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Cambodian folk tales including oral lore have been included in publications and textbooks 

compiled and published by the Buddhist Institute and covered in various types of entertainment. 

The story of the 12 sisters in Cambodia or “The story of Neang Kongrey” is now included in 

the national language textbook for 11th graders. Based on the book, students learn the 

geographical history of Kompong Chnang province, religion, traditional customs, gratitude 

towards parents, and women’s faithfulness as a unique mindset of the Cambodian people.  

 

រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង,ីរែៀវរៅអកស សាស្តែរសមម ,ផ្នត់គនំិតសមម  
The story of the 12 sisters, Textbook, Khmer idea, 

 

រែច្កររីផ្រើម្ 

រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង ី

ជារ ឿងរង្ពងនិទានមួ្យសែលមានង្បជាង្បយិភាពរៅកនុងែងគម្សមម  

ទាងំម្នុែសចាែ់ទាងំម្នុែសរកមងសាគ ល់រ ឿងរនេះច្ាែ់ 

រគអាច្និទានរោយផ្ទា ល់មាត់រអាយកូនរៅសារ បត់ៗគ្នន ពីជនំានមួ់្យរៅជនំាន់មួ្យ។ 
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រ ឿងរនេះទាក់ទ្ងរៅនឹងង្បវតរភិនមួំ្យរៅកនុងឃុពំង្ង ង្ែុក លារបអៀ  រមតរកពំងឆ់្ន ងំ 

មានរាងែូច្ជាម្នុែសង្ែមីាន ក់រែកផ្ទា ប់មុ្ម សែលរគនិយាយថាជានាងកង្ងជីាយកខនិី។ 

រ ឿងរនេះរគរៅរ ម្ េះរផ្សងៗគ្នន  ែូច្ជា   ពុទ្ធសិែននាងកង្ង ី នាងពី ែណ្រ ប់ ភននំាងកង្ង ី

 ថរែន  ទិ្ធរិែនឬ តររិែន ....ជារែើម្។ ែពវថ្ថៃរនេះ រយើងអាច្ ករែៀវរៅ 

“ រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង”ី មានទាងំពាកយកាពយនិងពាកយរាយែូច្ជាាៈ 

នាងពី ែណ្រ ប់ រ ឿង ទិ្ធសិែននាងកង្ង,ី ពាកយកាពយ,ភនរំពញ, បណ្ណា គ្ន  គមី្ គ,ី ១៩៥២,     

ទ្១ំ -៣៣  

នាងកង្ង,ី ពាកយកាពយ,សាស្តសារ បុរាណ្តាម្កម្មវធិែីកិា ែង្មាប់ថាន ក់ទ្ ី២ ទ្រំនើប, បណ្ណា គ្ន  

រែង ហួនហ ួត, ១៩៦០, ទ្១ំ -១៣៨ 

រ ឿងពុទ្ធសិែន, ភនរំពញ, ពុទ្ធសាែនាបណ្ឌិ តយ, ១៩៥៩ 

ង្បជុរំ ឿងរង្ពងសមម ភាគ៥, ភនរំពញ, ពុទ្ធសិាែនបណ្ឌិ តយ,២០០៣,ទ្ ំ៩៨ - ១០០ 

ច្រំពាេះកា ែកិាង្សាវង្ជាវនិងវភិាគរ ឿង រយើងរឃើញមានរៅកនុងរែៀវរៅ 

“ រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង”ី ែកិាកថានិងអតថបទ្, នពិនធរោយ បណ្ឌិ តែភាចា យ ឃងី ហុកឌ្ ី        

(ភនរំពញ, ង្គេឹះសាថ នរ េះពុម្ពផ្ាយអងគ , ២០១៥)។ រៅកនុងរែៀវរៅរនេះរលាក នរលើក 

រ ើងាៈ ១) ឯកសា  ២) ច្ណំ្ងរជើង ៣) ង្បភព ៤) ង្បរភទ្ ៥) កាលប រិច្េទ្ ៦) 

រ ឿងពុទ្ធសិែនែរំណ្ នងិអកស ែលិប៍ែែំនីិទាន ៧) រ ឿងពុទ្ិធសែនរៅអាែុអីារគនយ៍ ៨) 

វភិាគែរងខប។ 

តាម្ យាៈរែៀវរៅរលាកបណ្ឌិ តែភាចា យ ឃងី ហុកឌ្ ី“ រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង”ី 
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ង្តូវ នបញ្ចូ លរៅកនុងកម្មវធិែីកិាថាន កទ់្ ី២ ទ្រំនើប ចាបត់ាងំពីចុ្ងទ្ែវតសទ្៥ី០ ម្ក។ 

នារពលបច្ចុបបននរនេះ “ រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ង”ី 

ក៏ង្តូវ នោកប់ញ្ចូ លរៅកនុងកម្មវធិែីកិាអកស សាស្តែរសមម  ថាន ក់ទ្ ី១១។ 

តាម្ យាៈអា ម្ភកថាកនុងរែៀវរៅរនេះបង្ហា ញពីាៈង្បធានបទ្  ែខំាន់ៗ ែរពីី វបបធម្៌ 

ទ្រំនៀម្ទ្លំាប់ ង្បថ្ពណី្ 

និងកា ែកិាអកស សាស្តែរ-អកស ែលិប៍ជារគ្នលកនុងកា ែកិាបណិំ្នរង្ច្ើនសបបែូច្ជា 

កា ែរងខប ែរំយាគ សតងរែច្ករ ីវភិាគអតថបទ្ ជារែើម្ 

សែលមានកង្ម្តិមពែ់រហើយកាន់សតែុជីរង្ៅសថម្រទ្ៀត។រែៀវរៅរនេះនឹងជួយបរងាើនច្រំណ្េះ

ែងឹអកស ែលិប៍ែល់ែែិសរអាយកាន់សតទូ្លទូំ្លាយតាម្ យាៈអតថបទ្អកស ែលិប៍ង្បជាង្បិ

យ អកស ែលិប៍បុរាណ្ អកស ែលិប៍ទ្រំនើប អតថបទ្អតាថ ធបិាយ ពាកយរាយ       ពាកយកាពយ 

រលាខ ន ច្រង្ម្ៀង    ំរវយាក ណ៍្ 

និងែលិប៏វធិសីតងនិពនធែបូំ សបប បែ់អនកនិពនធកវជីាតលិបីៗ។ 

រគ្នលបណំ្ងអតថបទ្រនេះ គែឺកិាវភិាគតាម្ យាៈែណួំ្  សែលមានរៅកនុងអតថបទ្  

រ ឿងភននំាងកង្ង”ី (ែកង្ែង់និងសកែង្ម្លួពីង្បជុរំ ឿងរង្ពងសមម ភាគ ៥ ពុទ្ធសាែនាបណ្ឌិ តយ 

ព.ែ ២៥៤៧ គ.ែ ២០០៣ ទ្ ំ៩៨ -១០០ )  កនុងរែៀវរៅអកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្ ី១១ 

(ភនរំពញ,ង្គេឹះសាថ នរ េះពុម្ពនិងសច្កផ្ាយ, ២០១១) 

និងច្រម្លើយកនុងរែៀវរៅកចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន និពនធរោយរលាកង្គូ អនក សាល,ី ២០១៧   ។  

ច្រំពាេះអតថបទ្“ រ ឿងភននំាងកង្ង”ី រនេះរគោកក់នុងរម្រ ៀនទ្ ី១ អពីំ ផ្នត់គនំិត  
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សែលែ រែ ថាាៈ “ច្ង់រអាយែែិសសាគ ល់ពីផ្នតគ់នំតិសមម មួ្យច្នួំន 

និង នែកិាបសនថម្រទ្ៀតពីបសំណ្ងសច្កអកស ែលិប៍ និងលកខណ្ាៈតថាៈ បែ់រ ឿង 

ច្លនាអកស ែលិប៏ ង្បធានរ ឿង  កាលអាកាែ មូ្លបញ្ហា រ ឿង ច្រំណ្ណទ្បញ្ហា  

កា បរញ្ចញម្តនិងិែរំណ្ ែរំយាគ ង្ពម្ទាងំវធិបីរងាើតពាកយកលំាយផ្នតរ់ែើម្“។  

ច្រំពាេះែណួំ្ ខាងរង្កាម្រនេះ រយើងែកង្ែងយ់ករច្ញពីច្ណុំ្ច្ថ្នកា វភិាគតួអងគ 

បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿង និង ែរំយាគម្ត ិរៅកនុងរែៀវរៅ 

អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្ ី១១ សែលរយើងសច្កជាបគីាឺៈ ១. កា វភិាគតួអងគ          

២.បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿង និង ៣. ែរំយាគម្ត ិ។ ឯច្រម្ើលយែកង្ែង់ 

ពីរែៀវរៅ កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន។ 

១.កា វភិាគតួអងគ 

 ច្រំពាេះែណួំ្ ថ្នកា វភិាគតួអងគ កនុងអតថបទ្រនេះមាន ៨ ែណួំ្ ។ សតច្រំពាេះែណួំ្ ទ្ ី៨ 

ម្និមានទាក់ទ្ងរៅនឹងរ ឿងគទឺាក់ទ្ងរៅនឹងរវយាក ណ៍្។ 

ែូរច្នេះរយើងអត់រលើកយកម្ករទ្។  

ែណួំ្ ទ្១ី.រតើរ ឿងរនេះរគចាតទុ់្កជាអកស ែលិប៍ង្បរភទ្ណ្ណ? ចូ្  កអណំ្េះអណំ្ណង  

បញ្ហា ក?់ (អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្១ី: រ ឿងរនេះរគចាត់ទុ្កជា អកស ែលិប៍ង្បជាង្បយិទ្ទួ្លឥទ្ធពិលពីង្ពេះពុទ្ធសាែនា 

រង្ពាេះគ្នម នរ ម្ េះអនកនិពនធ ជារ ឿងនទិានតៗគ្នន  ែរំណ្ើ  រ ឿងមានលកខណ្ាៈអច្េ យិាៈ 

និយាយពីង្បវតរកិរកើតភននំាងកង្ង ី
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និងមានទាក់ទ្ងជាមួ្យវបបធម្៌សមម តាងំពីបុរាណ្កាលម្ក។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៣១ ) 

ែណួំ្ ទ្ ី២. រហតុែូច្រម្រច្ នជានាងទាងំ ១១ ង្តវូរគរ្ាៀលសភនកទាងំែងខាង ? 

ឯនាងទ្១ី២ ង្តូវរគរ្ាៀលសភនកសតមាខ ង? តាម្គនំិតអនក 

រតើឥទ្ធពិលថ្នទ្ែសនាៈរនេះរកើតម្កពីណ្ណ? (អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី២:  នជានាងទាងំ១១ ង្តូវរគរ្ាៀលសភនកទាងំែងខាង 

រង្ពាេះកាលពីជាតមុិ្ននាងទាងំ១១ រ្ាៀលសភនកង្តទីាងំែងខាង។ ឯនាងទ្១ី២ 

ង្តូវរគរ្ាៀលសភនកសតមាខ ង រង្ពាេះកាលពីជាតមុិ្ន នាងទ្ ី១២ រ្ាៀលសភនកង្តសីតមាខ ង។ 

តាម្គនំិតម្ុ  ំឥទ្ធពិលថ្នទ្ែសនាៈរនេះរកើតម្កពីបញ្ហា កម្មផ្លកនុងង្ពេះពុទ្ធសាែនា 

(កម្មផ្លកនុងពុទ្ធសាែនាមានបយីា៉ាងគ ឺកម្មកនុងអតតីជាតរិអាយផ្លបច្ចុបបនន 

កម្មបច្ចុបបននជាតហុិច្ផ្លបច្ចុបបននជាត ិកម្មបច្ចុបបននជាតហុិច្ផ្លរៅអនាគតជាត ិ)។ 

(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,       ទ្.ំ៣១ - ៣២ ) 

ែណួំ្ ទ្៣ី. រតើផ្នតគ់នំិតណ្ណមួ្យកនុងអតថបទ្ 

សែលរៅសតជាឧតរម្គតែិល៏អមួ្យែង្មាប់កូនសមម ជនំាន់រង្កាយ? រហតុអវ?ី 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៣:ផ្នត់គនំិតកនុងអតថបទ្ 

សែលរៅសតជាឧតរម្គតែិល៏អែង្មាប់កូនសមម ជនំាន់រង្កាយគាឺៈកា ង្បកាន់អរំពើលអ 

រវៀ ចាកអរំពើអាង្កក,់កា ទ្ទួ្លផ្លថ្នអរំពើ ប រោយកា ង្បមាថជវីតិរគ 

កា ង្ច្សណ្ន ន្ នីែពា ទ្រគ,កា ែងឹគុណ្ច្រំពាេះមាតាបតិា(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៣
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២ ) 

ែណួំ្ ទ្៤ី. រតើរ ឿងរនេះ នបង្ហា ញពីផ្នត់គនំិតសមម យា៉ាងណ្ណមលេះ? 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្៤ី:ផ្នត់គនំិតរ ឿងរនេះគាឺៈជរំនឿអ ូបាីៈ រជឿរលើកា បន់ង្ែន់ច្រំពាេះវតថុែ័កដែិទិ្ធ។ិ   

ជរំនឿកម្មផ្លាៈ រធវើអរំពើអវ ីនទ្ទួ្លផ្លហនឹង។, ង្បថ្ពណី្ាៈ 

កា រ ៀបកា ង្តូវរធវើរៅផ្ាេះខាងង្ែ។ី,ភាពកតញូ្្ាៈ 

កូនង្តូវែងឹគុណ្នងិតបគុណ្ច្រំពាេះមាតាបតិា និងង្គូឧបជាចា យ។, 

ភករភីាពាៈ ស្តែរសីមម ង្តូវសត កានូវភករភីាព ភាពរសាម េះង្តងច់្រំពាេះសាវ ម្ជីានិច្ច។ 

(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ ៣២ ) 

ែណួំ្ ទ្ ី៥. រហតុែូច្រម្រច្ នពុទ្ធសិែន នរ ៀបកា ជាមួ្យនាងកង្ង?ី រតើអនកនិពនធមាន   

ទ្ែសនាៈែូច្រម្រច្ រទ្ើបម្និរអាយពុទ្ធសិែន ន ួម្ ែ់ជាមួ្យនាងកង្ងជីាគូរ ៀងរៅអនាគត? 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៥:  នពុទ្ធសិែន នរ ៀបកា ជាមួ្យនាងកង្ង ី

រង្ពាេះម្ហាឫែ ីនសកលងែបុំង្តយកខែនធមា សែលរផ្្ើរៅរអាយនាងកង្ងថីា 

“ របើពុទ្ធសិែនរៅែល់រពលយប់រអាយរ ៀបកា ទាងំយប់ ែល់ថ្ថៃរ ៀបកា ទាងំថ្ថៃ“ ។ 

 នជាអនកនិពនធ ម្និច្ង់រអាយពុទ្ធសិែន ន ួម្ ែ់ជាមួ្យនាងកង្ងជីាគូរ ៀងរៅអនាគត 

រង្ពាេះអនកនិពនធច្ងរ់អាយពុទ្ធសិែនបរំពញកាតពវកចិ្ចជាកូនកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

ម្៉ាាងកនុងមណ្ាៈរនាេះមារ យនិងមារ យធ ំបែ់ពុទ្ធសិែនកពុំងសតមានទុ្កខជាទ្ម្ៃន់ 
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ែូរច្នេះរនេះជាកាតពវកចិ្ចសែលកូនង្បែុង្តូវបរំពញ។ ែូរច្នេះគនំតិអនកនិពនធពិតជាង្តមឹ្ង្តូវ 

រង្ពាេះរលាករអាយតថ្ម្លគុណ្មារ យធរំធងជាងរែនហា។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៣២ - 

៣៣ ) 

ែណួំ្ ទ្ ី៦. របើតាម្ទ្ែសនាៈ បែ់អនក រតើកា បញ្ចបរ់ ឿងរោយរអាយពុទ្ធសិែននិងនាងកង្ង ី

ម្និ ន ួម្ ែ់ជាសាវ ម្ភី យិាលុេះអនាគតសបបរនេះែម្ង្ែបឬរទ្? រហតុអវ?ី 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៦: តាម្ទ្ែសនាៈ បែ់ម្ុ  ំ

កា បញ្ចបរ់ ឿងរអាយពុទ្ធសិែននិងនាងកង្ងមី្និ ន ួម្ ែ់ជាមួ្យសាវ ម្ភី យិាលុេះអនាគត

សបបរនេះ 

ជាកា ែម្ង្ែបរង្ពាេះរែនហា វងពុទ្ធសិែននងិនាងកង្ងមី្និសម្នរកើតរ ើងពីទ្កឹច្តិរភករភីា

ព បែ់អនកទាងំពី រទ្ គរឺកើតរ ើងរោយកា សកលងបនលំ បែ់ម្ហាឫែសីតប៉ាុរណ្ណា េះ។ 

ម្៉ាាងរទ្ៀតឧតរម្ភាពថ្នជវីតិកូនៗ ង្តូវផ្ា ភាា ប់រៅនឹងឧតរម្ភាពជវីតិអនកមានគុណ្។ 

កូនង្តូវបរំពញកាតពវកចិ្ចកនុងនាម្ជាកូនកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

ជាពិរែែកនុងង្គ្នសែលអនកមានគុណ្កពុំងមានបញ្ហា ល ំក...។(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៣

២ - ៣៣ ) 

ែណួំ្ ទ្៧ី. ចូ្ ែកិាពីកាលអាកាែថ្នរ ឿង។(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ១៧ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៧. ែកិាកាលអាកាែថ្នរ ឿងាៈ 

កាលាៈ កាលពីរង្ពងនាយ ច្រំណ្ កាលរង្កាយម្ក រពលយប់និងរពលថ្ថៃ 
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រៅរពលរៅបន់ង្ែន់ រៅរពលបបំ បងកូ់ន រៅរពលយកនាងទាងំ ១២ 

រអាយរៅរៅបរង្ម្ើនាងកង្ង ីរពលយកនាងទាងំ ១២ រៅរមវេះសភនក...។ 

អាកាែាៈ នគ យកស នគ នាងែនធមាយកខនិី។, ប ម្រាជវងំ (នគ  បែ់ង្ពេះ ទ្ ថែទិ្ធ)ិ,  

រៅកនុងថ្ង្ពរង្ៅ,កនុង រតរ សែលទុ្កនាងទាងំ ១២ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៣៤  ) 

២. កា បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿង 

 រៅកនុងច្ណុំ្ច្ថ្នកា បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿងរនេះ មានទាងំអែ់ ៤ ែណួំ្  

សែលរលើកពីម្តងិ្ែបនិងម្តផិ្ាុយ ពីកា វយតថ្ម្លតួអងគនិងមូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់      

តួអងគនាងកង្ង។ី 

ែណួំ្ ទ្ ី១. រតើម្តទិ្១ី វយតថ្ម្លែូច្រម្រច្ ច្រំពាេះមូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង?ី 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ២០ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី១. មូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង ីតាម្ម្តទិ្១ី គបឺណ្ណរ លម្កពីាៈ 

ពុទ្ធសិែនចាករច្ញរោយម្និង្ បន់ាង,នាងកង្ងយីល់ង្ច្ ថំាពុទ្ធសិែនរ េះបង់នាងរចា

ល (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤០ ) 

ែណួំ្ ទ្២ី. រតើម្តទិ្ ី២ វយតថ្ម្លែូច្រម្រច្សែ ? (អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ២០ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី២. មូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ងតីាម្ម្តទិ្ ី២ គបឺណ្ណរ លម្កពីនាង        

ែនធមា មារ យនាងកង្ងរីធវើ បមារ យបរងាើតមារ យធ ំពុទ្ធសិែន 

រទ្ើបជារហតុនារំអាយពុទ្ធសិែនង្តូវសតរង្ជើែរ ើែយកអនកមានគុណ្រទ្ើបចាករចាលនាងក

ង្ងជីារហតុរធវើរអាយនាងសាល ប់។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤០ ) 
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ែណួំ្ ទ្ ី៣. រតើគនំិតណ្ណមលេះជាគនំិតសែលឯកភាពគ្នន រង្ច្ើន? រហើយគនំតិរនាេះ ពួករគ ន   

រអាយតថ្ម្លរៅរលើអវជីាធ?ំ រហតុអវ?ី (អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្១ី១,ទ្.ំ ២០ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៣. គនំតិសែលឯកភាពគ្នន រង្ច្ើនគមឺ្តទិ្ ី២; 

- កនុងគនំតិរនេះ រគ នរអាយតថ្ម្លរៅរលើភាពកតញូ្្ កតរវទ្តិាជាធ ំ

រង្ពាេះកនុងនាម្ជាកូនលអង្តវូមានកាតពវកចិ្ចតបែនងែងគុណ្មាតាបតិា បែ់មលួន។ 

- កនុងសាថ នភាពសបបរនេះពុទ្ធសិែនង្តូវរង្ជើែរ ើែមារ យទាងំ១២ 

រង្ពាេះពួកគ្នត់ ែ់រៅកនុងែភាពែរ៏វទ្នារខាល ច្ផ្ាបផុំ្ត ឯនាងកង្ងជីាភ យិាពិតសម្ន 

សតនាង ែ់រៅរោយែុមសានរង្បកបរោយែុភម្ងគលបផុំ្ត 

ម្និ ងទុ្កខរវទ្នារខាល ច្ផ្ាែូច្មារ យនិងមារ យធ ំបែ់មលួនរទ្។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤០ ) 

ែណួំ្ ទ្ ី៤. រតើកា វភិាគទាងំរនាេះ រគ នឈ រលើកតារ អវមី លេះ? 

រតើកតារ ទាងំរនាេះែម្ង្ែបសែ ឬរទ្? រង្ពាេះអវ?ី (អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្១ី១,ទ្.ំ ២០ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៤. 

កា វភិាគរនេះរគឈ រលើកតារ ផ្នត់គនំតិសមម នងិសាថ នភាពជាក់សែរង,កា ពិចា ណ្ណង្បកបរៅ

រោយម្នែកិា  

រោយកា ែងឹគុណ្,កា ទ្ទួ្លមុែង្តូវច្រំពាេះរជាគវែនានគ (កចំាតែ់នធមា  

រែើម្បីភាពែុមសានរ បែ់នគ ) 

- លកខណ្ាៈង្ កែនយិម្ មាតាកពុំងមានទុ្កខ (កង្ងមី្និមានកា ល ំកខាល ងំ) 

កតារ ទាងំរនាេះពិតជាែម្ង្ែប 
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រង្ពាេះជាែរំណ្ណេះង្សាយង្បកបរោយកា ពិចា ណ្ណនិងង្ែបតាម្កាលាៈរទ្ែាៈ។(កចិ្ចសតងកា

 បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤០ ) 
 

៣. ែរំយាគម្ត ិ

 រៅកនុងច្ណុំ្ច្ែរំយាគម្ត ិកម៏ាន ៣ ែណួំ្  

សែលរលើកយកម្តថិ្នគនំតិពី រផ្សងគ្នន ម្កបង្ហា ញ សែលម្តទិ្១ី គ្នងំ្ទ្អរំពើ បែ់ពុទ្ធសិែន 

និងម្តទិ្២ី ម្និគ្នងំ្ទ្អរំពើ បែ់ពុទ្ធសិែន។  

ែណួំ្ ទ្១ី. រតើែរំណ្ រនេះមានប៉ាុនាម នកថាមណ្ឌ ? រហើយមានអវមីលេះ? 

(អកស សាស្តែរសមម ថាន ក់ទ្១ី១,ទ្.ំ ២៣ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី១. ែរំណ្ រនេះមាន ៣ កថាមណ្ឌ  រហើយមានរែច្កររីផ្រើម្ តួរែច្ករ ីនិង 

រែច្ករបីញ្ចប់។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤៦ ) 

ែណួំ្ ទ្ ី២. រតើកថាមណ្ឌ នីមួ្យៗនយិាយពីអវមីលេះ? (អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្១ី១,ទ្.ំ ២៣ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី២. កថាមណ្ឌ នមួី្យៗនិយាយពីាៈក.រែច្កររីផ្រើម្ាៈនយិាយពីង្បវតរភិននំាងកង្ង,ី 

ម. តួរែច្ករាីៈនយិាយពីាៈ“មូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង ីមានម្តពីិ យល់រផ្សងគ្នន ” ។ 

+ម្តទិ្១ី: 

- កា សាល ប់ បែ់នាងកង្ងបីណ្ណរ លម្កពីពុទ្ធសិែនចាករច្ញរោយម្និង្ បន់ាង 

រធវើរអាយនាងកង្ងមីានកា យល់ង្ច្ ថំាពុទ្ធសិែនរ េះបងន់ាងរចាល។ 

- ពុទ្ធសិែនពំុ នបញ្ហា កពី់មូ្លរហតុថ្នកា ចាករច្ញរអាយ នច្ាែ់លាល់ 

- កនុងផ្នតគ់នំិតសមម  តង្ម្ូវរអាយសាវ ម្រីសាម េះង្តងន់ឹងភ យិា។ 
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+ម្តទិ្២ី: 

-មូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង ី

បណ្ណរ លម្កពីនាងែនធមា មានរច្តនាែមាល ប់មារ យនិងមារ យធ ំបែ់ពុទ្ធសិែន។ 

-តាម្ផ្នតគ់នំតិសមម កូនង្តូវសតបរំពញភាពកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

-មារ យធ ំមារ យបរងាើត  ែ់រៅកនុង រតរ ទ្ណ្ឌ កម្មយា៉ាងរវទ្នារខាល ច្ផ្ាបផុំ្ត។ 

-ច្រំពាេះពុទ្ធសិែន របើមារ យរកមកជាែង្តូវ បែ់មលួន ច្ង់ែមាល ប់មលួនរទ្ៀតរនាេះ 

ពុទ្ធសិែនពិ កនិង ួម្ ែ់ជាមួ្យនាងកង្ងណី្ណែ់។ 

ែរំយាគម្ត ិ

+ម្តទិ្ ី១ ; ម្និគ្នងំ្ទ្អរំពើពុទ្ធសិែន 

-ពុទ្ធសិែនចាករច្ញពំុង្ ប់នាងកង្ងរីធវើរអាយនាងយល់ង្ច្ ថំាបររី េះបង់មលួនរចាល 

រធវើរអាយនាងទ្ទួ្ល ងនូវភាពអាមា៉ាែ់ 

មានបរសីតបរមី្និរសាម េះង្តង់រទ្ើបនាងយរំសាករ កមលួន ហូតែល់សាល ប់កណ្ណរ លថ្ង្ព។ 

+ម្តទិ្ ី២ : គ្នងំ្ទ្អរំពើពុទ្ធសិែន 

-របើកា ចាករច្ញ បែ់ពុទ្ធសិែនង្តូវែងឹែល់នាងកង្ង ីសផ្នកា  បែ់ពុទ្ធសិែន 

នឹងង្តូវបរាជយ័ រង្ពាេះនាងជាកូន បែ់នាងែនធមា ។ 

-ច្ណុំ្ច្រនេះពុទ្ធសិែន មានភាពកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

រង្ពាេះរពលទាងំរនាេះកពុំង ងទុ្កខរវទ្នារោយសាន ថ្ែយកខនិី។ 

-ែថតិកនុងសាថ នភាពែរង្ម្ច្ច្តិរមួ្យែល៏ ំកបផុំ្ត។ 
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គ.រែច្ករបីញ្ចប់: 

-កនុងនាម្ជាកូនកតញូ្្ ង្តវូសតហា នពុេះពា រែើម្បីអនកមានគុណ្ 

-កនុងជវីតិកា ែរស្តង្ហគ េះជវីតិ ទាម្ទា កា លេះបងន់ិងមតិម ំកវធិលីអជាងរនេះ 

រធវើរអាយទាងំអែ់គ្នន ង្បកបរោយរែច្ករែុីម។ 

-ពុទ្ធសិែនជាមូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង ី

(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤៧-៤៨ ) 

ែណួំ្ ទ្៣ី. រតើែរំណ្ រនេះមានង្បធានបទ្អវ?ី (អកស សាស្តែរសមម ថាន កទ់្១ី១,ទ្.ំ ២៣ ) 

ច្រម្លើយទ្ ី៣. ែរំណ្ រនេះមានង្បធានបទ្ “ពុទ្ធសិែនជាមូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់ 

នាងកង្ង”ី ។ (កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ៤៩ ) 

 

រែច្ករែីននិោា ន 

រយាងរៅតាម្ែណួំ្ នងិច្រម្លើយខាងរលើ សែលអនកនិពនធរែៀវរៅ 

សតងកចិ្ចបរង្ងៀន រធវើកា បកង្សាយកនុងអតថបទ្រនេះ គរឺផ្ទរ តែខំានរ់ៅរលើភាពកតញូ្្ 

សែលមានរៅកនុងែណួំ្ ច្រម្លើយ ១.កា វភិាគតួអងគ ២. 

កា បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿង និង ៣. ែរំយាគម្ត ិឧទាហ ណ៍្;  

១.កា វភិាគតួអងគ: កនុងច្រម្លើយទ្ ី៤ 

“រតើរ ឿងរនេះ នបង្ហា ញពីផ្នត់គនំិតសមម យា៉ាងណ្ណមលេះ?” និងទ្ ី៦ “ របើតាម្ទ្ែសនាៈ បែ់អនក 

រតើកា បញ្ចប់រ ឿងរោយរអាយពុទ្ធសិែននិងនាងកង្ង ី



វ៉ា ន់ ែុវឌ្ឍនា 

75 

 

ម្និ ន ួម្ ែ់ជាសាវ ម្ភី យិាលុេះអនាគតសបបរនេះែម្ង្ែបឬរទ្? រហតុអវ?ី” 

“ឧតរម្ភាពថ្នជវីតិកូនៗ ង្តូវផ្ា ភាា ប់រៅនឹងឧតរម្ភាពជវីតិអនកមានគុណ្។ 

កូនង្តូវបរំពញកាតពវកចិ្ចកនុងនាម្ជាកូនកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

ជាពិរែែកនុងង្គ្នសែលអនកមានគុណ្កពុំងមានបញ្ហា ល ំក...”។(កចិ្ចសតងកា បរង្ងៀន,ទ្.ំ

៣២ - ៣៣ ) 

២. កា បរញ្ចញម្តវិយតថ្ម្លតួអងគកនុងរ ឿង: ច្រំពាេះច្រម្លើយ កនុងែណួំ្ ទ្ ី៤ រនេះគ ឺ

អនកនិពនធបកង្សាយនិងែងាត់ធៃន់រៅរលើផ្នត់គនំតិសមម  ែូច្ច្រម្លើយកនុងឧទាហ ណ៍្ ១.១ និង 

១.៣.រោយតួអងគ ង្តូវមានកា ពិចា ណ្ណង្បកបរៅរោយម្នែកិា  និងយល់ពីភាពកតញូ្្ 

សែលកូនង្តូវតបែនងច្រំពាេះអនក មានគុណ្។  

៣. ែរំយាគម្ត:ិរៅកនុងែណួំ្  “ មូ្លរហតុថ្នកា សាល ប់ បែ់នាងកង្ង ី

រោយសា ពុទ្ធសិែន “ អនកនិពនធ នរលើក ម្ត ិ២ ម្កបកង្សាយ។ ច្រំពាេះម្តទិ្ ី១ អនកនិពនធ 

ម្និគ្នងំ្ទ្អរំពើពុទ្ធសិែន សតអនកនិពនធគ្នងំ្ទ្ម្តទិ្ ី២  សែល 

“ ពុទ្ធសិែនមានភាពកតញូ្្ច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

រង្ពាេះរពលទាងំរនាេះកពុំង ងទុ្កខរវទ្នារោយសាន ថ្ែយកខនិ”ី ។ 

រយាងរៅតាម្ឧទាហ ណ៍្ ថ្នែណួំ្ និងច្រម្លើយខាងរលើ 

គអឺនកនិពនធរផ្ទរ តែខំាន់រៅរលើផ្នត់គនំិតសមម  សែលរអាយតថ្ម្លរៅរលើភាពកតញូ្្ 

 បែ់កូនច្រំពាេះអនកមានគុណ្។  ែូរច្នេះ ផ្នតគ់នំិតកនុង រ ឿង ពុទ្ធសិែននាងកង្ង ី 

គជឺាផ្នត់គនំតិមួ្យសែលែតិជាបរ់ៅកនុងែងគម្សមម  រអាយតថ្ម្លរៅរលើអនកមានគុណ្ជាធ ំ



រ ឿងពុទ្ធសិែននាងកង្ងីរៅកន ុងកម្ម វធីិែិការៅ ម្ធយម្ែិកាទុ្តិយភូមិ្នារពលបច្ច ុបបនន  
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និងរផ្ទរ តែខំាន់រៅរលើភាពកតញូ្្  បែ់កូនច្រំពាេះអនកមានគុណ្ 

សែលកូនៗង្តូវលេះបង់នូវអវងី្គប់សបបយា៉ាង រែើម្បីតបែនងែងនូវម្ហាឧបកា គុណ្រនេះ។   
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