�បភ្លៀងខា្ល ងំ ងងឹតខា្ល ងំ ឬ  

   កម៏ាៃផ្រររៃ្ះ  យកល្អកំុសូតត  មយាែងបទៀតតបសិៃបបើ្្លួៃអ្នកមាៃសុ្ភាព 

   ប្សាយ  សូតតបៅមៃិតសរួល្្លួៃបនាះ   គួរសូតតណតបពលន្ងា  ៃិងបពលមាៃ 

   អាកាសធ្តុល្អ។ ជាទូបៅ ចបនា្ល ះពីបមាែ ង2យប ់ដល់បមាែ ង5តពឹក  យកល្អ
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   មៃិគួរសូតតធមអ៌វាីទាងំអស់។

 •  បៅបពលជួយ�អ្នកផ្្ះ  មតិរាភករាិ  ឬកម៏តិរារមួត្ងសូតតបមបរៀៃធមច៌ាោំចត់តរូវ 

  សូតតបចញប ម្ែ ះបុគរលមា្ន កប់នាះ បទើបមាៃតបសិទ្ធភាព។

  ខាងបតកាមបៃះជាតបសិទ្ធភាព្្លះៗនៃធម ៌       ៃិងរបបៀបបងួសួងបពលសូតត

   បមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងា    សតមាបជ់ាឯកត្របយងណតបែុបណ្ណា ះ  (សូមចំណ្ំ៖

   ធមប៌ៅក្នុង“ផ្្ះតូច”មៃិអាចបតបើតោស់របបៀបខាងបតកាមបដើម្បបីងួសួងបទ)។

 1/. ធម ៌<<បឈៀៃសូវបឈៀៃបយៀៃអ៊ូអាយត្បុីសីុៃធមល័៌រៃី>>  បៅកាតថ់ា

《<<ត្បុីចូវ>>។ ធម<៌<ត្បុីចូវ>>គឺសតមាបអ់្នកបរៀៃធមត៌គបរ់ូបណដលចាោំចត់តរូវហ្ត់

សូតតជាបរៀងរាល់ន្ងា បៃះជាបមបរៀៃមូលដ្ឋា ៃនៃការសូតតធម។៌ ក្នុងបនាះត្កសម 

សតមាប ់ ៖ អាចបំបពញបំណងតោថា្ន របស់សតវាបោកទាងំឡាយ តពមទាងំអាច 

ពយាោលជមងាតឺគបម់ុ្ ៃិងណតងមាៃតពះបទវត្ត្មជួយ�ណ្រកសា។ សូតតរាល់ន្ងាបតចើៃ 

ដង បៅបពលណដលអ្នកបរៀបៃឹងណចកឋាៃបៅអ្នកៃឹងអាចបតជើសបរ ើសបដើម្បបីៅបកើត

បៅឋាៃតពះណ្មយួ។ 

 បមបរៀៃតបចានំ្ងា៖ ជាទូបៅសូតត 3ដង ឬ7ដង គួរសូតតជាបរៀងរាល់ន្ងារហូត 

អស់មយួជីវតិ។ បពលន្ងាបពលយបសូ់តតោៃទាងំអស់។ តបសិៃបបើជួបៃឹងបតគ្ះធំ 

មុៃៃឹងបតកាយបពលវះកាត ់ តបឹងណតបងសូតត<<ត្បុីចូវ>> ជាបរៀងរាល់ន្ងាពី 21ដង 

បៅ 49ដង ឬកាៃណ់តបតចើៃកាៃណ់តល្អ។   

 មុៃៃឹងសូតតធម<៌<ត្បុីចូវ>>អាចបងួសួងថា “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា  

មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្ XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ឱ្មាៃសុ្ភាពល្អ 

បបងកើៃកមា្ល ងំថាមពល”។ តបសិៃបបើ្្លួៃអ្នកមាៃជមងាអឺាចណ្មោក្ថា “សូមតពះណមែ 

គងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ពយាោលណផ្្នកណ្មយួនៃជមងារឺបស់្ញាុ ំតពះករុណ្

XXX សូមឱ្ោៃឆ្បជ់ាសះបស្បើយ”។



59

 2/. ធម ៌<<បែយក័បែល័រមទិរ័សីុៃជីង>>  បៅកាតថ់ា <<សីុៃជីង>>  គឺជាោលី 

ភាជា បចិ់តរាអ្នកជាមយួតពះណមែគងសីុ់អុីម បដ្យបតបើករាីបមត្រា របស់តពះបោធិសតវាមកបបើក

បញ្ញា ។ ធម ៌ 《<<សីុៃជីង>> បៅឋាៃបលើជាកមា្ល ងំថាមពល បៅឋាៃៃរកជាលុយ 

បៅឋាៃមៃុស្សគឺជាបញ្ញា ។  ក្នុងបនាះត្កសមសតមាប៖់  បកមែងណដលមៃិត្រា ប ់

បគ្រ ប ់ មៃុស្សធំមៃិបជឿបលើតពះ មៃុស្សចាស់រងឹរូសបពក អារមមែណប៍ មៃិៃឹងៃរ 

មៃិបបើកបញ្ញា   ការធ្្ល កទឹ់កចិតរា  អាចចម្លងតពលឹងបៅឋាៃៃរក។ល។ 

 បមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងា៖ ជាទូបៅសូតត 3ដង ឬ7ដងបឡើងបៅ គួរសូតតរាល់ន្ងា 

រហូតអស់មយួជីវតិ។  បពលយបប់តកាយបមាែ ង10 គួរឈបសូ់តត បពលយបម់ាៃ 

បភ្លៀង ឬបពលអាកាសធ្តុមៃិល្អ  បម�បភ្លៀងផ្រររៃ្ះជាបដើម  យកល្អមៃិគួរសូតត។ 

 មុៃៃឹងសូតតធម ៌<<សីុៃជីង>>     អាចបងួសួងថា   “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្

 បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្ XXX  (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)       បបើកបញ្ញា

្ួរកបាលតជះតសលះ ៃិងមាៃអារមមែណប៍ សងាប ់  បំោតភ់ាពសមែុគត្មែ ញ    (បពលកំពុង 

សូតតធមត៌តរូវយកចិតរាទុកដ្កប់ផ្រា តអារមមែណប៍ )”។

 3/. ធម<៌<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ>>   គឺជាធមណ៌ដលសំុឱ្តពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្

បមត្រា មហ្ករុណ្ជួយ�ពួកបយើងសំុ្មាបទាស   ៃិងលុបោងោបកមមែជាតិមុៃៃិង

ជាតិបៃះ ៃិងជាធមដ៌សំ៏ខាៃស់តមាបសំុ់្មាបទាសបៅកាៃត់ពះតគបអ់ងរ។ ក្នុងបនាះ 

ត្កសមសតមាប៖់ សំុ្មាបទាសចំបោះោបកមមែទាងំឡាយណដល្្លួៃោៃត្ងពី

អតីតកាល ។ ដូចជា ការបធវាើោបចិតរាអ្នកដនទ ការបៃ្សល់ទុករយៈបពលរាបសិ់បឆ្្ន  ំ

ៃូវគំៃំុ បំណុលកមមែ ការណដលមៃិបគ្រពចំបោះតពះបោធិសតវា ការបំផ្្ល ញរូប 

សំណ្ក  ឬរូបគំៃូរតពះបោធិសតវាជាបដើម។ 

 បមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងា ៖ ជាទូបៅ 1ដង បៅ7ដង គួរសូតតរាល់ន្ងារហូតអស់មយួ

ជីវតិ។  បមាែ ង10យប ់ដល់បមាែ ង 5តពឹកមៃិគួរសូតតបទ។

 មុៃៃឹងសូតតធម<៌<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ>> អាចបងួសួងថា “សូមតពះណមែគង់
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សីុអុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) 

ជួយ�្ញាុ ំ្មាបទាស  ៃិងលុបោងោបកមមែបៅបលើ្្លួៃ្ញាុ ំ  (ឬតតងច់ំណុចណ្មយួ) 

ជួយ�ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្ឱ្មាៃសុ្ភាពល្អ  បបើកបញ្ញា ។” 

ចំណុចសមារ ល់ ៖ ក្នុងអំឡុងបពលសូតតធម៌《<<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ《>> តបសិៃបបើ

មាៃអារមមែណប៍ ថាបលើ្្លួៃតតងច់ំណុចណ្មយួមៃិតសរួល មាៃអារមមែណប៍ ថាឈ ឺបនាះ

គឺជាបំណុលកមមែណដលតតរូវោៃបធវាើសកមមែណតបកា្ល យបៅជាតពលឹងវញិ្ញា ណ បៃះជាបរឿង 

ល្អ បតោះថាការឈកឺ្នុងបពលឥឡូវ ល្អតបបសើរជាងការមាៃជមងាកឺាចត្ហ្វបពល 

ដល់វយ័ចាស់ ។ ជាទូបៅអាចសូតត “ផ្្ះតូច” ព4ី-7សៃ្លឹក តបសិៃជាអ្នកឈធឺងាៃ ់

សូមសូតតណ្មបែុនាមែ ៃសៃ្លឹកបទៀត  រហូតដល់មាៃអារមមែណប៍ ថាធូរតត្ល។

 ធមទ៌ាងំបីខាងបលើ គឺជាបមបរៀៃមូលដ្ឋា ៃ ធមខ៌ាងបតកាមអាចសូតតោៃបដ្យ 

បយងបៅត្មតតមរូវការរបស់អ្នក បដើម្បបីដ្ះតត្យបញ្ហា ជាកណ់សរាង។ ជាទូបៅ  

ក្នុងមយួន្ងាអាចសូតត 21ដង 27ដង 49ដង។

 4/. ធម<៌<ជៃធី់សិៃចូវ>>   គឺជាធមណ៌ដលសំុតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្

ករុណ្ជួយ�ពួកបយើងបំបពញបំណងតោថា្ន ណដល្្លួៃចងោ់ៃ        គិតកិចចាការអវាីោៃ 

សបតមច ។ ក្នុងបនាះត្កសមសតមាប ់ ៖ សំុការគ្របជាគជយ័  អាោហប៍ពិោហប៍ 

ៃិងសម្ពៃ្ធភាពល្អ  ការគ្របរៀៃសូតតរលូៃ។    ជាជំៃួយដល៏្អសតមាបយុ់វវយ័ណដល

ណសវាងរកការគ្រ  រកគូអនាគត  ការសិកសា  របររកសីុជាបដើម។   បែុណៃរា តតរូវបធវាើអវាីមយួ

បដ្យសមបហតុសមផ្ល។ 

 សូតតរាល់ន្ងា  21ដង  27ដង  ឬ49ដង។     អាចសូតតោៃទាងំន្ងាទាងំយប។់ 

មុៃសូតតធម<៌<ជៃធី់សិៃចូវ>> អាចបងួសួងថា៖ “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា  

មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX(ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)  បំណងតោថា្ន ោៃ 

សបតមច  ការគ្របជាគជយ័  ឬកប៏ងួសួងសំុៃូវអវាីមយួណដលសមបហតុសមផ្ល។
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 5/. ធម<៌<ជាជាចូវ>> គឺជាធមណ៌ដលសំុតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្

ជួយ�ពួកបយើងរតំ្យៃិស្សយ័អាតកករ់វាងមៃុស្សៃិងមៃុស្ស។    ក្នុងបនាះមាៃមុ្

គ្រត្កសមសតមាប ់៖ គូបស្នហប៍យល់តចឡំគ្្ន    បរាីតបពៃ្ធមៃិចុះសតមរុងគ្្ន    ឪពុក

ៃិងកូៃ   មារា យៃិងកូៃមៃិតតរូវគ្្ន    ជបមា្ល ះជាមយួមតិរារមួការគ្រ   បៅណកៃិងបុគរលិក 

តបឆ្ងំគ្្ន  បំណុលកមមែពីជាតិមុៃ។ 

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំ 

ន្ងាទាងំយប។់ 

 មុៃៃឹងសូតតធម<៌<ជាជាចូវ>>  អាចបងួសួងថា ៖ “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្ 

បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ៃិងYYY 

(អាចជាប ម្ែ ះត្ចញ់ាតិរបស់អ្នក ប ម្ែ ះមតិរាភករាិរបស់អ្នក ឬប ម្ែ ះមតិរារមួការគ្រ  

របស់អ្នក) រតំ្យៃិស្សយ័អាតកក”់។

 6/. ធម ៌<<បសៀវចាយជីណស៊ងសិៃចូវ>>    ជួបបរឿងអាសៃ្ន  តត្យគំៃំុពីជាតិមុៃ។ 

ក្នុងបនាះមាៃមុ្គ្រត្កសមសតមាប ់៖ រចួផុ្តពីការបរាឹងផ្រាល់ ោតលុ់យណសវាងរក 

លុយ  មាៃជបមា្ល ះ  តតរូវផ្កពិៃយ័  បៅសុ្ៗតត្បណ់តឈ ឺ  មាៃអារមមែណប៍ ដឹងថា

ៃឹងមាៃបតគ្ះ  យល់សបរាិអាតកកជ់ាបដើម។  

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំន្ងា 

ទាងំយប។់ 

 មុៃៃឹងសូតតធម ៌<<បសៀវចាយជីណស៊ងសិៃចូវ>> អាចបងួសួងថា ៖ “សូមតពះ

ណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់ 

អ្នក) ផុ្តបតគ្ះសុ្សបបាយ”។

 7/. ធម ៌<<ោែ អុីបឈៀកបយៀកចាងំកិៃបុិៃតឺសឹងជីងធូធរ័ល័រៃី>>  បៅកាតថ់ា 

<<វង័សឹងចូវ>> គឺបដើម្បសំុីការជួយ�ណ្រកសាៃិងតបទាៃពរពីតពះណមែគងសីុ់អុីម រកីរាយ
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ៃឹងភាពសុ្សបបាយនៃបចចាុប្បៃ្នជាតិ បៅបកើតបៅឋាៃសងាបសុ់្ ចម្លងសតវាណដល 

ធ្្ល បោ់ៃសមា្ល ប ់ដូចជា សតវាតូចៗ សតវាោហៃៈ សតវាសមុតទ ៃិងសតវាល្អិតជាបដើម។ 

ត្កសមសតមាប៖់ ធ្្ល បប់របិភាគសតវាណដលតតរួវោៃសមា្ល បទ់ាងំរស់មុៃបពលបជឿ 

តពះសូតតធម ៌ សមា្ល បស់តវាល្អិតបដ្យអបចតនា រមួទាងំសតវាណដលតតរូវោៃសមា្ល ប់

បៅក្នុងការយល់សបរាិ។ 

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង បតកាយបមាែ ង10យប ់

ឬអាកាសធ្តុមៃិល្អ បម�បភ្លៀងផ្រររៃ្ះជាបដើម យកល្អមៃិគួរសូតត។ 

 មុៃៃឹងសូតតធម<៌<វង័សឹងចូវ>> អាចបងួសួងថា៖ “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្

បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ជួយ�្ញាុ ំចម្លង 

តពលឹងសតវាណដលោៃត្្ល បប់ដ្យត្រ្ញាុ ំ  ជួយ�្ញាុ ំលុបោងបំណុលកមមែ”។

 8/. ធម៌《<<ត្ជីណស៊ងបធៀៃៃីចូវ《>>   អាចជួយ�លុបបំោតភ់ាពតកីតក  ៃិងអវាីណដល

មៃិល្អទាងំពួង     ជួយ�ឱ្ឆ្បទ់ទួលោៃៃូវភាព្កុ ំប្កើងសម្ូបរសបបាយ     បំបពញ

បំណងតោថា្ន អាោហប៍ពិោហប៍ៃិងសម្ពៃ្ធភាពរបស់អ្នក។ មុ្គ្រសំខាៃន់ៃធមប៌ៃះ

គឺបងួសួងបរឿងអវាីមយួសំុឱ្ទទួលោៃៃូវសិរមីងរល។ បែុណៃរាអ្នកសូតតធមប៌ៃះតតរូវណត

ជាអ្នកមាៃសៃ្សៃូំវផ្លបុណ្កុសលបទើបអាចទទួលោៃៃូវភាពល្អតបបសើរ ៃិង 

មហ្ជយ័មងរល តបសិៃបបើអ្នកគ្មែ ៃបុណ្កុសលជាមូលដ្ឋា ៃបនាះបទ ការសូតត 

ធមប៌ៃះៃឹងមៃិទទួលោៃភាពស័ករាិសិទ្ធិបឡើយ ។

 ធមប៌ៃះអាចបតបើសតមាបប់ងួសួងសំុបំបពញចំណងសម្ពៃ្ធភាព ៃិងអាោហប៍ពិោហប៍។  

 មុៃៃឹងសូតតធមប៌ៃះអាចបងួសួងថា៖“សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ 

ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ជួយ�្ញាុ ំណសវាងរកនដគូ 

មយួល្អ  ៃិងសម្ពៃ្ធភាពល្អ  ឬ(អាោហប៍ពិោហប៍តបកបបដ្យសុភមងរល)”។

 បពលមាៃតតមរូវការសូតតរាល់ន្ងា21ដង  27ដង  ឬ49ដង   សូតតោៃទាងំន្ងា 
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ទាងំយប។់ 

 មុៃៃឹងសូតតធមប៌ៃះអាចបងួសួងថា៖ “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ 

ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)  ឱ្បរឿងអវាីមយួទទួល 

ោៃៃូវសិរមីងរល”។

 9/. ធម៌《<<កុងតឺបោែ វត្ៃសិៃចូវ《《>>ការសូតតធមប៌ៃះ អាចសៃ្សបំុណ្កុសល 

នៃអំបពើល្អ លុបោងោបកមមែ។ ធមប៌ៃះអាចណតបអំបពើល្អណដលោៃបធវាើឱ្បៅជាផ្ល

បុណ្កុសល ផ្លបុណ្កុសលអាចជួយ�លុបោងបំណុលកមមែ។ តបសិៃបបើអ្នក

ោៃបធវាើអំបពើល្អជាបតចើៃក្នុងរយៈបពលណ្មយួ បហើយអ្នកមាៃបំណងតោថា្ន បលើ 

បរឿងអវាីមយួបនាះ អាចសូតតធមប៌ៃះោៃ។ ធមប៌ៃះអាចស័ករាិសិទ្ធបៅោៃគឺបយង 

បលើការោៃសៃ្សអំំបពើល្អជាបគ្ល។

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំន្ងា 

ទាងំយប។់ 

 មុៃៃឹងសូតតធម<៌<កុងតឺោែ វត្ៃសិៃចូវ>>អាចបងួសួងថា៖“សូមតពះណមែគង ់

សីុអុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) 

ជួយ�ណតបអំបពើល្អណដលោៃបធវាើកៃ្លងមកឱ្កា្ល យជាផ្លបុណ្កុសល ផ្រាល់ឱ្្ញាុ ំៃូវ 

កិចចាការណ្មយួមាៃភាពរលូៃ”។

 បតរៅពីបៃះ អាចសូតតធម៌《 <<កុងតឺោែ វត្ៃសិៃចូវ>> ជួយ�ដល់កូៃក្នុងនផ្្ ឬ 

បកមែងបតកាមអាយុ5ឆ្្ន  ំ យកអំបពើល្អរបស់បកមែងណដលោៃបធវាើពីជាតិមុៃឱ្ណតបកា្ល យជា 

បុណ្កុសល បដើម្បណី្រកសាគ្តឱ់្រចួផុ្តពីបតគ្ះ ៃិងោៃបសចករាីសុ្បៅក្នុង 

ជាតិបៃះ។

  មុៃៃឹងសូតតអាចបងួសួងថា ៖      “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ 

ករុណ្ណ្រកសាកូៃណដលបៅក្នុងនផ្្របស់្ញាុ ំ XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)    ឬកកូ៏ៃ 
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ប ម្ែ ះXXX  យកអំបពើល្អណដលោៃបធវាើពីជាតិមុៃឱ្ណតបកា្ល យជាបុណ្កុសល   ណ្

រកសាគ្តឱ់្ោៃសុ្សបបាយ ៃិងមាៃសុ្ភាពល្អ” ។

 10/. ធម<៌<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ>> លុបោងអំបពើោប សុ្សបបាយ 

ទទួលោៃោភជយ័ តគបក់ិចចាការគ្ររលូៃបៅមុ្ បបងកើតភព័វាសំណ្ងបៅជាតិ 

បតកាយ ។  ធមប៌ៃះអាចជួយ�លុបោងអំបពើោបតូចត្ចណដលោៃតបតពឹតរាបៅក្នុង

ជាតិបៃះ ឬក្នុងបពលភា្ល មៗ  ចំបោះបំណុលកមមែណដលធំៃិងបំណុលកមមែណដលធងាៃធ់ងារ

ពីជាតិមុៃបៅណតចាោំចត់តរូវសូតតធម ៌ <<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ>>    បទើបអាចលុប 

ោងបំណុលកមមែោៃ ដូបច្នះមៃិអាចយកធម ៌<<ឈហីវារបមៀកជយួ�ចិៃបយៀៃ>> មក 

សូតតជំៃួសធម៌《 <<លីហវារត្ឆ្ៃហ់ួយវៃិ《>>  ោៃបឡើយ ។

  តបសិៃបបើមាៃតបតពឹតរា្ុសៃូវកាយ វាចា ចិតរាបៃរាិចបៃរាួច      ភា្ល មៗបនាះអាច 

សូតត 21ដង  27ដង  ឬ49ដង។ 

 មុៃៃឹងសូតតតតរូវបងួសួងថា៖“ សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្

ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) លុបោងោបកមមែ” ។  

 បតរៅពីបៃះ បតកាយពីសូតតបមបរៀៃធមត៌បចានំ្ងារចួ កអ៏ាចសូតតបណៃ្ថមធម៌《 

<<ឈហីវារបមៀកជួយ�ចិៃបយៀៃ《>> 3ដង បដើម្បឱី្្្លួៃអ្នកកាៃណ់តមាៃភាពត្្អ តស្អំ 

ៃិងកាៃណ់តតជះថា្ល         តសបបពលបនាះណដរ    អាចលុបោងោបកមមែតូចៗណដលោៃ

តបតពឹតរាក្នុងបពល្មែីៗ ឬក្នុងន្ងាណតមយួបនាះ បដ្យមុៃបពលសូតតមៃិតតរូវបងួសួងអវាី

ទាងំអស់ ។

 11/. ធម<៌<សឹងអ៊ូោំងសូ៊វជាទីងគង័មងីវង័ធរ័ល័រៃី《>>      សូតតធមប៌ៃះបដ្យ 

ចិតរាបត្មែ ះ អាចលុបបំោតភ់ាពអាយុ្្លីរបស់សតវាបោក បបងកើៃអាយុតតជាកត់តជំុ 

ឆ្បត់ត្ស់ដឹង ឆ្បស់បតមចជាតពះ។ ធមប៌ៃះគឺសតមាបព់ៃយារអាយុជីវតិ អាចបតបើ

សតមាបម់ៃុស្សចាស់បងួសួងសំុឱ្មាៃអាយុណវង   មាៃបតគ្ះធំក្នុងជីវតិ  តតរូវការ 

ឯកត្របយង
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ពៃយារអាយុបតកាយពីឈធឺងាៃ ់។ល។

  បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំន្ងា 

ទាងំយប។់ មុៃៃឹងសូតតតតរូវបងួសួងថា៖ “សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ 

ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) បំោតប់តគ្ះ ៃិងពៃយារ 

អាយុជីវតិ”។

 12/. ធម៌《<<យូអុីបោែ វលៃវ់ង័ធរ័ល័រៃី《>>   សូតតធមប៌ៃះ  អាចទទលួោៃៃូវពៃ្លឺ 

្ពវាណណា ពីតពះ  ទទួលោៃៃូវតោជាញា តពះ ៃិងវជិាជា ដអ៏ត្ចា រ្  យល់ដឹងពីបហតុផ្លនៃ

តពះធម ៌   ណតបភាពសមែុគត្មែ ញបៅជាបោធិ    តគបក់ិចចាការគ្ររលូៃបៅមុ្  សំណ្ង 

ល្អោៃដូចបំណង  សុ្សបបាយ ៃិងមាៃសុភមងរល។    ត្រៈសំខាៃន់ៃធមប៌ៃះ

គឺបតបើសតមាបប់ងួសួងបរឿងអវាីមយួឱ្ោៃដូចបំណង  ឧទាហរណប៍   អាចបងួសួងឱ្

អាជីពការគ្រតបកបបដ្យសុវត្ថិភាព ៃិងរលូៃ។

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំន្ងា 

ទាងំយប។់ មុៃៃឹងសូតតតតរូវបងួសួងថា ៖“សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ 

ករុណ្ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX(ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក)   បធវាើអវាីមយួរលូៃបៅមុ្”។

 13/.ធម៌《<<គៃ័អុីៃលីងកាៃចិៃបយៀៃ《>>《 ពៃ្លឺ្ពវាណណា  តគបក់ិចចាការគ្ររលូៃបៅ 

មុ្ សំណ្ងល្អបធវាើអវាីោៃដូចបំណង  សុ្សបបាយសុភមងរល។  ជាទូបៅគឺបងួ 

សួងសំុតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្បគ្ហា ញឫទ្ធិ  ផ្រាល់កមា្ល ងំថាមពល 

ឱ្បរឿងណដលតោថា្ន អាចទទួលោៃភាពស័ករាិសិទ្ធដូចករាីបំណងឆ្ប់ៗ ។ បបើក្នុងតគ្ 

អាសៃ្ន មាៃជំងឺឈធឺងាៃធ់ងារ គឺអាចយកមកទបត់្ក តក់ារឈចឺាបន់ៃជមងាោឺៃ។

 បែុណៃរាដំបូងអ្នកសូតតធមច៌ាោំចត់តរូវណតតជះថា្ល បរសុិទ្ធ   គ្មែ ៃគំៃិតបផ្រាសផ្រា ស 

ណ្មទាងំតតរូវមាៃបុណ្កុសល្្លះៗបទើបមាៃតបសិទ្ធភាព បបើពំុដូបចា្ន ះបទ សូតត 

បហើយណបរជាមៃិល្អបៅវញិ។  ធមប៌ៃះយកល្អតតរូវ្្លងកាតប់ោកតគរូ លូ  បមើល“ធូធឹង” 

ឯកត្របយង
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រចួបទើបបតជើសបរ ើសមកសូតត។

 បពលមាៃតតមរូវការ សូតតរាល់ន្ងា 21ដង 27ដង ឬ49ដង សូតតោៃទាងំន្ងា 

ទាងំយប។់

 មុៃៃឹងសូតតតតរូវបងួសួងថា ៖“សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមមហ្បមត្រា មហ្ករុណ្ 

ណ្រកសា្ញាុ ំតពះករុណ្XXX (ប ម្ែ ះបពញរបស់អ្នក) ឱ្មាៃសុ្ភាពល្អ ឬកិចចាការអវាី 

មយួរលូៃបៅមុ្  សូមតពះណមែគងសីុ់អុីមបគ្ហា ញឫទ្ធិ” ។

ឯកត្របយង
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ចំែុច�ណន្្រ

 វជិាជា ធមរ៌បស់បោកតគរូ លូ អាចជួយ�បំោតទុ់ក្ខលំោកទាងំឡាយ ពិតតោកដ 

មៃិណក្លងកា្ល យ។  រាល់អ្នកបជឿជាកទ់ាងំឡាយណដលសិកសាវជិាជា ធមរ៌បស់បោកតគរូ លូ 

តគបម់ជ្ឈដ្ឋា ៃដឹងថា   បោកតគរូ លូ  មកផ្្សពវាផ្សាយវជិាជា ធមរ៌បស់តពះណមែគងសីុ់អុីម 

បដើម្បជីួយ�សបស្គ្រ ះសតវាបោកតបកបបដ្យចិតរាបមត្រា ករុណ្ ៃិងករាីអាណិតអាសូរ 

គ្មែ ៃការណបងណចក ឬលក្ខ្ណ្ឌ អវាីបឡើយ។    វជិាជា ធមរ៌បស់បោកតគរូ លូ    គឺសតមាប ់  

ជួយ�សបស្គ្រ ះដល់អ្នកណដលទទួលរងៃូវជមងាកឺមមែបពៀរ   ជួយ�ពួកបគតត្យគំៃំុ សង 

បំណុលណដល្្លួៃោៃជំោកជ់ាបតចើៃជាតិ លុបោងបំណុលកមមែណដល្្លួៃមាៃ 

បតចើៃជាតិ   ជាឱស្ទិពវាជួយ�ឱ្ចាកផុ្តពីសមុតទទុក្ខ   បហើយកជ៏ាចបងកៀងបំភ្លផឺ្្លូវ

សតមាបអ់្នកបរៀៃធមទ៌ាងំឡាយជាបតចើៃឆ្្ន ណំដលបៅវបងវាងឱ្្ៃបៅដល់បតតើយ។ 

ឱ្ណតយកចិតរាទុកដ្កប់ធវាើត្មការណណនារំបស់បោកតគរូ លូ ៃូវការ្ិត្ំត្ង 

សូតតធម ៌តបណលងសតវា សចាចា បងួសួង  គឺសុទ្ធណតទទួលោៃៃូវអត្ថតបបយជៃប៍ ៃិង

ការយល់ដឹងត្មកតមតិបផ្្សងៗគ្្ន ។

 បហតុអវាីោៃជាមាៃភាព្ុសគ្្ន នៃកតមតិអត្ថតបបយជៃប៍?   ពួកបយើងយល់ថា   

បតរៅពីៃិស្សយ័ឫសគល់របស់អ្នកបជឿមា្ន ក់ៗ ្ុសៗគ្្ន   ក្នុងបនាះមូលបហតុចម្បង  

គឺមៃុស្សភាគបតចើៃតតឹមណតយកចិតរាទុកដ្កពី់ “របបៀប” នៃការសិកសា  បែុណៃរាមៃិ 

ោៃយល់ឱ្ចបាស់ពីអត្ថៃយ័ពិតនៃ “ការត្ងបដិបតរាិចិតរា” បឡើយ   ជាពិបសសគឺ 

ថាមពលបៅក្នុង្្លួៃប្សាយ មៃិទាៃោ់ៃជតមះឱ្ោៃត្្អ តៃូវ “ពិសទាងំបី” គឺ 

បោភៈ បទាសៈ ៃិងបមាហៈ បៅបឡើយ។    វធិីបដ្ះតត្យ  គឺមាៃណត្ិត្ំហ្តព់ត ់

លតដំ់ចិតរា តតរូវបដើរត្មបោកតគរូ លូ ៃិងឱ្ទាៃស់មយ័កាល  សិកសាវជិាជា ធមសីុ៌ៃ 

លីងហ្វា មៃិរបស់បោកតគរូលូឱ្ោៃល្អ ជាតិបៃះរស់បៅបដ្យមាៃៃយ័ អនាគត 

ណចកឋាៃបៅគ្មែ ៃទុក្ខគ្មែ ៃកងវាល់។

ចំណុចបណៃ្ថម
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ចំណុចបណៃ្ថម

 បបើចងណ់សវាងយល់ឱ្ោៃកាៃណ់តលម្អតិៃូវវជិាជា ធមសីុ៌ៃលីងហ្វា មៃិ សូមចូល 

បៅកាៃប់គហទំពរ័ “Blog របស់បោកតគរូ លូ ជីៃហុង” http://lumaster2or.org ; 

http://lujunhong2or.com  អាៃអត្ថបទ 《<<តពះធមណ៌បបសតមាយ>>  <<កមមែវធិី 

“បសៀៃអុីចុងសូ៊” (បមើលធូធឹង)>>    <<កមមែវធិី“បសៀៃបសៀវៃិត្” (សំណួរចបម្លើយ)>>

<<អារមមែណប៍ របស់តបិយមតិរាអ្នកត្រា ប>់> <<មតិបយបល់របស់មតិរាបលើតបពៃ័្ធអុិៃបធើ

បណត>>។ល។    តពមទាងំត្រា បវ់ទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងនៃតបបទសអសូ្ត្រា លីណដលបោក

តគរូ លូ ជីៃហុង ជាអ្នកអត្្ថ ធិបបាយផ្្ល់ក្នុងមយួសោរា ហប៍៣បមាែ ងនៃកមមែវធិ<ី<“បសៀៃ 

អុីចុងសូ៊”(បមើលធូធឹង)>>  មយួសោរា ហប៍៣បមាែ ងកៃ្លះនៃកមមែវធិី <<“បសៀៃអុីវៃិត្” 

(សំណួរចបម្លើយ)>>  មយួសោរា ហប៍កៃ្លះបមាែ ងនៃកមមែវធិី <<្្លងប្្លើយតតង់ៗ >>  មយួ 

សោរា ហប៍១៥នាទីនៃកមមែវធិី <<តពះធមណ៌បបសតមាយ>>  ៃិងការ្តសំបឡងទុកនៃ 

កមមែវធិីសំណួរចបម្លើយបៃរាផ្្ល់ខា្ន តធំ។ 

 បៅទីបៃះ កប៏តកើៃរលឹំកចំបោះអ្នកណដលបៅមាៃចមងាល់្្លះបលើវជិាជា ធមសីុ៌ៃលីង

ហ្វា មៃិរបស់បោកតគរូ លូ  អ្នកណដលមៃ្ិលសង្សយ័  រសួរាៃប់ឡើងបហើយណសវាងរក 

មូលបហតុពី្្លួៃអ្នក ទមា្ល កចុ់ះៃូវភាពសង្សយ័ បបរាជាញា ចិតរាអៃុវតរាត្មការចង្អុលបគ្ហា ញ

របស់បោកតគរូ លូ  តបញាបត់្ងចិតរា បពលបវោគឺពិតជាមៃិរងច់ាអំ្នកបឡើយ!
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បមាែ ងកមមែវធិីផ្សាយផ្្ល់បៅទីតករុងសីុដៃីតបបទសអូស្ត្រា លីរបស់បោកតគរូ លូ៖ 

កមមែវធិីHot line: 00612 – 96988866 

ចំណុចបណៃ្ថម

   បល្ទូរស័ព្ Hotline កមមែវធិីរបស់បោកតគរូលូ៖   0061296988866 

បល្ទូរស័ព្ត្កសួរពតម៌ាៃនៃការយិល័យបលខានៃវទិ្ុតុងហ្វា ង៖ 

0061292832758

បៅទីតករុងសីុដៃី  ណ្ ធ្នូ ឆ្្ន  ំ2011 

េម៉ ងកមមវធីិ 
(េម៉ាងេនសីុដនី) 

េម៉ាងេនកមុពជ 

(ចេន8 ះែខតុ. – ែខមិន) 

េម៉ាងេនកមុពជ 

(ចេន8 ះែខេម= – ែខកញញ ) 

1.កមមវិធី “ េស@នអុីចុងស៊ូ” (េមDលធូធឹង)

Fល់សបI ហ៍ៃថងអងគ រ RពហសបតT េសរ ៍

េម៉ាង 17:30 – 18:00 ល� ច
េមា៉ង 13:30 – 14:00 ល� ច េមា៉ង 14:30 – 15:00 ល �ច

2. កមមវិធី“េស@នអុីវិនV”

(សំណួរចេម8DយមិនេមDលធូធឹង)

Fល់សបI ហ៍ៃថងសុRក 
េមា៉ង 13:00 – 14:30 ល� ច

Fល់សបI ហ៍ៃថង[ទិតយ 
េមា៉ង 13:00 – 14:30 ល� ច

ៃថងសុRក 
េម៉ាង 09:00 –10:30 ្រពឹក

ៃថង[ទិតយ 

េម៉ាង 09:00 –10:30 ្រពឹក

ៃថងសុRក 
េម៉ាង 10:00 –11:30 ្រពឹក

ៃថង[ទិតយ 

េម៉ាង 10:00 –11:30 ្រពឹក

3. កមមវិធី “ េឆD8យឆ8ងRតង់ៗ ”

Fល់សបI ហ៍ៃថងសុ្រក
េមា៉ង 12:00 – 12:30 ៃថ�្រតង់

ៃថងសុRក 
េម៉ាង 08:00 – 08:30 ្រពឹក

ៃថងសុRក 
េម៉ាង 09:00 – 09:30 ្រពឹក

4.កមមវិធី “ Rពះធម៌ែបបសRមយ”

Fល់សបា�ហ៍ៃថងRពហស្បតិ៍

េមា៉ង 17:00 – 17:15 ល� ច

ៃថងRពហសបតិ៍ 

េមាង៉ 13:00 – 13:15 ល� ច

ៃថងRពហសបតិ៍ 

េមា៉ង 14:00 – 14:15 ល� ច
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បសចក្ី�ណន្្រខ្ីៗ (ការភ្ជា �់និស្ ស័យល្អ)

បបើចងចូ់លឧបត្ថម្សតមាបក់ារបោះពុម្ពបសៀវបៅធម ៌ៃិង (តពះធមណ៌បបសតមាយ)

សូមបវរតោកចូ់លគណៃីធនាគ្ររបស់សមាគមសប្ុបរសធមណ៌ដលោៃចុះ

ប ជ្ា ីតសបចបាបរ់បស់រដ្ឋា ភោិល គណៃីបចចាយ័គុណបុណ្ដូចខាងបតកាម៖

1. សមាគមសប្ុបរសធមផ៌្្សពវាផ្សាយតពះធមន៌ៃវទិ្ុតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លី (ធនាគ្រ 
សឹងណ្វជឺអូស្ត្រា លី)
ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្(ចិៃ)  (FULL NAME OF BANK IN CHINESE) 《《《《《
圣乔治银行

ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្(អងប់គ្លស) (FULL NAME OF BANK IN ENGLISH)

ST GEORGE BANK 

ប ម្ែ ះគណៃីធនាគ្រ (ACCOUNT NAME):

AUSTRALIA ORIENTAL MEDIA BUDDHIST CHARITY ASSOCIATION 

បល្តំបៃធ់នាគ្រ ( BSB NUMBER ):    112 879

បល្គណៃី ( ACCOUNT NUMBER ):   432 033 033

បល្សវាីតកូដ ( SWIFT CODE ):               SGBLAU2S

អាស័យដ្ឋា ៃធនាគ្រ ( ADDRESS OF BANK ):

699 GEORGE ST HAYMARKET NSW 2000 AUSTRALIA

អាស័យដ្ឋា ៃអ្នកទទួល ( ADDRESS OF RECIPIENT ): 

54 Meagher St,  Chippendale  Sydney  NSW  2008 Australia

2. សមាគមសប្ុបរសធមផ៌្្សពវាផ្សាយតពះធមន៌ៃវទិ្ុតុងហ្វា ងអសូ្ត្រា លី (គណៃី 
ធនាគ្រសតមាបគ់បតមាងត្ងសងភ់ូមគិងអ់ុីម)
ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្(ចិៃ) (FULL NAME OF BANK IN CHINESE):

圣乔治银行

《ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្(អងប់គ្លស) (FULL NAME OF BANK IN ENGLISH):

បសចករាីបណៃ្ថម្្លីៗ (ការភាជា បៃ់ិស្សយ័ល្អ)
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បសចករាីបណៃ្ថម្្លីៗ (ការភាជា បៃ់ិស្សយ័ល្អ)

ST GEORGE BANK 

ប ម្ែ ះគណៃីធនាគ្រ (ACCOUNT NAME): AUSTRALIA ORIENTAL 

MEDIA BUDDHIST CHARITY ASSOCIATION 

បល្តំបៃធ់នាគ្រ ( BSB NUMBER ):    112 879

បល្គណៃី ( ACCOUNT NUMBER ):  432 919 934

បល្សវាីតកូដ ( SWIFT CODE ):            SGBLAU2S

អាស័យដ្ឋា ៃធនាគ្រ ( ADDRESS OF BANK ):  

699 GEORGE ST HAYMARKET NSW 2000 AUSTRALIA

អាស័យដ្ឋា ៃអ្នកទទួល ( ADDRESS OF RECIPIENT ):

54 Meagher St, Chippendale Sydney NSW 2008 Australia

3. សមាគមសប្ុបរសធមន៌ៃវទិ្ុតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លី 
ប ម្ែ ះគណៃីធនាគ្រ (ACCOUNT NAME): AUSTRALIA ORIENTAL 

RADIO BUDDHIST CHARITY ASSOCIATION LIMITED       
ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្ចិៃ:     汇丰银行   (ហុងកុង)《
ប ម្ែ ះធនាគ្រជាភាត្អងប់គ្លស ៖ HSBC HONG KONG

បល្គណៃី (Account No.):    817-632144-838

បល្សវាីតកូដ Swift Code:       HSBCHKHHHKH

អាស័យដ្ឋា ៃធនាគ្រ ៖  NO.1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG

អាស័យដ្ឋា ៃអ្នកទទួលតោក ់៖    
54 Meagher St, Chippendale Sydney NSW 2008 Australia

(គណៃីធនាគ្រខាងបលើ គឺជាគណៃីណតមយួគតណ់ដលទទួលត្រ ល់បដ្យវទិ្ុតុង
ហ្វា ងសតមាបក់ារឧបត្ថម្បោះពុម្ពបសៀវបៅ)
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បសចករាីបណៃ្ថម្្លីៗ 

បសចក្ី�ណន្្រខ្ីៗ 

 ត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លី គឺជាត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃបបតមើការ24បមាែ ងបតបើ

ភាត្ចិៃកុកងឺជាចម្បងណដលបបងកើតបឡើងបដ្យមាៃលក្ខណៈជាចិៃអបនារា តបបវសៃប៍

្មែី គឺជាត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃទីមយួបៅតករុងសីុដៃីតបបទសអូស្ត្រា លី  ត្្ថ ៃីយវទិ្ុបៃះ 

ទទួលោៃោៃរគ្វា ៃពិ់ភពបោកនៃការចាកផ់្សាយ្្ពស់ជាងបគជាភាត្ចិៃបៅឆ្្ន  ំ 

2009--រគ្វា ៃវ់ទិ្ុពិបសស។ ត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លីមាៃកិតរាិសព្ល្បរីៃ្ឺ 

ក្នុងសងរមអូស្ត្រា លី   ៃិងសហគមៃប៍ចិៃ  បហើយទទួលោៃការយកចិតរាទុកដ្កពី់ 

រដ្ឋា ភោិលអូស្ត្រា លី ៃិងចិៃផ្ងណដរ នាយករដឋាមស្ៃរាីអូស្ត្រា លី ជី ឡាតឺ តពមទាងំ 

បោក ទាៃ ់ជាលុង ណដលជាអគរកុងសុ៊លចិៃតបចាសីុំដៃី  ៃិងតបតិភូបផ្្សងបទៀត 

ធ្្ល បោ់ៃបៅទស្សៃៈកិចចាតតរួតពិៃិត្ការគ្របៅត្្ថ ៃីយវទិ្ុ។

 ត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លីមាៃបគ្លបំណងបបងកើតបវទិកាទំនាកទ់ំៃង

មតិរាភាពរវាងចិៃ-អូស្ត្រា លី ក្នុងវស័ិយបសដឋាកិចចា ោណិជជាកមមែ វប្បធម ៌ សិល្បៈ 

ៃបយោយ ការទូត ៃិងការអបរ់ ំជតមរុញដល់ការអភវិឌ្ឍៃប៍ទាងំមូលនៃទំនាកទ់ំៃង

រវាងចិៃ-អូស្ត្រា លី បគ្ហា ញពីគុណតបបយជៃប៍ណដលមាៃនៃតបពៃ័្ធផ្្សពវាផ្សាយចាក ់

ផ្សាយដំណឹង្មែីៗទាៃប់ពលបវោ តបឹងណតបងជតមរុញកមមែវធិីណដលមាៃកតមតិគុណភាព

្្ពស់ គឺកមមែវធិី “ដំណឹងល្អរកីរាយទទួលត្រា ប”់ បៅកាៃម់តិរាអ្នកត្រា បជ់ៃជាតិចិៃ 

ទាងំឡាយ ផ្្សពវាផ្សាយវប្បធមត៌បនពណីដល៏្អរបស់ចិៃ កា្ល យជាមតិរាយល់ចិតរា 

របស់អ្នកត្រា ប។់ ត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លីមាៃមតិរាអ្នកត្រា បជ់ាង១០ោៃ 

នាកប់ៅទូទាងំពិភពបោក។

 បោកតគរូ លូ ជីៃហុង គឺជាអ្នកដឹកនាអំណិកជៃចិៃដល៏្បបី ម្ែ ះបៅរដឋាសីុដៃី 

កាៃត់ំណណងជាតបធ្ៃសមាគមអណិកជៃចិៃទាងំឡាយ ៃិងជានាយកត្្ថ ៃីយ 

វទិ្ុចិៃបៅអូស្ត្រា លីអស់ជាង២០ឆ្្ន មំកបហើយ តពមទាងំទទួលោៃកិតរាិសព្ដល៏្ប ី
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លបាញក្នុងចំបណ្មអ្នកត្រា បជ់ៃជាតិចិៃទាងំឡាយ។

 បោកតគរូ លូ ជីៃហុង សពវាន្ងាកាៃត់ំណណងជានាយកត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ង

2ORនៃតបបទសអូស្ត្រា លី បហើយបធវាើអត្្ថ ធិបបាយក្នុងកមមែវធិីបៃរាផ្្ល់《<<បសៀៃអុីចុង

សូ៊>>ណដលជាកមមែវធិីបមើល “ធូធឹង” ណដលល្បរីៃ្ឺក្នុងចំបណ្មជៃជាតិចិៃបៅទូទាងំ 

ពិភពបោក។  បោកតគរូ លូ សិកសាវជិាជា  “បសៀៃបសៀ” ត្ងំពីវយ័បកមែង  បតកាយមក

បដ្យមាៃៃិស្សយ័ទទួលោៃការចង្អុលបគ្ហា ញពីវសុិទ្ធតគរូជាបតចើៃ តពមទាងំោៃ 

រមួដំបណើ រជាមយួតពះរស់ ជូ ខាង ណដលជាអៃុតបធ្ៃគណៈកមាមែ ធិការៃបយោយ 

ទីបប បហើយៃិងតពះរស់៦អងរបទៀត ោៃបធវាើការផ្្សពវាផ្សាយតពះពុទ្ធត្សនាបៅ 

អូស្ត្រា លី ៃិងបធវាើបទបគ្ហា ញបៅទូទាងំតបបទសអូស្ត្រា លី។ បៅបលើមូលដ្ឋា ៃតគឹះនៃ

សមត្ថភាពពិបសសក្នុងការបមើល “ធូធឹង” របស់បោកតគរូ លូ ណដលមាៃតត្បប់នាះ  

ៃិងការទទួលោៃៃូវការចង្អុលបគ្ហា ញបណៃ្ថមកមា្ល ងំកំពូលពីតពះរស់បទៀត ការបផ្្រ

ៃូវអត្ថៃយ័ពិតនៃវជិាជា តពះោៃបធវាើឱ្សមត្ថភាពនៃការបមើល “ធូធឹង” របស់បោកតគរូ 

លូ កាៃណ់តឈុត ៃិងចបាស់ ណ្មទាងំយកការបមើលដូបច្នះមកជួយ�មតិរាអ្នកបរៀៃធម៌

ទាងំឡាយ ៃិងមតិរាអ្នកត្រា បទ់ាងំឡាយបដ្ះតត្យការលំោកបៅក្នុងជីវភាពរស់

បៅ តពមទាងំដឹកនាបំយើងទាងំអស់គ្្ន ឱ្សិកសាពីតពះពុទ្ធត្សនាតតឹមតតរូវ យកវធិី 

ត្ស្សរា “បសៀៃអុី” ដវ៏បិសសវតិ្លមកផ្្សពវាផ្សាយតពះធម ៌ណ្មទាងំឱ្មតិរាអ្នកបរៀៃ

ធមទ៌ាងំឡាយសិកសាពីបសៀវបៅធមត៌ពះពុទ្ធត្សនារបស់បោក ចាវ ភូឈូ។

 បោកតគរូ លូ ជីៃហុង តសឡាញ់តបបទសកំបណើ ត ជាបតចើៃឆ្្ន មំកបៃះបោក

ោៃចូលរមួចំណណកបដើម្បជីតមរុញការផ្្ល ស់បរាូរទំនាកទ់ំៃងវប្បធមរ៌វាងតបបទសទាងំ

ពីរចិៃ-អូស្ត្រា លី។ ត្្ថ ៃីយវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងនៃតបបទសអូស្ត្រា លីមាៃអ្នកត្រា ប ់

រាបោ់ៃនាក ់ បតរៅពីអ្នកត្រា បណ់ដលជាអណិកជៃចិៃធមមែត្បហើយបនាះ បៅមាៃ 

អ្នកត្រា បណ់ដលជាពុទ្ធត្សៃិកជាង១០ោៃនាកផ់្ងណដរ។ បដើម្បអីាចដឹកនាជំួយ�
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ពួកបគបដ្ះតត្យការលំោកក្នុងជីវភាពរស់បៅ     បោកតគរូ លូ ធ្្ល បត់តរូវោៃអប ជ្ា ើញ 

ឱ្បៅបធវាើបទបគ្ហា ញបៅតគបទី់កណៃ្លងក្នុងតបបទសអូស្ត្រា លី តបបទសអាបមរកិ 

តបបទសអងប់គ្លស តបបទសអាល្លឺមែង ់ តបបទសោរាងំ តបបទសដ្ណឺមាែ ក ហុងកុង 

តបបទសមាែ បឡសីុ។ល។ បដើម្បផី្្សពវាផ្សាយពីវជិាជា ធមព៌ិត ៃិងវប្បធមច៌ិៃ តពមទាងំ

សិកសា្្លឹមត្រស្នូលនៃតពះពុទ្ធត្សនា   តត្វតជាវពិភព “ធូធឹង”  បណរាុ ះត្មែ រតីលទ្ធិ 

្ុងជឺ ទទួលោៃការចាបអ់ារមមែណប៍ ពីត្រពតម៌ាៃទូទាងំពិភពបោក តពមទាងំ 

បបងកើតោៃជាភាពកបតកើកដខ៏ា្ល ងំអត្ចា រ្ ឱ្មៃុស្សទាងំឡាយបៅក្នុងតបបទស 

អូស្ត្រា លី ៃិងបៅទូទាងំពិភពបោកណដលសិកសាធមត៌្មបោកតគរូ លូ កអ៏ាចសិកសា 

ចំបណះដឹងនៃវជិាជា តពះ  ផ្្សពវាផ្សាយពីវប្បធមចិ៌ៃ ឱ្មៃុស្សទាងំឡាយោៃណកណតប 

វាសនារបស់្្លួៃត្មរយៈការបរៀៃតត្បត់្មតពះសូតតធម ៌ ឱ្ការសិកសា ការគ្រ 

ៃិងជីវភាពកាៃណ់តល្អបឡើង បធវាើអំបពើល្អជាមយួអ្នកដនទ តពមទាងំបបតមើដល់ការ 

អភវិឌ្ឍៃប៍សងរម ៃិងតបបទសជាតិឱ្កាៃណ់តល្អតបបសើរ។

គ្តំទបដ្យអណិកជៃចិៃអូស្ត្រា លី ៃិងមតិរាអ្នកបរៀៃធមណ៌ដលមាៃជំបៃឿបលើ

តពះពុទ្ធត្សនាទូទាងំពិភពបោក

មជ្ឈមណ្ឌ លវប្បធមន៌ៃវទិ្ុចិៃតុងហ្វា ងអូស្ត្រា លី

  ការភាជា បៃ់ិស្សយ័បដ្យឥតគិតន្្ល ត្វា គមៃប៍សតមាបក់ារបោះពុម្ពបឡើងវញិ 


