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អារមភក្ថ្ន 
 ឈ ៀវឈៅខដលមាន្ឈ យ្ ោះថា ក្តីសងឃមឹអនក្មានគុណ មយួក្ាល
ឈន្ោះ ឈក្ើរឈ ើងឈោយវរីយិភាពរប ់ខញុ ុំ រឺជាឈ យ្ ោះឈ ៀវឈៅក្ាលទ្ីពរីឈៅ
ក្បុងវ ាទ្ី ៨ ខងមទាុំងលរូវន្ឹងលពោះជន្មយ យុរប ់ខញុ ុំលពោះក្រុណា ២៤ ្ន្
ចូល ២៥ ឆ្ប ុំរប ់ខញុ ុំលពោះក្រុណាផងខដរ ឈោយររឈឆវៀរឈពលឈវល្លខវោះៗ ក្បុង
វ ាឈន្មោះខញុ ុំលពោះក្រុណាក្ ៏ន្ឈរៀបចុំអរទបទ្ឈន្ោះទុ្ក្ លមាបឈ់្ឝើជា្មយទាន្។ 
 ចុំឈពោះឈ ៀវឈៅឈន្ោះមាន្អរទន្យ័ោ៉ែ ងណា ខញុ ុំក្ម៏និ្ហ៊ា ន្វារនមវខដរ 
ឈោយស្គរខរឈពលឈន្មោះខញុ ុំលពោះក្រុណារ ់ឈៅក្បុងកុ្ដិរូច ខរមាន្មរិថ
 លពហ្យចារកី្បុងរររ ់ឈៅ រហូ្រឈៅដល់ ៣ អងាមាន្ររពិភាក្ាគ្នប ឈៅវញិ
ឈៅមក្រក្មឈ្ោ យ ឈ្ឝើោ៉ែ ងណាឈដើមផរីររ ់ឈៅក្បុង ងាមឱរ ន្លអ។ 
ខញុ ុំលពោះក្រុណា ន្ន្ឹក្ឈឃើញឈគ្នល្មរ៌ប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នខវោះៗ ក្ ៏ន្រក្
ដុំឈណាោះលស្គយទុ្ក្ជាលបឈោជន្ខ៍វោះៗ លមាបខ់វួន្ឯង មោ៉ែងឈទ្ៀរឈដើមផ ី កុ្ុំ
ឱរ រប់ងនូ់្វឯក្ស្គរឈន្ោះផង រឺមាន្ខរ រឈ រជាអរទបទ្ឱរ ន្ឈក្ើរជា
ឈ ៀវឈៅមយួដរូ៏ចឈ ថើងឈ យ្ ោះថា ក្ដីសងឃមឹអនក្មានគណុ  លមាបជ់ន្
លរបរ់ូបអបក្ខដលល ឡាញ់ររ ិក្ា ន្ិងចងឈ់ចោះចងដ់ឹងនូ្វ   ឈ ចក្ថីក្បុងអរទ
បទ្ឈន្ោះ។      
 មយួឈទ្ៀរឈ ៀវឈៅឈន្ោះ មនិ្ ន្ឈរៀបរាបឱ់រពសិ្គថ រអុំពីលពោះរុណឈន្មោះ
ឈទ្ លគ្នន្ខ់រមយួលជុងនន្រុំន្ិរ ខដល ន្ឈៅ ល់ពីររ ិក្ាឈភវចខរ
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ប៉ែុឈណាត ោះ ឈទាោះបីជាោ៉ែ ងណាក្ឈ៏ោយ ខញុ ុំលពោះក្រុណា ងឃមឹថាកូ្ន្ឈ ៀវឈៅដ៏
រូចមយួឈន្ោះ  ន្ជាលបឈោជន្ ៍ខវោះដល់មរិថអបក្អាន្ទាុំងឡាយមនិ្ខាន្។ 
 ខញុ ុំ ូមល បដ់ល់មរិថអបក្អាន្ទាុំងឡាយឱរ ន្លជាបថា ្មយត្វក្លមង
ផ្ទា ខដលឈរលក្ងមក្ឈន្មោះ រឺវាង្កយន្ឹងលក្ង ន្ ខរចុំឈពោះអរទបទ្រប ់ខញុ ុំឈន្ោះ 
រឺមាន្ររលុំ ក្ខវោះខដរ ឈលពោះឈហ្រុឈន្ោះឈហ្ើយក្ុំហុ្ ឆាងទាុំងឡាយ  
ឈោយអឈចរន្មខរងមាន្ជាពុុំខាន្ ដូឈចបោះ ូមអភយ័នូ្វឈទាស្គនុ្ឈទា ទាុំង
ប៉ែុន្មយ ន្ខដលឈក្ើរមាន្ឈ ើងក្បុងឈ ៀវឈៅឈន្ោះ។ ខញុ ុំលពោះក្រុណា ូមរងច់ាុំទ្ទ្លួ
យក្នូ្វរររោិះរន្ឈ់ដើមផសី្គទ បន្ម ខក្លុំអឈោយក្ថីរកី្រាយ  លមាបរ់រឈ ោះពុមភ
ឈៅឈពលឈលរយៗឈទ្ៀរ។ 
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សមមាម ទនីយក្ថ្ន 

3 
 ររមាន្ជុំងឺផវូវរយឈរអាចចូលឈៅរក្ឈវជជបណឍិ រ ឈដើមផឱីរពោ ល 
ឬខ ឝងរក្ឱ ងមក្ទ្ទ្លួទាន្ឈដើមផកី្មាា រឈ់រារទាុំងឈន្មោះ ោ៉ែ ងណារល 
ឈបើចិរថនន្បុរាលមាន្ជុំងឺ រឺឈល្លភៈ ឈទា ៈ ន្ិងឈមាហ្ៈ បុរាលឈន្មោះក្ច៏ាុំ 
 ចល់រូវចូលឈៅរក្ឈវជជបណឍិ រ លពោះ មាយ  មភុទ្ន ឈោយខ ឝងរក្ឱ ង រឺលពោះ
្ម ៌ ឈដើមផពីោ លផវូវចិរថ លពមទាុំងចូលមក្ឈ ពរបន់្ឹង បផុរ  រឺលពោះ
 ងឃ ឈដើមផឱីរឈល្លក្ជួយ ល បផ់វូវជីវរិក្ោ៏៉ែ ងឈន្មោះខដរ។ 
 ខញុ ុំ ន្អាន្ ន្ិងពិន្ិររអរទបទ្ឈន្ោះទាុំងល ុង យល់ឈឃើញថា ពិរជា
មាន្ខវឹមស្គរដល់ពុទ្នបរ ័ិទ្ ដូចជាលបទ្ីបជួយ បុំភវផឺវូវជីវរិដូចឈចាប ោះឯង។  
 អាល ័យឈហ្រុឈន្ោះ ខញុ ុំ ូម រឈ ើរចុំឈពោះររឈរៀបឈរៀង ន្ិងចងលក្ង 
នូ្វមារិរ្ម ៌ រហូ្រ ន្ ឈលមចជារូបរាងឈ ើង។   ូមលបឈរន្នូ្វលពោះពុទ្ន 
ពរទាុំងឡាយ ៤ លបរររឺ អាយុ វណត ៈ  ុខៈ ពលៈ ចូរឈក្ើរមាន្ដល់ ឈល្លក្
មាា  ់ចិន្តកវី ទូច ចន្ថថ  កុ្ុំបីខលបរវ យឈៅជាលបររដនទ្ឈ ើយ។ 
 មធវើមៅរបមទសរសលីងាា ,នងៃ៧ឈក្ើរ ខខឈចលរ ចត្វឝ  ័ក្ ព. .២៥៥៦ 
             ប្រធាន្ពុទ្ធិកសមាគមសមណនិ្សសតិកមពុជា-ប្សីលង្កា   
    ខញុ ុំលពោះក្រុណា ធមមបបមញោ  សុមឹ សអំូន 
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មាតាបិតាមានម ម្ ោះ ៤ យា៉ៅ ង 

3 
 កូ្ន្ៗទាុំងឡាយ ចូរកូ្ន្ពិចារណានូ្វឈ យ្ ោះរប ់មាត្វបិត្វ ខដល
មាន្ចុំឈពោះកូ្ន្លរបគ់្នប ទុ្ក្ជាររចងចាុំ ខដលពួក្គ្នរម់ាន្ឈ ចក្ថីលអ
 លមាបខ់វួន្កូ្ន្ ឈហ្ើយ ូមកូ្ន្រក្ានូ្វឈ ចក្ថីលអរប ់ពុក្ខម៉ែផង។ 
 ១.មាតាបិតា មាន្ឈ យ្ ោះថាលពហ្យ ឈលពោះជាអបក្មាន្ចរិថ ឈន្មថ  
ចុំឈពោះរូបកូ្ន្រប ់ខវួន្ រឺឈល្លក្មាន្ឈមត្វថ រររាបអ់ាន្ ររល ឡាញ់ចុំឈពោះ
រូបកូ្ន្ ត្វុំងខរពី ន្ដឹងថា មាន្ រឝមក្ចាបប់ដិ ន្និក្បុងនផធ។ អបក្មាថ យ
 ន្រមអាហរ រមររង្ករខវោះៗឈលពោះខាវ ចប៉ែោះពល់ដល់រភ ៌ ខដលឈៅក្បុង
នផធ។ មាត្វមាន្ររលទាុំពឈពោះមាន្ររលុំ ក្ជាទ្ីបុំផុរ ខររូបគ្នរល់ទាុំអរ់
្យររ់ហូ្រដល់លរបខ់ខ ឈពលលប ូរឈហ្ើយ មាត្វខរងមាន្ក្រុណាដន៏លក្ខលង
ឈៅរក្បុលរ ឈទាោះបីខវួន្អ ់ក្មាវ ុំងោ៉ែ ងណាក្ឈ៏ោយ ក្ឈ៏ៅខររកី្រាយ ឈលពោះ
 ន្ដឹងថា កូ្ន្ខវួន្ ន្ឆវងផុរពីឈលគ្នោះរច ឈពលរឺ ឈ ចក្ថអីន្ថរាយឈហ្ើយ
។ ឈល្លក្ទាុំងពីររមួគ្នប ឈ្ឝើក្ិចាររន្មន្ម មនិ្ថា្ៃន្ល់ស្គល ឈតថ លរជាក្ឈ់ន្មោះឈទ្ 
រឺពួក្គ្នរខ់ុំលបឹងឈោយវរីយិភាពឈដើមផរូីបកូ្ន្។ ឈពលខដលកូ្ន្្ុំឈពញវយ័ 
មាត្វបិត្វមាន្ចិរថមុទ្ិត្វ ឈទារទ្ន្រ់កី្រាយឈៅរក្កូ្ន្ ៃួន្ ឈោយរិរថា កូ្ន្
ឈយើង មរមរ លយមន្ឹងឈរៀបចុំទុ្ក្ោក្ ់ ឱរមាន្រូលរងឈហ្ើយ។ មនិ្ខរ
ប៉ែុឈណាត ោះឈល្លក្ ន្ខបងខចក្លទ្ពរ ឈៅត្វមលទ្នភាពខដលគ្នរម់ាន្ ឈហ្ើយ
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ឈល្លក្មាន្ចិរថ ឧឈបរខ  ជាក្ណាថ លចុំឈពោះកូ្ន្រប ់គ្នរ ់ ឈលពោះកូ្ន្មាន្ទ្ី
ពឹង ន្ងិមាន្គ្នប  លមាបរ់ ុំខលក្ទុ្ក្ខ្ុរៈគ្នប ឈៅវញិឈៅមក្ឈហ្ើយ។ 
 ២.មាតាបិតា មាន្ឈ យ្ ោះថាលរូឈដើម រឺឈល្លក្ជាលរូដុំបូងបងអ ់  
ក្បុងររបឈលងៀន្កូ្ន្លបុ ល ី រឺឈល្លក្បឈលងៀន្រាល់ៗនងៃទាុំងររន្ិោយ ថី 
ន្ិងររលបលពឹរថ។ ឈល្លក្ទាុំងពីរជាលរមូាន្ចិរថលអបុំផុរក្បុងឈល្លក្ ខដល ន្
បឈលងៀន្កូ្ន្ ឈោយមនិ្រិរល ក្ខ់ខ មនិ្រិរពីឈពលឈវល្ល ន្ិងររឈន្ឿយហ្រ ់
រាល់ ក្មយភាពរប ់ឪពុក្មាថ យខដល ន្ ខមថងឈចញ រឺជាឈមឈរៀន្បឈលងៀន្
កូ្ន្រាល់នងៃ ខដលឈមឈរៀន្ឈន្មោះ ន្ដក្ជ់ាបក់្បុងផបររ់ុំន្ិររប ់កូ្ន្  លមាប់
យក្ឈៅអនុ្វរថក្បុង ងាម។ ឈបើកូ្ន្ន្ិោយពីឈរាោះ ឈទ្ៀងលរងម់ាន្ឥរោិបង
លអ  ុភាពរាបស្គឈន្មោះ ពួក្គ្នរទ់ាុំងពរីមាន្ចិរថឈលរក្អរណា ់ ឈហ្ើយក្ជ៏ា
រួន្មទ្ី ុំខាន្ន់ន្ពួក្គ្នរក់្បុង ងាមលរសួ្គរ។ 
 ៣. មាតាបិតា មាន្ឈ យ្ ោះថាឈទ្វត្វឈដើម រមឺាត្វបិត្វឈល្លក្ខរង
ខ ឝងរក្លបឈោជន្ឱ៍រកូ្ន្ ឈហ្ើយមនិ្ខដលលបរន្ឈ់ទា កូ្ន្ខវួន្ឈ ើយ 
ឈទាោះបីកូ្ន្ឈ្ឝើខុ ឆ្ា ុំឆាង ខដលមហជន្ខរងខឹង អបោ់៉ែ ងណា ក្ឈ៏ល្លក្ឈៅ
ខរល ល្លញ់ ន្ិងត្វមររពរកូ្ន្រប ់ខវួន្ជាន្ិចា។ 
 ៤. មាតាបិតា ឈ យ្ ោះថាលពោះឈដើម ឈោយស្គរទ្ឈងឝើដល៏អឥរហ្យង 
ខដល ន្បងហូរមក្រក្កូ្ន្ ត្វុំងពីឈៅក្បុងនផធរហូ្រមក្ហ្បឹងឯង ឈទ្ើបឈល្លក្មាន្
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ឈ យ្ ោះថា ជាលពោះដប៏រ ុិទ្នរប ់កូ្ន្លបុ ល ី ជាលពោះខដលរួរដល់ររបូជា 
ចុំឈពោះកូ្ន្លប ុល ី ។  
 ចុំឈពោះកូ្ន្លប ុល ី ខដល ន្បូជានូ្វទាន្រប ់ខវួន្ជូន្ឈៅពកួ្គ្នរ់
រខមង ន្ផលឈលចើន្ ន្ិងមនិ្ចាុំ ចឈ់ៅរក្លពោះឈៅទ្ីណាមក្បូជាឈន្មោះឈទ្    
រលឺពោះឈៅក្បុងផធោះរប ់ឈយើងទាុំងអ ់គ្នប ហ្បឹងឈហ្ើយ។ មយួឈទ្ៀរឈយើងមនិ្
អាច ងរុណរប ់ពួក្គ្នរអ់ ់ឈ ើយ ប៉ែុខន្ថឈយើងអាចឈ្ឝើឈ ចក្ថីលអចុំឈពោះ
គ្នរ ់ន្លរបឈ់ពលឈវល្ល លរបទ់្ីក្ខន្វង មនិ្ថាឈពលណាឈន្មោះឈទ្ ឈទាោះយប់
ឈទាោះនងៃ កូ្ន្លបុ ល ីអាចឈ្ឝើឈ ចក្ថីលអចុំឈពោះគ្នរ ់ន្ឈលចើន្ឈដើមផ ីឈលមច
ផលរប ់ខវួន្ឱរររឹខរចឈលមើន្ឈទ្ៀរផងខដរ។ 
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ឧបមារពោះរតនរត័យ ២២ យា៉ៅ ង 

3 
 ១-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាលពោះចន្ធឈពញបូណ៌ម ី លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជារ យី
នន្លពោះចន្ធ លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាឈល្លក្ខដលល  ់ប ់ឈោយរ យីនន្     
លពោះចន្ធឈពញបូណ៌មឈីន្មោះ។ 
 ២-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាដងួអាទ្ិររ  លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជារ យី         
នន្លពោះអាទ្ិររ  លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាឈល្លក្ ខដលដួងអាទ្ិររក្មាា រ ់             
ភាពងងឹរឈហ្ើយ។ 
 ៣-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្ដុរនលព  លពោះ្មដុ៌រនលព រឺក្ិឈល ឈលបៀប
ដូចជាឈភវើងដុរនលព លពោះ ងឃខដលជាបុញ្ដ ឈក្ខរថ ឈលពោះដុរក្ិឈល  ន្ឈហ្ើយ 
ឈលបៀបដូចជាភូមភិារខដលជាខល ឈលពោះដុរនលពអ ់ឈហ្ើយ។ 
 ៤-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាមហឈមឃខដលឱរនូ្វឈភវៀង លពោះ្មឈ៌លបៀប 
ដូចជាទ្ឹក្ឈភវៀង លពោះ ងឃអបក្រមាៃ បនូ់្វលុំអងក្ិឈល ឈលបៀបដូចជាជន្បទ្ 
ខដលរមាៃ បនូ់្វលុំអង្ូលី ឈលពោះឈភវៀងធ្លវ ក្។់ 
 ៥-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាស្គរងីដល៏បឈ ើរ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាឧ យ 
 លមាបប់ងឝឹក្ឈ ោះអាជាឈន្យរ លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាហ្ឝូងឈ ោះអាជាឈន្យរ 
ខដលហ្ឝឹក្ហរល់អឈហ្ើយ។ 
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 ៦-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្ដក្លពួញ ឈលពោះលទ្ងដ់ក្ រ រឺទ្ិដឌិ ន្
អ ់ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាឧ យដក្ រឈចញ ន្ លពោះ ងឃអបក្ខដលលរូវ
ដក្ ររឺទ្ិដឌឈិចញ ន្ឈហ្ើយ ឈលបៀបដូចជាជន្ខដលលរូវដក្ រឈចញ ន្។ 
 ៧-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាឈពទ្រខភបក្ ឈលពោះលទ្ងប់ក្ល ទាបឈ់មាហ្ៈ
ឈចញ ន្ឈហ្ើយ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាឧ យជាឈលរឿងបក្ខភបក្ លពោះ ងឃ
មាន្ល ទាបខ់ភបក្បក្ឈហ្ើយ មាន្ខភបក្ រឺោណដភ៏វថឺាវ ឈលបៀបដូចជាជន្ខដល 
បក្ខភបក្ឈហ្ើយមាន្ខភបក្ភវ ឺ។ 
 ៨-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាឈពទ្រដពូ៏ខក្ ឈលពោះលទ្ងអ់ាចក្មាា រនូ់្វពោ្ិ រ ឺ
ក្ិឈល  លពមទាុំងអនុ្ ័យឈចញ ន្ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាថាប ុំខដលផសុំលរឹម 
លរវូឈហ្ើយ លពោះ ងឃខដលមាន្ពោ្ ិ រឺក្ិឈល  ន្ិងអនុ្ ័យរមាៃ បឈ់ហ្ើយ 
ឈលបៀបដូចជាពពួក្ជន្ខដលមាន្ពោ្រិមាៃ បឈ់ហ្ើយ ឈលពោះក្បន្ឹងថាប ុំ ។ 
 ៩-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្ចងអុលផវូវ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាផវូវលអ រឺផវូវ 
ខដល លមាបរ់ចួផុរពីភយ័ លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាអបក្ឈដើរផវូវដល់ទ្ីខដលផុរ 
ភយ័។ 
 ១០-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្អុុំទូ្ក្ដច៏ុំណាន្ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាទូ្ក្ 
លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាអបក្ឈដើរផវូវ ន្ដល់ឈលរើយ។ 
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 ១១-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជានលពហ្ិមពន្ថ (នលពខដលមាន្ទ្ឹក្ ឈន្សើម) 
លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាឱ ងខដលឈក្ើរឈៅក្បុងនលពហ្ិមពន្ថឈន្មោះ លពោះ ងឃ   
ឈលបៀបដូចជាជន្អបក្មនិ្មាន្ឈរារឈលពោះឈលបើថាប ុំ ។ 
 ១២-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្លបទាន្លទ្ពរ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាលទ្ពរ 
លពោះ ងឃអបក្ ន្អរយិលទ្ពរមក្ឈោយលបនព ឈលបៀបដូចជាជន្អបក្ ន្លទ្ពរ 
ត្វមបុំណង ។ 
 ១៣-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្ចងអុលក្ុំណបល់ទ្ពរ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូច    
ជាក្ុំណបល់ទ្ពរ លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាជន្ អបក្ ន្ក្ុំណបល់ទ្ពរ ។ 
 ១៤-លពោះ មាយ  មភុទ្នជាវរីបុរ  ឈលបៀបដូចជាអបក្លបទាន្នូ្វររមនិ្ 
មាន្ភយ័ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាររមនិ្ភយ័ លពោះ ងឃខដលរចួពីភយ័លរប់
ោ៉ែ ង ឈលបៀបដូចជាជន្អបក្ដល់នូ្វររមនិ្មាន្ភយ័ ។ 
 ១៥-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអបក្លួងឈល្លម លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាររលួង
ឈល្លម លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាជន្អបក្លរូវលួងឈល្លម ។ 
 ១៦-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាមរិថលអ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាពក្រ         
ោ ់ឈរឿន្ខដលជាពក្រមាន្លបឈោជន្ ៍ លពោះ ងឃឈលបៀបដូចជាជន្អបក្ជបួ
លប ពឝនូ្វ លបឈោជន្ ៍ឈលពោះឈ្ឝើត្វមពក្ររប ់មរិថលអ។                            
 ១៧-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាអណថូ ងន្មុំឱរឈក្ើរលទ្ពរលពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជា   
លទ្ពរខដលមាន្ស្គរៈ លពោះ ងឃ ឈលបៀបដូចជាជន្អបក្ឈលបើលទ្ពរខដលជាស្គរៈ  
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 ១៨-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជា អបក្ឈលស្គចទ្ឹក្ងូរឱរលពោះរាជកុ្មារ លពោះ្ម៌
ឈលបៀបដូចជាទ្ឹក្ ឈលស្គចល ពឈលើលពោះរាជកុ្មារត្វុំងពីលពោះ ី ៈចុោះមក្  
លពោះ ងឃអបក្ ន្ទ្ទ្ួលនូ្វររឈលស្គចល ពទ្ឹក្លអឈហ្ើយ ឈោយទ្ឹក្រឺ    
លពោះ ទ្នមយ ឈលបៀបដូចជាលក្ុមលពោះរាជកុ្មារខដល ន្ល ងទ់្ឹក្លអឈហ្ើយ ។ 
 ១៩-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាជាងឈ្ឝើឈលរឿងលបោប ់ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជា
ឈលរឿងលបោប ់ (អលង្កា រ) លពោះ ងឃជាអបក្លបោបឈ់ោយលពោះ ទ្នមយ ឈលបៀប
ដូចជាលពោះរាជឱរ ទាុំងឡាយខដលលទ្ងល់បោបឈ់ហ្ើយ ។ 
 ២០-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាឈដើមចន្ធន្ ៍ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាក្វិន្ខដល
ឈក្ើរអុំពខីវឹមចន្ធន្ឈ៍ន្មោះ លពោះ ងឃ ន្រមាៃ បនូ់្វឈ ចក្ថីឈតថ លក្ហយចិរថឈោយ 
លពោះ ទ្នមយ ឈលបៀបដូចជាជន្អបក្រមាៃ បនូ់្វភាពឈតថ ផវូវរយ ឈលពោះឈលបើលុំអិរ
ខវឹមចន្ធន្ឈ៍ន្មោះឯង ។ 
 ២១-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាបិត្វ អបក្ខចក្លទ្ពរមររក្លបក្បឈោយ្ម ៌
លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាលទ្ពរមររក្ លពោះ ងឃអបក្ទ្ទ្ួលនូ្វលទ្ពរមររក្រឺលពោះ
 ទ្នមយ ឈលបៀបដូចជាបុលរទាុំងឡាយខដលជាអបក្ទ្ទ្ួលនូ្វលទ្ពរមររក្ ។ 
 ២២-លពោះពុទ្នឈលបៀបដូចជាផ្ទា ឈូក្ខដលរកី្ លពោះ្មឈ៌លបៀបដូចជាពួក្
ភមរជារិ (មាន្ រឝឃយុ ុំជាឈដើម) ខដលឈលក្បយក្លុំអងឈក្ រ ក្បុងផ្ទា ឈូក្ ។ 
របផលីបរ លពោះររន្លរយ័ឈន្មោះ ឈោយឈ ចក្ថីឧបមាទាុំងឡាយដូចឈពល
មក្ឈន្ោះឯង ។ 
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មហាបុរសិលក្ខណៈ 

3 
 លក្ខណៈរប ់មហបុរ  រឺបុរ អស្គា ររក្បុងឈល្លក្ មាន្លក្ខណៈ
៣២លបររ មាន្ទ្ុំន្មយថា ឈបើឈៅជាលរហ្ ទន្ឹង ន្ជាឈ ថចចលក្ពរថិ     
ឈបើឈចញប ួន្ឹង ន្លត្វ ់ជាលពោះ មាយ  មភុទ្នពិរល ក្ដ មហបុរ ិ     
លក្ខណៈ ៣២លបររ ឈន្មោះមាន្ន្ិោយក្បុងលក្ខណ ូលរ ឈៅក្បុងរមភរី
 ុរថន្ថបិដក្ ទ្ីឃន្ិរយបឋមភារ លពោះនលរបិដក្ឈលខ ១៩ ន្ិង             
លពហយ យុ ូលរ ឈៅក្បុងរមភរី ុរថន្ថបិដក្ មជឃមិន្រិយ លពោះនលរបិដក្ឈលខ 
២៥ ចាបព់ីទ្ុំពរ័ទ្ី ២ ដល់ ៣៤។ 
 ១-សបុតិដ្ាិតាមទា មាន្នផធលពោះ ទ្ទាុំងរូរាបឈ យើគ្នប ។ 
 ២-មហដ្ឋា ាទតមលស ុ ចកាា និ ជាតានិ លរងន់ផធលពោះ ទ្ខាង
ឈលរមទាុំងរូមាន្រូបក្ងចលក្លបក្បឈោយក្ណាថ បន់្ងិដុុំ លពមទាុំងរុំមយួ
ពន្ ់មាន្ចឈន្មវ ោះឈ យើគ្នប លរបអ់ឈន្វើ។ 
 ៣-អាយតបណហិ  មាន្លពោះបណហិ  រឺខក្ងលពោះ ទ្ខវង                   
(ឈបើខចក្ ររីបផឈទ្ លរងឈ់ន្មោះជា ៤ ភារ,២ ភារជាចុងលពោះ ទ្, ១ ភារ 
ជាលពោះ ទ្, ១ ភារឈទ្ៀរ ជាលពោះបណហិ )។ 
 ៤-ទីឃងគុល ិ មាន្លពោះអងាុលី រឺលមាមលពោះហ្ ថ លមាមលពោះ ទ្ខវងៗ 
ចុំខណក្លមាមលពោះហ្ ថទាុំង ៤ ខវងឈ យើគ្នប  លមាមលពោះ ទ្ទាុំង ៥ ខវងឈ យើគ្នប  
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លមាមទាុំងអ ់មូលលរ ូលឈរៀវលអ ផូរផងដូ់ចមឈន្ម ិល្ល     ខដលឈរល្លយ
ឈលបងលៃ។ 
 ៥-មុទុតលនហតថាមទា មាន្នផធលពោះហ្ ឋ ន្ិងនផធលពោះ ទ្ទ្ន្់
ឈលយឿយ (ដូចដុុំ ុំ ីខដលឈរឈងភច ១០០ ដងឈហ្ើយ)។ 
 ៦-ជាលហតថាមទា មាន្លពោះហ្ ឋ ន្ិងនផធលពោះ ទាលបទាក្ឈ់ោយ
លក្ឡាដូចជាលក្ឡា ុំណាញ់។ 
 ៧-ឧសសងខាមទា មាន្ ទ្ដូចជាអខណថ រឈ ើងឈៅខាងឈលើ ហក្់
ដូចជាមនិ្ជាបគ់្នប ន្ឹងខបងលពោះ ទ្។ 
 ៨-ឯណជមងោ មាន្លពោះជងា រឺ យងខវងមូលលរ ូល ល ឈដៀងន្ឹង
 យង រឝលទាយ (ពុុំឈន្មោះឈស្គរល ឈដៀងន្ឹងដឈងហើមល ូវ)។ 
 ៩-ឋិតមកា ច អមន្ថនមមន្ថត  ឧមភាហ ិាណិតមលហ ិជណណុ កានិ 

បរាមសតិ រលឈបើលទ្ងឈ់រមនិ្ឱន្លពោះអងាចុោះ អាចស្គធ បលពោះជានុ្ រឺជងាង់
ឈោយលពោះហ្ ថទាុំងពីរ ន្។ 
 ១០-មកាមសាហតិវតថគុមយាហ  មាន្លពោះអង្កា វយវៈខដល          
របផលី្លក្ក់្ុំ ុំងឈោយ ទិរឈៅក្បុងឈលស្គម (លបខហ្លដូចជាអងាជារនន្ រឝ
ដុំរជីាឈដើម)។ 
 ១១-សវុណណ  វមណាណ  មាន្លពោះឆវវីណត  រឺពណ៌ មផុរនងៃ (ឈលឿងភវឺ
អន្វង)់ ដូចជា មផុរនន្មា ។ 
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 ១២-សខុុមចឆវី មាន្លពោះឆវ ី រឺពណ៌ មផុរនងៃល ទ្ន្ល់អិរផូរផង់
រលីងល ិលរអិល្ូលីធ្លវ ក្ប់៉ែោះមនិ្ជាប។់ 
 ១៣-ឯមក្ក្មោមមា មាន្លពោះឈល្លមា រឺឈរាមក្បុងរឈតថ មយួៗមាន្ខរ
មយួ រន ៗលរបរ់ឈតថ ទាុំងអ ់។ 
 ១៤-ឧទធគគមោមមា មាន្លពោះឈល្លមា ចុងងឈ ើងឈលើជាទ្ក្ខិណាវដថ 
ពន័្នឈពន្ឈៅខាងស្គថ ុំ មាន្ មផុរឈខៀវល  ់ដូចជាផ្ទា អញ្ជ ័ន្ ក្ចួមលួដូចជា   

កុ្ណឍ ល។ 
 ១៥-រពហមុជុគមតាត  មាន្រយលរងដូ់ចជារយនន្លពហ្យ។ 
 ១៦-សតតុសសមទា មាន្លពោះមុំ ៈ រសឺ្គច ់ ៧ អឈន្វើឈោយបរបិូណ៌ 
(លពោះមុំ ៈ៧ អឈន្វើឈន្មោះ រឺលរងខ់បងលពោះហ្ ថទាុំងពរី, ខបងលពោះ ទ្ទាុំងពីរ, 
លពោះអុំ កូ្ដ រឺចងាូយស្គយ ទាុំងពីរ ន្ិងលរងល់ពោះខន្នបផឈទ្  រឺលរងក់្,      
 ររីបផឈទ្ ទាុំង ៧ អឈន្វើឈន្ោះមាន្ស្គចល់អឥរមាន្ឈឃើញ រន ឈ ើយ។ 
 ១៧-សហីនុបុពវឌ្ឍកាមយា មាន្ចុំខណក្ខវោះលពោះរយខាងឈដើម   
ល ឈដៀងន្ឹងចុំខណក្ក្ន្វោះរយនន្រាជ ីហ៍្ (លរងក់្ខន្វងខដលរួរខវងរួរខវីរួរ
ធ្លររ់ួរ ាម ឬក្រ៏ួរឈរៀវ រួរមូល ក្ខ៏វង ខវី ធ្លរ ់ ាម ឬឈរៀវមូល មឥរមាន្
ឆាង)។ 
 ១៨-បិដ្ានតរមំសា មាន្លពោះបិដឌិ រឺខបងឈពញបរបិូណ៌ រឺថាស្គចន់ន្ចឈន្មវ ោះ
ស្គវ បលបឈចៀវទាុំងពីររាបឈ យើឥរមាន្ចងអូរផរខូងលរងក់្ណាថ លឈ ើយ។ 
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 ១៩-និមរោធបរមិណឌ មោ មាន្លទ្ងល់ទាយលពោះរយលបខហ្ល ន្ឹង
បរឈិវណមណឍ ល នន្ឈដើមនលជ រឺមាន្លពោះរយ ន្ិងពោមលបខវងគ្នប  (ដូចជានលជ
មាន្លបខវងឈដើម ន្ងិខមក្មនិ្ឈលើ  មនិ្ខឝោះហ្ួ គ្នប ប៉ែុន្មយ ន្ឈទ្)។ 
 ២០-សមវដ្តក្ខមន្ថធ  មាន្លពោះខន្នបផឈទ្  រឺមូល ម។ 
 ២១-រសគគសគគ ី មាន្លពោះលបស្គទ្ រឺ រន លអិរឆ្យ រនលក្ខលង
 លមាបទ់្ទ្ួលន្មុំរ អាហរឱរលជាបផសពឝផាយក្បុងរយទាុំងមូល ន្ឥរ
មាន្ឈទ្ើ ទាក្ ់  ូមផអីាហរោ៉ែ ងរូចរិចប៉ែុន្ន្ឹងលគ្នបល់ៃ ១ ក្អ៏ាចលជួរ
លជាប ពឝ ព៌ងារយ ន្។ 
 ២២-សហីហនុ មាន្លពោះហ្នុ្ រឺចង្កា  ណាឌ ន្ល ឈដៀងន្ឹងចង្កា    
រាជ ីហ៍្ (ឈពញបរបិូណ៌ លបខហ្លដូចជាលពោះចន្ធលរងន់ងៃ ១២ ឈក្ើរ)។ 
 ២៣-ចតាត ឡសីទមន្ថត  មាន្លពោះទ្ន្ថ ៤០ រររ់ឺខាងឈលើ ២០ ខាង
ឈលរម ២០។ 
 ២៤- សមទមន្ថត  មាន្លពោះទ្ន្ថរាបឈ យើ (មនិ្លចឈពើ ខភ ់ទាបដូច    
ជាឈ្យញ នន្មនុ្ សស្គមញ្ដពួក្ខវោះឈន្មោះឈ ើយ) ។ 
 ២៥-អវិរឡទមន្ថត  មាន្លពោះទ្ន្ថជរិ បិទ្នលអ។ 
 ២៦-សសុកុ្ាទាមោ មាន្លពោះទាឋា រឺចងាូម (ទាុំង៤)  ស្គអ រភវងឹ
រុងឈរឿង ដូចជាពន្វឺនន្ផ្ទា យលពឹក្)។ 
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 ២៧-បហូតជិមហហ  មាន្លពោះជិវាហ  រឺអណាថ រលយមនលយ (ខបវក្ជាង        
អណាថ រនន្មនុ្ សទាុំងអ ់ក្បុងឈល្លក្ ឈបើលទ្ងឈ់លៀន្អណាថ រឈចញមក្ឈលត
អាចយក្អណាថ រលរប ុំងថាៃ   ន្) ។   
 ២៨-រពហមសសមរា ក្រវិក្ភាណី មាន្លពោះ ូរឈ ៀង រឺ ូរ ័ពធ
 ុំឈ ងលរងលក្ឪដូចជា ុំឈ ងនន្លពហ្យ, រលឈបើបឈញ្ាញវាចាល្លន្ឮ់
ពីឈរាោះដូចជា ុំឈ ងនន្ រឝក្រវកិ្។ 
 ២៩-អភិនីលមនមតាត  មាន្លពោះឈន្លរឈខៀវល  ់ (លរងក់្ខន្វងខដលលរូវ
ឈខៀវ ក្ឈ៏ខៀវល  ់ដូចជាផ្ទា លរឈក្ៀរ ឬផ្ទា ក្ឈណថ ៀង, លរងក់្ខន្វងខដលរួរ
ឈលឿង ក្ឈ៏លឿងដូចជាផ្ទា ក្ណិរ, លរងក់្ខន្វងខដលរួរលក្ហ្ម ក្ល៏ក្ហ្មដូច
ជាផ្ទា ចារ, ឈហ្ើយលរងក់្ខន្វងខដលរួរ   ក្ ៏ថាវ លរចោះលរចងដូ់ចផ្ទា យលពឹក្, 
លរងក់្ខន្វងខដលរួរឈមយ  ក្ឈ៏មយ ល  ់ដូចខផវផ្ទា ុំ)។ 
 ៣០-មោបខមា មាន្ដួងលពោះឈន្លរ  ល ឈដៀងន្ឹងដួងខភបក្នន្ឈគ្ន រឺ
មាន្ដូចឈន្លត្វទាុំងពីរថាវ យង ់  មផុររាងលក្ហ្មល ឈដៀងន្ឹងដួងខភបក្នន្កូ្ន្
ឈគ្នខដលឈទ្ើបន្ឹង លមាលមយួរ ុំឈពចឈន្មោះ។ 
 ៣១-ឧណាណ  ភមុក្នតមរ ជាតា មាន្លពោះឧណាត ឈល្លម រឺឈរាមដុោះលរង់
ចឈន្មវ ោះលពោះភមូ (ចិឈញ្ា ើម) មាន្ មផុរ   ទ្ន្ល់ឝន្ដូ់ចជា ុំ ី។ 
 ៣២-ឧណហិ សសមីោ មាន្លពោះ ិរហក្ប់ីដូចជាលបោបឈ់ោយក្ាុំង
ឈល ចលស្គបរ់ុងឈរឿងដូចជា លពោះមហក្សលរិយខ៍ដលលទ្ងនូ់្វក្ាុំងលពោះ  ភស្តក្ថ។  
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ន្យ័មយួឈទ្ៀរថាមូលបរបិូណ៌លអដូចជាមកុ្ដ ឬមលូហក្ដូ់ចជាវរទុខដលឈរ
លក្ ឹងឈហ្ើយយក្មក្រមាល់ ពុុំឈន្មោះឈស្គរមូលហក្ដូ់ចជាពពុោះទ្ឹក្ខដល
ឈ ៉ែ ងឈ ើង។ 

3 
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មសចក្តលី អរបសរ់ពោះដ្ម៏ានរពោះភាគសរមាប់ជនមរចើនរបូ 

3 
 ឈៅឈពលឈចញវ ាទ្ី ១ រប ់លពោះដម៏ាន្លពោះភារក្បុងរលឈន្មោះឯង 
លពោះអងាលទ្ងល់ត្វ ់ឈៅរន្ល់ពោះអរហ្ន្ថ ៦០ អងា ខដលមាន្ឈ ចក្ថីថា មាប ល
ភកិ្ខុទាុំងឡាយ រថារររចួឈហ្ើយអុំពីអន្មធ ក្ទ់ាុំងអ ់ ឈទាោះជារប ់ឈទ្វត្វ   
ក្ថ ី ឈទាោះបីរប ់មនុ្ សក្ថី មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយ អបក្ទាុំងឡាយលត្វចឈ់ៅរន្់
ចារកិ្ (រឺល ុក្ ន្ិងន្រិម រាជធ្លន្ី ឈហ្ើយ ខមថង្ម)៌ ជាលបឈោជន្ ៍ ន្ិង 
ឈ ចក្ថី ុខដល់ជន្ជាឈលចើន្ ឈដើមផអីនុ្ឈលគ្នោះដល់ រឝឈល្លក្ ឈដើមផជីា
លបឈោជន្ ៍ ឈដើមផជីារុណ ឈដើមផឈី ចក្ថី ុខដល់ពួក្ឈទ្វត្វ ន្ិងមនុ្ ស  
ទាុំងឡាយខដលឈ ចក្ថីទុ្ក្ខក្ុំពុងខរលរប ងារោ់៉ែ ងខាវ ុំង អបក្ទាុំងឡាយកុ្ុំ
ឈៅពីរន្មក្ត់្វមផវូវខរមយួឈ ើយ អបក្ទាុំងឡាយចូរ ខមថង្ម ៌ ឱរពីឈរាោះបទ្
ឈដើម បទ្ក្ណាថ ល ន្ិងបទ្ចុង អបក្ទាុំងឡាយចូរលបរ នូ្វលពហ្យចរយិ្មដ៌៏
បរ ុិទ្នលបក្បឈោយអរទ ន្ិងពរញ្ជន្ៈដឈ៏ពញបរបិូណ៌ទាុំងអ ់  រឝឈល្លក្
ទាុំងឡាយខដលមាន្្ូលី រឺរាគ្នទ្ិក្ាិឈល រិចក្បុងខភបក្ក្ម៏ាន្  រឝទាុំង
ឈន្មោះន្ឹងស្គប ូន្រ (ចាក្មរាផល) ឈលពោះមនិ្ ន្ស្គថ ប់្ ម ៌  រឝឈល្លក្ 
ទាុំងឡាយអបក្បលមុងលត្វ ់ដឹងនូ្វ្មរ៌ងន់្ឹងមាន្ មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយ 
ចុំខណក្ រថាររក្ន៏្ឹងចូលឈៅរន្ឈ់ ន្មន្ិរម ក្បុងឧរុឈវល្លលបឈទ្  ឈដើមផី
 ខមថង្មខ៌ដរ ។ 
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 មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយ រលលពោះ ុររក្ថី វនិ្យ័លពោះ ុររក្ថីលបរសិ្គឌ ន្ 
ឈៅក្បុងឈល្លក្ ររណ៍ឈន្មោះលបលពឹរថឈៅ ឈដើមផលីបឈោជន្ដ៍ល់ជន្ឈលចើន្ឈដើមផ ី  
ឈ ចក្ថី ុខដល់ជន្ឈលចើន្ ឈដើមផអីនុ្ឈលគ្នោះដល់ពួក្ឈទ្វត្វ ន្ិងមនុ្ សជា
ឈលចើន្ក្បុងឈល្លក្។ មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយចុោះលពោះ ុររដូចឈមថច? មាប លភកិ្ខុ
ទាុំងឡាយ លពោះរថាររឈក្ើរឈ ើងក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះជាអរហ្ន្ថ មាយ  មភុទ្ន លពោះ
អងាបរបិូណ៌ឈោយវជិាជ  ន្ិងចរណៈ លពោះអងាមាន្ដុំឈណើ រលអ លទ្ងល់ជាបចា ់
នូ្វនលរឈល្លក្ លពោះអងាលបឈ ើរឈោយ ីល្លទ្ិរុណរក្បុរាលណាមយួឈ យើគ្នយ ន្ 
លពោះអងាជាអបក្ទូ្ន្មយ ន្នូ្វបុរ ខដលរួរទូ្ន្មយ ន្ ន្ លពោះអងាជាស្គស្គថ នន្ឈទ្វត្វ 
ន្ិងមនុ្ សទាុំងឡាយ លពោះអងាលទ្ងល់ត្វ ់ដឹងនូ្វចរុរារយិ ចា លពោះអងាខលង
វលិមក្រន្ភ់ពងយីឈទ្ៀរ អបក្ទាុំងឡាយឈន្ោះជាលពោះ ុររ ។  
  ន្ឮមក្ថា លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះ ប ួក្បុងរលនន្លពោះក្ សបៈ
 មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់ ជាអបក្មាន្បញ្ញដ   ន្ឈ្ឝើររឈ ើចចុំអក្ក្បុងឈវល្លខដល 
ភកិ្ខុមយួរូបឈរៀន្ឧឈទ្ធ  ភកិ្ខុអងាឈន្មោះឯងឈអៀន្ ឈលពោះររឈ ើចចុំអក្ឈន្មោះ   
ឈទ្ើបមនិ្ឈរៀន្ឧឈទ្ធ មនិ្ឈ្ឝើររស្គឝ ្ោយ។     ឈលពោះក្មយឈន្មោះឈទ្ើបលពោះ  
ចុលវបន្ទក្ៈឈន្ោះប ួប៉ែុឈណាត ោះ ឈក្ើរជាមនុ្ សលៃងរ់លឈល្លក្ឈរៀន្ឈរឿយៗឈៅ 
បទ្ខដលឈរៀន្ឈហ្ើយក្ឈ៏ភវចអ ់ឈៅ  ូមផខីរចុលវបន្ទក្ៈពោោមឈរៀន្គ្នថា
ឈន្មោះអ ់ ៤ ខខក្ឈ៏ៅខរមនិ្ចាុំ លុំោបឈ់ន្មោះ ឈទ្ើបលពោះមហបន្ទក្ៈ អូ   
ចុលវបន្ទក្ៈ ឈន្មោះឈចៀ ឈចញពីវហិរ ឈោយឈពលថា ចុលវបន្ទក្ៈ ឈល្លក្ជា
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អបក្អភព័ឝក្បុងស្គ ន្មឈន្ោះ ឈោយ ៤ ខខ មនិ្អាចឈរៀន្គ្នថាឈន្ោះ ន្ ឈល្លក្
ន្ឹងឈ្ឝើក្ិចានន្បពឝជិរឱរដល់ទ្ីបុំផុរ ន្ដូចឈមថច ចូរឈចៀ ឈចញពីវហិរឈៅ 
ឈលពោះចុលវបន្ទក្ៈមនិ្ល ថាប ជាលរហ្ ទ ឈលពោះឈ ចក្ថីល ឡាញ់លពោះពុទ្ន
ស្គ ន្ម ។ 
 ក្បុងលគ្នឈន្មោះ លពោះមហបន្ទក្ៈ ន្ជាភរថុឈទ្ធ ក្ ៍ (អបក្ខចក្ភរថ) ។ 
ឈពទ្រជវីក្ឈរមារភរររន្ឈ់រឿងលក្អូប ន្ងិផ្ទា ឈឈើជាឈលចើន្ ឈៅរន្អ់មភវន័្
រប ់ខវួន្ បជូាលពោះស្គស្គថ  ស្គថ ប់្ មឈ៌ហ្ើយឈលរក្ចាក្អុំពីអា ន្ៈថាឝ យបងាុំ
លពោះទ្ ពល ឈហ្ើយចូលឈៅរក្លពោះមហបន្ទក្ៈ ួរថា ឈល្លក្មាា  ់ដច៏ឈលមើន្ 
ក្បុង មាប ក្ល់ពោះស្គស្គថ មាន្ភកិ្ខុប៉ែុន្មយ ន្អងា ? លពោះមហបន្ទក្ៈឈពលថា មាន្
លពោះភកិ្ខុលបមាណ ៥០០ អងា ។ 
 ឈពទ្រជីវក្ឈពលថា ឈល្លក្មាា  ់ដច៏ឈលមើន្ នងៃខ អក្ ូមឈល្លក្មាា  ់ 
ន្មុំភកិ្ខុ ៥០០ អងា មាន្លពោះពុទ្នជាលបធ្លន្ ឈៅទ្ទ្ួលភរិខ ក្បុង មាប ក្ ់     
រប ់ខញុ ុំក្រុណាផង។ លពោះឈងរៈឈពលថា ឧ  ក្ ឈ យ្ ោះចុលវបន្ទក្ៈជាអបក្
លៃង ់ មាន្្មម៌និ្លូរល្ល ់បរ ុិទ្ន អាត្វយ ភាពន្ឹងន្ិមន្ថភកិ្ខុដឈ៏  ឈវៀរខរ
ភកិ្ខុចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះ។ លពោះចុលវបន្ទក្ៈ ន្ស្គថ បដូ់ឈចបោះ ឈទ្ើបរិរថា លពោះឈងរៈ
បងលបុ រប ់ឈយើង រលទ្ទ្ួលន្ិមន្ថន្ឈ៍ដើមផភីកិ្ខុទាុំងឡាយ មាន្លបមាណ
ប៉ែុឈណាត ោះ ក្ទ៏្ទ្ួលចុំខណក្ឈយើងទុ្ក្ខផបក្ខាងឈលត បងលបុ រប ់ឈយើងន្ឹង 
មនិ្ឈពញចិរថឈោយឥរ ងសយ័ ឥ ូវឈន្ោះ ឈយើងមាន្លបឈោជន្អ៍ឝីឈោយលពោះ 
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ស្គ ន្មឈន្ោះ ឈយើងន្ឹងឈៅជាលរហ្ ទ ន្ឹងឈ្ឝើបុណរ មាន្ទាន្ជាឈដើម ឈហ្ើយ
ចិញ្ា ឹមជីវរិ។ យបន់ងៃខ អក្លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះឈ្ឝើដុំឈណើ រឈៅពីលពលឹម 
ឈោយរិរថា ន្ឹងជាលរហ្ ទក្បុងឈវល្លឈទ្ៀបភវ ឺ។ 
 លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់បឈមើលឈមើល រឝឈល្លក្  ន្ឈឃើញឈហ្រុឈន្មោះៗឯង 
ឈទ្ើបឈ ថចោងឈៅមុន្ឈល ច ឈហ្ើយ ន្លបថាបឈ់រឈៅឈខាវ ងទាឝ រផុរផវូវ 
ខដលចុលវបន្ទក្ៈឈៅ។ លពោះចុលវបន្ទក្ៈ រលន្ឹងឈដើរឈៅផធោះឈឃើញ         
លពោះស្គស្គថ  ឈទ្ើបចូលឈៅឈហ្ើយថាឝ យបងាុំ ។ 
 លុំោបឈ់ន្មោះ លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់ត្វ ់ន្ឹងលពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះថា      
អបក្ឈៅណាក្បុងឈវល្លឈន្ោះ។ លពោះចុលវបន្ទក្ៈលរបទូ្លថា បពលិរលពោះអងាដ៏
ចឈលមើន្ បងលបុ រប ់ខញុ ុំលពោះអងា បឈណថ ញខញុ ុំ ឈហ្រុឈន្មោះឈហ្ើយ ខញុ ុំលពោះអងាន្ងឹ
ឈៅជាលរ ហ្ទ។ លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់ត្វ ់ថា លពោះចុលវបន្ទក្ៈ ឈ យ្ ោះថាររ   
បពឝជាជ រប ់អបក្ក្បុង មាប ក្រ់ប ់រថាររ លរូវបងលបុ បឈណថ ញឈៅ      
ឈលពោះឈហ្រុអឝី ឈទ្ើបមនិ្មក្ឈៅក្បុង មាប ក្រ់ប ់រថាររមក្ចុោះ លបឈោជន្អ៍ឝី
អបក្ន្ឹងឈៅជាលរហ្ ទ។ អបក្ចូរឈៅ មាប ក្រ់ប ់រថាររ ឈហ្ើយលទ្ងន់្មុំ     
លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈៅ ឱរលពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះអងាុយខាងមុខលពោះរន្នកុ្ដ ិ 
លត្វ ់ថា ចុលវបន្ទក្ៈ អបក្ចូរខបរមុខឈៅទ្ិ ខាងឈក្ើរ ចូរឈៅក្បុងទ្ីឈន្ោះចុោះ 
ឈហ្ើយអខងអល ុំពរច់ា ់ឈៅថា រមជា ហរណំ រមជា ហរណំ  ុំពរជ់ា
ឈលរឿងន្មុ្ំ ូលីឈៅៗ ឈហ្ើយលទ្ងល់បទាន្ ុំពរច់ា ់បរ ុិទ្ន ខដលលទ្ង់
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ត្វក្ខ់រងឈោយរទឹ្និ។ រលឈរលរបទូ្លឈវល្លទ្ទ្ួលភត្វថ ហរឱរលទ្ងល់ជាប 
ឈទ្ើបខហ្ហ្មឈោយភកិ្ខុ ងឃ ឈ ថចឈៅរន្ន់្ិឈវ ន្រ៍ប ់ឈពទ្រជីវក្   
លបថាបឈ់លើអា ន្ៈខដលឈរលរលទុ្ក្ឈហ្ើយ ឯលពោះចុលវបន្ទក្ៈ មវងឹឈមើល
ឈៅលពោះអាទ្ិររ ឈហ្ើយអងាុយអខងអល  ុំពរច់ា ់ឈន្មោះថា រមជាហរណំ       

រមជាហរណំ រលលពោះចុលវបន្ទក្ៈ ក្ុំពុងខរស្គធ បអខងអល ុំពរច់ា ់ឈន្មោះ 
លស្គបខ់រ ុំពរឈ់ន្មោះឈៅហ្យងឈៅ ឈពលឈន្មោះឈទ្ើបលពោះចុលវបន្ទក្ៈររិថា 
 ុំពរច់ា ់ឈន្មោះបរ ុិទ្ននលក្ខលង ខរឈលពោះអាល ័យអរថភាពឈន្ោះ ឈទ្ើប ុំពរ់
ខដលឈៅជាលបលក្រី ឈៅជាឈៅហ្យងោ៉ែ ងឈន្ោះ  ង្កខ រទាុំងឡាយមនិ្ឈទ្ៀងហ្ប៎ 
ឈផថើមវបិ សន្មឈោយររអ ់ឈៅ ន្ិងររវនិ្ម ឈៅ។ លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់ជាប
ថា ចិរថរប ់ចុលវបន្ទក្ៈឈ ើងរន្វ់បិ សន្ម ឈទ្ើបលទ្ងល់ត្វ ់ថា ចុលវបន្ទក្ៈ
អបក្កុ្ុំឈ្ឝើឈ ចក្ថី មាា ល់ថា  ុំពរ ់      ចា ់ឈន្មោះប៉ែុឈណាត ោះជារប ់ឈៅហ្យង 
ឈោយផង់្ ូលី ខរ្ូលី រឺរារៈជាឈដើម ឈន្មោះមាន្ឈៅខាងក្បុង អបក្ចូរន្មុ្ំ ូលី 
រឺរារៈជាឈដើមឈន្មោះឈចញ លទ្ងប់ឈញ្ាញពន្វឺជាអបក្មាន្លពោះរបូរយឈឆ្ម
ល ក្ដ ដូចរងល់បថាបឈ់ៅខាងមុខ  ន្លត្វ ់ លពោះគ្នថាឈន្ោះថាៈ រារៈ ឈៅ
ថា ្ូលី ខរលមអង្ូលីមនិ្ឈៅថា្ូលីឈទ្ ពក្រថា ្ូលីឈន្ោះ ជាឈ យ្ ោះរប ់
រារៈ ភកិ្ខុទាុំងឡាយលោះ្ូលីឈន្មោះ ន្ឈហ្ើយ រខមងឈៅក្បុងស្គ ន្មរប ់
លពោះពុទ្ន ជាអបក្ល  ចាក្្ូលី ឈទា ៈ ឈៅថា ្ូលី ខរលមអងមនិ្ឈៅថា 
្ូលីឈទ្ ពក្រថា្ូលី ជាឈ យ្ ោះរប ់ឈទា ៈ ភកិ្ខុទាុំងឡាយលោះ្ូលីឈន្មោះ
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ឈហ្ើយ រខមងឈៅក្បុងស្គ ន្មរប ់លពោះពុទ្ន ជាអបក្ល  ចាក្្ូលី ឈមាហ្ៈ 
ឈៅថា ្ូលី ខរលមអង្ូលី មនិ្ឈៅថា ្ូលីឈទ្ ពក្រថា ្ូលីឈន្ោះ ជាឈ យ្ ោះ
រប ់ឈមាហ្ៈ ភកិ្ខុទាុំងឡាយ លោះ្ូលីឈន្មោះ ន្ឈហ្ើយរខមងឈៅក្បុងស្គ ន្ម
រប ់លពោះពុទ្នជាអបក្ល  ចាក្្ូលី ។ 
 ក្បុងឈវល្លចបល់ពោះគ្នថា លពោះចុលវបន្ទក្ៈ ឈលមចលពោះអរហ្រថលពមទាុំង
បដិ មមទិា បិដក្ទាុំង ៣ មក្ល ក្ដដល់លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះលពមឈោយ   
បដិ មមទិាទាុំងឡាយ។ 
  ន្ឮថា ក្បុងរលមុន្លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះជាលពោះរាជា ក្ុំពុងឈ្ឝើ
លបទ្ក្សណិលពោះន្ររ រលឈញើ  ន្ហូ្រឈចញពីលពោះន្ល្លដ (ថាៃ  )      
ឈទ្ើបយក្ ុំពរស់្គដក្ខដលបរ ុិទ្នជូរលពោះន្ល្លដ  ុំពរស់្គដក្ ក្ ៏ន្
ឈៅហ្យងឈៅ លពោះរាជាឈន្មោះលទ្ង ់ន្អន្ិចា ញ្ញដ  ឈោយភាពមនិ្ឈទ្ៀងថា 
 ុំពរស់្គដក្ខដលបរ ុិទ្នខបបឈន្ោះ លោះលបលក្រីឈដើម ឈៅជាឈៅហ្យងឈលពោះ
អាល ័យរាងរយឈន្ោះ  ង្កខ រទាុំងឡាយមនិ្ឈទ្ៀងហ្ប៎ ឈោយឈហ្រុឈន្មោះ 
 ុំពរជ់ាឈលរឿងន្មុ្ំ ូលីឈចញឈៅប៉ែុឈណាត ោះ ក្ឈ៏ក្ើរជាបចាយ័ដល់លពោះ       
ចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះ។ 
 ចុំខណក្ឈពទ្រជីវក្ឈរមារភររ ន្មុំយក្ទ្ឹក្ទ្ក្ខិឈណាទ្ក្ចូលឈៅថាឝ យ
លពោះទ្ ពលលពោះស្គស្គថ  លទ្ងយ់ក្លពោះហ្ ថបិទ្ លរ ឈោយលត្វ ់ថា ជីវក្ 
ក្បុងវហិរមនិ្មាន្ភកិ្ខុឬ? លពោះមហបន្ទក្ៈលរបទូ្លថា បពិលរលពោះអងាដ៏
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ចឈលមើន្ ក្បុងវហិរមាន្ភកិ្ខុឬលពោះអងា? លពោះស្គស្គថ លត្វ ់ថា ជីវក្មាន្ភកិ្ខុ។ 
ឈទ្ើបឈពទ្រជីវក្បញ្ជូ ន្បុរ មាប ក្ឈ់ៅឈោយពក្រថា ន្មយ លប ិន្ឈបើោ៉ែ ង
ឈន្មោះ អបក្ចូរឈៅ ម៉ែោងឈទ្ៀរ ចូរដងឹថា ក្បុងវហិរមាន្ភកិ្ខុ ឬមនិ្មាន្ខណៈ
ឈន្មោះ លពោះចុលវបន្ទក្ៈរិរថា បងលបុ ឈយើងន្ិោយថា ក្បុងវហិរមនិ្មាន្ភកិ្ខុ 
ឈយើងន្ឹងលបរ  ភាពខដលភកិ្ខុទាុំងឡាយ មាន្ឈៅក្បុងវហិរ ដល់បងលប ុ
រប ់ឈយើងឈន្មោះ ឈហ្ើយបណាថ លឲ្រអមភវន័្ទាុំងអ ់ ឈពញឈៅឈោយភកិ្ខុ
ទាុំងឡាយប៉ែុឈណាត ោះ ភកិ្ខុមយួពួក្ឈ្ឝើចីវរក្មយ ភកិ្ខុមយួពួក្ឈ្ឝើក្មយ រលឺជលក្ច់ីវរ 
ភកិ្ខុមយួពួក្ឈ្ឝើររស្គឝ ្ោយ ឈល្លក្ន្ិមិយរភកិ្ខុ ១០០០ រូប ខដលដូចគ្នប ន្ឹង
គ្នប ោ៉ែ ងឈន្ោះ បុរ ឈន្មោះឈឃើញភកិ្ខុ ន្នឹក្ ន្មន បក់្បុងវហិរ ឈទ្ើបលរ បឈ់ៅ
ល បឈ់ពទ្រជីវក្ថា បពិលរអបក្លបុ  ក្បុងអមភវន័្ទាុំងមូលឈពញឈោយភកិ្ខុ
ទាុំងឡាយឈន្មោះឯង។ 
 លពោះឈងរៈ ក្ន៏្មិយរិអរថភាពទាុំងពន្ ់ ( ុទ្នខរ) លពោះចុលវបន្ទក្ៈ រងឈ់ៅ
ក្បុងអមភវន័្ដរុ៏ងឈរាចន្ ៍រហូ្រដល់លបរ ឈវល្ល (ភរថ) ឱរលជាបរល។ 
 លុំោបឈ់ន្មោះ លពោះស្គស្គថ លត្វ ់ន្ឹងបុរ ឈន្មោះថា អបក្ចូរឈៅវហិរ 
ឈពលថា លពោះស្គស្គថ លត្វ ់ឈៅភកិ្ខុឈ យ្ ោះចុលវបន្ទក្ៈ រលបុរ ឈន្មោះឈៅ
ឈពលោ៉ែ ងឈន្ោះឈហ្ើយ មារទ់ាុំងមយួពន្ត់្វុំងឈ ើង ថា អាត្វយ ឈ យ្ ោះ  
ចុលវបន្ទក្ៈៗ បុរ ចូលឈៅលរបទូ្លថាបពិលរលពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ភកិ្ខុទាុំង
ឈន្មោះឈ យ្ ោះចុលវបន្ទក្ៈទាុំងអ ់ ។ លពោះស្គស្គថ លត្វ ់ថា លប ិន្ឈបើោ៉ែ ង
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ឈន្មោះ អបក្ចូលឈៅចាបន់ដភកិ្ខុខដលន្ោិយថា អាត្វយ ឈ យ្ ោះថាចុលវបន្ទក្ៈ 
ភកិ្ខុដឈ៏  ន្ឹងអន្ថរធ្លន្ឈៅបុរ ឈន្មោះ ន្ឈ្ឝើត្វមោ៉ែ ងឈន្ោះ ក្បុងឈពលឈន្មោះ
ឯង ភកិ្ខុលបមាណ ១០០០  ន្អន្ថរធ្លន្ រឈ់ៅ លពោះឈងរៈ ន្ឈៅជាមយួ
បុរ ឈន្មោះ ក្បុងឈវល្លខដល ឈលមចភរថក្ិចា លពោះស្គស្គថ លត្វ ់ឈៅឈពទ្រជីវក្
មក្ថា ជីវក្ អបក្ចូរទ្ទ្លួ លររប ់ចុលវបន្ទក្ៈ លពោះចុលវបន្ទក្ៈ ន្ឹងឈ្ឝើ
អនុ្ឈមាទ្ន្មដល់អបក្។ ឈពទ្រជីវក្ ន្ឈ្ឝើត្វមោ៉ែ ងឈន្មោះ លពោះឈងរៈបន្វឺនូ្វ
 ីលន្មទ្ ដូចជារាជ ីហ៍្ដម៏ាន្ក្មាវ ុំង អាចឈ្ឝើឱរបិដក្ទាុំងបីក្ឈលមើក្  
ោបញ័់រ ឈ្ឝើអនុ្ឈមាទ្ន្ម លពោះស្គស្គថ ឈ ថចឈលរក្ចាក្អា ន្ៈ មាន្ភកិ្ខុ
 ងឃជាបរវិារោងឈៅរន្ល់ពោះវហិរ រលភកិ្ខុទាុំងឡាយ ខមថងវរថឈល ច
ឈហ្ើយ ឈ ថចឈលរក្ចាក្អា ន្ៈ លទ្ងល់បថាបឈ់រពីមុខលពោះក្មយោឌ ន្      
លទ្ង ់ ឱរភកិ្ខុឈៅឈហ្ើយ លទ្ងចូ់លឈៅរន្ល់ពោះរន្នកុ្ដ ិ ខដលអបឈ់ោយឈលរឿង
លក្អូប ដម៏ាន្ក្វិន្លក្អូប ឈហ្ើយលទ្ងចូ់ល ីហ្ឈ យោ ឈោយលទ្ងឈ់ផអៀងឈៅ
ខាងស្គថ ុំ។ 
 លគ្នមយួ ក្បុងឈវល្លល្លៃ ច ភកិ្ខុទាុំងឡាយលបជុុំគ្នប លរបខ់ផបក្ ក្បុងឈរាង្មយ
 ភា អងាុយដូចជាវាុំងន្ន្ ុំពរក់្មភលលក្ហ្ម ល រពនឈរឿងលពោះរុណរប ់
លពោះស្គស្គថ ថា អាវុឈស្គទាុំងឡាយ លពោះមហបន្ទក្ៈ មនិ្ដឹងអ្ោល ័យ
រប ់លពោះចុលវបន្ទក្ៈ មនិ្អាចឱរឈរៀន្គ្នថាមយួ ក្បុងឈវល្ល ៤ ខខ ទាញឈចញ
ពីវហិរ ឈោយឈពលថាលពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្ោះលៃងឈ់មវ មនិ្ឆ្វ រ                   
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ខរលពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់ ន្លបទាន្ លពោះអរហ្រថលពមឈោយបដិ មមទិា
ដល់លពោះចុលវបន្ទក្ៈឈន្មោះក្បុងចឈន្មវ ោះ ឈលមចភក្ថក្ចិា ឈលពោះលពោះអងាជា      
លពោះ្មយរាជាដក៏្ុំពូលបិដក្ទាុំង ៣ មក្លពមឈោយបដិ មមទិាន្ រួរអស្គា ររ 
ឈ យ្ ោះថា ពុទ្នបលវ័ងា្ុំមហស្គល។ លុំោបឈ់ន្មោះឯង លពោះមាន្លពោះភារលទ្ង់
លជាប    ឈ ចក្ថីនន្ឈរឿងឈន្ោះ ក្បុងឈរាង្មយ ភា លទ្ងល់ពោះរលមោិះថា នងៃឈន្ោះ 
រថារររួរឈៅឈទ្ើបឈ ថចឈលរក្ចាក្ពុទ្នឈ យោ លទ្ងដ់ណថ បច់ីវរពីរជាន្់
ខដលមាន្ពណ៌លក្ហ្មលអ លទ្ងច់ងររឹនូ្វវរទពន្នដូចឈផវក្បឈន្មធ រ លទ្ងហ់្៊ាុម
មហចីវរខាប រលពោះ ុររជាមយួន្ឹង ុំពរក់្មភលពណ៌លក្ហ្ម លទ្ងឈ់ចញ
ចាក្ពីលពោះរន្នកុ្ដិដម៏ាន្ក្វិន្លក្អូប ោងឈៅរន្ឈ់រាង្មយ ភា ឈោយ
 ភាពស្គអ រ អុំ មាន្ដុំឈណើ រដូចជាដុំរដីល៏បឈ ើរ ន្ិងដូចជារាជ ីហ៍្ ឈោយ
ពុទ្នលីល្ល ខដលមនិ្មាន្ទ្ីបុំផុរ ឈទ្ើបឈ ថចចូលឈៅរន្ពុ់ទាន  ន្ៈ ខដលឈរ
លរលទុ្ក្ ឈហ្ើយ ន្បឈញ្ាញឆពឝណត រងសមីាន្ពណ៌ ៦ លបររ ដូចលទ្ងោុ់ុំង
នផធទ្ឈន្វឱររញ្ជួ យ ន្ិងដូចពន្វឺលពោះអាទ្ិររបឈញ្ាញរ យីដល៏ ទ្ន្ ់ ឈលើក្ុំពូលភបុំ
យុរន្នរដូឈចាប ោះ។ ឈហ្ើយលទ្ងល់បថាបឈ់ៅឈលើអា ន្ៈ រលលពោះ មាយ  មភុទ្នជា
មាា  ់ឈ ថចោងមក្ដល់  ឈទ្ើបភកិ្ខុ ងឃបញ្ឈបរ់រពិភាក្ា ឈហ្ើយក្ឈ៏ៅ
ឈ ៃៀម។ 
 លពោះស្គស្គថ  លទ្ង ់មវងឹឈមើលបរ ័ិទ្ឈោយលពោះទ្យ័ក្រុណា លទ្ងល់ពោះ
រលមោិះថា បរ ័ិទ្ឈន្ោះលអឈហ្ើយ  ុំឈ ងក្អក្ក្ណាថ  រប ់ ភកិ្ខុមយួរូបក្ម៏និ្
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មាន្ ភកិ្ខុទាុំងពួងឈន្ោះមាន្ឈ ចក្ថីឈគ្នរព ឈោយឈ ចក្ថីឈគ្នរពក្បុងលពោះពុទ្នជា
មាា  ់ ខដលឈរជោះរប ់លពោះពុទ្នជាមាា  ់ លរបល់រងឈហ្ើយ រលរថាររ
អងាុយមនិ្ឈពលអ ់ក្បផ ភកិ្ខុទាុំងឡាយក្ម៏និ្ន្ិោយឈ ើយ ឈពលឈ ើង
មុន្ រថារររួរដឹងចា ់រថាររន្ឹងឈពលមុន្ ឈទ្ើបលត្វ ់ឈៅភកិ្ខុ
ទាុំងឡាយ ឈោយលពោះ ូរឈ ៀងដូចជា ុំឈ ងលពហ្យដព៏ីឈរាោះ លត្វ ់ថា     
មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយ ឥ ូវឈន្ោះ ពួក្អបក្អងាុយលបជុុំគ្នប ឈោយឈរឿងអឝី ឈរឿងអឝី
ខដលពួក្អបក្ន្ិោយគ្នប មនិ្ទាន្ោ់ចឈ់ល ច ភកិ្ខុទាុំងឡាយលរបទូ្លថា 
បពិលរលពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ខញុ ុំលពោះអងាទាុំងឡាយអងាុយឈៅទ្ីឈន្ោះ មនិ្ឈពល
រិរចាេ ន្ក្ថាោ៉ែ ងដនទ្ឈ ើយ ខរអងាុយពណ៌ន្មលពោះរុណទាុំងឡាយរប ់
លពោះអងាប៉ែុឈណាត ោះថា អាវុឈស្គទាុំងឡាយ លពោះមហបន្ទក្ៈមនិ្ដឹងនូ្វ
អ្ោល ័យរប ់លពោះចុលវបន្ទក្ៈ មនិ្អាចឱរឈរៀន្គ្នថាមយួឈោយ ៤ ខខ 
ទាញឈចញពីវហិរឈោយឈពលថា ចុលវបន្ទក្ៈឈន្ោះលៃងឈ់មវ  ខរលពោះ
 មាយ  មភុទ្ន ន្លបទាន្លពោះអរហ្រថ លពមទាុំងបដ ិមមទិាដល់លពោះចុលវបន្ទក្ៈ
ឈន្មោះ ក្បុងចឈន្មវ ោះភរថឈន្មោះខរមថង ឈលពោះលពោះអងាជា្មយរាជាដក៏្ុំពូលអស្គា ររ 
ឈ យ្ ោះថា ក្មាវ ុំងរប ់លពោះពុទ្នទាុំងឡាយ្ុំនលក្ខលង លពោះស្គស្គថ លទ្ង ់ន្
ស្គថ បព់ក្រ រប ់ភកិ្ខុទាុំងឡាយឈហ្ើយ លត្វ ់ថា មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយ 
ចុលវបន្ទក្ៈ ឈលមចដល់ភាពជា្ុំក្បុង្មទ៌ាុំងឡាយឥ ូវឈន្ោះឈលពោះអាល ័យ
រថាររ ខរក្បុងរលមនុ្ ចុលវបន្ទក្ៈ ឈន្ោះដល់ភាពជា្ុំក្បុងឈភារៈ
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ទាុំងឡាយ ក្ឈ៏លពោះអាល ័យរថាររ។ ឈទ្ើបភកិ្ខុទាុំងឡាយទូ្លអារា្ន្ម
លពោះមាន្លពោះភារ ឈដើមផលីត្វ ់ ខមថងឈរឿងឈន្មោះឱរជាក្ច់ា ់    លពោះមាន្
លពោះភារលទ្ង ់ន្ឈ្ឝើឈហ្រុក្បុងរវាងភព  ខដលបិទ្ ុំង ឱរល ក្ដដូចរឈៅៈ 
 ក្បុងអរីររល លពោះ ទ្លពហ្យទ្រថ លរបល់រងរាជរ មផរថិ ឈៅក្បុងលក្ុង
ពរាណ ី ក្បុងខដន្រ ី លពោះឈព្ិ រឝឈក្ើរឈៅក្បុងលរកូ្លឈ ដឌី ចឈលមើន្   
វយ័ឈហ្ើយ  ន្ទ្ទ្លួរុំខណងជាឈ ដឌី  ន្ឈ យ្ ោះថា ចុលវក្ឈ ដឌ ី     
ចុលវក្ឈ ដឌីឈន្មោះជាបណឍិ រ វ្  នវ ដឹងក្បុងន្មិរិថទាុំងពួង នងៃមយួ ចុលវក្
ឈ ដឌីឈន្មោះឈៅរន្ទ់្ីបលមុងលពោះរាជា ឈឃើញក្ណថុ រង្កបក់្ណាថ លងបល់រិរឈរបរ 
ន្ក្ខរថបញក្សខណៈឈន្មោះ ឈហ្ើយឈពលពក្រថា កុ្លបុរថអបក្មាន្ខភបក្ រឺបញ្ញដ  
អាចយក្ក្ណថុ រមយួឈន្ោះឈៅឈ្ឝើររចិញ្ា ឹមភរោិ ន្ឹងលបក្បររង្ករ ន្ ។ 

3 
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ពុទធកាល 

3 
 ពុទ្នបរ ័ិទ្ជាអបក្រក្ាលពោះពុទ្នស្គ ន្ម លរូវខរ ន្ដឹងអុំពដីុំឈណើ រនន្
ពងាវត្វរក្បុងលពោះពុទ្នខវោះៗ ឈដើមផងី្កយល ួលក្បុងររខងរក្ា ន្ិង ន្លជោះថាវ
ររឹខរខាវ ុំងឈោយអុំណាច ន្ដឹង អុំពីររលត្វ ់ដឹងរប ់លពោះពុទ្ន។ 
 ពុទ្នរល ឬ រឺរលខដលលពោះពុទ្នលទ្ងរ់ងល់ពោះជន្យឈៅក្ ៏ឬឈៅ ន្ថា 
ឈព្ិរលឬ ឈព្ិ មយ័ក្ ៏ន្។ ឈព្ិរលនន្លពោះ ក្រមនុ្ី ពឝញ្ដូ ពុទ្ន 
មាន្ ៤៥ លពោះវ ាខបងខចក្ជា ៣  ង្កា ររ់ឺ៖ 
 ១-រាបព់ីឆ្ប ុំខដលលពោះអងា ន្លត្វ ់ដឹងមក្ដល់ឆ្ប ុំទ្ី ១៥ ឈៅថា
បឋមឈព្រិល (រឺជារលខាងឈដើម)។ 
 ២-រាបព់ីលរឹមឆ្ប ុំ ១៦ ដល់ឆ្ប ុំទ្ី ៣០ ឈៅថាមជឃមិឈព្ិរល។ 
 ៣-រាបព់ីលរឹមឆ្ប ុំ ៣១ ដល់ឆ្ប ុំទ្ី ៤៥ ឈៅថាបចេិមឈព្ិរល។ 
 លទ្ងចូ់លបរនិ្ិពឝ ន្ក្បុងឆ្ប ុំទ្ី ៤៥ ឈន្ោះ,បូក្រមួលពោះជន្យពីរលលទ្ងម់និ្
ទាន្ ់ន្លត្វ ់ជាលពោះពុទ្នឈៅឈ ើយចុំន្ួន្ ៣៥ ឆ្ប ុំផសុំផងលរូវជា ៨០ វ ា
ឆ្ប ុំររ។់  ូមពុទ្នបរ ័ិទ្ចូល ិក្ាក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្មឈោយឈ ចក្ថីឈ្ឝើ
ទុ្ក្ក្បុងចរិថឈដើមផជីាលបឈោជន្ ៍ មោ៉ែងឈទ្ៀរជាររ ុំខាន្ឈ់ន្មោះ រឺឈយើងទាុំង
អ ់គ្នប  ន្ដឹងអុំពីដុំឈណើ ររប ់លពោះពុទ្ន ខដល ន្ឆវងររឧ់ប រាជាឈលចើន្
ក្បុងជីវរិរ ់ឈៅលបចាុំនងៃរប ់លពោះអងា មាន្ឈពលខវោះក្ជ៏បួនូ្វឈ ចក្ថីទុ្ក្ខ
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លុំ ក្ មាន្ឈពលខវោះក្ជ៏បួនូ្វឈ ចក្ថី ុខត្វមផវូវរយ ន្ិងត្វមផវូវចិរថរប ់
លពោះអងាឈទ្ៀរផង មនិ្ខរប៉ែុឈណាត ោះឈទ្ លពោះអងា ន្ពោោមរក្្មជ៌ាឈលចើន្ក្បុង
ររបង្កហ រប់ឈលងៀន្ពុទ្នបរ ័ិទ្ លពមទាុំងភកិ្ខុ ភកិ្ខុន្ ី ស្គមឈណរ ស្គមឈណរ ី
លពមទាុំងពុទ្នបរ ័ិទ្ជាឈលចើន្ឈទ្ៀរ ឱរ ន្លត្វ ់ដឹងនូ្វអមរ្ម ៌ន្។ 

3 
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ពុទធក្ិចចរបសរ់ពោះសមាម សមពុទធ 

3 
 ឈៅឈពលខដលឈយើងទាុំងអ ់គ្នប   ន្អាន្អុំពី ពុទ្នរលរប ់លពោះអងា
ឈហ្ើយឈន្មោះ ឈពលឈន្ោះឈយើងន្ឹង ន្ដងឹអុំពីក្ិចារររប ់លពោះអងាខវោះៗ ទុ្ក្ជា
មនិ្ ន្ ិក្ាពិស្គថ រោ៉ែ ងណាក្ឈ៏ោយ ខរ ូមពុទ្នបរ ័ិទ្ ិក្ានូ្វពុទ្នក្ចិា
រប ់លពោះអងាឈោយ ឈងខបឈន្ោះចុោះ។ 
 ក្ិចារប ់លពោះពុទ្ន រឺរររវល់ លមាបល់ពោះ ពឝញ្ដូ ពុទ្ន មាន្ឈ ថចោង
ឈចញឈៅបិណឍ  រពីលពឹក្លពលឹម ន្ងិលទ្ងល់ត្វ ់ ខមថង្មដ៌ល់ពុទ្នបរ ័ិទ្
ជាឈដើម។  រឯីក្ិចារប ់លពោះពុទ្នឈន្មោះមាន្ ៥ ោ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១-បុមរភតតក្ិចច ក្ិចាខដលលពោះពុទ្នលរវូបុំឈពញក្បុងឈពលមុន្ភរថ រឺត្វុំង
ពីឈពល អរុណរោះឈៅទ្ល់ន្ឹងឈពលនងៃលរង ់រឺលទ្ងប់ិណឍ  រ។ 
 ២-បចាឆ ភតតក្ិចច ក្ិចាខដលលពោះពុទ្នលរវូបុំឈពញក្បុងឈពលឈលរយភរថ រឺ
ត្វុំងពីនងៃលរងឈ់ៅទ្ល់ន្ឹងឈពលល្លៃ ច លទ្ង ់ខមថង្ម)៌។ 
 ៣-បរមិយាមក្ិចច ក្ិចាខដលលពោះពុទ្នលរូវបុំឈពញក្បុងោមខាងឈដើមនន្
រាលរី រឺត្វុំងពីឈពលលពលបឈ់ៅទ្ល់ន្ឹងឈពលក្ណាថ លអលធ្លលរ (លទ្ងល់បទាន្
ឱវាទ្ដល់ភកិ្ខុ ងឃទាុំងឡាយ)។ 
 ៤-មជឈមិយាមក្ិចច ក្ិចាខដលលពោះពុទ្នលរូវបុំឈពញក្បុងោមក្ណាថ ល
នន្រាលរី រឺឈពលក្ណាថ លអលធ្លលរលទ្ងឈ់ឆវើយបញ្ញហ ឈទ្វត្វមក្ស្គក្ ួរ។ 
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 ៥-បចឆិមយាមក្ិចច ក្ិចាខដលលពោះពុទ្នលរូវបុំឈពញក្បុងោមខាងចុងនន្
រាលរី រឺត្វុំងពីឈពលបន្មធ បអ់ុំពីក្ណាថ លអលធ្លលរឈៅទ្ល់ន្ឹងឈពលអរុណរោះ 
(លទ្ងល់រូវឈមើល រឝឈល្លក្ខដល ន្ឹងអាច ឈលមច្ម ៌ ខដលររួលពោះអងាឈៅ
ឈល   ឬមនិ្ឈៅឈល  )។ ក្បុងអដឌក្ថា្មយបទ្ ខមថងថា     លពោះអងា
លបឈមើល ឈមើលឧបន្ិ សយ័ រឝក្បុងមយួយបព់ីរដង រឺក្បុងឈពលជិរភវមឺថង 
ឈពលល្លៃ ចមថង។ ឈពលជិរភវលឺទ្ងល់បឈមើល ពីក្ណាថ បម់ារច់លក្វាលរហូ្រមក្
ទ្ល់លពោះរន្នកុ្ដិ, ឈពលល្លៃ ចលទ្ងល់បឈមើល ឈមើលពីលពោះរន្នកុ្ដ ិរហូ្រដល់ឈៅ
ក្ណាថ បម់ារច់លក្វាល។ 
 ពុទ្នភា ិរៈ បុពវមណហ  បិណឌ ាតញ្ច សាយមណហ  ធមមមមទសនំ ប
មទាមស ភិក្ខឱុហទំ អឌ្ឍរមតត មទវបញហ នំ បចចូមសវ គមត កាមល ភ
ព្វវ ភមពវ វិមោក្នំ ឯមត បចចវិមធ ក្ិមចច វិមសាមធតិ មុនិបុងាមហតិ។ 

លពោះ មាយ  មភុទ្នជាចមផងជាងអ ់អបក្ល ជញ លទ្ងជ់លមោះនូ្វពុទ្នក្ចិាទាុំងឡាយ
៥ លបររឈន្ោះ រកឺ្បុងឈពលលពឹក្លទ្ងឈ់ ថចឈៅបិណឍ  រ ១ ក្បុងឈពលល្លៃ ច
លទ្ង ់ខមថង្មឈ៌ទ្ ន្ម១ ក្បុងឈពលលពលបល់ទ្ងល់បទាន្ឱវាទ្ដល់ពួក្ភកិ្ខុ១
ក្បុងឈពលអលធ្លលរលទ្ងឈ់ោោះលបស្គប នន្ឈទ្វត្វ១ ក្បុងឈពលជិរភវលឺទ្ងល់បឈមើល
ឈមើលនូ្វ រឝឈល្លក្ខដលរួរលត្វ ់ដឹង ន្ិងមនិ្រួរលត្វ ់ដឹង១។ 

3 
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រពោះពុទធគុណ 

3 
 មាន្ពុទ្នបរ ័ិទ្ ជាឈលចើន្ខដលធ្លវ បខ់រ ន្ ូលរនូ្វ្ម ៌រឈ ើររុណ
រប ់ មាយ  មភុទ្ន ប៉ែុខន្ថមនិ្ ន្ដងឹអុំពីឈ ចក្ថខីលប ដូឈចបោះឈហ្ើយក្ឈ៏ចោះខរ    
 ូ្រៗឈៅ មនិ្ដឹងជាមាន្ឈ ចក្ថីខលបោ៉ែ ងណាឈន្មោះឈទ្។ 
 ទុ្ក្ខរ្មឈ៌ន្ោះ មនិ្ ន្ពិស្គថ រោ៉ែ ងណាក្ឈ៏ោយខរជាចុំខណក្មយួ
 លមាបពុ់ទ្នបរ ័ិទ្ជាអបក្ ន្ចូលមក្រន្ល់ពោះពុទ្នស្គ ន្មងយីៗ ង្កយ
ល ួល ក្បុងររ ិក្ាយល់ដឹងអុំពីរុណរប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នមយួចុំខណក្
ខដរ  ូមោរិឈោមអាន្ឈ ចក្ថី ន្ិងយក្ចរិថទុ្ក្ោក្ឈ់ោយឈគ្នរពចុោះ..  
ពុទ្នរុណ រជឺាឈ ចក្ថីលអរប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នមាន្ ១០ ោ៉ែ ងរឺ៖ 
 ១.ឥតិបិ មសា ភគហ អរហ ំ លពោះដម៏ាន្លពោះភារអងាឈន្មោះលទ្ងល់ពោះ
ន្មមថា អរហ្ុំ ឈលពោះលពោះអងាឆ្ៃ យចាក្ ឹក្ លរូវ ឈពលរឺក្ិឈល លពមទាុំង
វា ន្ម រឺរយបឈោរ ន្ិងវចីបឈោរ។ 
 ២.សមាម សមពុមទាធ  លទ្ងល់ពោះន្មមថា  មាយ  មភុឈទាន  ឈលពោះលពោះអងា
លត្វ ់ដឹងនូ្វឈញយរ្មទ៌ាុំងពួងឈោយលបនព ចុំឈពោះលពោះអងាឥរមាន្លរ ូ   
អាចាររណាលបឈៅលពោះអងាឈ ើយ ។ 
 ៣.វិជាជ ចរណសមបមន្ថន  លទ្ងល់ពោះន្មមថា វជិាជ ចរណ មផឈន្មប  ឈលពោះ
លពោះអងា បរបិូណ៌ឈោយវជិាជ  ៣ ន្ងិវជិាជ  ៨ ន្ិងចរណៈ ១៥ ។ 
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 ៤.សគុមតា លទ្ងល់ពោះន្មមថា  ុរឈត្វ ឈលពោះលពោះអងាមាន្ដុំឈណើ រលអ 
ោងឈៅរន្ ុ់ន្ធរស្គទ ន្ រឺអមរមហន្ិពឝ ន្។ 
 ៥.មោក្វិទូ លទ្ងល់ពោះន្មមថា ឈល្លក្វទូិ្ ឈលពោះលពោះអងាលជាបលចា ់នូ្វ
នលរឈល្លក្។ 
 ៦.អនុតតមរា លទ្ងល់ពោះន្មមថា អនុ្រថឈរា ឈលពោះលពោះអងាលបឈ ើរឈោយ
 ីល្លទ្ិរុណរក្បុរាលណាមយួឈ យើគ្នយ ន្។ 
 ៧.បុរសិទមមសារថ ិ លទ្ងល់ពោះន្មមថា បុរ ិទ្មយស្គរងិ ឈលពោះលពោះអងា
ជាអបក្ទូ្ន្មយ ន្នូ្វបុរ ខដលមាន្ឧបន្ ័ិសយរួរន្ឹងទូ្ន្មយ ន្ ន្។ 
 ៨.សតាថ  មទវមនុសានំ លទ្ងល់ពោះន្មមថា  ត្វទ  ឈទ្វមនុ្ ាន្ុំ 
ឈលពោះលពោះអងាជាស្គស្គថ ចាររនន្ឈទ្វត្វ ន្ិងមនុ្ សទាុំងឡាយ។ 
 ៩.ពុមទាធ  លពោះអងាលត្វ ់់ដងឹនូ្វចរុរារយិ ចា ឈហ្ើយោុុំងអបក្ដនទ្ឱរ
លត្វ ់ដឹងផង។ 
 ១០.ភគហ លពោះអងាមាន្ដុំឈណើ រឈៅរន្ន់លរភព ខាជ ក្ឈ់ចាលឈហ្ើយ រឺ
ថា លពោះអងាមនិ្លរ បឈ់ក្ើរឈទ្ៀរឈ ើយ។ 
 រររលឹក្ដល់រុណរប ់លពោះ មាយ  មភុទ្ន ខដលឈៅថាពុទាន នុ្ សរ ិ
មនិ្ខមន្ ុំឈៅររឈលើក្យក្ពក្រណាមយួ មក្ទ្ឈន្ធញស្គឝ ្ោយ ទាុំងខដល
មនិ្ដឹងថា ឈរើពក្រន្ីមយួៗឈន្មោះមាន្ន្យ័ោ៉ែ ងណាឈន្មោះឈទ្ ត្វមពរិឈៅ 
រររឭក្ដល់រុណរប ់លពោះ មភុទ្ន រឺឈៅលរងរ់រយល់ ឈហ្ើយពិចារណា
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ត្វម មរទភាពនន្ ទាន  ន្ិងបញ្ញដ រហូ្រឈក្ើរឈ ចក្ថី ៃបច់ិរថ ឃ្លវ រឆ្ៃ យពី
 បទាុំងពួង។ ឈន្ោះឈៅថា ពុទាន នុ្ សរ ិ ខដលខលបថា រររលឹក្ឈរឿយៗដល់
លពោះ មាយ  មភុទ្ន មនិ្ខមន្ឈៅលរងរ់រទ្ឈន្ធញ ពុទាន នុ្ សរិ ឬអរហ្ុំ ទាុំងខដល
មនិ្ ន្យល់ដល់ពុទ្នរុណឈន្មោះឈ ើយ។ 
 លពោះន្មមរប ់លពោះ មាយ  មភុទ្ន អាចរវ យជាទ្ីត្វុំងនន្ឈ ចក្ថី ៃបច់រិថ 
ន្ិងឈ្ឝើឱរអបក្ន្ឹក្ឈឃើញមាន្ឈ ចក្ថីរកី្រាយ លជោះថាវ ឈក្ើរបុណរកុ្ លឈផសងៗ 
ោ៉ែ ងណាមញិ មនុ្ សឈយើងក្រ៏ួរខរឈរៀន្ត្វមលពោះអងា លរងខ់ដលថា ឈពល
ខដលឈរន្ឹក្ដល់ឈយើងរលណា ក្ឈ៏ក្ើរឈ ចក្ថី ុខរយ  បាយចិរថ មនិ្
ឈតថ លក្ហយចិរថ។ 

3 
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បុណយកតងជួយអនក្កដ្លរបរពឹតតលអ 

3 
 ឈយើង ន្ ិក្ាអុំពីទ្ឈងឝើលអរប ់ខវួន្ឈយើងឈហ្ើយ ខរមាន្បរុាលខវោះ
យល់លច ុំថាឈ្ឝើលអឈហ្ើយបុណរមនិ្ជួយ  មាន្អបក្ខវោះឈទ្ៀរឈពលថាមនិ្
ចាុំ ចឈ់្ឝើបុណរឈទ្ឈលពោះបុណរមនិ្ជួយ ឈយើងឈ ើយខុំឈ្ឝើអីឝ ទាុំងអ ់ឈន្ោះ
ឈហ្ើយជាបញ្ញហ ោ៉ែ ងខាវ ុំងបុំផុរក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្ម។  
 ត្វមឈ ចក្ឋីពិរបុណរខរងជួយ ឈយើងជាន្ិចា ដូចជាគ្នថាលពោះពុទ្នលទ្ង់
 ខមថង សមុោ បញុ្ោសស ឧចចមយា ររ ន្សុំបុណរខរងន្មុំមក្នូ្វ      
ឈ ចក្ថី ុខ។ 

ក្បុងលពោះវ ាទ្ី ៨ លពោះដម៏ាន្លពោះភារ លទ្ងរ់ងចាុំវ ាក្បុង         
ឈភ ក្ឡាវន័្ភរាជន្បទ្ ខណៈខដលលពោះស្គស្គថ លទ្ងរ់ងក់្បុងឈភ ក្ឡាវន័្               
លពោះអនុ្រុទ្នស្គប ក្ឈ់ៅក្បុង ចីន្វងសទាយវន័្ លពោះអងាលទ្ងល់ជាបបរវិរិក្ារប ់
លពោះអនុ្រុទ្នខណៈខដលក្ុំពុងពិចារណា្ម ៌ ឈទ្ើបោងឈៅល ក្ដចុំឈពោះមុខ
លពោះអនុ្រុទ្ន ក្បុងវហិរ  លត្វ ់ថាលអឈហ្ើយអនុ្រុទ្នខដលអបក្លរិោះរោិះ មហវរិក្ាថា 
្មឈ៌ន្ោះជា្មរ៌ប ់បុរាលអបក្មាន្ឈ ចក្ថីល ថាប រិច ១ រប ់អបក្ ឈន្មថ   
១ រប ់អបក្ ៃបស់្គៃ រ ់ ១ រប ់អបក្ល រពនពោោម ១ រប ់អបក្មាន្ រិ
ត្វុំងមាុំ ១ រប ់អបក្មាន្ចិរថត្វុំងមាុំ ១ រប ់អបក្មាន្បញ្ញដ  ១ ឈន្មោះលរឹមលរូវ
ឈហ្ើយ ។ 
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 អបក្របផពីិចារណា្ម ៌៨  ន្ដល់ ្មម៌និ្ជាឈហ្រុឱរយឺរយូរ រឺលពោះ
ន្ិពឝ ន្ បខន្ទមឈ ើងមយួលបររឈទ្ៀរ ន្ិងជាឈលរឿងឈៅជា ុខក្បុងបចាុបផន្ប រចួ
លត្វ ់ថា អនុ្រុទ្នអបក្របផឈីៅចាុំវ ាក្បុង ចីន្វងសឈន្ោះឈហ្ើយ។ បន្មធ បម់ក្
លពោះអងាោងលរ បម់ក្ឈភ ក្ឡាវន័្ ឈហ្ើយលទ្ង ់ខមថងមហបុរ ិវរិក្ា ៨ 
លបររ ដល់ភកិ្ខុទាុំងឡាយមថងឈទ្ៀរ លពោះអនុ្រុទ្នឈរចឈចញចាក្ពួក្ខរមាប ក្់
ឯង ជាអបក្មនិ្លបមាទ្ មាន្ពោោម មនិ្យូរប៉ែុន្មយ ន្ក្ ៏ន្ឈ្ឝើឱរជាក្ច់ា ់
នូ្វអរហ្រថផលក្បុង ចីន្វងសឈន្មោះឯង ។ 
 បិត្វរប ់ ិង្កា លក្បុលរលោះចុំណងក់្បុងផធោះ ឈចញប ួក្បុងលពោះពុទ្ន
ស្គ ន្ម លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់ជាបអ្ោល ័យ លទ្ងល់បទាន្                      
អដឌិក្ ញ្ញដ ក្មយោឌ ន្ឱរ ិង្កា លបិត្វភកិ្ខុទ្ទ្ួលក្មយោឌ ន្ឈហ្ើយ ចូលមក្ស្គប ក្់
ឈៅក្បុងឈភ ក្ឡាវន័្ ឈទ្វត្វឈៅក្បុងនលពឈន្ោះ ល ថាប ន្ឹង ឈស្តង្កា ោះភកិ្ខុឈន្មោះឱរ
មាន្ឧ ាហ៍្ ឈដើមផនី្ឹង ន្ ឈលមចអហ្រថផលក្បុងរលមនិ្យូរ ឈទ្ើបឈពល
គ្នថា ដូឈចបោះថាៈ ភកិ្ខុឈៅក្បុងឈភ ក្ឡាវន័្ ពិចារណាខផន្ដីឈន្ោះឈោយឈ ច
ក្ថថីា ឆអឹងទាុំងអ ់ជាអារមយណ៍ ន្ឹង ន្ជាទាោទ្រប ់លពោះពុទ្នជាមាា  ់
ឈហ្ើយន្ិងលោះបងរ់មរារៈ ន្ឈោយឆ្បរ់ហ័្  ។ 
  ិង្កា លក្បិត្វភកិ្ខុ  ន្ស្គថ បគ់្នថារប ់ឈទ្វត្វដូឈចបោះឈហ្ើយ អ្ិោឌ ន្ 
ឈ ចក្ថីពោោម រុលឈៅមុខមនិ្ងយឈលរយ ចឈលមើន្វបិ សន្ម ន្ ឈលមច 
អរហ្រថឈហ្ើយក្បុងឈវល្លមនិ្យូរ។ ក្បុងចឈន្មវ ោះវ ាឈន្ោះ លពោះអងាលទ្ងប់ុំឈពញ



 -34-  

 

ពុទ្នក្ិចា ឈល  ឈវឈន្យរ រឝទាុំងឡាយឱរ ឈលមចមរាផល ឈោយលពោះ    
្មយឈទ្ ន្មដឈ៏លចើន្ ដូចជាលត្វ ់ឈព្ិរាជកុ្មារ ូលរ ចុំឈពោះឈព្ិរាជកុ្មារ
ថា របផរីក្ាខវួន្ទុ្ក្ឱរលអក្បុងវយ័ទាុំង ៣ មនិ្រួរលបមាទ្ក្បុងកុ្ លទាុំង     
បឋមវយ័ មជឃមិវយ័ ន្ិងបចេិមវយ័ ឈបើមនិ្អាចឈ្ឝើ ន្ទាុំង ៣ វយ័ចូររមាល់
ខវួន្ទុ្ក្ក្បុងកុ្ លចុំឈពោះវយ័ណាមយួក្ ៏ន្ ។ ក្បុងមជឃមិន្រិយ មជឃមិ    
បណាត  ក្ឈពលថា លពោះអងាលត្វ ់ដល់អបក្មាន្ពោោម ៥ លបររ ថាន្ឹង
លរូវលបក្បឈោយ  ទាន  ១ ល  ចាក្រារៈ ១ មនិ្អរួអាង ១ មាន្ពោោម
លោះអកុ្ ល ១ មាន្បញ្ញដ  ១ ឈបើអបក្ណាលបក្បឈោយអងា ៥ ឈន្ោះឈហ្ើយ 
ន្ឹង ឈលមចរុណវឈិ   ន្ឈោយឆ្ប ់ ចប់្ មយឈទ្ ន្ម ឈព្ិរាជកុ្មារ
 ន្  ឈលមចឈស្គត្វបរថិផល ។ 
  ិរមិណឍ ៈជាបុលររប ់លពហ្យណ៍ ក្បុង ុងសុមារររិនី្ររ ខណៈខដល
លពោះមាន្លពោះភារលទ្ងរ់ងឈ់ៅឈភ ក្ឡាវន្ ចូលឈៅគ្នល់លពោះស្គស្គថ  ស្គថ ប់
្មឈ៌ហ្ើយឈក្ើរ ទាន   ន្ប ួឈ្ឝើ មណ្ម ៌ ក្បុងនងៃឧឈ  ងមយួ អងាុយ
ឈៅ ក្បុងទ្ ីខមថង រិឈមាក្ខ ពិចារណាខវឹមស្គររប ់ លីថា ភកិ្ខុឈបើលរូវ  
អាបរិថឈហ្ើយរខមងមនិ្មាន្ឈ ចក្ថី ុខ ភកិ្ខុណាបិទ្ ុំងអាបរិថទុ្ក្         
លរូវអាបរថិខងមឈទ្ៀរភកិ្ខុឈន្មោះរខមងឈៅមនិ្ ុខ ក្ភ៏កិ្ខុឈបើក្នូ្វអាបរថិឈហ្ើយ 
 ខមថងអាបរថិត្វម្ម ៌រខមងមាន្ឈ ចក្ថី ុខ។ 
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  ិរមិណឍ ៈ ឈក្ើរឈ ចក្ថីលជោះថាវ  ពក្រឈលបៀន្លបឈៅរប ់លពោះស្គស្គថ  
បរ ុិទ្នពិរ ឈទ្ើបលរប ងារប់ីរិខដលឈក្ើរឈ ើងោ៉ែ ងឈន្មោះឈហ្ើយ ចឈលមើន្
វបិ សន្ម  ន្ ឈលមចលពោះអរហ្រថ ពិចារណាររបដិបរថិរប ់ខវួន្ឈហ្ើយ 
មាន្ចិរថលជោះថាវ រលឱរឱវាទ្ដល់ភកិ្ខុទាុំងឡាយ ឈទ្ើបឈពលគ្នថាោ៉ែ ងឈន្ោះ
ថាៈ  រឝឈល្លក្លរូវមចាុក្មាា រ ់ លរូវជរារូបររឹ លរូវកូ្ន្ រ រឺរណាហ ចារឈ់ោរ 
លរវូឈ ចក្ថីល ថាប ដុរឈរាលលរបរ់លមនិ្មាន្អឝីជាទ្ីពឹងពក្ ់ន្ រខមងឈតថ
លក្ហយជាន្ិចា ។ 
 ជរា ពោ្ ិ ន្ិងមរណៈ ដូចជារុំន្រឈភវើងត្វមលរប ងារឈ់ ចក្ថីស្គវ ប់
រខមងរុក្ទ្ស្តន្មធ ន្ចូលឈៅជិរបុរាល លរបឥ់រោិបង មនិ្រួរបឈណាថ យឈពល
ឈវល្លឱរក្ន្វងឈៅឥរលបឈោជន្ ៍ រាលរីក្ន្វងឈៅប៉ែនុ្ណា ជីវរិរប ់ រឝក្៏
អ ់ឈៅប៉ែុឈណាត ោះ ឈទ្ើបមនិ្រួរឈ្ឝ លបខហ្ ឈពលឈវល្លឈ ើយ ។ 
 រួរោក្ច់ិរថក្បុងវបិ សន្ម ឈលចើន្ខវោះ រិចខវោះ មនិ្រួរឱរនងៃក្ន្វងឈៅឈោយ
ឥរលបឈោជន្ ៍ ឈលពោះថារលក្ន្វងឈៅប៉ែុន្ណា ជីវរិរប ់ រឝក្អ៏ ់ឈៅ
ប៉ែុឈណាត ោះ ឈទ្ើបឈល្លក្ ខមថងថា ររអ ់ឈៅនន្រាលរី ជាររអ ់ឈៅនន្អាយុ 
ឈលពោះរាលរីឈន្មោះមនិ្ង្កក្លរ បម់ក្វញិ អបក្មនិ្លបមាទ្ទូ្ន្មយ ន្ខវួន្ោ៉ែ ងឈន្ោះ
ឈហ្ើយ របផឈី្ឝើឈ ចក្ថីពោោមក្បុង ិរខ ទាុំង ៣ ចុោះ ។ 
 រលលពោះស្គស្គថ លទ្ងរ់ងក់្បុងឈភ ក្ឡាវន័្ ន្កុ្លបិត្វរហ្បរី  ន្
ចូលមក្គ្នល់ លពមឈោយអបក្ខដន្ ុងសុមារររិនី្ររ ឈោយររចូលគ្នល់
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ឈលើក្ដុំបូងប៉ែឈុណាត ោះ គ្នរន់្ិងភរោិក្ត៏្វុំងឈ ចក្ថី មាា ល់ថា លពោះទ្ ពល
ជាបុលរ ឈទ្ើបលរបចុោះខក្ផរលពោះយុរល ទ្ឈហ្ើយលរបទូ្លថា កូ្ន្ឈអហើយ ! 
កូ្ន្ឯងឈចាលពុក្ខម៉ែអ ់រលយូរ លុោះ ន្ជបួក្ ៏មាា ល់ថាបុលរ ឈទ្ើបអបក្
ទាុំងពីរ ន្ឈពលវាចាដូឈចាប ោះ ខរលពោះស្គស្គថ មនិ្ ន្លត្វ ់ពក្រឈពចន្អ៍ឝី
ឈ ើយ ឈលពោះលជាបឈ ចក្ថីខដល ន្កុ្លបិត្វ ធ្លវ បជ់ាបជ់ាបិត្វ ជាឪពុក្មា 
ជាត្វ ជាអ៊ាុំ ចុំខណក្ ន្កុ្លមាត្វ ក្ធ៏្លវ បជ់ាមាត្វ ជាមាថ យមងី ជាោយ ជា
អ៊ាុំល ី មក្ពីក្បុងអរីរៈដឈ៏លចើន្ ។ 
 រលន្កុ្លៈទាុំងពីរ លរ បម់ាន្ រិដូចឈដើមឈហ្ើយ ឈទ្ើបលពោះស្គស្គថ
លទ្ង ់ខមថងន្កុ្លបិរុ ូលរ រលចបឈ់ទ្ ន្ម ទាុំងពីរន្មក្ក់្ត៏្វុំងឈៅក្បុង
ឈស្គត្វបរថិផល លពោះអងា ន្លត្វ ់ ខមថងគ្នថាឈន្ោះថាៈ 
 ឈ ចក្ថីល ឡាញ់ឈក្ើរឈ ើងឈលពោះធ្លវ បឈ់ៅរមួគ្នប មក្ពីមុន្ ឬឈលពោះ   
 ឈស្តង្កា ោះគ្នប ក្បុងបចាុបផន្បដូចផ្ទា ឈូក្ឈក្ើរឈ ើងអាល ័យទ្ឹក្ ន្ិងភក្ដូ់ឈចាប ោះ ។ 
 រមក្ ក្បុងឈវល្លខដលលពោះមាន្លពោះភារលទ្ងល់ពោះជរា  ន្ោងឈៅរន្់
ខដន្ភរាៈឈទ្ៀរ អបក្ទាុំងពរីឈន្មោះលជាបថាលពោះស្គស្គឋ ោងមក្ ឈទ្ើបអារា្ន្ម 
ឈដើមផទី្ទ្ួលភរថ លុោះលពឹក្ឈ ើងក្អ៏ង្កា  ភកិ្ខុ ងឃមាន្លពោះពុទ្នជាលបធ្លន្ 
ឈោយឈភាជន្មាន្រ ដល៏បណីរឈផសងៗ ក្បុងន្ិឈវ ន្រ៍ប ់ខវួន្ទូ្លលពោះអងា
ថា ខញុ ុំលពោះអងាល ថាប ឱរជួបគ្នប ទាុំងក្បុងបចាុបផន្ប ទាុំងក្បុងភពខាងមុខ!      
ឈទ្ើបលពោះស្គស្គឋ លទ្ងទូ់្ន្មយ ន្ថា មាប លរហ្បរ ីន្ិងរហ្បត្វន្ី ឈបើស្គឝ មភីរោិ
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ល ថាប ឱរ ន្ជួបគ្នប ទាុំងក្បុងជារិឈន្ោះ ន្ិងជារិខាងមុខឈស្គរ អបក្ទាុំងពីរ
របផជីាអបក្មាន្ ទាន ឈ យើគ្នប  មាន្ ីលឈ យើគ្នប  មាន្ចារៈឈ យើគ្នប  មាន្បញ្ញដ
ឈ យើគ្នប  ក្ន៏្ឹង ន្ជួបគ្នប ទាុំងក្បុងជារឈិន្ោះ ន្ិងជារិមុខ។ រមក្ខាងឈលរយ  
ខណៈខដលរងល់បថាបឈ់ៅក្បុងវរថឈជរពន្ លទ្ង ់រឈ ើរន្កុ្លបិត្វ ន្ងិ     
ន្កុ្លមាត្វទាុំងពីរថា ជាក្ុំពូលជាងឧ  ក្ ន្ិងឧ  ិរអបក្ បិទ្នស្គប ល
ន្ងឹលពោះអងា ។ 

3 
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មសចក្តលី អរបសម់ិតត 

3 
 មនុ្ សក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ មនិ្ង្កយរក្ ន្ ន្មថ ន្ចិរថលអលរប ់ពឝឈន្មោះឈទ្ 
ខរលប ិន្ឈបើមាន្វញិក្ម៏ាន្ឈោយក្លមខដរ ដូឈចបោះលរូវឈចោះលបយរ័បឱរ ន្
ឈលចើន្ឈទ្ើបលអ ន្ិោយខាងឈលើឈន្ោះមនិ្ខមន្ ន្ន្យ័ថា មនុ្ សក្បុងឈល្លក្
 ុទ្នខរអាលក្ក្ឈ់ន្មោះឈ ើយ ។ 
 ខរឈទាោះជាោ៉ែ ងឈន្ោះក្ថីកូ្ន្លរូវឈចោះរ ់ឱរមាន្ស្គយ ររជីាន្ិចាឈលពោះពិ ក្
ណា ់ឈបើឈយើងមនិ្ ន្ពិចារណា វាអាចមាន្ឈរឿងរា៉ែ វជាឈលចើន្ខដលឈយើងមនិ្
 ន្ដឹង ្មយត្វរប ់ខដល ន្ រប់ង ់ ឬក្វ៏ាលរូវវនិ្ម ឈោយស្គរអឝីមយួ
ឈន្មោះ រឺឈោយស្គរខរឈយើងឈភវចស្គយ ររីហ្បងឹឯង។ 
 ឈៅក្បុងឈ ចក្ថីឈន្ោះ ន្ោិយអុំពីមរិថលអខដលឈយើងទាុំងអ ់គ្នប  ន្
ពិចារណាដូចរឈៅ លពោះពុទ្នអងាលទ្ងរ់ងឈ់ៅក្បុងឈភ ក្ឡាវន័្ ខណៈចូល
រន្រ់ដូវរង្ក ភកិ្ខុទាុំងឡាយបង្កា រឈ់ភវើងឈោយក្ុំណារឈ់ឈើមាន្លបឈហងមយួ
ដុុំ ឈដើមផអីាុំងឈភវើង ព ់ខវក្ក្បុងលបឈហងឈឈើលរូវឈភវើងឈរាលឈតថ  ឈទ្ើបលូន្
ឈចញមក្ឈដញពួក្ភកិ្ខុ ពកួ្ភកិ្ខុររឈ់រចឈៅក្បុងទ្ីឈផសងៗ លពោះមាន្លពោះភារជា
មាា  ់លជាបឈ ចក្ថីឈន្មោះ លទ្ងរ់ិោះឈដៀល ឈហ្ើយបញ្ដរថ ិរខ បទ្ថា ភកិ្ខុណា
ល ថាប ររអាុំងឈភវើង បង្កា រឈ់ភវើងក្ថ ីឱរឈរបង្កា រនូ់្វឈភវើងក្ថី លរូវអាបរថិ ចិរថយៈ 
ខរលទ្ងអ់នុ្ញ្ញដ រដល់ភកិ្ខុអាព្អាុំងឈភវើង ន្ ។ 
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 បន្មធ បម់ក្ឈទ្ៀរ ឈ ថចោងលរ បឈ់ៅរងឈ់ៅន្មវរថឈជរពន្វញិ លទ្ង់
 ខមថង្មឈ៌ល  ពុទ្នបរ ័ិទ្ទាុំង ៤ ឱរត្វុំងឈៅក្បុង្ម ៌ ត្វម មរួរដល់
អ្ោល ័យ ។ លគ្នឈន្មោះលពហ្យណ៍ ២ ន្មក្ច់ា ់ជរាក្ន្វងបចេិមវយ័ មាន្
អាយុ១២០ ឆ្ប ុំ ចូលមក្គ្នល់លពោះមាន្លពោះភារ លរបទូ្លថា ខញុ ុំលពោះអងាជា
លពហ្យណ៍ ក្ន្វងរលមក្រហូ្រដល់បចេិមវយ័ឈហ្ើយ មនិ្ទាន្ ់ន្ឈ្ឝើឈ ចក្ថី
លអ មនិ្ទាន្ ់ន្ស្គងកុ្ ល មនិ្ទាន្ ់ន្ឈ្ឝើឈលរឿងររពរភយ័  ូមលពោះ
ឈគ្នរមដច៏ឈលមើន្ ឈល  ឈមត្វថ លទ្ងឱ់រ ឱវាទ្ឈលបៀន្លបឈៅខញុ ុំលពោះអងាខដលន្ឹង
លបលពឹរថឈៅឈដើមផលីបឈោជន្ ៍ឈដើមផឈី ចក្ថី ុខដល់ខញុ ុំលពោះអងា អ ់រលដយូ៏រ 
អខងឝងផងចុោះ ។ 
 លពោះមាន្លពោះភារជាមាា  ់លត្វ ់ ខមថងថា  រឝឈល្លក្ឈន្ោះលរូវជារិន្មុំ
ឈៅរន្ជ់រា លរូវជរាន្មុំឈៅរន្ព់ោ្ ិ លរូវពោ្ិន្មុំឈៅរន្ម់រណៈ              
លរវូមរណៈន្មុំឈៅរន្ជ់ារិ រឺររឈក្ើរឈទ្ៀរ របផ ីលងួមរយ វាចា ចិរថឱរជា
ទ្ីពឹងក្បុងភពខាងមុខចុោះ រលផធោះលរូវឈភវើងឈឆោះ មាា  ់ផធោះជញ្ជូ ន្វរទុណាឈចញ
 ន្ វរទុឈន្មោះក្ន៏្ឹង ន្ជាលបឈោជន្ដ៍ល់មាា  ់ផធោះ ដូច រឝឈល្លក្ខដលជរា
មរណៈឈឆោះោ៉ែ ងឈន្ោះ  រឝឈល្លក្របផជីញ្ជូ ន្ឈចញឈោយររឱរទាន្ចុោះ វរទុ
ណាខដលឱរជាទាន្ ឈ យ្ ោះថា  ន្ជញ្ជូ ន្ឈចញោ៉ែ ងលអឈហ្ើយ ឈលពោះឈហ្រុ
ខដលលពហ្យណ៍ឈន្មោះ  ូមផបី ួឈហ្ើយក្ម៏និ្អាចបុំឈពញវរថឱរបរបិូណ៌ ន្ 
ឈលពោះជរាណា ់ឈៅឈហ្ើយ ឈទ្ើបលពោះដម៏ាន្លពោះភារជាមាា  ់លទ្ងឱ់រ
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 មាទាន្ ីល ៥ ។ លពហ្យណ៍ឈន្មោះ មាទាន្ ីល ៥ រក្ា ីល ៥ ឱរ      
បរបិណ៌ូអ ់មយួជីវរិ  ន្ឈក្ើរឈហ្ើយក្បុង ួរ ៌ ឈលពោះររ លងួមរយ វាចា 
ន្ងិចិរថ ខដលត្វុំងចិរថ មាទាន្ទុ្ក្ឈោយលបនព បុណររខមងលបលពឹរថឈៅ
ឈដើមផឈី ចក្ថី ុខដល់ឈរ ខដលលោះឈល្លក្ឈន្ោះឈៅឈហ្ើយដូឈចបោះ ។ 
 ខណៈខដលលពោះពុទ្នអងាលទ្ងរ់ងឈ់ៅក្បុងលពោះឈជរវន្វហិរ ក្បុងឈវល្លជិរ
ភវលឺទ្ងឈ់ឃើញឧបន្ិ សយ័លពោះអរហ្ន្ថនន្ មារន្ធិយលពហ្យណ៍ ពីរន្មក្ស់្គឝ ម ី 
ភរោិ អបក្ល ុក្ក្មាយ  ទ្ធមយន្ិរម ខដន្កុ្រ ុ ឈទ្ើបោងឈៅលបថាបរ់ងឈ់ៅន្ម
ដងនលពមយួក្បុងន្ិរមឈន្មោះ ។ មារន្ធិយលពហ្យណ៍ឈៅរន្ដ់ងនលពឈន្មោះ  ន្
ឈឃើញលពោះរ យីពណ៌មា រប ់លពោះស្គស្គថ  ក្ ៏បាយចិរថឈោយបុំណងន្ឹង
ឈលើក្្ីត្វឱរ ឈទ្ើបលបោបល់រ បឈ់ៅផធោះឈដើមផលី បន់្មងលពហ្យណី ឈហ្ើយន្មុំ
្ីត្វមក្ ខណៈឈន្មោះលពោះពុទ្នអងាចូលឈៅបិណឍ  រក្បុងក្មាយ  ទ្ធមយៈ ន្មង
លពហ្យណីឈឃើញ ស្គប មលពោះ ទ្ឈហ្ើយឈពលថា  មណៈឈន្ោះមនិ្បរឈិភារ
រមពិរ ។ 
 លពហ្យណ៍ជាបិត្វដឹក្នដ្តី្វចូលឈៅឈហ្ើយឈពលថា បពឝជិរដច៏ឈលមើន្ 
ឈល្លក្មាន្ មផុរដូចមា  ទាររិឈន្ោះក្ម៏ាន្ មផុរដូចមា  ឈទ្ើបទាររិឈន្ោះ 
 មរួរដល់ឈល្លក្។ លពោះពុទ្នអងាលត្វ ់ថា រថាររមនិ្មាន្ររឈពញចិរថក្បុង
ឈមងុន្  ូមផឈីលពោះឈឃើញ្ីត្វរប ់មារឈទ្ៀបរល់អជជ លន្ិឈលគ្ន្ ដូចឈមថច
ន្ឹងមាន្ររឈពញចិរថ ឈលពោះឈឃើញ្ីត្វរប ់អបក្ខដលឈពញឈៅឈោយមូលរ 
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ន្ិងក្រ ីដូឈចបោះ។ ក្បុងទ្បីុំផុរនន្គ្នថា លពហ្យណ៍ ន្ិងលពហ្យណីត្វុំងឈៅក្បុង
អន្មគ្នមផិល ចុំខណក្្ីត្វរប ់មារន្ធិយលពហ្យណ៍ឈលរ្ខឹង ចងអាឃ្លរ
ជាមយួន្ឹងលពោះពុទ្នអងាត្វុំងពីឈន្មោះមក្។ មារន្ធិយលពហ្យណ៍ទូ្ល ួរថា    
្មយត្វបពឝជរិលោះបងរ់ម ខដលជារប ់មនុ្ សឈហ្ើយប ួឈដើមផរីមខដល
ជារប ់ទ្ិពឝខរ មណៈឈន្ោះមនិ្ល ថាប រម  ូមផខីររប ់ទ្ិពឝ អឝីហ្ប៎ជាទ្ិដឌិ
រប ់ មណៈឈន្ោះ។ លពោះអងាលត្វ ់ថា បុរាលលោះបង់្ មខ៌ដលជាខផបក្ឈមយ  
ឈោយររដក្ឈចញមនិ្លបរន្ម់ាុំ ឈ យ្ ោះថាជាអបក្ ៃប ់ ឈលពោះ ៃបច់ាក្
ក្ិឈល ខាងក្បុង ៃបច់ាក្រណាហ   ៃបច់ាក្ទ្ិដឌិ មនិ្របផលី ថាប ភពណាៗ ឈន្ោះ
ជាឈ ចក្ថី ៃបក់្បុងខាងក្បុងនន្បុរាលអបក្លោះរណាហ មាន្ោះ ទ្ិដឌិ ន្ ឈ យ្ ោះថា 
រចួផុរឈហ្ើយចាក្ក្ិឈល ទាុំងពួង មនិ្ោុុំងអរថភាពឱរឈក្ើរឈទ្ៀរ រលចប់
ឈទ្ ន្មមារន្ធិយលពហ្យណ៍ទាុំងពីរន្មក្ ូ់មប ួ ឈហ្ើយ ន្ ឈលមច   
អរហ្រថផល ន្មុ្ំ ីត្វឈៅឈផញើទុ្ក្ជាមយួន្ឹងមារន្ធោិខដលជាឪពុក្មាឈហ្ើយ
ឈៅរន្ ់ុំណាក្ល់ពោះស្គស្គថ  ។  
 ក្បុងកុ្រុរដឌឈន្ោះ ខណៈខដលលពោះពុទ្នអងាោងដល់ងុលវឈរដឌិរន្ិរម 
កុ្លបុលរឈ យ្ ោះ រដឌ ល  ន្ស្គថ បល់ពោះ្មយឈទ្ ន្មឈហ្ើយ ឈក្ើរ ទាន លជោះថាវ  
ចងប់ ួ ឈ្ឝើររអរនូ់្វអាហរអ ់ ៧ នងៃ ឈទ្ើបមាត្វបិត្វអនុ្ញ្ញដ រឱរប ួ 
 ន្ចូលឈៅគ្នល់លពោះពុទ្នអងាប ួឈហ្ើយក្បុង ុំណាក្ល់ពោះឈងរៈមយួរូប ត្វម
បញ្ញជ រប ់លពោះស្គស្គថ ។ លពោះពុទ្នលទ្ងល់ បថ់ា ឈៅន្មងុលវឈរដឌិរលគ្នមអ ់
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ក្ន្វោះខខ ឈហ្ើយោងលរ បឈ់ៅលក្ងុស្គវរទី លពមឈោយលពោះរដឌ ល លពោះឈងរៈ
ឈ្ឝើក្ិចាក្បុងឈោន្ិឈស្គមន្ ិររៈ ចឈលមើន្វបិ សន្ម ឈលមចអរហ្រថ ឈហ្ើយ
 ន្ទូ្ល ូមររអនុ្ញ្ញដ រពីលពោះស្គស្គថ  លរ បឈ់ៅ ួរ ុខទុ្ក្ខមាត្វបតិ្វ
ន្មងុលវឈរដឌិរលគ្នម ឈៅ លមាក្ឈៅក្បុង ួន្រប ់លពោះរាជានន្ខដន្               
កុ្រ ុលពឹក្ឈ ើងឈៅបិណឍ  រឯផធោះ ជួបន្មងទា ីក្ុំពុងចាក្ន់្ុំកុ្មាយ  ផអូមឈចាល 
ឈទ្ើបចូលឈៅបិណឍ  រន្ុំឈន្មោះពីន្មងទា ី ន្មងទា ីចាុំ ុំឈ ង ន្ ឈទ្ើប
លបឈរន្ន្ុំឈន្មោះ ឈហ្ើយចូលឈៅល បដ់ល់មាត្វបិត្វ បិត្វឈចញមក្ឈឃើញ
ឈល្លក្ក្ុំពុងឆ្ន្ន់្ុំផអូមឈល ចឈហ្ើយ  ន្ន្ិមន្ថចូលឈៅក្បុងផធោះ ខរលពោះឈងរៈ
មនិ្លពមចូលឈៅ។ ខ អក្ឈ ើងលពោះរដឌ លចូលឈៅបិណឍ  រ ឯផធោះឈទ្ៀរ 
បិត្វពោោមលបឈល្លមចិរថឈោយឈភារលទ្ពរ ឈលពោះលរូវររឱរបុលរ លរ ប់
មក្ជាឃរាវា ដូចឈដើម លពោះឈងរៈ ន្ឈឃើញអរីរភរោិខរងខវួន្ោ៉ែ ង
ល  ់ស្គអ រឈក្ើរអ ុភ ញ្ញដ ក្បុងស្ត ថីឈន្មោះ  ឈលមចអភញិ្ញដ ឈហោះឈៅរន្ ់   
មគិ្នចិរៈឧទ្ោន្រប ់លពោះ ទ្ឈររពរៈ ខដលជាលពោះរាជានន្ខដន្កុ្រ ុ          
ឈរ  ខមថង្មខ៌ដលលបក្បឈោយឈ ចក្ថីលជោះថាវ  ៤ លបររ ដល់លពោះរាជា
ខដលមក្ ួរ ុខទុ្ក្ខក្បុងឧទ្ោន្ឈន្មោះថា 
 ១.ឧបនិយតិ មោមកា អធុមហ   រឝឈល្លក្ខដលជរាន្មុំឈៅ មនិ្
ត្វុំងឈៅយូរ។ 
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 ២.អតាមណា មោមកា អនភិសសមរា  រឝឈល្លក្មនិ្មាន្ទ្ីពឹង
ពួន្ មនិ្ជាឥ សរៈឈលើខវួន្ឯង ។ 
 ៣.អសសមកា មោមកា សពវំ បហាយគមនិយ ំ រឝឈល្លក្មនិ្
មាន្វរទុណាជារប ់ខវួន្ លរូវលោះបងនូ់្វវរទុលរបោ់៉ែ ងឈហ្ើយឈៅ ។ 
 ៤.ឧមន្ថ មោមកា អតិមតាត  តណាហ ទាមសា  រឝឈល្លក្ខឝោះក្ន្វោះ 
ជាន្ិចា មនិ្ឈចោះខឆអរជាទា ៈនន្រណាហ  ។ 
 លពោះរដឌ លចារកិ្ឈៅឈោយលុំោប ់ លរ បឈ់ៅគ្នល់លពោះស្គស្គថ ន្ម
លក្ុងស្គវរទីឈទ្ៀរ រមក្លពោះអងាលទ្ង ់រឈ ើរលពោះរដឌ លថា ជាក្ុំពូលឈលើ 
ភកិ្ខុទាុំងឡាយខផបក្អបក្ប ួឈោយ ទាន  ។  
  មយ័ឈន្មោះត្វប  ៥០០ ន្មក្ខ់ដលស្គប ក្ឈ់ៅក្បុងនលពហ្ិមពន្ថ ចូល
មក្ភរិខ ចារក្បុងលក្ុងឈរ មភជីាលបចាុំ ឈ ដឌីលក្ុងឈរ មភ ី ៣ ន្មក្ ់ រ ឺ    
ឈឃ្ល ក្ៈ កុ្ក្ាុដៈ ន្ិង  វារកិ្ៈ ឈឃើញត្វប ទាុំងឈន្មោះឈហ្ើយ ឈក្ើរឈ ចក្ថី
លជោះថាវ  ឈទ្ើបន្ិមន្ថឱរទ្ទ្លួភរិខ ឈៅផធោះរប ់ខវួន្ទាុំង ៣ ជាលបចាុំ។ មុន្ដល់   
រដូវឈភវៀង លគ្នមយួពួក្ត្វប  ន្ឈ្ឝើដុំឈណើ រពីនលពហ្ិមពន្ថ ឈដើមផមីក្រន្់
លក្ុងឈរ មភ ី ក្បុងចឈន្មវ ោះផវូវឈឆៀងចុោះ លមាក្ខក្ផរ រល់នលជ្ុំមយួឈដើម          
រុក្ខឈទ្វត្វខដល ទិរឈៅលរងឈ់ដើមនលជឈន្មោះ  ខមថងរយឈចញមក្ឱរទ្កឹ្      
ឈភ ជជៈ ពួក្ត្វប  ឈឃើញរុក្ខឈទ្វត្វលបោបឈ់ោយអាភរណៈទ្ិពឝដល៏  ់
ស្គអ រ ឈទ្ើប ួរថាអបក្ ន្ មផរថិឈន្ោះឈោយផលបុណរណា រុក្ខឈទ្វត្វឈពល
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ឱរស្គថ បថ់ា ជាផលពីររខដលខញុ ុំ ន្អ្ិោឌ ន្អងាឧឈ  ងក្ន្វោះនងៃ រល
ខដលខញុ ុំចាបក់្ុំឈណើ រ ជាបរវិាររប ់ឈល្លក្អន្មងបិណឍិ ក្ឈ ដឌី ឈហ្ើយ ន្ឈ្ឝើ
រលក្ិរោិក្បុងល្លៃ ចនងៃឈន្មោះ មក្ឈក្ើរជារុក្ខឈទ្វត្វក្បុងទ្ីឈន្ោះ ឈ ដឌីឈន្មោះជា
អបក្ខដលមាន្ ទាន ខាវ ុំង ចុំឈពោះលពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់ លពោះ្ម ៌              
ន្ិងលពោះ ងឃ។ ពួក្ត្វប  ន្ស្គថ ប ់ពក្រថាលពោះ មាយ  មភុទ្ន ឈក្ើរឈ ចក្ថី
លជោះថាវ  ត្វុំងចិរថឈ្ឝើដុំឈណើ រឈៅគ្នល់លពោះស្គស្គថ  លុោះដល់លក្ុងឈរ មភ ីក្ចូ៏ល
ឈៅល បព់ីបុំណងដល់ឈ ដឌីទាុំងប ី ឈ ដឌីឈពលថា ពួក្ឈយើងខញុ ុំន្ឹង ូមឈៅ
ត្វមឈល្លក្ផង ត្វប ឈ្ឝើដុំឈណើ រឈៅមុខ រលចូលគ្នល់លពោះស្គស្គថ ឈៅ
ឈជរវន្វហិរ ស្គថ ប់្ មឈ៌ទ្ ន្មឈហ្ើយត្វប ទាុំង ៥០០  ន្ ឈលមច
អរហ្រថលពមឈោយបដិ មមទិាទាុំងអ ់ ឈទ្ើបទូ្ល ូមបពឝជាជ ឧ មផទា     
លពោះស្គស្គថ លទ្ងល់បទាន្ឯហ្ិភកិ្ខុឧប មផទា។ ឈ ដឌីទាុំង ៣ លពមឈោយរឈទ្ោះ
ផធុក្ឈលរឿងឈទ្យរ្មជ៌ាចុំន្ួន្ឈលចើន្ ត្វមមក្ខាងឈលរយ ត្វុំងទ្ីស្គប ក្ឈ់ៅខក្ផរ
វរថឈជរពន្  ន្ថាឝ យទាន្ក្បុងទ្ឈីន្មោះ លបមាណក្ន្វោះខខ រលទ្ទ្ួលស្គថ ប់
លពោះ្មឈ៌ទ្ ន្មឈហ្ើយ  ន្ ឈលមចឈស្គត្វបរថិផល ទូ្លអារា្ន្មលពោះពុទ្ន
អងា ឈៅរងឈ់ៅក្បុងលក្ុងឈរ មភ។ី 
 ឈ ដឌីទាុំង ៣ លរ បម់ក្ដល់លក្ុងឈរ មភវីញិ មាប ក្់ៗ  ក្ស្គងអារាម 
មយួៗមាប ក្ ់ឈឃ្ល ក្ឈ ដឌីក្ស្គងឈឃ្ល ិត្វរាម  វារកិ្ឈ ដឌីស្គង  វាររិ
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រាម ក្ក្ាុដឈ ដឌីស្គង កុ្ក្ាោរាម ឈលរយពីស្គងវហិរឈល ចឈទ្ើបឈៅ
អារា្ន្មលពោះពុទ្នអងា ។ 
 រលលពោះស្គស្គថ ោងមក្ដល់ ឈទ្ើបឈ ដឌីថាឝ យវហិរដល់ភកិ្ខុ ងឃ
ខដលមក្អុំពទី្ិ ទាុំង ៤ ខដលមាន្លពោះពុទ្នជាលបធ្លន្ឲ្រលពោះស្គស្គថ
អនុ្ឈមាទ្ន្ម ន្ិងលទ្ងរ់ងក់្បុងអារាមទាុំង ៣ ឈន្មោះ ឈ ដឌីមាប ក្់ៗ  ក្ផ៏្ទវ  ់បថូរគ្នប
ឧបោឌ ក្លពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់ ន្ិងភកិ្ខុ ងឃត្វមវារៈរប ់ខវួន្។ 

3 
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ក្នូរតូវមចោះកថរក្ាសខុភាព 

3 
 កូ្ន្ៗទាុំងឡាយ  ូមកូ្ន្ចងចាុំថា  ុខភាពជាក្រថ ចមផង លមាប់
ជីវរិឈយើងណាកូ្ន្ ដូឈចបោះកូ្ន្លរូវឈចោះខងរក្ា ុខភាពរប ់ខវួន្ឯងណាកូ្ន្ 
មនិ្មាន្ ន្រណាអាចខងរក្ា ុខភាពឈយើង ន្ឈលតអុំពីខវួន្ឈយើងឈ ើយ។ 
 ោ៉ែ ងឈន្ោះឈហ្ើយ ន្ជាខម៉ែ ចងល់ បកូ់្ន្ៗទាុំងឡាយឲ្រឈចោះខងរក្ា
 ុខភាពខវួន្ឯង ឈលពោះកូ្ន្ខបក្អុំពីខម៉ែឆ្ៃ យ ពុក្ខម៉ែ រមម ខាវ ចកូ្ន្មាន្ឈរារ
ឈលចើន្ណាកូ្ន្ខម៉ែ  ូមកូ្ន្ចងចាុំពក្រទូ្ន្មយ ន្រប ់លពោះស្គស្គថ ខវោះៗ ឈលតពី
កូ្ន្ ិក្ាឈៅស្គល្លណាកូ្ន្  ូមកូ្ន្ ិក្ាដូចរឈៅ........អាយុវឌណន្្ម ៌
រឺវ ិ្ ីខងរក្ា ុខភាពលអ ន្ិងចឈលមើន្អាយុឱរ ន្ខវងផងណាកូ្ន្ខម៉ែ។ 
 ឈោយស្គរអាយុវឌណ្មឈ៌ន្ោះឯង ឈទ្ើបលពោះអងាអាចរលមងល់ពោះជន្យ ន្
រហូ្រដល់ ៨០ វ ាឈទ្ើបចូលន្ិពឝ ន្ ឯររខងរក្ាអាយុឈន្មោះមនិ្មាន្អឝី
ឈលចើន្ឈន្មោះឈទ្ រឺមាន្ខរ ៧ ោ៉ែ ងប៉ែុឈណាត ោះ 
 ១.សបាយការ ី ឈចោះឈ្ឝើឈ ចក្ថី បាយឱរដល់ខវួន្ឯង រឺអនុ្វរថ
ឈៅត្វមក្ផួន្អន្មមយ័ ន្ងិក្ផួន្ ុខភាព ដូចជាឥរោិបងទាុំង ៤ រឺឈដក្ 
ឈដើរ ឈរ អងាុយ លរូវផ្ទវ  ់បថូរឱរ ន្ មរមរ មាន្ររហរល់ ណបឈញ្ាញ
ក្មាវ ុំង  មាអ រខវួន្ល ណកូ្ន្។ 
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 ២.សបាមយ មតញ្ោូ  មាន្លបមាណ ស្គា ល់លយម ស្គា ល់លបមាណ 
ឈៅក្បុងរប ់ បាយទាុំងឡាយ ដូចជាមនិ្បរឈិភាររហូ្រទាល់ខរហ្ល់   
ឈមើល មវងឹទូ្រទ្ សន្ ៍រហូ្រដល់ឈៅលពិលខភបក្ ឈហ្ៀរទ្ឹក្ខភបក្ ផឹក្រហូ្រដល់
ខក្អឈចញមក្វញិ។ មោ៉ែងវញិឈទ្ៀរ រឺឈចោះឈលជើ ឈរ ើ រប ់ណាមនិ្ហុ្ចឈទា  
យក្មក្បឈលមើឈ ចក្ថី បាយរប ់ខវួន្ដូចជាលស្គ  រ ី ក្ញ្ញេ  ជាឈដើមឈន្ោះ 
 ុទ្នខរជារប ់ន្មុំឱរឈទា  អបក្ បាយលរូវឈចោះស្គា ល់លបមាណក្បុងររ
ឈលជើ ឈរ ើ រប ់ទាុំងឈន្ោះ មក្ឈលបើផងខដរ។ 
 ៣.បរណិតមភាជី បរឈិភារខរអាហរណាខដលរល្លយង្កយ លក្ពោះ
ល លួក្ិន្ មនិ្ន្មុំឱរខូចលក្ពោះ ន្ងិទ្ុំពឱរ ន្ម៉ែដឌលអ ។ 
 ៤.កាលចារ ី  ស្គា ល់ឈពលឈវល្លក្បុងររឈ្ឝើររ      ឈ្ឝើលរូវ មឈពល  
ឈ្ឝើមាន្ឈពល មាន្ឈវល្ល ស្គា ល់ថារួរឈ្ឝើររប៉ែុន្មយ ន្ឈមា៉ែ ង  លមាក្រយប៉ែុន្មយ ន្
ឈមា៉ែ ង ឈរៀន្ ូលរប៉ែុន្មយ ន្ឈមា៉ែ ងជាឈដើម ។ 
 ៥.រពហមចារ ី លបលពឹរថលពហ្យចរយិ្ម ៌ អបក្ខដលជាលរហ្ ទលរូវឈចោះ
ក្ុំណររ់មារមយណ៍រប ់ខវួន្ លរូវឈវៀរចាក្នូ្វររឈ ព ន្ទវៈខវោះ ឈលពោះអបក្
ឈល្លយ ភក្បុងរមរុណ ន្ឹងន្មុំឱរ ក្ក់្មាវ ុំងខងមទាុំងវនិ្ម លទ្ពរ មផរថិ។ 
 ៦.សលីហ មាន្ ីល លបលពរឹថលអ មនិ្ឈ្ឝើអឝីខដលខុ ចាបក់្បុង
លបឈទ្  ខដល ងាមឈរ អបឈ់ខភើមណាកូ្ន្។ 
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 ៧.ក្លាណមិតត មាន្ក្លោណមរិថ មរិថលអ មរិថខដលមនិ្បបលួ 
ឈៅរក្អ យមុខទាុំង ៤ រឺល ី លស្គ ខលផង អុំឈពើពល្ល។ 
 ទាុំងអ ់ឈន្ោះឈរើកូ្ន្អាចឈ្ឝើ ន្ឈទ្? លប ិន្ឈបើកូ្ន្ឈ្ឝើ ន្ឈន្មោះលអ
ខាវ ុំងណា ់ណាកូ្ន្ខម៉ែ ខរឈបើកូ្ន្មនិ្អាចឈ្ឝើ ន្ឈទ្ កូ្ន្លរូវខរពោោមណា 
ទាុំងឈន្ោះជាក្ត្វថ  ុំខាន្ ់ លមាបជ់ីវរិកូ្ន្លពមទាុំងអបក្ដនទ្ណាកូ្ន្ខម៉ែ។ 

3 
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មធវើជាមនុសសរតូវមចោះអភ័យមទាស 

3 
 កូ្ន្លរូវយល់ថា ររ ង ឹក្ឈៅឈលើបុរាលខដលជាអបក្បងាបញ្ញហ  ន្
លរឹមខរបឈងាើន្បញ្ញហ  ន្ិងបងាផលលុំ ក្រន្ខ់រឈលចើន្ខងមឈទ្ៀរប៉ែុឈណាត ោះ កូ្ន្
លរវូដឹងថា រុំន្ិរ ន្ិង ក្មយភាពអាលក្ក្ន់្មុំមក្នូ្វររខូចខារ ន្ិងឈ ចក្ថីទុ្ក្ខ
ដល់អបក្បងាបញ្ញហ ខងមទាុំងខវួន្កូ្ន្ឈទ្ៀរផង ។  
 ដូឈចបោះកូ្ន្ឈ្ឝើអឝីមយួលរូវពិចារណាឱរ ន្ចា ់ ន្ិងលបក្បឈោយបញ្ញដ
ជាន្ិចាណាកូ្ន្រប ់ខម៉ែ ឈទាោះ ទិរឈៅក្ខន្វងណាក្ឈ៏ោយលរូវឈចោះឈ្ឝើជា
មនុ្ សឱរអភយ័ដល់អបក្ដនទ្ ឈលពោះអបក្ដនទ្ឈរចង ់ន្ឈ ចក្ថី ឈន្មថ  
ឈល  លបណីពីរូបកូ្ន្ណា ់ណាកូ្ន្។ កូ្ន្ៗលរូវចាុំថាររខឹងឈលរ្រប ់
ខវួន្ឈយើងឈៅោក្អ់បក្ដនទ្អាលក្ក្ខ់ាវ ុំងបុំផុរ ដូចជាររឈពលពក្រអាលក្ក្ ់
លទ្ឈគ្នោះឈ ោះឈ ក្ ពក្រឈលគ្នរលគ្នរជាឈដើមវាមនិ្លអឈទ្កូ្ន្ ឈពលខដលកូ្ន្
ខឹងជាមយួន្រណាឈហ្ើយក្បុងចិរថរប ់កូ្ន្ រខមងឈៅមនិ្ ុខឈ ើយ មាន្ររ
អន្ធោះស្គចងខ់រឈៅបឈញ្ាញក្ុំហ្ឹងោក្ឈ់រ ថាខវួន្ឯងលគ្នន្ឈ់បើផងណាកូ្ន្ ឈរើ
ខវួន្រប ់កូ្ន្មាន្រិរអុីចងឹឈទ្? 
 លប ិន្ឈបើកូ្ន្ មាន្ឈរឿងដូចជាពក្រខម៉ែឈពលខាងឈលើពិរខមន្  ូម
កូ្ន្ពិចារណាឈមើលឈទា រប ់វាស្គក្ឈមើលណាកូ្ន្... 
 ១.ន ហ ិសាធុ មកាមោ ឈ ចក្ថីឈលរ្មនិ្លអឈស្គោះឈ ើយ 
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 ២.មកាមោ សតថមល ំ មោមក្ ឈ ចក្ថីឈលរ្ ទុ្ក្ដូចជាខលច 
រប ់អាវុ្ក្បុងឈល្លក្ 
 ៣.អនតថជនមន្ថ មកាមោ ឈ ចក្ថីឈលរ្ ន្មុំឈៅរក្ឈ ចក្ថី      
វនិ្ម  
 ៤-មកាមោ ចិតតបមកាបមន្ថ ឈ ចក្ថីឈលរ្ ឈ្ឝើឱរចិរថមនិ្ ន្
 លមាក្ 
 ៥-មកាមោ ទុមមមធមោចមរា ឈ ចក្ថីឈលរ្ ជាលក្ខណៈរប ់
មនុ្ សពលណាកូ្ន្ខម៉ែ 
 ៦-នតថិ មទាសសមមា គមហា គ្នប ន្ររចាបច់ងឯណាឈ យើ ន្ឹងឈទា ៈ
ឈន្ោះឈទ្ (រឺររចងនូ្វក្ុំហ្ឹងខដល ន្ខឹងន្ឹងន្រណាមាប ក្)់ 
 ៧-នតថិ មទាសសមមា ក្ល ិគ្នប ន្ក្ុំហុ្ ណាឈ យើន្ឹងឈទា ៈឈទ្  
 ៨-ហនតិ ក្មុទាធ  សមាតរ ំ ជន្ខដលឈលរ្  ូមផខីរមាថ យខវួន្ក្ហ៏៊ា ន្
 មាវ ប ់
 ៩-ក្មុទាធ  អតថំ ន ជាន្ថតិ ជន្ខដលឈលរ្ រខមងមនិ្ឈឃើញនូ្វឈហ្រុ      
ទាុំងឡាយ 
 ១០-ក្មុទាធ  ធមមំ ន បសសតិ អបក្ឈលរ្ រខមងមនិ្ឈឃើញនូ្វ្មខ៌ដល
ជាឈហ្រុទាុំងឡាយ 
 ១១-ទុក្ខំ សយតិ មកាធមន្ថ មនុ្ សឈលរ្ ខរងឈដក្ឈក្ើរទុ្ក្ខជាន្ិចា 
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 ១២-អមថ្ន អតថំ គមហតាវ ន អនតថំ បដ្ិបជជតិ អបក្ខដលមាន្ឈ ចក្ថី 
ឈលរ្ចូលលុក្លុយឈហ្ើយ ខរងបុំផ្ទវ ញនូ្វផលលបឈោជន្ខ៍ដលខវួន្មាន្ ។ 
 ទាុំងអ ់ឈន្ោះ រឺជាពុទ្នភា ិរខវោះៗ  ូមកូ្ន្ៗពចិារណានូ្វជារក្ជា
ឈរឿងមយួខដលឈៅក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្ម ឈងខបថា ឈៅភារខាងរផូងនន្នលព
ហ្ិមពន្ថនន្លបឈទ្ ឥណាឍ  រលពយូីរលងម់ក្ឈហ្ើយ មាន្ន្ររមយួឈ យ្ ោះ 
បទុ្មន្ររ ឈស្គយរាជរឈោយលពោះ ទ្បទុ្មរាជ ន្ិងន្មងបទុ្មឈទ្វ ី ជាអរា-   
មឈហ្ ី។ លពោះរាជាមាន្លពោះរាជរបុលត្វបុលរីជាឈលចើន្អងា ខរអងាខដល្ុំជាង
ឈរលពោះន្មមថា មហបទុ្ម លពោះរាជាឈស្គយរាជរដ ុ៏ខស្គន្ថ ឯលពោះរាជកុ្មារ
មហបទុ្មក្ម៏ាន្លពោះជន្មយ យុ ១៨ វ ា ជាទ្ីល ឡាញ់ឈគ្នរពរប ់លបជា-  
រាស្ត ថជាខាវ ុំង ឈលពោះលពោះអងាជារាជកុ្មារខដលមាន្ក្ិរោិទ្ន្ភ់វន្ ់ ន្ងិឈឆវៀវ   
ឆ្វ រ។ 
 លពោះ ទ្បទុ្មរាជលទ្ងម់ាន្មឈហ្ ីងយី ១ លពោះអងាឈទ្ៀរខដលឈៅវយ័ 
ឈក្យងខាីអាយុល  លៗន្ឹងមហបទុ្មជារាជបុលរ។ ជា្មយត្វឈៅឈហ្ើយ
ខដលលពោះ ទ្បទុ្មរាជ លទ្ងម់ាន្លពោះជន្មយ យុជាង ៦០ វ ាឈៅឈហ្ើយ 
ឈហ្ើយ ន្មឈហ្ ីឈក្យង លពោះអងាពុុំអាចបុំឈពញនូ្វចុំណងរ់ារៈរណាហ ត្វមផវូវ
រមរប ់មឈហ្ ីឈក្យងឈន្មោះ ន្ឈ ើយ ឈបើឈទាោះជាលពោះអងាផថល់នូ្វក្ិរថិយ  
ន្ិងផថល់លពោះរាជលទ្ពរដប៏របិូណ៌ោ៉ែ ងណាក្ថី។ ដូឈចបោះឈហ្ើយ បន្មធ បព់ី
អភឈិ ក្មឈហ្ ីទ្ី ២ មនិ្យូរប៉ែុន្មយ ន្ លពោះន្មងររន្មវរីក្ល៏បលួចឈ បហ



 -52-  

 

ឈៅឈលើលពោះរាជកុ្មារមហបទុ្ម ឈលពោះឈៅឈក្យងជាទ្ីឈពញចិរថមឈន្មរមររប ់ 
វយ័ល ីឈក្យងដូចគ្នប ។ ន្មងររន្មវរី ខរងខរបឈញ្ាញនូ្វមាោល ីទាុំងពួងឱរ 
មហបទុ្មដងឹថាន្មងល ឡាញ់ ឈហ្ើយពោោម ន្ឹងឈបើក្នដឱរមហបទុ្ម
រមួដុំឈណក្ ជាមយួន្មងជាន្ិចា។ ខរមហបទុ្មជារាជកុ្មារលអ ខរងខរឈរច
ឈចញជាន្ិចា មនិ្ឱររមឈល្លក្ិយខដលមាត្វចុងឈក្យងពោោមឱរឈន្មោះ លរប
ដណថ ប ់ន្ឈ ើយ។  ុំបុលរឈ បហជាឈលចើន្  ន្ រឈ រឈផ្ទថ ោះផថងឱរលពោះ
រាជកុ្មារ ខរលពោះអងាក្ពុ៏ុំរបរ ឈហ្ើយក្ល៏្លក្រ់រណ៍ឈន្មោះរហូ្រ។ 
 រាលរីមយួ ឈោយលទាុំលទ្ន្ឹងឈភវើងរារៈមនិ្ ន្ ន្មងររន្មវរី មឈហ្ ី
ចុងលពោះ ទ្បទុ្មរាជា ក្ពុ៏រឈ្ឝើជាលបឈួន្ខាវ ុំង ឈហ្ើយក្ ៏ន្ឱរភឈីលៀងឈៅ
ត្វមរាជកុ្មារមហបទុ្មមក្ឈមើលខវួន្ក្បុងបន្ធប។់ ឈពលបទុ្មចូលដល់ក្បុង
បន្ធប ់ ឈឃើញន្មងររន្មវរី ុំងុំលរលុុំផ្ទហ្៊ាុម ក្ឈ៏ដើរឈៅលុរជងាង ួ់រ។ ឈពល
ឈន្មោះឯង ន្មងររន្មវរីក្ឈ៏ងើបឈ ើងមយួរ ុំឈពច ឈហ្ើយក្ ៏ធុោះឈៅបិទ្ទាឝ រយក្
ខបងរាុំងជាប ់ មហបទុ្មដឹងថាចាញ់លផចិក្ ៏ធុោះឈចញ ខរលរូវន្មងររន្មវរី
ចាបឱ់បឈោយឈភវើងរណាហ  ឈហ្ើយក្ល៏បត្វយគ្នប រហូ្រដល់របូរន ផ ុំពរស់្គរ ី
ពីខវួន្ន្មងររន្មវរី។ មហបទុ្មខុំឈរ ើ ឯន្មងររន្មវរីខុំររឹជួន្ជាឈពលជួបន្ឹង
ឈលគ្នោះអកុ្ ល លពោះ ទ្បទុ្មរាជាក្រុ៏ញទាឝ រចូលមក្ ឈហ្ើយក្ល៏ ឡាុំងរុំង
ចុំឈពោះទ្ិដឌភាពលបត្វយគ្នប ឈន្មោះ ឈពលឈន្មោះន្មងររន្មវរី ល ីចិរថឈចើក្ក្ខ៏ល ក្
យុំភាវ ម ឈហ្ើយឈ្ឝើជាខុំឈរ ើបលមា ខល ក្ ុុំឱរបទុ្មរាជាស្គឝ មជីួយ ឈោយទ្ទូ្ច



 -53-  

 

ថាមហបទុ្មក្ុំពុងចាបរ់ ុំឈល្លភខវួន្។ លពោះ ទ្បទុ្មរាជាឈលរ្ខាញ ល់ជាខាវ ុំង 
ក្ប៏ញ្ញជ ឱរអាមាររចាបច់ង ឈហ្ើយឱរយក្ឈៅឈ ោះក្បុងឈលជាោះទាុំងរ ់ឱរ ន្
ទាន្ម់ុន្នងៃរោះ ឈបើឈទាោះជាមហបទុ្មកុ្មារខុំខល ក្ល បថ់ាមនិ្ពរិោ៉ែ ងណា
ក្ឈ៏ោយ។ ខរក្ុំហ្ឹងលពោះរាជា ឈ្ឝើឱរលពោះអងាខលងរិរថា មហបទុ្មជាបុលរ
លពោះអងាឈៅឈហ្ើយ ឯលពោះន្មងបទុ្មឈទ្វ ីជាលពោះមាត្វពុុំអាចដឹងឈរឿងឈ ើយ។  
 មុន្ន្ឹងឈដើរឈៅទ្មាវ ក្ខ់វួន្ ឈៅក្បុងឈលជាោះឈោយ យ័លរចិរថន្ិង ន្     
អនុ្ញ្ញដ រពីឈពជឃឃ្លរ មហបទុ្មកុ្មារ ន្ឈផញើ ុំបុលរ រឈ រន្ឹង្ម
ត្វមឈពជឃឃ្លរឈៅឱរលពោះមាត្វលពោះអងាដឹង ឈហ្ើយក្ឈ៏ល្លរទ្មាវ ក្ខ់វួន្ឈៅក្បុង
ឈលជាោះឈៅ។ 
 លពឹក្លពហមឈ ើង លពោះន្មងបទុ្មឈទ្វ ី ក្ ៏ន្ទ្ទ្លួ ុំបុលរឈល្លហ្ិរ 
ខដលឈៅក្បុងឈន្មោះមាន្បញ្ញជ ក្ព់ីក្ខន្វងទុ្ក្ភ ថុត្វងន្មន្ម ជាពឈិ   
 ុំបុលរររន្មវរី លពោះន្មងបទុ្មឈទ្វរីក្ ់វុររហូ្រដល់ រល់ពោះស្គយ ររី ន្វប ់
លុោះដឹងលពោះរយវញិ លពោះន្មងក្ន៏្មុំយក្ភ ថុត្វងឈន្មោះឈៅថាឝ យលពោះបទុ្មរាជ
ឱរ ន្លជាប។ ឈពលឈឃើញភ ថុត្វងឈហ្ើយ លពោះ ទ្បទុ្មរាជាក្ឈ៏តថ
លក្ហយ ខឹងឈលក្វឈលរ្ជាខាវ ុំង ចុំឈពោះររន្មវរី ឈហ្ើយក្ ៏ន្ឱរអាមាររ
ចាបន់្មងររន្មវរីយក្ឈៅទ្មាវ ក្ក់្បុងឈលជាោះមុន្ លពោះអាទ្ិររលិច ចុំខណក្លពោះ
អងាមាន្ររឈស្គក្ស្គថ យជាខាវ ុំងចុំឈពោះលពោះរាជបុលរ ខដលលរូវអ ់លពោះជន្យ  
ជីវរិឈោយស្គរឈ ចក្ថីឈលរ្រប ់លពោះអងា។ 
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 នងៃឈលរយមក្ លពោះ ទ្បទុ្មរាជា ក្ ៏ន្ឈចញឈៅលបពរនលពបរ ញ់
 រឝជាមយួន្ឹងលពោះរាជបលុរលពោះអងា ១ អងាឈទ្ៀរ ឈហ្ើយឈពលខដលឈដើរឈៅ
ដល់នលពឈលៅ ក្ ៏ន្វខងឝងផវូវ ន្ឈដើររហូ្រឈៅដល់យប ់ ឈៅខររក្ផវូវលរ ប ់
មក្រាជវាុំងវញិមនិ្ឈឃើញ ជាភព័ឝ ុំណាងលពោះអងាក្ ៏ន្ចូលឈៅក្បុងរូងភបុំ
មយួ ឈហ្ើយឈៅទ្ីឈន្មោះ លពោះអងា ន្ជបួន្ឹងឫ ីឈោរី ខដលមាន្ ក្ខ់វង 
ពុក្មារ ់ ពុក្ចង្កា ខវង ដូចលពយមាប ក្ក់្ុំពុងបដិបរថិ្ម ៌ ឥ ីអងាឈន្មោះ ក្ ៏ន្
ទ្ទ្ួលលពោះរាជា ន្ិងរាជបុលរឱរស្គប ក្ឈ់ៅ ១ យប ់ បន្មធ បព់ ីន្ធន្មគ្នប  ១ 
 ន្ធុោះ្ុំមក្លពោះរាជាក្ដ៏ងឹថា ឥ ីអងាឈន្មោះ រឺជាមហបទុ្មរាជបុលរខដល
លពោះអងា ន្ឱរឈពជឃឃ្លរ មាវ ប។់ លពោះរាជាឈស្គក្ ឈលងងជាខាវ ុំង ន្
ថាឝ យបងាុំ ូមខមាឈទា ឥ ីមហបទុ្ម ឈហ្ើយ ន្អងឝរ ុុំឱរមហបទុ្ម
វលិលរ ប ់ ឈៅវញិឈដើមផលីរងរាជរខរមហបទុ្មមនិ្លពមឈ ើយ ឈលពោះចិរថ
ឥ ីរលមងឈ់ឆ្ភ ោះឈៅរក្ឈព្ិញ្ញដ ណ ឈដើមផលីត្វ ់ដឹងជាលពោះពុទ្នឈៅឈពល    
អន្មររ។ 
 លពឹក្ឈ ើងឈោយចាញ់ឈចោះន្ឹងអងឝរ លពោះ ទ្បទុ្មរាជា ន្ងិលពោះរាជ
បុលរ ក្ល៏្លឥ ីមហបទុ្មលរ បម់ក្ឈៅវញិ បន្មធ បព់ី ន្ល បផ់វូវដល់លពោះ
រាជា ន្ិងលពោះអនុ្ជឈហ្ើយ ឥ ីមហបទុ្មក្ ៏ន្ឈពលជាគ្នថាផ្ទថ ុំឈផញើដល់
បិត្វ ន្ិងលពោះអនុ្ជថា៖ 
 ន្ថទិដ្ឋា  បរមតា មទាស ំ អណំុ ថូោនិ សពវមសា 
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 ឥសសមរាបណមយ ទណឌំ  សាមំ អបបដ្ិមវក្ខិយ ។ 

 លពោះរាជាឥ សរជន្ ឈបើមនិ្ទាន្ឈ់ឃើញឈទា រូចឈទា ្ុំឈោយ ពឝ 
លរបអ់ុំពី មាប ក្ប់ុរាលដនទ្ ទាុំងមនិ្ទាន្ព់ិចារណាឱរឈឃើញចា ់ឈោយ 
ខវួន្ឯងឈទ្ មនិ្របផោីក្អ់ាជាញ ឈ ើយ។ 
 ឈរឿងឈ ចក្ថីឈលរ្ឈន្ោះឈបើឈក្ើរមាន្ ចុំឈពោះបុរាលណាឈហ្ើយវាអាលក្ក្់
ខាវ ុំងណា ់ ដូឈចបោះចូរកូ្ន្ខងរក្ាចិរថរប ់កូ្ន្ឱរ ន្ ទិរឈៅខរក្បុងអុំឈពើលអ 
ខរមោ៉ែងឈពលណាខដលមាន្ឈ ចក្ថីឈលរ្ឈក្ើរឈ ើង កូ្ន្លរូវខរពិចារណារក្
នូ្វដុំឈណាោះលស្គយឱរ ន្ឈលឿន្បុំផុរ ខរឈបើរក្ដុំឈណាោះលស្គយមនិ្ឈឃើញឈទ្ 
លរូវខរអរ់្ យរជ់ាន្ិចា    អបក្ណាអាចរមាៃ បឈ់ ចក្ថីឈលរ្ខដលឈក្ើរឈ ើង   
 ន្ភាវ មមយួរ ុំឈពច ដូចអបក្ឈបើក្បររង បពឃបរ់ងខដលក្ុំពុងររឈ់ៅមុខោ៉ែ ង
ឈលឿន្ ន្ភាវ មមយួរ ុំឈពច អបក្ឈន្មោះ លពោះ មាយ  មភុទ្នឈៅថាជាន្មយស្គរងី 
ចុំខណក្អបក្ឈលតពីឈន្មោះលពោះ មាយ  មភុទ្ន ឈៅលរឹមខរជាអបក្រន្ខ់ខសខរ
ប៉ែុឈណាត ោះ ។ 

3 
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ក្នូរតូវមចោះឱយទានផង 

3 
 កូ្ន្លរូវឈចោះឱរទាន្ដល់អបក្ដនទ្ផងណាកូ្ន្ ឈពលខដលខវួន្រប ់កូ្ន្
មាន្ មរទភាព កូ្ន្អាចពឹងពក្ឈ់លើខវួន្ឯង ន្ កូ្ន្លរូវខរឈចោះជួយ អបក្    
ដនទ្មនិ្ថាជយួ ឈោយរយក្ថី ឈោយវាចា ឬក្ឈ៏ោយចិរថឈន្មោះឈទ្។ 
 ឈយើងលរូវខរមាន្ ជុំឈន្ឿចិរថឈលើខវួន្ឯងជាន្ិចាមនិ្លរូវអ ់ ងឃមឹឈន្មោះ
ឈ ើយ ដូចជាររ ិក្ា រររក្ជុំន្ញួជួញដូរ រលឺរូវខរមាន្ក្ថី ងឃមឹ ោ៉ែ ង្ុំ
បុំផុរឈលើខវួន្ឯង អបក្ដនទ្លគ្នន្ខ់របន្មធ បប់ន្សុំខរប៉ែុឈណាត ោះមនិ្អាចជួយ ឈយើង
 ន្ទាុំងអ ់ឈន្មោះឈទ្ ទាុំងឈន្ោះឈហ្ើយជាររង្ករ ខដលឈយើងលរូវឈ្ឝើវាឱរ ន្
ញឹក្ោបប់ុំផុរផងខដរណាកូ្ន្។ ចុំឈពោះឈរឿងមយួឈទ្ៀរ រ ឺន្មថ ន្ចិរថលអ 
មនិ្ថា ទិរក្បុងរលៈឈទ្ ៈណាឈទ្ ឈយើងលរូវខរមាន្ ន្មថ ន្ចិរថឱរបរ ុិទ្ន
ជាន្ិចា  ន្មថ ន្ចិរថលអឈន្ោះណាកូ្ន្ ុំខាន្ខ់ាវ ុំងណា ់ ឈពលខដលកូ្ន្មាន្     
 ន្មថ ន្ចិរថលអឈហ្ើយឈៅទ្ីក្ខន្វងណាៗ រខមងមាន្ឈរល ឡាញ់រាបអ់ាន្ឈៅ
ទ្ីឈន្មោះ មយួឈទ្ៀរ ូមកូ្ន្ជាអបក្ឈ្ឝើទាន្ឈោយមាន្បញ្ញដ ផងលពោះ មាយ  មភុទ្ន 
 ន្លត្វ ់ ខមថងថា ររឱរទាន្ ន្ិងផលរប ់ទាន្ខដលពួក្ បផុរ  ន្
ឱរ មាន្ ៥ ោ៉ែ ង  ូមកូ្ន្ពិចារណា... 

សបបរុសិទាន ៥ យា៉ៅ ង 
 ១.សក្ាចចំ ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយឈគ្នរព ចុំឈពោះវរទុខដលរួរឱរ 
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 ២.ចិតឹ ក្តាវ  ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយត្វុំងចិរថឈគ្នរពចុំឈពោះ វរទុន្ិង
បដិគ្នា ហ្ក្ៈ 
 ៣.សហតាថ  ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយនដខវួន្ឯង 
 ៤.អនបវិដ្ាំ ទានំ មទត ិឱរទាន្ឈោយមនិ្ឈ ោះឱរ 
 ៥.អាគមនទិដ្ាិមកាទានំ មទត ិ ឱរទាន្ឈោយចិរថឈជឿថា ន្ឹង ន្
ទ្ទ្ួលផលឈោយពិរ។ 
  ូមពិចារណាផងថា ររខដលឈយើងឈ្ឝើអឝីមយួឈហ្ើយ រខមងឱរផល
ោ៉ែ ងពិរល ក្ដ ដូចជាររ ិក្ាជាឈដើម ឈពលខដលឈយើងខុំឈរៀន្រខមង ន្
ទ្ទ្ួលលទ្នផលលអោ៉ែ ងពិរ មាន្ររង្ករជាឈលចើន្ឈទ្ៀរ មនិ្ ន្ឈរៀបរាប់
បញ្ាូ លក្បុងទ្ឈីន្ោះ ោ៉ែ ងណាមញិររឱរទាន្រប ់ឈយើងក្ម៏ាន្ផល ៥ ោ៉ែ ង
ខដរ... 
 ១.សទាធ យ ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយ ទាន  បុរាលខដលឱរទាន្
ឈោយ ទាន ឈោយផលទាន្ទាុំងឈន្មោះឈក្ើរឈ ើងក្បុងទ្ីណាៗ ជាបរុាល    
 ថុក្ ថមម មាន្លទ្ពរឈលចើន្មាន្ឈភារៈឈលចើន្ផង ជាបរុាលមាន្រូបលអ រួររមលិ
ឈមើលជាទ្ីលជោះថាវ លបក្បឈោយភាពជាអបក្មាន្ បផុរ ្មល៌អដន៏លក្ខលង។ 
 ២-សក្ាចចំ ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយឈគ្នរព បុរាលខដលឱរទាន្
ឈោយឈគ្នរព ឈោយផលទាន្ឈន្មោះឈក្ើរក្បុងទ្ីណាៗ ជាបុរាល ថុក្ ថុមម មាន្
លទ្ពរឈលចើន្មាន្ឈភារឈលចើន្ផង ពួក្ជន្ណា ឈទាោះបីកូ្ន្ក្ថី លបពន្នក្ថី ខញុ ុំក្ថី អបក្
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បឈលមើក្ថី អបក្ឈ្ឝើររក្ថី រប ់បុរាលឈន្មោះជន្ទាុំងឈន្មោះខរងស្គថ បឈ់ោយលអឈផធៀង
ឈស្គត្វត្វុំងចិរថឈដើមផដីឹងផង។ 
 ៣-កាមលន ទានំ មទតិ ឱរទាន្ មរួរត្វមរល បុរាលខដលឱរ
ទាន្ត្វមរលដ ៏មរួរ ឈោយផលទាន្ឈន្មោះ ឈក្ើរក្បុងទ្ណីាៗ ជាបុរាល
 ថុក្ ថមមមាន្លទ្ពរឈលចើន្ មាន្ឈភារឈលចើន្ លបឈោជន្ ៍រឺឈពរឈពញ រខមងមក្
ត្វមរលដរ៏ួរដល់បុរាលឈន្មោះផង។ 
 ៤-អនុគគហតិចិមតាត  ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយឈ ចក្ថីអនុ្ឈលគ្នោះ 
បុរាលខដលឱរទាន្ឈោយចិរថអនុ្ឈលគ្នោះ ឈោយផលទាន្ឈន្មោះ ឈក្ើរក្បុងទ្ី
ណាៗ ជាអបក្ ថុក្ ថមមមាន្លទ្ពរឈលចើន្ មាន្ឈភារឈលចើន្ រខមងបឈង្កអ ន្ចិរថឈៅ
ឈដើមផបីរឈិភាររមរុណ ៥ ដឈ៏លើ លបផ់ង។ 
 ៥-អតាត នញ្ច  បរញ្ច  ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយមនិ្ ន្ឈបៀរឈបៀន្
ខវួន្ឯង ន្ិងអបក្ដនទ្ បរុាលខដលឱរទាន្មនិ្ ន្ឈបៀរឈបៀន្ខវួន្ឯង ន្ិងអបក្
ដនទ្ឈោយផលទាន្ឈន្មោះឈក្ើរក្បុងទ្ណីាៗ ជាបុរាល ថុក្ ថមមមាន្លទ្ពរ
ឈលចើន្ មាន្ឈភារៈឈលចើន្ ឈ ចក្ថីអន្ថរាយនន្ឈភារទាុំងឡាយមនិ្មាន្មក្ពទី្ី
ណាមយួ រឺឈភវើង អុំពីទ្កឹ្ អុំពីឈ ថច អុំពីឈចារ អុំពឈីហ្រុមនិ្ជាទ្ីល ឡាញ់ 
ន្ិងមនុ្ សខដលជា         ទាោទ្។ ទាុំងអ ់ឈន្ោះឈហ្ើយខដលឈយើងលរូវ 
ពិចារណាអុំពីឈ ចក្ថីលអរប ់ខវួន្ឯងខដល ន្ឈ្ឝើ ន្ិង ន្បរចិាា រជាឈលចើន្ 
ឬមយួក្ុំពុងខរឈ្ឝើ ពឝនងៃឈន្ោះ។ ចុំឈពោះទាន្ខដលកូ្ន្ ន្ឈ្ឝើឈហ្ើយមនិ្មាន្
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ផលក្ម៏ាន្ខដរ ូម ិក្ាដូចរឈៅឈន្ោះ     ខដលពួក្ បផុរ ឱរឈ យ្ ោះថា           
អ បផុរ ិទាន្ មាន្ ៥ ោ៉ែ ង រឺៈ 
 ១.អសក្ាចចំ ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយមនិ្ឈគ្នរពវរទុ រឺមនិ្ ន្
 មាអ រផាិរផាងឈ់ទ្យរវរទុឱរនងវថាវ ជាមុន្។ 
 ២.អបចិតឹ ក្តាវ  ទានំ មទតិ ឱរទាន្ឈោយមនិ្ត្វុំងចិរថចុំឈពោះវរទុ
ន្ិងអបក្ទ្ទ្លួ (រឺឈមើលង្កយ) 
 ៣.អសហតាថ  ទានំ មទតិ មនិ្ឱរឈោយនដខវួន្ឯង (ឈលបើឈរ) 
 ៤.អបវិដ្ាំ ទានំ មទត ិឱរទាន្ឈ្ឝើដូចយក្ឈៅឈ ោះឈចាល 
 ៥.អន្ថគមន្ថទិដ្ាិមកាទានំមទតិ ឱរទាន្ឈោយយល់ថាមនិ្មាន្   
ផល។ 
 ដូឈចបោះ កូ្ន្ឈ្ឝើអឝីមយួលរូវពិចារណាឱរ ន្ឈលចើន្ផងណា កូ្ន្រប ់ខម៉ែ
ឈលពោះអុំឈពើ ខដលឈយើងឈ្ឝើឈៅឈលើអឝីមយួ រខមងមាន្ររលអ ន្ិងអាលក្ក្ោ់៉ែ ង
ឈន្ោះឈហ្ើយមុន្ ន្ឹងន្ិោយ ថីអឝីមយួចូរពិចារណាទុ្ក្ជាមុន្ ថាឈរើអឝីខដល
ឈយើងឈ្ឝើ អឝីខដលឈយើងឈ្ឝើ អឝីខដលឈយើងឈពលឈៅឈន្មោះមាន្ឈទា  ឬក្គ៏្នយ ន្
ឈទា ។ 

3 
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អានិសងសណនការឱយទាន 

3 
 អាន្ិ ងសនន្ររឱរទាន្ មាន្ផលខដលន្មុំឈៅរក្ឈ ចក្ថីលអោ៉ែ ងពិរ
ល ក្ដទាុំងបចាុបផន្ប ទាុំងឈៅបរឈល្លក្ មាន្លបឈោជន្ឈ៍ៅដល់ជន្ជាឈលចើន្
ឈទ្ៀរខដលឈយើងមនិ្ធ្លវ ប ់ន្ដឹងឈទ្ៀរផង។ 
 ១-អបក្ណាឱរទាន្ ឈោយល ថាប របផលមក្វញិ ោ៉ែ ងណាមយួក្បុង
ភពខាងមុខរលស្គវ បឈ់ហ្ើយ ន្ឹងឈៅឈក្ើរឈទ្វត្វជាន្ច់ារុមយហរាជិរ។ 
 ២-អបក្ណាឱរទាន្ ឈោយមនិ្ល ថាប ផលរបមក្វញិ ក្បុងភពខាងមុខ
ឈទ្ រឺឱរឈោយរិរថា ររឱរទាន្ជាររលអ រលស្គវ បឈ់ហ្ើយ ន្ឹងឈៅឈក្ើរ
ឈទ្វត្វជាន្ត់្វវរថិងស។ 
 ៣-អបក្ណាឱរទាន្ ឈោយរិរថា មាត្វ បិត្វ ោយ ត្វ ធ្លវ បឈ់្ឝើមក្
ឈហ្ើយរួរឈ្ឝើឈៅ មនិ្ឱរខូចលបនពណី រលស្គវ បឈ់ៅឈហ្ើយ ន្ឹងឈៅឈក្ើរ   
ឈទ្វត្វជាន្ោ់មា។ 
 ៤-អបក្ណាឱរទាន្ ឈោយឈមត្វថ ល ថាប ន្ឹងឱរអបក្ទ្ទ្ួលទាន្មាន្     
ឈ ចក្ថី ុខ មនិ្មាន្ឈ ចក្ថីលុំ ក្ រលស្គវ បឈ់ហ្ើយ ន្ងឹឈៅឈក្ើរឈទ្វត្វ
ជាន្រុ់ ិរ។ 
 ៥-អបក្ណាឱរទាន្ ឈដើមផបីដិបរថិត្វមអបក្ល ជញ ឈល្លក្ឱរទាន្ក្ន្វងមក្
ពីរលមុន្រលស្គវ បឈ់ហ្ើយ ន្ឹងឈៅឈក្ើរឈទ្វត្វជាន្ន់្ិមាយ ន្ររី។ 
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 ៦-អបក្ណាឱរទាន្ ឈោយឈឃើញថា រលឱរទាន្ឈហ្ើយ ន្ឹងឈ្ឝើចិរថឱរ
រកី្រាយឈស្គមន្ ស ឈក្ើរឈ ចក្ថីលជោះថាវ  រលស្គវ បឈ់ហ្ើយន្ឹងឈៅឈក្ើរឈទ្វត្វ
ជាន្ប់រន្ិមយរិវ វរថី។ 
 ៧-អបក្ណាឱរទាន្ ឈដើមផជីលមោះចិរថឱរផូរផង ់  ន្្ន្ រលស្គវ ប់
ឈហ្ើយ ន្ឹងឈៅឈក្ើរក្បុងលពហ្យឈល្លក្។ 

 3 
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បុគគលអនក្មធវើបុណយានផលមឃើញនឹងកភនក្ ៦ របូគឺៈ 

3 
 ១-ន្មយបុណត ទា ីឈន្មោះ  ន្ថាឝ យភត្វថ ហរដល់លពោះស្គរបីុរថឈរទរ ក្៏
 ន្ជាបុណត ក្ឈ ដឌីក្បុងនងៃថាឝ យភត្វថ ហរនុ្ោ៎ះឯង។ 
 ២-លពោះន្មងឈគ្ន លមាត្វ លបក្បឈោយ ទាន  យក្ ក្ឈ់ៅលក្ ់ន្ 
៨ ក្ហបណៈឈហ្ើយយក្លទ្ពរ ៨ ក្ហបណៈឈន្មោះឈៅទ្ិញអាហរ
បិណឍ  រ ថាឝ យដល់លពោះមហក្ចាា យន្ឈរទរ ក្ ៏ន្ផលជាទ្ិដឌ្មយឈវទ្       
ន្ីយក្មយ  ន្ជាអរាមឈហ្ ីរប ់លពោះ ទ្ចណឍ បផឈជាជ រ ក្បុងនងៃខដលថាឝ យ
អាហរបិណឍ  រឈន្មោះ...រមក្លពោះអរាមឈហ្ ីមាន្លពោះរាជឱរ មយួលពោះអងា
លទ្ងល់ពោះន្មមថា ឈគ្ន លកុ្មារ លពោះរាជទាន្លពោះន្មមឈន្ោះឱរដូចជាឈល្លក្
មហឈ ដឌីខដលជាត្វ.... រអុំពីឈន្មោះជាឈដើមមក្លពោះអរាមឈហ្ ីក្ម៏ាន្លពោះ
ន្មមងយីថា លពោះន្មងឈគ្ន លមាត្វ។ 
 ៣-ន្មង ុបផោិឧ  ិរ  ន្ររយ់ក្ស្គចឈ់ៅវ រប ់ខវួន្ឯង     
ឈ្ឝើជាអាហរថាឝ យដល់ភកិ្ខុខដលមាន្អាព្ ក្ ៏ន្ផលជាទ្ិដឌ្មយឈវទ្      
ន្ីយក្មយ លពឹក្ឈ ើងនងៃទ្ីពីរដុំឈៅ ខដលររឈ់ន្មោះក្ជ៏ា ោះភាវ ម អរម់ាន្ស្គប ម។ 
 ៤-ន្មងមលវិរឈន្មោះ  ន្ថាឝ យន្ុំ ខណថ ក្មយួដុុំ ដល់លពោះមាន្លពោះ
ភារ ក្ ៏ន្ផលជាទ្ិដឌ្មយឈវទ្ន្ីយក្មយឈឃើញជាក្ច់ា ់ភាវ មៗ រឺ ន្ជាអរា
មឈហ្ ី រប ់លពោះ ទ្ឈរ លក្បុងនងៃថាឝ យទាន្នុ្ោ៎ះឯង។ 
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 ៥-ន្មយ ុមន្មាល្លររឈន្មោះ  ន្ផ្ទា មវោិះ ៨ រថ បឈ់រាយរាយបជូាលពោះ
បរមឈល្លក្ន្មង ក្ ៏ន្ផល ជាទ្ិដឌ្មយឈវទ្ន្ីយក្មយ ឈឃើញជាក្ច់ា ់ ភាវ មៗ
រឺ ន្ មផរថិោ៉ែ ងឈលចើន្ខដលជារប ់លពោះរាជាលបទាន្។ 

 ៦-ឯក្ស្គដក្លពហ្យណ៍ឈន្មោះ មាន្ ុំពរដ់ណថ បម់យួផ្ទធ ុំង យក្ ុំពរ់
ដណថ បម់យួផ្ទធ ុំងឈន្មោះបូជាដល់លពោះ មាយ  មភុទ្ន លពោះរាជាក្ល៏ទ្ងល់ពោះរាជទាន្
រប ់ទាុំងឡាយទាុំងពួងមថង ៨ មុខៗក្បុងនងៃថាឝ យទាន្នុ្ោ៎ះឯង (ពីរន្មក្ប់ថី
លបពន្ន មាន្ ុំពរដ់ណថ បខ់រមយួផ្ទធ ុំង  ុំពរឈ់ វៀក្មយួផ្ទធ ុំង ឈបើន្ងឹថាឝ យ
 ន្ក្ជ៏ាឈវល្លយូរ រខមងលរូវទូ្ន្មយ ន្ចិរថក្ុំណាញ់       រហូ្រររច់ិរថ ន្ក្៏
យូរខដរ)។   

3 
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ឧតតមបុរស 

3 
  ូមកូ្ន្រប ់ឪ ពិចារណាផងណា ថាទ្ឈងឝើខដលឈយើង ន្លបលពឹរថឈៅ
មនិ្លអឈៅដល់អបក្ដនទ្ដូចជាអុំឈពើហ្ងិាជាឈដើម។ 
 កូ្ន្ៗ  ុទ្នខរជាអបក្ធ្លវ ប ់ន្ឮពក្រថាបុរ ឈន្ោះឈហ្ើយ ខរមាន្កូ្ន្
មយួចុំន្ួន្ មនិ្ ន្យល់ពក្រថាបុរ ឈន្ោះ ដូឈចបោះឈហ្ើយឈ្ឝើខវួន្ឯងជាបុរ 
រចួឈៅលបលពឹរថអុំឈពើមនិ្លអ ដូចជាមាន្ររឈ្ឝើឈចារក្មយ វាយរបច់ាក្ ់ ឈ្ឝើ ប
លបពន្នកូ្ន្ ឈមើលង្កយឪពុក្មាថ យរប ់ខវួន្ជាឈដើម អុំឈពើទាុំងឈន្ោះមនិ្ខមន្ជា
បរុ ឈទ្ណាកូ្ន្។ ត្វមររពិរ ពក្រថាបុរ ឈន្ោះមាន្អរទន្យ័ពីឈរាោះណា ់
ណាកូ្ន្រប ់ខម៉ែ ជាមនុ្ សលអ ដូចជាររឈ្ឝើររង្ករបឈលមើមាត្វបិត្វ ជាអបក្
បុំឈពញចិរថភរោិ ជាអបក្ឈមើលររខុ លរូវក្បុងលបឈទ្ ខដលខវួន្រ ់ឈៅជា
ឈដើម រឈៅឈន្ោះ ូមកូ្ន្ពចិារណានូ្វលពោះ្មម៌យួក្ខន្វងខដលលពោះ មាយ  មភុទ្ន
បរមលរូ ន្ លត្វ ់ ខមថងទុ្ក្អុំពីអងារប ់ឧរថមបុរ ដូចរឈៅ 
 ១-អសមទាធ  មនិ្ឈជឿអបក្ដនទ្  ន្ឈ ចក្ថីថា ខណៈខដលខវួន្ដឹង
ចា ់ចាុំរហូ្រឈោយមនិ្ឈចោះខរឈជឿអបក្ដនទ្។ 
 ២-អក្ញ្ោូ  ច ស្គា ល់លពោះន្ិពឝ ន្  ន្ចាក្់្ វុោះលពោះន្ពិឝ ន្ឈហ្ើយ។ 
 ៣-សនធិមចឆមទា ររនូ់្វរុំណ ន្ (ររនូ់្វ ងារវដឋ)។ 
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 ៤-ហតាវកាមសា មាន្ឱរ ក្មាា រប់ងឈ់ហ្ើយ (ឱរ ខដលន្ឹង
លរូវឈក្ើរឈទ្ៀរក្មាា រ ់ន្ឈហ្ើយ  ន្ដល់មនិ្ឈ្ឝើពូជ រឺកុ្ លក្មយ ន្ងិ
អកុ្ លក្មយផងខដរ)។ 
 ៥-វន្ថត មសា ខាជ ក្ឈ់ចាលនូ្វឈ ចក្ថីល ថាប  (ឈ ចក្ថីល ថាប ចុំឈពោះមរា
ផលមនិ្មាន្ ឈលពោះ ន្ ឈលមចមរាផលឈហ្ើយ)។ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បុរសកដ្លលអ គឺមានមសចក្តីអត់ធន់ មានការពាយាម
មានចំមណោះវិជាជ  ជាអនក្មចោះដ្ឹង មានការងារលអ មទើបជាបុរស
កដ្លន្ថររីគប់របូរាថ្នន រតូវការចង់ានជាគូសាវ មអីសម់ួយ 

  ជីវិត។ 
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ន្ថមអនក្មព្វល នមមា រោដ្ំបងូ ៥ ន្ថក្ ់

3 
 មាន្ពុទ្នបរ ័ិទ្ មយួចុំន្ួន្ខរងខរន្ោិយគ្នប អុំពី នមមា ឈហ្ើយមោ៉ែង
ឈទ្ៀរ មាន្ពុទ្នបរ ័ិទ្ខរងខរ ន្ ូ្រ្ម ៌ ន្ឈមា ឈន្ោះជាញឹក្ោបខ់រឈៅ
មនិ្ ន្ដឹងថា ន្រណាជាអបក្ឈពលនូ្វពក្រទាុំងឈន្ោះ។ 
 មោ៉ែងឈទ្ៀរ ន្ឈមា ឈន្ោះឈបើ ខមថងឱរពិស្គថ រឈៅខវងឆ្ៃ យឈពក្ ូម    
ពុទ្នបរ ័ិទ្អាន្ខរន្មមអបក្ខដល ន្ឈពលដូចរឈៅ... 
 ១-នមមា ស្គត្វរិរយីក្សអបក្ឈពលន្មស្គា រ 
 ២-តសស អ ុរនិ្ធរាហូ្អបក្ឈពលន្មស្គា រ 
 ៣-ភគវមតា ឈ ថចចារុមយហរាជរិអបក្ឈពលន្មស្គា រ 
 ៤-អរហមតា ឈ ថច ក្ាឈទ្វរាជអបក្ឈពលន្មស្គា រ 
 ៥-សមាម សមពុទធសស ឈ ថចមហលពហយ  
 ឈទ្វត្វទាុំង ៥ អងាឈន្ោះ ជាអបក្ឈពលន្មស្គា រមថងមយួបទ្ៗ លពោះគ្នថា
ឈន្ោះមាន្ល ក្ដឈៅក្បុងដរីមងាល លពោះអរហ្ន្ថ ន្លបមូលចងលក្ង       ទុ្ក្ 
ជាបទ្ ជាមយួគ្នប  លមាបន់្ឹង ន្ន្មស្គា រដល់លពោះរុណរប ់លពោះ
 មាយ  មភុទ្នទាុំង ៣  
 ១-បញោ ធកិ្ លពោះ មាយ  មភុទ្នអបក្នលក្ខលងឈោយបញ្ញដ  
 ២-សទាធ ធកិ្ លពោះ មាយ  មភុទ្នអបក្នលក្ខលងឈោយ ទាន  
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 ៣-វីរយិាធិក្ លពោះ មាយ  មភុទ្នអបក្នលក្ខលងឈោយវរីយិៈ (រឺឈ ចក្ថី
ពោោម)  ឈយើងទាុំងអ ់គ្នប      ន្ ិក្ាយល់ចា ់ឈហ្ើយក្បុងររ
លបរិបរថមិនិ្យល់ខុ  មាន្ររលជោះថាវ ឈពល រឈ ើររុណលពោះដម៏ាន្     
លពោះភារមនិ្ឈចោះឈន្ឿយហ្រ ់ ទ្ីបុំផុរនន្ជីវរិរ ់ឈៅមាន្ខរ ុខ ន្ថិភាព       
ទាុំងអ ់គ្នប ។ 

3 
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រយៈមពលណនការបំមពញារមីរបសរ់ពោះពទុធ ៣ រពោះអងគឺៈ 

3 
 ១-បញោ ធកិ្ បុំឈពញ រមរីមួទាុំងអ ់ ១៦ អ ឈងខយរ ១ ខ ន្
ក្បផ រ ឺ រលបុំឈពញ រមឈីហ្ើយន្ឹក្ឈៅខរក្បុងលពោះហ្ឫទ្យ័ថា ន្ឹង ន្ជា     
លពោះពុទ្ន មនិ្ ន្បឈញ្ាញវាចារាប ់ន្ ៧ អ ឈងខយរ បុំឈពញ បរមឈីហ្ើយ
 ន្បឈញ្ាញវាចាល ថាប ជាលពោះពុទ្នរហូ្រទ្ល់ន្ឹង ន្ទ្ទ្ួលររណ៍ អុំពីក្បុង
 ុំណាក្ន់ន្លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួរាប ់ន្ ៥ អ ឈងខយរ ចាបឈ់ផថើមពី
 ន្ទ្ទ្ួលររពោក្រអុំពីក្បុង ុំណាក្ ់ រប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួ
ឈហ្ើយថា ន្ឹង ន្លត្វ ់ជាលពោះ មាយ  មភុទ្នរាប ់ន្ ៤ អ ឈងខយរ ន្ិង ១
ខ ន្ក្បផ រមួររបុំឈពញ រមទីាុំងអ ់ ១៦ អ ឈងខយរន្ិង   ១ ខ ន្ក្បផ។ 
 ២-សទាធ ធកិ្ បុំឈពញ រមរីមួទាុំងអ ់ ៤០ អ ឈងខយរ ១       
ខ ន្ក្បផ រឺរលបុំឈពញ រមឈីហ្ើយ ន្ឹក្ឈៅខរក្បុងលពោះហ្ឫទ្យ័ថា ន្ងឹ
 ន្ជាលពោះពុទ្ន មនិ្ ន្បឈញ្ាញវាចារាប ់ន្ ១៤ អ ឈងខយរ រល ន្
បឈញ្ាញវាចាល ថាប ជាលពោះពុទ្ន រហូ្រទ្ល់ន្ឹង ន្ទ្ទ្ួលររណ៍អុំពីក្បុង
 ុំណាក្ន់ន្ លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួរាប ់ន្ ៥ អ ឈងខយរចាបឈ់ផថើម 
ពី ន្ទ្ទ្ួលររពោក្រ អុំពីក្បុង ុំណាក្រ់ប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួ
ឈហ្ើយថាន្ឹង ន្លត្វ ់ជា លពោះ មាយ  មភុទ្ន រាប ់ន្ ១៨ អ ឈងខយរ ចាប់
ឈផថើមពី ន្ទ្ទ្ួលររពោក្រក្បុង ុំណាក្រ់ប ់លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួ
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ឈហ្ើយថា ន្ឹង ន្លត្វ ់ជាលពោះ មាយ  មភុទ្ន រាប ់ន្ ៨ អ ឈងខយរន្ិង ១ 
ខ ន្ក្បផ រមួររបុំឈពញ រមទីាុំងអ ់ ៤០ អ ឈងខយរន្ិង ១ ខ ន្ក្បផ។ 
 ៣-វីរយិាធិក្ បុំឈពញ រមរីមួទាុំងអ ់ ១៨ អ ឈងខយរ ន្ិង ១
ខ ន្ក្បផ រលបុំឈពញ រមឈីហ្ើយ ន្ឹក្ឈៅខរក្បុងលពោះហ្ឫទ្យ័ ថាន្ឹង ន្
ជាលពោះពុទ្ន មនិ្ ន្បឈញ្ាញវាចា រាប ់ន្ ២៨ អ ឈងខយរ រល ន្
បឈញ្ាញវាចា ល ថាប ជាលពោះពុទ្នរហូ្រន្ងឹ ន្ទ្ទ្ួលររណ៍ អុំពីក្បុង ុំណាក្់
នន្លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួរាប ់ន្ ៣៦ អ ឈងខយរ ចាបឈ់ផថើមព ីន្
ទ្ទ្ួលររពោក្រក្បុង ុំណាក្រ់ប ់ លពោះ មាយ  មភុទ្នអងាណាមយួ ឈហ្ើយថា
ន្ឹង ន្លត្វ ់ជាលពោះពុទ្ន មាយ  មភុទ្ន រាប ់ន្ ១៦ អ ឈងខយរ ន្ិង ១ខ ន្
ក្បផ រមួររបុំឈពញ រមទីាុំងអ ់ ៨០ អ ឈងខយរ ន្ិង ១ ខ ន្ក្បផ។ 

3 
 
 
 
 
 
 
 



 -70-  

 

បុញ្ោនិធ ិ

3 
 កូ្ន្ៗទាុំងឡាយចូរចាុំថា បុញ្ដន្ិ្ ិ ឈន្ោះជាឈ យ្ ោះមយួដល៏អ លមាប ់   
កូ្ន្ៗ រួរខរចាុំទាុំងអ ់គ្នប ឈលពោះវាមាន្ស្គរៈលបឈោជន្ជ៍ាឈលចើន្ លមាបខ់វួន្
រប ់កូ្ន្ ន្ិងអបក្ដនទ្ផងណាកូ្ន្។ 
 លពោះ មាយ  មភុទ្នលទ្ងល់ត្វ ់ ខមថងថា ឯស មទវមនុសានំ សពវ 
កាម ទមន្ថ និធិ យ ំ យ ំ មទហភិបមតថនតិ សពវមមមតន សពភតិ 
ក្ុំណបល់ទ្ពរ រឺបុណរឈន្ោះឯងរខមងជយួ ឱរ ពឝ រឝខដលល ថាប ឱរ ន្ដល់
នូ្វភាពជាឈទ្វត្វ ន្ិងមនុ្ សទាុំងឡាយ ឈទ្វត្វន្ិងមនុ្ សទាុំងឡាយល ថាប
ផលណាៗក្រ៏ខមង ន្ផលទាុំងពួងឈន្មោះឈោយបុញ្ដឫទ្និឈន្ោះ ន្ិ្ិ ខលបថា
ក្ុំណបល់ទ្ពរ ខរក្បុងទ្ីឈន្ោះ ុំឈៅយក្ ក្ុំណបល់ទ្ពរ រឺបុណរកុ្ ល ឈទ្ើប
ឈៅថាបុញ្ដន្ិ្ិ រឺបុញ្ដឫទ្និ ររបុំឈពញបណុរក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្ម មាន្ររ
បរចិាា រទាន្ឈោយកុ្ លឈចរន្ម មនិ្ជាររ ូន្រទ្ឈទ្ ឈលបៀបបីដូចជាររ
ក្បល់ទ្ពរទុ្ក្ ផលនន្ររឈ្ឝើឈន្មោះ ន្ឹងហុ្ចផលឱរក្បុងរលខដល ន្ឱរ  
ក្ុំណបល់ទ្ពរខដលពិរ ររឺរក្បល់ទ្ពរទុ្ក្ក្បុងខផន្ដីឈដើមផឱីរផុរភយ័ ក្ឈ៏ៅ
ថាក្ុំណបល់ទ្ពរៗ ខដលផុ ឈ ើងអុំពីខផន្ដីឈោយអានុ្ភាពរប ់អបក្ឯណា
មយួ ដូចជាលទ្ពរខដលឈក្ើរឈ ើងឈដើមផលីពោះឈព្ិ រឝ រលលពោះអងាលប ូរ 
ោ៉ែ ងឈន្ោះ ក្ឈ៏ៅថាក្ុំណបល់ទ្ពរ ក្បុង ពធមរ្ៈឈល្លក្ឈលបើថា ន្ិ្ិ ទាុំង     
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អ ់។ មោ៉ែងឈទ្ៀរអុំឈពើលអកូ្ន្លរូវខរចងចាុំថា អុំឈពើលអខរងជួយ មនុ្ សខដល
លបលពឹរថលអជាន្ិចា មនិ្ខមន្អុំឈពើលអឈៅជួយ មនុ្ សអាលក្ក្ឈ់ន្មោះឈទ្ ចូររិរឈរឿង
មយួថា ឈពលឈវល្លមនិ្រងច់ាុំមនុ្ សឈយើងឈទ្ ដូឈចបោះមនិ្លរូវលបខហ្ ខវួន្
ឈ ើយណាកូ្ន្រប ់ខម៉ែ។ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ធមមតាដ្ុំពពក្ ជាធមមជាតិករបរបួលមលឿនឆាប់រហស័់
ណាសម់ហើយហមិនមៅមសងៀមមួយក្កនលងមន្ថោះមឡើយ យា៉ៅ ងណា
មិញ ចិតតរបសម់នុសសមយើងជាធមមជាតិករបរបួលមលឿនណាស ់
មហើយកតងកតគិតមៅរក្អារមមណ៍ោងមរៅ ជានិចចក្៏យា៉ៅ ងមន្ថោះ
កដ្រ។  
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តួន្ថទីនីមយួៗក្នងុរពោះពុទធសាសន្ថ 

3 
 រឈៅឈន្ោះ ូមកូ្ន្ៗ អាន្រួន្មទ្ីន្ីមយួៗក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្មឈដើមផជីា
លបឈោជន្ទុ៍្ក្ឈៅក្បុងខវួន្ លមាបយ់ក្ឈៅ    លបរិបរថិលបចាុំនងៃផងខដរណ៎ាកូ្ន្។ 
  ុំខាន្ខ់ាវ ុំងណា ់ចុំឈពោះរួន្មទ្ីឈន្ោះ ឈទាោះជាកូ្ន្ឈៅទ្ីណាក្ឈ៏ោយ
 ុទ្នខរមាន្រខបងខចក្រួន្មទ្ីឈន្ោះខដរ លប ិន្ឈបើឈយើងមនិ្ ន្ខបងខចក្
ររង្ករឈន្មោះឈទ្ រខមងពិ ក្ឈ្ឝើររង្ករឈហ្ើយណាកូ្ន្ ខរឈៅទ្ីឈន្ោះឪមនិ្ ន្
ឈរៀបរាបអ់ុំពីរួទ្ីខាងផវូវឈល្លក្មក្ឈទ្ ឈលពោះកូ្ន្ៗ ន្ ិក្ាមក្ខវោះឈហ្ើយ 
ដូឈចបោះ ូមកូ្ន្យក្ចិរថទុ្ក្ោក្ក់្បុងររអាន្រួន្មទ្ីទាុំងអ ់ឈន្ោះឈោយឈ ចក្ថី
ឈគ្នរពចុោះ....... 

តួន្ថទីរបសម់ាតាបតិា ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ហមមនិ្ឱរកូ្ន្ឈ្ឝើឈ ចក្ថីអាលក្ក្ ់
 ២-ឱរកូ្ន្ត្វុំងឈៅក្បុងឈ ចក្ថីលអ 
 ៣-ឱរកូ្ន្ ិក្ា ិលផវ៍ជិាជ ឈផសងៗ 
 ៤-រក្ភរោិស្គឝ មខីដល មរួរឱរកូ្ន្ 
 ៥-លបរល់លទ្ពរឱរកូ្ន្ក្បុង មយ័ដ ៏មរួរ។ 
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តួន្ថទីរបសប់ុតតធីតា ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-លរូវចិញ្ា ឹមខងរក្ាមាត្វបិត្វ 
 ២-លរួវជួយ ឈ្ឝើក្ិចារររប ់មាត្វបិត្វ 
 ៣-ត្វុំងរក្ាវងសលរកូ្លឱរលអ 
 ៤-លបលពឹរថខវួន្ឱរជាអបក្ររួទ្ទ្ួលមរក៌្ 
 ៥-រលមាត្វបិត្វអ ់ជីវរិឈហ្ើយរបផឈី្ឝើបុណរឧទ្ធិ ឱរឈល្លក្។ 

តួន្ថទីរបសអ់ាចារយ(រគូ) ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ខណន្មុំ ិ ានុ្ ិ សឱរ ិក្ា ន្ឈោយលអ 
 ២-ឱរ ិ សឈរៀន្ឈោយលអ 
 ៣-ល ប ិ់លផវ៍ជិាជ ឱរអ ់ឈោយមនិ្មាន្ររល្លក្ប់ិទ្ ុំងទុ្ក្ 
 ៤-ឈលើក្រឈមាើងឱរល ក្ដក្បុងពួក្មរិថ 
 ៥-ឈ្ឝើឈ ចក្ថីររពរ ិ សលរបទ់្ិ ទាុំងឡាយ។ 

តួន្ថទីរបសស់សិស ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ឈល្លក្អឈញ្ជ ើញមក្លរូវឈលរក្ឈរទ្ទ្ួល 
 ២-ចូលឈៅឈរចាុំទ្ទ្ួលបឈលមើឈល្លក្ 
 ៣-ស្គថ បព់ក្រទូ្ន្មយ ន្ឈលបៀន្លបឈៅរប ់ឈល្លក្ 
 ៤-បឈលមើឈល្លក្ 
 ៥-ឈរៀន្ ិលផវ៍ជិាជ ឈោយឈគ្នរព។ 
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តួន្ថទីរបសស់ាវ មី ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ឈលើក្រឈមាើងរាបអ់ាន្ថាជាភរោិ 
 ២-មនិ្ឈមើលង្កយលបពន្ន 
 ៣-មនិ្លបលពឹរថក្ផរច់ិរថលបពន្ន 
 ៤-លបរល់ភាពជា្ុំឱរដល់លបពន្ន 
 ៥-ឱរឈលរឿងអលង្កា រឈៅដល់លបពន្ន។ 

តួន្ថទីរបសភ់រយិា ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ចារខ់ចងររង្ករឱរ ន្លអ 
 ២- ឈស្តង្កា ោះោរិរប ់ស្គឝ ម ី
 ៣-មនិ្លបលពឹរថក្ផរច់ិរថស្គឝ ម ី
 ៤-រក្ាលទ្ពរខដលស្គឝ មរីក្ ន្មក្ 
 ៥-ខុំឈ្ឝើក្ិចាររង្ករទាុំងពួង។ 

តួន្ថទីរបសម់ិតតអនក្មធវើឧបការៈមុន ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ខចក្ចាយរប ់ 
 ២-និ្ោយឈោយពក្រពីឈរាោះ 
 ៣-លបលពឹរថក្បុងអុំឈពើខដលជាលបឈោជន្ ៍
 ៤-ឈោយភាពជាអបក្មាន្ខវួន្ឈ យើ 
 ៥-មនិ្ឈពលឱរឃ្លវ រពីររពិរ។ 
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តួន្ថទីរបសម់ិតតអនក្មធវើតប ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-រក្ាមរិថអបក្ខដលឈទ្ឝ លបខហ្ ឈហ្ើយ 
 ២-រក្ាលទ្ពររប ់មរិថខដលឈទ្ឝ លបខហ្  
 ៣-រលមាន្ភយ័យក្ជាទី្ពឹងពុំន្មក្ ់ន្ 
 ៤-មនិ្លោះបងឈ់ចាលមរិថក្បុងឈពលមាន្វបិរថិ 
 ៥-រាបអ់ាន្គ្នប រហូ្រដល់វងសលរកូ្លរប ់មរិថ។ 

តួន្ថទីរបសម់ៅហាវ យន្ថយ ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ឱរររង្ករ មរួរដល់ក្មាវ ុំង 
 ២-ឱរអាហរនិ្ងរង្កឝ ន្ឈ់លើក្ទឹ្ក្ចិរថ 
 ៣-រក្ាពោ លឈពលមាន្ជុំងឺ 
 ៤-ខចក្អាហរមាន្រ លបណីរឱរបរឈិភារ 
 ៥-អនុ្ញ្ញដ រឱរឈប ់លមាក្ ឈដើរឈលងក្បុង មយ័ដ ៏មរួរ។ 

តួន្ថទីរបសអ់នក្បមរមើ ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ឈលរក្ឈ ើងឈ្ឝើររង្ករមុន្ឈៅហឝ យន្មយ 
 ២-ឈបឈ់្ឝើររង្ករឈលរយឈៅហឝ យន្មយ 
 ៣-រន្យ់ក្ខររប ់ខដលឈៅហឝ យន្មយឱរ 
 ៤-ឈ្ឝើររង្ករឱរលអលបឈ ើរឈ ើង 
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 ៥-ឈពល រឈ ើររុណរប ់ឈៅហឝ យន្មយ។ 
តួន្ថទីរបសស់មណរព្វហមណ៍ ៥ យា៉ៅ ង 

 ១-ហមមនិ្ឱរកុ្លបុលរឈ្ឝើអុំឈពើអាលក្ក្ ់
 ២-ោុុំងកុ្លបុលរឱរត្វុំងឈៅក្បុងឈ ចក្ថីលអ 
 ៣-អនុ្ឈលគ្នោះកុ្លបុលរឈោយទឹ្ក្ចិរថដល៏អ 
 ៤-ឱរស្គថ បនូ់្វពក្រខដលមនិ្ធ្លវ ប ់ន្ស្គថ ប ់ ឱរស្គា ល់នូ្វរប ់
ខដលមនិ្ធ្លវ ប ់ន្ស្គា ល់ឱរជាក្ច់ា ់ 
 ៥-ល បផ់វូវឈៅរន្ស់្គទ ន្ ួរ។៌ 

តួន្ថទីរបសព់ុទធសាសនិក្ជន ៥ យា៉ៅ ង 
 ១-ឈ្ឝើអឝីឈោយរយខដលលបក្បឈោយឈមត្វថ  
 ២-និ្ោយអឝីឈោយវាចាខដលលបក្បឈោយឈមត្វថ  
 ៣-រិរអឝីឈោយមឈន្មខដលលបក្បឈោយឈមត្វថ  
 ៤-មនិ្បិទ្ទាឝ រផធោះរប ់ខវួន្ ( ន្ន្យ័ថាលរូវឈ្ឝើទាន្ជាមយួនឹ្ង
លពោះ ងឃ....)។ 
 ៥-លបឈរន្រប ់ខដល មរួរដល់លពោះ ងឃ។ 
រួន្មទី្ទាុំងអ ់ឈន្ោះ លប ិន្ឈបើកូ្ន្ ន្អាន្រាល់នងៃឈន្មោះរខមងរកី្
ចឈលមើន្បញ្ញដ រប ់កូ្ន្ និ្ង ន្យល់លពោះ្មខ៌វោះៗខដរណាកូ្ន្ ។ 



 -77-  

 

ឈយើង ន្ឈក្ើរជាមនុ្ សឈន្ោះជាររលក្ណា ់ ដូឈចបោះឈយើងលរូវមាន្
 ីល ៥ (ឬឈៅថានិ្ចា ីល) ជា ីលខដលលរូវមាន្ជានិ្ចារល។ 
មាន្ពុទ្នបរ ័ិទ្ភារឈលចើន្ជាអបក្រន្ល់ពោះពុទ្នស្គ ន្ម ខរមនិ្ ូវ   
 ន្ឈចោះដឹងជឈលៅក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្មឈទ្ ឈហ្ើយឪពុក្និ្ោយឈន្ោះ
មនិ្ខមន្ឪពុក្ អបក្ឈចោះដឹងក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្មចា ់ឈន្មោះឈទ្ លគ្នន្ជ់ា
អបក្មាន្ររ ិក្ាឈចោះដឹងរិចរួចប៉ែុឈណាត ោះរឈៅឈន្ោះ ូមកូ្ន្ពិចារណា 
 ីល ៥ ក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះឈហ្ើយពិចារណាថា ន្ជួយ ក្បុង ងាមោ៉ែ ង
ណាឈន្មោះ។ 

3 
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សកិាខ បទទាងំ ៥ នងិអងគមានដ្ូចតមៅ 

3 
  ិរខ បទ្ ៥ ( លី បញ្ា  ីល្លន្ិ, ុំស្ត ាឹរ បញ្ា  ីល្លន្ិ) រឺជា ិរខ
បទ្ចាុំ ចរ់ប ់ពុទ្នស្គ ន្ិក្ជន្ ខដល មាទាន្ឈោយលរហ្ ទ (ឧ  ក្
ន្ិងឧ  ិរ) ក្បុងស្គ ន្មលពោះពុទ្ន មណឈគ្នរម ក្បុងលបនពណី ឈងរវាទ្ 
ឈហ្ើយន្ិងលបនពណីមហោន្ផងខដរ។  ិរខ បទ្នន្លបនពណីទាុំងពីរឈន្ោះ 
មាន្ស្គរៈ ុំខាន្ដូ់ចគ្នប  រឺររលបរន្យ់ក្ក្ិរោិឈវៀរចាក្ររ មាវ ប ់រឝ 
ឈវៀរចាក្ររលួចយក្លទ្ពរឈរ ឈវៀរចាក្ររលបលពឹរថខុ ក្បុងរម ឈវៀរចាក្ររ
ឈពលនូ្វពក្រកុ្ហ្ក្ ឈវៀរចាក្ររឈ ពឈលរឿងល វងឹ។  មាទាន្ ិរខ បទ្ 
៥ រឺជាររលបរិបរិថដុំបូង ន្ិងឈទ្ៀងទារល់បក្បឈោយវរីយិភាព នន្          
ពុទ្នស្គ ន្ិក្ខដលជាលរហ្ ទ។  ិរខ បទ្ ៥ ឈន្ោះ មនិ្ត្វុំងឈ ើងឈោយររ
បងខិរបងខុំឈទ្ ប៉ែុខន្ថជាក្ផួន្ឈរៀន្ ឈ្ឝើឈោយ យ័លរចិរថ ឈដើមផ ីលមួលររលបរិបរថិ
 ូមពុទ្នបរ ័ិទ្ ិក្ា ទាុំងលពោះ លីទាុំងភាស្គខខយរដូចរឈៅៈ 
 ១.ាណាតិាតា មវរមណី សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ ខញុ ុំលពោះ
ក្រុណា  ូម មាទាន្នូ្វ ិរខ បទ្ រឺឈចរន្មជាឈហ្រុឈវៀរចាក្ក្ិរោិឈ្ឝើនូ្វ
 រឝមាន្ជីវរិឱរធ្លវ ក្ចុ់ោះក្ន្វង រឺ មាវ ប ់រឝ។ 
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 ២.អទិន្ថន ទាន្ថ មវរមណី សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ ខញុ ុំលពោះ
ក្រុណា ូម មាទាន្នូ្វ ិរខ បទ្ រឺឈចរន្មជាឈហ្រុឈវៀរចាក្ក្ិរោិរន្យ់ក្
នូ្វវរទុខដលឈរមនិ្ ន្ឱរឈោយរយឬឈោយវាចា។ 
 ៣.កាមមស ុមិចាឆ ចារា មវរមណី សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ ខញុ ុំ
លពោះក្រុណា ូម មាទាន្នូ្វ ិរខ បទ្ រឺឈចរន្មជាឈហ្រុឈវៀរចាក្ក្ិរោិ
លបលពឹរថខុ ក្បុងរមទាុំងឡាយ។ 
 ៤.មុសាហទា មវរមណី សកិាខ បទំ សមាទិយាមិ ខញុ ុំលពោះ
ក្រុណា ូម មាទាន្នូ្វ ិរខ បទ្ រឺឈចរន្មជាឈហ្រុឈវៀរចាក្ក្ិរោិឈពលនូ្វ
ពក្រកុ្ហ្ក្។ 
 ៥.សរុាមមរយមជជបបមាទដ្ឋា ន្ថ មវរមណី សកិាខ បទំ       
សមាទិយាមិ ខញុ ុំលពោះក្រុណា ូម មាទាន្នូ្វ ិរខ បទ្ រឺឈចរន្មជាឈហ្រុ
ឈវៀរចាក្ក្ិរោិជាឈហ្រុទ្ីត្វុំងនន្ឈ ចក្ថីលបមាទ្ រឺផឹក្នូ្វទ្ឹក្ល វងឹ រ ឺ   
 ុរាន្ិងឈមរយ័។ 

១.ាណាតិាត មានអងគ ៥ គឺៈ 
 ១-ាមណា   រឝមាន្ជីវរិ 
 ២-ាណសញ្ោតិា ឈ ចក្ថីដឹងថា រឝមាន្ជីវរិ 
 ៣-វធក្ចតិតំ រិរន្ឹង មាវ ប ់
 ៤-ឧបក្ាមមា ពោោមន្ឹង មាវ ប ់
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 ៥-មតនមរណំ  រឝស្គវ បឈ់ោយពោោមឈន្មោះ។ 
២.អទិន្ថន ទាន មានអងគ ៥ គឺៈ 

 ១-បរបរគិគហតិំ លទ្ពរខដលមាា  ់ឈរហ្ួងខហ្ងរក្ា 
 ២-បរបរគិគតសញ្ោតិា ឈ ចក្ថីដឹងថាលទ្ពរមាន្មាា  ់ 
 ៣-មថយយចតិតំ ចិរថរិរន្ងឹលួច 
 ៤-ឧបក្ាមមា ពោោមន្ឹងលួច 
 ៥-មតន ហរណំ លួច ន្មក្ឈោយពោោមឈន្មោះ។ 

៣.កាមមសមុិចាឆ ចារ មានអងគ ៤ គឺៈ 
 ១-អគមនយីវតថ ី ស្ត ថីខដលមាន្ឈរហ្ួងខហ្ងរក្ា 
 ២-តសម ឹមសវនចិតត រិរន្ឹងឈ ពឈមងុន្្មយន្ងឹស្ត ថីឈន្មោះ 
 ៣-មសវនបបមយាមោ ពោោមន្ឹងឈ ពនូ្វឈមងុន្្មយ 
 ៤-មមគគន មគគបបដ្ិបតតិអធិហសនំ ោុុំងមរាន្ិងមរាឱរដល់គ្នប  

៤.មុសាហទ មានអងគ ៤ គឺៈ 
 ១-អតថំវតថុ វរទុមនិ្ពិរ 
 ២-វិសហំទនចិតត ំ រិរន្ឹងឈពលឱរខុ  
 ៣-តមជាជ ហយាមមា ពោោមន្ឹងឈពលឱរខុ  

 ៤-បរសសតទតថវិជាននំ ោុុំងអបក្ដនទ្ឱរដឹងចា ់នូ្វឈ ចក្ថី
ឈន្មោះ 
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៥.សរុាមមរយ មានអងគ ៤ គឺៈ 
 ១-មជជនីវតថុ            វរទុជាទ្ីត្វុំងនន្ឈ ចក្ថីល វងឹរឺ ុរាន្ិងឈមរយ័ 
 ២-ាតុក្មយតាចិតត ំ រិរបលមុងន្ងឹផឹក្ 
 ៣-តមជាជ ហយាមមា ពោោមន្ឹងផឹក្នូ្វទ្ឹក្ល វងឹឈន្មោះ 
 ៤-តសសាន ំ  ន្ផឹក្ទ្ឹក្ល វងឹឈន្មោះឱរក្ន្វងបុំពងក់្ចូលឈៅ។ 
 ក្បុង ិរខ បទ្ន្ីមយួៗ មាន្អងារប ់វារលណាឈបើឈយើងលបលពឹរថលរប់
អងាឈៅក្បុង ិក្ខបទ្ណាមយួឈហ្ើយឈទ្ើបឱរឈ យ្ ោះថាោច ិ់រខ បទ្ ខរមនិ្
ខមន្ោចរ់ហូ្រឈន្មោះឈទ្ ឈបើឈយើង ន្ដឹងខវួន្ថាោចឈ់ហ្ើយលរូវខរ មាទាន្
ភាវ ម ឈន្មោះ ិរខ បទ្ឈយើងន្ឹងឈ ើងដូចឈដើមវញិ ឈរើកូ្ន្អាចឈ្ឝើ ន្ឈទ្ឈមើល
ឈៅ? ក្បុង ងាមឈយើងលប ិន្ឈបើឈយើងមាន្នូ្វ ីល ៥ ឈយើងន្ឹងរ ់ឈៅ
ឈោយ ន្ថិភាពមនិ្មាន្នូ្វអុំឈពើហ្ិងា មនិ្មាន្ររលួចបវន្គ់្នប  មនិ្មាន្ររ
លបលពឹរថខុ ក្បុងលបពន្នកូ្ន្អបក្ដនទ្ មនិ្មាន្ពក្រចាក្ឈ់ោរគ្នប  មនិ្មាន្នូ្វ
ររ មាវ បគ់្នប  ជីវរិរ ់ ន្ោ៉ែ ងមាន្ ុភមងាលជាឈរៀងរហូ្រ។ 

3 
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សជុីវធម ៌

3 
 កូ្ន្ៗទាុំងឡាយ រ ់ឈៅក្បុង ងាមលរូវខរមាន្ ុជីវ្ម ៌  ឈលពោះ ងាម
លរូវររមនុ្ សខបបឈន្ោះឈលចើន្ណា ់ណ៎ាកូ្ន្។ 
 ឈលពោះឈយើងរ ់ឈៅក្បុង ងាម លរូវខរមាន្ចុំឈណោះដឹង ណាថ បធ់្លប ប ់
ររដឹងលបមាណ ឈចោះរួរ មក្បុងក្ិចាររល ល ័យជាមយួអបក្ដនទ្ផងគ្នប  ឈបើ
ឈយើងមនិ្មាន្ ុជីវ្មឈ៌ទ្ មនិ្ថាឈយើងឈរៀន្ដល់ក្លមរិណាឈន្មោះឈទ្ វាដូចជា
អបក្អរ ់ន្ឈរៀន្អុិចឹងណាកូ្ន្។ ដូចជាររន្ិោយ ថីលរូវខរ ុភាពរាបស្គ
ជាន្ិចា មនិ្លរូវឈពលពក្រអាលក្ក្ឈ់ន្មោះឈ ើយ ឈពលខដលកូ្ន្ចូលក្បុងវរថ
អារាមជាក្ខន្វង រា របូជា ជាទ្ីឈគ្នរព កូ្ន្មនិ្លរូវ ខមឋងក្ិរោិមនិ្របផី
ឈស្គោះឈ ើយ អបក្ជិោះក្ង ់     ម៉ែូរូ កុ្ុំឈលឿន្ឈពក្មាន្ររបន្ទយឈលផឿន្ខវោះផង 
ឈបើកូ្ន្អាចចុោះបឈណថើ រ ន្ររឹខរលបឈ ើរ វាមនិ្ជាយូរប៉ែុន្មយ ន្ឈទ្លរឹមខរចមាៃ យ
ក្បុងវរថប៉ែុណតឹ ងណាកូ្ន្រប ់ខម៉ែ។ 
 ឈយើងជាន្មរ ី លរូវឈចោះ លងួមឈពលចូលមក្ក្បុងវរថអារាមណាកូ្ន្រប ់
ខម៉ែ ដូចជាររន្ិោយ ថីកូ្ន្លរូវពិចារណាផងណាកូ្ន្ ឈពលឈយើងន្ិោយ
ខាវ ចប៉ែោះពល់ដល់អបក្ខដលឈរក្ុំពុងស្គថ ប ់ កូ្ន្ន្ិោយលរូវន្ិោយ ុំឈ ង 
កុ្ុំឮឈពក្ខលក្ងឈរន្ិោយឈដើមណាកូ្ន្។ មយួឈទ្ៀរចូរកូ្ន្កុ្ុំឈ្ឝើជាមនុ្ ស
រងឹរូ  លរូវជាមនុ្ សរងឹបុងឹ មនិ្លរូវឈ្ឝើជាមនុ្ សទ្ន្ល់ជាយ លរូវឈ្ឝើជាមនុ្ ស
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ទ្ន្ភ់វន្ជ់ាន្ចិា ឈលពោះកូ្ន្ខម៉ែររឹខរទ្ន្ភ់វន្រ់រឹខរលអណាកូ្ន្ ឈពលខដលលបុ ៗ
ឈរឈឃើញកូ្ន្ភាវ ម ឈររខមងឈមើលកូ្ន្លរបទ់្ីក្ខន្វងទាុំងអ ់ណាកូ្ន្ ឈពល
ខដលឈរថាល ឡាញ់កូ្ន្ឈន្មោះឈរឈមើលឈយើងអ ់ឈហ្ើយណាកូ្ន្ ដូចជាររ
ឈ វៀក្ពក្រ់ប ់កូ្ន្ជាឈដើម ឈបើកូ្ន្ឈ្ឝើជាមនុ្ សឈឆើរឆ្យឈរល ឡាញ់កូ្ន្
លរឹមឈ ក្ល  ់ប៉ែុឈណាត ោះណា កូ្ន្ល ីខម៉ែលរូវខរលបុងលបយរ័បឱរខមន្ខទ្ន្ 
ឈលពោះមនុ្ សលបុ ងឝីរផរិខរថា ល ឡាញ់កូ្ន្ពិរខមន្ខរឈរឈរ ើ ណា ់ណា
កូ្ន្ល ី ្មយត្វឈរឈឃើញរូបកូ្ន្ឈ វៀក្ពក្ឈ់ឆើរឆ្យឈចោះខរថាល ឡាញ់ឱរ
រចួពីមាររ់ប ់ឈរឈៅ ឈមើលឈៅកូ្ន្លបខហ្ល ន្លរឹមខរលរូវឈរឈ ក្ល  ់
ខរប៉ែុឈណាត ោះណាកូ្ន្ ខរឈបើកូ្ន្ ុភាពរាបស្គវញិឈន្មោះលអណា ់កូ្ន្ ឈលពោះឈរ
ឈឃើញរូបកូ្ន្ ឈរមនិ្ហ៊ា ន្ន្ិោយឈមើលង្កយកូ្ន្ឈ ើយ ឈលពោះពួក្លបុ ៗ
ទាុំងអ ់ខាវ ចស្ត ថីណាខដលមាន្ចររិ ុភាពរាបស្គណាកូ្ន្។ ឈពលកូ្ន្ឈ្ឝើ
ខវួន្ ុភាពរាបស្គកុ្ុំភយ័ខាវ ចអរប់ថីឱរឈស្គោះណាកូ្ន្ មនុ្ សលអរខមងជួប 
ន្ងឹមនុ្ សលអ។ 

3 
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ស្តសត ី ៤ ពួក្ 

3 
 ១-ស្ត ថីពួក្ខវោះក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ ជាអបក្មាន្រូបអាលក្ក្ឈ់មយ  មនិ្រួរឈមើល 
ទាុំងជាអបក្ខសរឈ់ខាយលទ្ពរ មផរថិ ឈហ្ើយជាអបក្មាន្ ័ក្ថិទាប រឺជាអបក្មនិ្
មាន្យ  ័ក្ថិឈលពោះឈហ្រុដូឈចបោះ ជាអបក្មាន្ឈ ចក្ថីឈលរ្ឈលចើន្ ជាអបក្មនិ្
បរចិាា រទាន្ ជាអបក្មាន្ចរិថលចខណន្។ 
 ២-ស្ត ថីពកួ្ខវោះក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ ជាអបក្មាន្រូបអាលក្ក្ម់និ្រួរឈមើល ខរជា
អបក្មាន្លទ្ពរ មផរថិឈលចើន្ ឈហ្ើយជាអបក្មាន្ ័ក្ថិខភ ់ (រឺមាន្ទាុំងយ 
មាន្ទាុំង ័ក្ថិ) ឈលពោះឈហ្រុឈន្ោះឯង ទាុំងឈន្ោះរឺជាអបក្មាន្ឈ ចក្ថីឈលរ្ឈលចើន្ 
ជាអបក្បរចិាា រទាន្ ជាមនុ្ សមនិ្មាន្ចិរថលចខណន្។ 
 ៣-ស្ត ថីពួក្ខវោះក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ ជាអបក្មាន្រូបស្គអ ររួរឈមើល រួរ រឈ ើរ 
រួរលបក្បមាន្ ណាឌ ន្រូបរាង ន្ងិពណ៌ មផុរល  ់ស្គអ រ ខរជាអបក្មាន្
លទ្ពរ មផរថិខសរឈ់ខាយជាអបក្មាន្ ័ក្ថិទាប (រមឺនិ្មាន្យ មនិ្មាន្ ័ក្ថិ) 
ដូចឈន្ោះ ឈលពោះឈហ្រុទាុំងឈន្ោះ រឺជាអបក្មនិ្មាន្ឈ ចក្ថីឈលរ្ ជាអបក្ក្ុំណាញ់ 
មនិ្បរចិាា រទាន្ ទាុំងជាអបក្មាន្ចិរថលចខណន្។ 
 ៤-ស្ត ថីពួក្ខវោះក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ ជាអបក្មាន្រូបស្គអ ររួរឈមើល រួរ រឈ ើរ
ខដលលបក្បឈោយលទ្ងល់ទាយ ន្ិងពណ៌ មផុរល  ់ស្គអ រ ទាុំងជាអបក្មាន្
្ន្ធ្លន្លទ្ពរ មផរថិឈលចើន្ ទាុំងជាអបក្មាន្ ័ក្ថិខភ ់ (មាន្ទាុំងយ មាន្
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ទាុំង ័ក្ថិ) ដូចឈន្ោះឈលពោះឈហ្រុទាុំងឈន្ោះ រឺជាអបក្មនិ្មាន្ឈ ចក្ថីឈលរ្ ជា
អបក្បរចិាា រទាន្ ជាអបក្មនិ្មាន្ចិរថលចខណន្។ 

3 
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ស្តសតចីូលមៅកាន់រតក្លូសាវ មមីាន ៥ យា៉ៅ ង 

3 
 កូ្ន្ៗទាុំងឡាយ ខវួន្ឈយើងជាល ីខដលមាន្រូល ក្រ ឈពលរឺមាន្
ស្គឝ មឈីហ្ើយ លរូវមាន្រររ ់ឈៅខបក្ពពុីក្ខម៉ែ ដូឈចបោះកូ្ន្រ ់ឈៅជាមយួបថីលរូវ
ខរមាន្ឈ ចក្ថីអរ់្ យរឱ់រ ន្ឈលចើន្ផងណាកូ្ន្។ 
 ឈៅឈពលឈន្ោះ ពុក្ខម៉ែ ូមផ្ទថ ុំឈផញើពក្រឈពចន្ខ៍វោះៗ ឈពលខដលកូ្ន្លរូវ
ឃ្លវ រឈៅរ ់ឈៅខាងស្គឝ មណីាកូ្ន្ខម៉ែ ្មយត្វចាន្ខដលឈៅក្បុងរាវ រខមងប៉ែោះ
ទ្ងាិចគ្នប មនិ្ខាន្  ុំខាន្ជ់ាងឈន្ោះឈៅឈទ្ៀរ ឈពលខដលកូ្ន្លរូវឈៅរ ់ឈៅ
ខាងស្គឝ ម ីចូរកូ្ន្ល ីខម៉ែរក្ា្មទ៌ាុំង ៥ ឈន្ោះឱរជាបណ់ាកូ្ន្។ 
 ១-ឈពលខដលកូ្ន្ចូលដុំឈណក្ លរូវឈដក្ឈលរយស្គឝ ម ី ឬឪពុក្មាថ យ
ខាងស្គឝ ម ីខរកូ្ន្លរូវភាញ ក្ម់ុន្ពួក្គ្នរ ់ន្ិងលរូវបឈលមើ យក្ចិរថទុ្ក្ោក្ជ់ាមយួ
ពួក្គ្នរ ់ឈចោះឈលបើពក្រ មថរីួរជាទ្ីល ឡាញ់។ 
 ២-ជន្ណាជាទ្ីឈគ្នរពរប ់ភស្គថ  ដូចជាមាត្វបិត្វ  មណ
លពហ្យណ៍ឈយើងលរូវឈ្ឝើ រា រៈឈគ្នរព ុំពោះបូជាបុរាលឈន្មោះ ស្គឝ រមន្អ៍បក្
ខដលមក្ផធោះឈោយររឱរនូ្វទ្ីក្ខន្វងអងាុយ ន្ិងទ្កឹ្ជាឈដើម។ 
 ៣-ររង្ករជាររង្ករក្បុងផធោះស្គឝ ម ី កូ្ន្លរូវយក្ចិរថទុ្ក្ោក្ឈ់្ឝើឱរ ន្
លអជាន្ិចាមនិ្លរូវឈ្ឝ លបខហ្ ឈ ើយ កូ្ន្លរូវឆ្វ រ វ្  ក្បុងក្ចិាររង្ករ។ 
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 ៤-មនុ្ សខាងក្បុងរប ់ស្គឝ ម ី ដូចជាទា ៈអបក្បឈលមើ ឬកូ្ន្ជាងឈយើង
លរូវដឹងអឝីៗ ខដលឈរឈ្ឝើឈហ្ើយ ន្ិងអឝីខដលមនិ្ទាន្ឈ់្ឝើ លរូវដឹងអាររៈឈ ឺ ឬ
ជារប ់អបក្ទាុំងឈន្មោះលរូវខចក្រប ់ទ្ទ្ួលទាន្ឱរដល់ពួក្ឈរ ត្វមចុំខណក្
ខដលឈររួរទ្ទ្ួល ន្។ 
 ៥-លទ្ពរអឝីៗ ខដលស្គឝ មរីក្ ន្មក្ជាលទ្ពរ ឬមា ល ក្ ់ឈយើងលរូវឃុុំ
លរងររពរលទ្ពរទាុំងឈន្មោះ ទាុំងជាអបក្មនិ្ឈលងខលផងភាប ល់ ឆក្លួ់ច មនិ្ជា
អបក្ផឹក្លស្គ មនិ្បុំផ្ទវ ញលទ្ពរ មផរថិ។ 
 ឈបើរូបកូ្ន្  ន្រន្ជ់ាបនូ់្វឈគ្នលររណ៍ទាុំង ៥ ោ៉ែ ងឈន្ោះឈហ្ើយ
ល ក្ដជាមាន្ឈ ចក្ថី ុខក្បុងលរួស្គររប ់កូ្ន្ជាន្ិចាណាកូ្ន្ល ីខម៉ែ ប៉ែុណតឹ ង
ចុោះឈពលឈន្ោះរូបកូ្ន្ ន្យល់នូ្វឈ ចក្ថីខដល ន្ល បព់ីនងៃមុន្ ខវោះឈហ្ើយ
ឈមើលឈៅ។  
  ូមកូ្ន្ចងចាុំថា ឈ ចក្ថី ុខរប ់លរួស្គរកូ្ន្ មនិ្អាចន្រណាមាប ក្់
ឈ្ឝើឱរ ន្ឈ ើយ ឈលតអុំពីរូបកូ្ន្ឈចោះឈោរយល់គ្នប ឈៅវញិឈៅមក្ឈន្មោះណា
កូ្ន្។ 

3 
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ន្ថររីគប់លក្ខណ៍ 

3 
 ឈយើងជាល ីណាកូ្ន្ លរូវខរ ុភាពរាបស្គជាន្ិចាឈដើមផឈីលើក្រឈមាើង
 ងាមរប ់ឈយើង ខដលដូន្ត្វរប ់ឈយើងខុំរក្ាទុ្ក្ជាយូរមក្ឈហ្ើយជា 
លបនពណីខដលលអ លមាបប់ន្សល់ឱរកូ្ន្ល ីលបុ ជាអបក្ខងរក្ា។ 
 ន្មរ ីខដលលបក្បឈោយលក្ខណៈ ៣១ លបររឈៅថា ស្ត ថីលរបល់ក្ខណ៍ 
រមឺនិ្ឈចោះឈអចអូចន្ិោយឈដើមឈរ ១ ឈចោះរួរ មទ្ទ្ួលមាត្វបិត្វ ន្ងិស្គឝ មី
១ ដឹងរុណ របរុណមាត្វបិត្វោរិ ន្មថ ន្ទាុំង ងខាង ១ មនិ្ឈចោះឈដក្
នងៃ ១ មនិ្វឈងឝងឈភវចមុខឈភវចឈលរយ ១ ឈចោះខងទាុំរប ់លទ្ពរ ១ មនិ្ផរិក្ផរ់
ចិរថស្គឝ ម ី១ មនិ្ឈចោះលបចណឍ ស្គឝ ម ី១ គ្នយ ន្ក្លមាោ ១ មនិ្រ ុំស្គយ ក្ឱ់រ
ឈរឈឃើញ ១ មាន្ចិរថអរ់្ ន្់្ ៃន្់្ ៃរ ១ មាន្ឈជើងលស្គលមនិ្រស្តន្ថុំក្ឋុងរថ ុំង ១ 
មនិ្ឈរ ឬអងាុយ មាៃ ចរយឱរឈរឈឃើញ ១ មនិ្ឈដើររចរ់ាង ១            
ឈចោះ លងួមខភបក្មនិ្លក្ឈ មលក្ ឺម ១ មាន្ដុំឈណើ រលអមនិ្លរខលងរយទ្យ
រូទ្ ១ មនិ្បងឈ់ យោក្ស់្គយ លរខលងឈជើងនដ ១ មាន្ ុំឈ ងរិច
ចា ់ល្ល ់ ១ មនិ្ឈចោះឈ ោះឈឡាោះឈលងឈ ើច ១ មនិ្ន្ិោយឈផ្ទថ ោះផថង
ចុំឈពោះបុរ ១ មនិ្ទ្លមន្ក់្បុងររង្ករ ឈ្ឝើទាល់ខរឈហ្ើយររង្ករឈន្មោះ ១ ឈៅ
ណាឆ្បល់រ បម់ក្វញិ ១ ឈចោះទុ្ក្ោក្អ់ីវា៉ែ ន្ក់្បុងឈពលរួរទុ្ក្ោក្ ់ ១ ឈចោះ
ឈរៀបចុំផធោះ ុំខបងឱរ មរមរ ១ ឈចោះរុបខរងឈលរឿងឧបឈភារបរឈិភារ ១ ខាវ ច
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ចិរថស្គឝ មមីាត្វបិត្វ ឈហ្ើយឈគ្នរពត្វមឱវាទ្ ១ បរឈិភារចុំណីអាហរឈលរយ
មាត្វបិត្វន្ិងស្គឝ ម ី ១ ឈបប់រឈិភារ មុន្មាត្វបិត្វន្ិងស្គឝ ម ី ១ ចូលឈដក្
ឈលរយស្គឝ ម ី១ ភាញ ក្ម់ុន្ស្គឝ ម ី១ មាន្ឈមត្វថ ក្រុណាឈចោះឈ្ឝើបណុរ     ទាន្ ១ 
។ ស្ត ថីខដលលបក្បឈោយលក្ខណៈលរបឈ់ពញឈលញឈៅថាល ីថលរបល់ក្ខ
ណ៍។ លក្ខណៈល ីថលរបល់ក្ខណ៍ដូចខាងឈលើឈន្ោះ ឈបើត្វម មយ័បចាុបផន្បឈន្ោះ
ឈឃើញថា លក្ខណៈខវោះហ្ួ  មយ័ឈៅឈហ្ើយ ប៉ែុខន្ថឈទាោះបីជាោ៉ែ ងណាក្៏
ឈោយ ឈបើស្ត ថីណាលបក្បឈោយលក្ខណៈដូច ន្ន្ិោយ ឈគ្នលៗក្បុងទ្ីឈន្ោះ 
ស្ត ថីឈន្មោះរួររាបថ់ាជាមនុ្ សល ីលរបល់ក្ខណ៍ ន្ឈោយបរបិូណ៌។  

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ន្ថរកីដ្លលអ គឺមានចរយិាលអ មានគំនិតលអ មាន
ចំមណោះវិជាជ លអ មទើបជាន្ថរឆីាល តមិនចាញម់ាក្ពួក្របុសៗ
មដ្ឋយងាយ។ 
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មងគលជីវតិ 

3 
 ឈពលខដលឈយើងឈ្ឝើអឝីមយួ ខរងខរចង ់ន្នូ្វផលលបឈោជន្ខ៍វួន្ឯង 
ក្បុងររខដលខុំលបឹងខលបងឈ្ឝើនូ្វររង្ករទាុំងអ ់ឈន្មោះ មនិ្ថារិចឬក្ឈ៏លចើន្
ឈ ើយ ឱរខរផលលបឈោជន្ខ៍ដលខវួន្ ន្ឈ្ឝើ។ 
 ចុំខណក្ក្បុងផលលបឈោជន្ ៍ ខដលខវួន្លបលពឹរថឈទ្ៀរឈស្គរ វាមាន្ផល
២ ោ៉ែ ង រផឺលលអ ន្ិងផលអាលក្ក្ ់ ទាុំងឈន្ោះឈហ្ើយខដលកូ្ន្លរូវ ិក្ាអុំពី 
ឈ ចក្ថីលអរប ់ខវួន្ឯងឱរ ន្ឈលចើន្។ មយួឈទ្ៀរមាន្មនុ្ សមនិ្រិចន្មក្ឈ់ទ្
កូ្ន្ ខដលខ ឝងរក្នូ្វមងាលខរមនិ្ដងឹឈ្ឝើោ៉ែ ងណាឈន្មោះឈចោះខរឈដើររក្លរបទ់្ី
ក្ខន្វង រហូ្រមាន្មនុ្ សមយួចុំន្ួន្ឈទ្ៀរ     ឈោយអុំណាចចងខ់រ ន្នូ្វ
ឈ ចក្ថី ុខផ្ទធ ល់ខវួន្ លរូវចាញ់ឈ ក្ឈរក្ម៏ាន្ខដរ។ 
 ខរមងាលខដលន្មុំឱរឈយើងមាន្ឈ ចក្ថី ុខពិរល ក្ដឈន្មោះ រឺមនិ្
ចាុំ ចរ់ក្ឈៅទ្ីណាឈន្មោះឈទ្ វា ទិរឈៅខរជាមយួខវួន្ឈយើងហ្បឹងឯងណាកូ្ន្ 
ខម៉ែមាន្ឈរឿងមយួឈទ្ៀរឱរកូ្ន្ ន្ដឹង នូ្វមងាលទាុំង ៣៨ លបររខដលន្មុំមក្
នូ្វឈ ចក្ថី ុខពិរល ក្ដ ន្ិងមាន្ផលឈលចើន្ឈទ្ៀរផង  ូមកូ្ន្ ិក្ាមងាល
ពិរល ក្ដដូចរឈៅ.... 
 ១-អមសវន្ថ ច ព្វោនំ ក្ិរោិមនិ្ឈ ពរបនូ់្វបរុាលពល
ទាុំងឡាយ 
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 ២-បណឌិតានញ្ច  មសវន្ថ ក្ិរោិឈ ពរបនូ់្វបុរាលជាបណឍិ រ
ទាុំងឡាយ 
 ៣-បូជា ច បូជនយីានំ ក្ិរោិបូជាដល់បុរាលខដលរួរបូជា      
ទាុំងឡាយ 
 ៤-បដ្ិរបូមទសហមសា ច ក្ិរោិឈៅក្បុងលបឈទ្ ដ ៏មរួរ 
 ៥-បុមពវ ក្តបុញ្ោតា ភាវៈនន្បុរាល ន្ឈ្ឝើបុណរទុ្ក្ឈហ្ើយក្បុង
រលមុន្ 
 ៦-អតតសមាម បណីធិ ច ក្ិរោិរមាល់ខវួន្ឈោយលបនព 
 ៧-ព្វហុសចចញ្ច  ភាវៈនន្បុរាល ន្ស្គថ ប ់  ន្ឈរៀន្ឈហ្ើយឈោយ
ឈលចើន្ 
 ៨-សបិបញ្ច   ិលផស៍្គស្ត ថ រឺឈ ចក្ថីឈឆវៀវ វ្  ក្បុងហ្រទក្មយរប ់
អបក្ប ួ ន្ងិលរហ្ ទ 
 ៩-វិនមយា ច សសុកិ្ខិមតា វនិ្យ័ខដលបុរាល ិក្ាឈោយលបនព 
 ១០-សភុាសតិា ច យា ហចា វាចាខដលបុរាលឈពលលរឹមលរូវ 
 ១១-មាតា ឧបដ្ឋា នំ ក្រិោិបឈលមើនូ្វមាត្វ 
 ១២-បិតុ ឧបដ្ឋា នំ ក្ិរោិបឈលមើនូ្វបិត្វ 
 ១៣-បុតតទារសស សងគមហា ឈ ចក្ថី ឈស្តង្កា ោះដល់បុលរ ន្ិងភរោិ 
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 ១៤-អន្ថក្ោុ ច ក្មមន្ថត  ររង្ករទាុំងឡាយខដលមនិ្លចបូក្
លចបល់ 
 ១៥-ទានញ្ច  ក្ិរោិបរចិាា រទាន្ 
 ១៦-ធមមចរយិា ក្ិរោិលបលពឹរថនូ្វ្ម ៌
 ១៧-ញាតកានញ្ច សងគមហា ឈ ចក្ថី ឈស្តង្កា ោះដល់ោរិ
ទាុំងឡាយ 
 ១៨-អនវជាជ និ ក្មាម និ ររង្ករទាុំងឡាយខដលមនិ្មាន្ឈទា  
 ១៩-អារតី វិរតី ាា ក្ិរោិមនិ្ឈលរក្អរក្បុង ប ន្ិងក្រិោិឈវៀរ
ចាក្ ប 
 ២០-មជជាន្ថ ច សញ្ោមមា ឈ ចក្ថី លងួមចាក្ក្ិរោិផឹក្នូ្វទ្ឹក្
ល វងឹ 
 ២១-អបបមាមទា ច ធមមមស ុ ឈ ចក្ថីមនិ្លបមាទ្ក្បុង្ម៌
ទាុំងឡាយ 
 ២២-ោរមហ ច ឈ ចក្ថីឈគ្នរពចុំឈពោះបុរាលខដលរួរឈគ្នរព 
 ២៣-និហមតា ច ក្ិរោិលបលពឹរថបន្មធ បខវួន្ 
 ២៤-សនតុដ្ា ិច ឈ ចក្ថីឈលរក្អរចុំឈពោះរប ់ខដលមាន្ 
 ២៥-ក្តញ្ោូតា ភាវៈនន្បុរាលអបក្ដឹងនូ្វឧបររៈខដលបុរាលដនទ្
ឈ្ឝើឈហ្ើយដល់ខវួន្ 
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 ២៦-កាមលន ធមមសសវនំ ក្ិរោិស្គថ បនូ់្វ្មត៌្វមរល 
 ២៧-ខនតិ ច ឈ ចក្ថីអរ់្ ន្ ់
 ២៨-មសាវចសសតា ភាវៈនន្បុរាលខដលឈរលបឈៅ ន្ឈោយង្កយ 
 ២៩-សមណានញ្ច ទសសនំ ក្ិរោិ ន្ឈឃើញ       ន្ជួបនូ្វ
 មណៈទាុំងឡាយ 
 ៣០-កាមលន ធមមសាក្ចាច  ធមមសាក្ចាឆ  រកឺ្ិរោិ ន្ធន្មឈៅ
វញិឈៅមក្នូ្វ្មត៌្វមរល 
 ៣១-តមា ច ឈ ចក្ថីពោោមដុរនូ្វ ប្ម ៌
 ៣២-រពហមចរយិញ្ច  ក្រិោិលបលពឹរថនូ្វ្មដ៌ល៏បឈ ើរ 
 ៣៣-អរយិសចាច ន ទសសនំ ក្ិរោិឈឃើញនូ្វអរយិ ចាទាុំងឡាយ 
 ៣៤-និព្វវ នសចឆិក្ិរយិា ច ក្ិរោិឈ្ឝើឱរជាក្ច់ា ់នូ្វលពោះន្ិពឝ ន្ 
 ៣៥-ផុដ្ាសស មោក្ធមមមហ ិចិតតំ យសស ន ក្មបតិ ចិរថរប ់
បុរាលឯណាខដលឈល្លក្្មទ៌ាុំងឡាយពល់លរូវឈហ្ើយមនិ្រ ុំឈភើបោបញ័់រ 
 ៣៦-អមសាក្ំ មនិ្មាន្ឈ ចក្ថីឈស្គក្ 
 ៣៧-វិរជំ មាន្្ូលី រឺរារៈឈៅល  ឈហ្ើយ 
 ៣៨-មខមំ ជាចិរថឈក្សមក្ាន្ថ។ 
 មងាលទាុំង ៣៨ លបររឈន្ោះឈហ្ើយខដលឈ្ឝើឱរអបក្លបលពឹរថ ន្នូ្វ  
ឈ ចក្ថី ុខោ៉ែ ងពិរល ក្ដណាកូ្ន្ មនិ្ថាឈយើងរ ់ឈៅក្ខន្វងណាឈទ្ឱរខរ



 -94-  

 

ឈចោះស្គងនូ្វមងាលទាុំងអ ់ឈន្ោះឈហ្ើយរខមង ន្ឈ ចក្ថី ុខពរិល ក្ដ ន្ងិ
មាន្ផលឈលចើន្ឈទ្ៀរផង។  

3 
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ឃរាហសធម៌ 

3 
 ឃរាវា ្ម ៌ រឺជា្មម៌យួ លមាបរ់ររ ់ឈៅលរបល់រងក្បុងផធោះខដល
លរូវលបរិបរថិទាុំងអ ់គ្នប មនិ្ថាឈក្យង មនិ្ថាចា ់ឈន្មោះឈ ើយ រឺលរូវរក្ាឈទ្ើប
លអក្បុងលរួស្គរណាកូ្ន្។ 
  ូមកូ្ន្យក្ចិរថទុ្ក្ោក្អ់ាន្ខាងឈលរមឈន្ោះ........ 
 ១-សចចៈ ឈ ចក្ថីឈទ្ៀងលរងដ់ល់គ្នប  ន្ងឹគ្នប  
 ២-ទមៈ ទូ្ន្មយ ន្ចិរថឱរទ្ន្ភ់វន្ ់
 ៣-ខនតី អរ់្ ន្ល់របោ់៉ែ ង ក្បុងភារក្ិចាលរបម់ុខ 
 ៤-ចាគៈ លោះបងល់ទ្ពរ មផរថិដល់អបក្ដនទ្ខដលរួរឱរ។ 
 កូ្ន្ៗ ទាុំងឡាយខដលជាអបក្លរបល់រងផធោះ ខមផង ខរងខរមាន្ភរោិ
ស្គឝ ម ី ឈហ្ើយលរូវមាន្រររ ់ឈៅខបក្ពីខម៉ែឈហ្ើយ ន្ិងមាន្ មាជិក្លរូស្គរ 
ឈរៀងៗខវួន្។  មាជិក្ទាុំងឈន្មោះខរងមាន្អរថចររិឈផសងៗគ្នប  ឈហ្ើយណាកូ្ន្ 
ឈទាោះបីអបក្ទាុំងឈន្មោះមាន្្មជរ័ខរមយួក្ឈ៏ោយ។ ខរខវោះមាន្ន្ិ សយ័ខុ 
គ្នប ណាកូ្ន្ មាន្អបក្ខវោះចូលចិរថខរ បាយឈហ្ើយន្ិោយឈលចើន្ ខវោះចូលចរិថ
ក្ុំខបវងឈលងលក្មាចល់ក្ឈមើម ខវោះចុំណូលខាងភូរភរកុ្ហ្ក្ឈរ កុ្ហ្ក្ឯង ឈលបើ
លផចិលរបោ់៉ែ ង ខវោះឈទ្ៀរជាមនុ្ សឈស្គយ ោះលរង ់ ឈទ្ៀងលរងឈ់ហ្ើយល ថាប រិច 
ចូលចិរថររ ៃបស់្គៃ រ ់ មនិ្ចង ់ន្មាន្អឝីឱរហ្ួ ឈហ្រុខដលផធុយពីចរោិ
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 មផរថិរប ់មាត្វបិត្វឈ ើយណាកូ្ន្។ ឈោយឈហ្រុមនុ្ សខដលឈក្ើរក្បុង
លរួស្គរខរមយួ ឈហ្ើយមាន្អ្ោល ័យ ន្ិងលក្ខណៈឈផសងៗពីគ្នប  ត្វមររ
លបលពឹរថ ររយល់ឈឃើញផ្ទធ ល់ខវួន្មាប ក្់ៗ ដូឈចាប ោះឈហ្ើយ ន្ជាលពោះ មាយ  មភុទ្ន
លទ្ង ់ខមថងអុំពី ចា្មឈ៌ន្ោះ ថាជា្ម ៌លមាបទ់្ុំន្មក្ទ់្ុំន្ងគ្នប  លអវឈិ  
អាចបឈងាើរស្គមរាីភាពក្បុងលរួស្គរន្ីមយួៗ ន្។ 

 ឈបើលរួស្គរឈយើង  ន្ត្វុំងឈៅ វុបមាុំក្បុង ចា្ម ៌ រឺឈ ចក្ថីឈទ្ៀងលរង់
រវាងគ្នប ន្ឹងគ្នប ឈហ្ើយក្ឈ៏ត្វងមាន្ទ្ម្ម ៌ រឺររទូ្ន្មយ ន្ចិរថឱរ ន្លអ ខដលឈរ
ឈៅថាលរដ់ុំឈ្ឝើចិរថឱរ ៃបស់្គៃ រ ់ ទ្ន្ភ់វន្កុ់្ុំឱរមាន្ររឈលក្វឈលរ្ រ ុំឈល្លភ
ឈលើគ្នប ខងមឈទ្ៀរ ។ រឺជា ភាវៈខរងខរលរិោះរោិះនូ្វអារមយណ៍ឈផសងៗ មនិ្ឈប់
ឈរ ខរងខររ ុំឈភើបោបញ័់រពិ ក្ន្ឹងររពរ ឬទ្បទ់្ល់ឱរឈៅន្ឹងមយួ 
ក្ខន្វង ន្ ។ អបក្ល ជញ ន្ឈពលថា បុរាលណា  ន្ទូ្ន្មយ ន្ចិរថឱរលអលបនព
ឈហ្ើយ បុរាលឈន្មោះឈ យ្ ោះថា ន្ឈ ចក្ថី ុខ ខដលជាចុំណង់្ ុំបុំផុររប ់
មនុ្ សឈល្លក្ ។ ពិរខមន្ខរចិរថជាអរូបីឈយើងមនិ្អាចឈមើលឈឃើញឈោយ  
ចក្ខុឈទ្ ខរវាអាចបង្កា បប់ញ្ញជ ឈលើរូបរាងរយទាុំងមូល ន្។ ោ៉ែ ងឈន្ោះ
ឈហ្ើយ ន្ជាលពោះស្គស្គថ លបឈៅ រឝឈល្លក្ ឱរអបរ់ ុំចិរថ ឱរមាន្ ភាព
ទ្ន្ភ់វន្ល់អឱរឈវៀរចាក្អកុ្ លទាុំងពួងមាន្ររលបលពឹរថអាលក្ក្ ់ឈោយរយឬ
វាចាជាឈដើម ឈៅឈលើមនុ្ ស រឝខដលឈៅជុុំវញិខវួន្ឈយើង។ ចិរថឈន្ោះឈទាោះបី
រងឹបុឹងរងឹរូ ដូចឈមថចក្ថីក្ឈ៏រអាចទូ្ន្មយ ន្ ឬអបរ់ ុំឱរ ន្លអខដរ មនិ្ខុ ពីជាង
្បូពររ់លមងកូ់្ន្ រឱរលរងខ់ដលអាច ញ់ចុំឈគ្នលឈៅ ក្បុងទ្ិ ទាុំងបនួ្ដូច
ឈ ចក្ថីល ថាប  ន្។ ឈបើលុំអិរចិរថ ន្ឈហ្ើយ ឈទ្ើបបុំឈពញក្ិចាររឲ្រ 
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 ឈលមច ន្ ក្អ៏ាល ័យឈៅឈលើររឈ្ឝើ ឈោយឈ ចក្ថីពោោម ន្ិងឈ ចក្ថី
អរ់្ ន្ ់ ខដលឈល្លក្ឈៅថាខន្ថីរឺររអុំណររ់ ៊ាូ  ឈ្ឝើមនិ្ខាវ ចឈន្ឿយលុំ ក្
លរបោ់៉ែ ងក្បុង ររបុំឈពញក្ិចាររឈន្មោះៗ។ ររង្ករទាុំងទ្ាយមនិ្អាច
 ឈលមចឈោយឯងៗ ឈោយលគ្នន្ខ់ររិរ ឬន្កឹ្ចងឈ់ន្មោះឈទ្លុោះលត្វខរឈ្ឝើ
ឈហ្ើយអុំណរឈ់ទ្ៀរឈទ្ើប ឈលមច។ ខន្ថីឈល្លក្ចារជ់ារប្មដ៌ខ៏ភងខ់ភ ់នលក្
ខលង  លមាបក់្មាា រអ់កុ្ ល្មទ៌ាុំងទ្ាយ មាន្ហ្ិងាជាឈដើម ន្ិងជា
អលង្កា រដល៏បឈ ើររប ់បុរ ស្ត ថីផង។ រលឈបើមាន្អុំណរអ់រឱ់ន្ចុំឈពោះគ្នប
ន្ឹងគ្នប ឈហ្ើយ ក្ល៏រូវមាន្ររខចក្ចាយលទ្ពរ មផរថិរប ់ខវួន្រឈៅឈទ្ៀរ 
ខដលឈល្លក្ឈៅថាចារៈឈន្ោះឯង ។ ចារៈរឺជាររលោះបងភ់ាពក្ុំណាញ់ 
ឈហ្ើយយក្លទ្ពរ មផរថិឱរឈៅជាទាន្ ដល់អបក្ខដលរួរន្ឹងឱរ ពីឈលពោះ
លរហ្ ទលរូវខបងខចក្ មផរថិរប ់ខវួន្ជា ៥ ខផបក្រៈឺ 

 ១-ចិញ្ា ឹមខវួន្ ន្ិងមាត្វបិត្វបុលរភរោិទា ៈក្មយក្រឱរ ន្ឈ ច    
ក្ថ ុីខឈទ្ើបលបឈ ើរ 

 ២-ទ្ុំនុ្ក្បលមងុក្លោណមរិថឱរ ន្លអ 

 ៣-ក្មាា រអ់ន្ថរាយខដលឈក្ើរមក្អុំពភីយ័ឈផសងៗ 
 ៤-ឱរទាន្ដល់ មណលពហ្យណ៍ខដលលបលពឹរថលអ 
អបក្ខ ឝងរក្លទ្ពរ មផរថិ ន្មក្ឈោយផវូវលអ ផវូវ ុចររិឈហ្ើយ រួរខរឈចោះ
រន្យ់ក្នូ្វលបឈោជន្ន៍ន្លទ្ពរឈន្មោះឱរ ន្ មនិ្លរូវទុ្ក្លទ្ពរឱរឈៅ       
ទ្ុំឈន្រឈទ្។ បុរាលណាចាយវាយឈលបើល  ់លទ្ពរ មផរថិចិញ្ា ឹមខវួន្ ន្ងិមាត្វ
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បិត្វជាឈដើម បុរាលឈន្មោះឈ យ្ ោះថា រន្យ់ក្នូ្វលបឈោជន្ន៍ន្លទ្ពរឈន្មោះ         
ទុ្ក្ ន្។ ឈលបើល  ់លទ្ពរ មផរថិក្បុងផវូវឥរលបឈោជន្ ៍ ដូចជាឈលងខលផង
ភាប ល់ ន្ិងផ្ទា បផ់ាុន្ល ីជាឈដើម ឈ យ្ ោះថាមនិ្ ន្រន្យ់ក្នូ្វលបឈោជន្ន៍ន្
លទ្ពរ មផរថិឈន្មោះឈ ើយ។ 
 ចិញ្ា ឹមមរិថ មាវ ញ់ឱរ ន្ ុខ រឺថាឈយើងឈរ ើ យក្ខរក្លោណមរិថ 
ឯ បមរិថ ឈយើងមនិ្លរូវខចក្ចាយឱរឈទ្ រផរិអអីឈ វន្្មជ៌ាឈរឿង្ុំ បុំផុរ
នន្ជីវរិមនុ្ សឈយើង ូមផខីរលពោះពុទ្នជាមាា  ់ ខមឋងក្បុងមងាល ូលរ ៣៨
លបររក្ ៏ ចាបយ់ក្ររឈ ពរបជ់ាមនុ្ខដរ ដូចបទ្ថា អមសវន្ថ ច ព្វ
ោនំ បណឌិតានញ្ច ច មសវន្ថ ជាឈដើមមាន្ឈ ចក្ថីថា ចូរអបក្កុ្ុំឈ ព
របន់្ឹងមនុ្ សពល ឱរឈ ពរបខ់របណឍិ រឈទ្ើប ន្យរថា ជាមងាលរឺឈ ចក្ថី
ចឈលមើន្។ ឈហ្រុឈន្ោះ  ន្ជាលពោះអងាឱរ ឈស្តង្កា ោះខរមរិថលអៗ ខដលអាចពឹង
ពក្ ់ឬជួយ ្ ុរៈឈយើងលរបល់គ្នក្បុងលគ្នលក្។ 
 ចុំណាយលទ្ពរ មផរថិ ក្មាា រអ់ន្ថរាយខដលឈក្ើរពីឈហ្រុឈផសងៗ ឈន្មោះ
រឺបុំ រអ់ន្ថរាយខដលឈក្ើរអុំពីភយ័លរបោ់៉ែ ងមាន្ឈភវើងឈឆោះ ឈចារភយ័      
ភយ័អុំពីឈចារលួច ឧទ្ក្ភយ័ ភយ័អុំពីទ្ឹក្លិចជាឈដើម ឈោយក្មាវ ុំងលទ្ពរ
ខដលអាចចារវ់ធិ្លន្ររ ររពរឱរ ន្លអ មនិ្ឱរឈក្ើរឈ ើង ន្។ 
 កូ្ន្លរូវជួយ  ឈស្តង្កា ោះោរិ ឈៅត្វមលុំោបថ់ាប ក្ន់ន្ជួរទាុំង ងខាង
ខដលឈៅថាោរិពលី លរូវឈចោះឈ្ឝើបុណរឧទ្ិធ ផលដល់បុពឝបរុ 
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ទាុំងឡាយ មាន្មាត្វជាឈដើម ខដលខចក្ស្គទ ន្ឈៅរន្ប់រឈល្លក្ ឈៅថា បពុឝ
ឈបរពលី លរូវខរឈ្ឝើវធិ្លន្ររបងព់ន្នោរជូន្រដឌ ត្វមលបនពណីនន្ចាប់
លបឈទ្ ន្ីមយួៗ ឈៅថា រាជពលី។ 
 ឈទ្វត្វខដលជា មាយ ទ្ិដឌិរក្ាលរបល់រងឈល្លក្ធ្លរុទាុំងមូល ឱរត្វុំងឈៅ
ឈោយឈ ចក្ថី ុខលរបក់្ខន្វង អបក្មាា  ់ទ្ីក្ខន្វងកូ្ន្លរូវខរឈ្ឝើបុណរឧទ្ធិ 
ផលឱរត្វមររិន្ិយម ចុំឈពោះឈទ្វត្វទាុំងឈន្មោះឈៅថា ឈទ្វត្វពលី មោ៉ែង
ឈទ្ៀរចុំឈពោះ មណលពហ្យណ៍ ខដលលបក្បឈោយ ីល្លចារវរថ ជាអបក្
បុំឈពញក្ិចាក្បុងផវូវលពោះពុទ្នស្គ ន្ម ឬបុំឈពញស្គធ្លរណលបឈោជន្ដ៍ល់
មហជន្ទូ្ឈៅ ក្រ៏ួរទ្ទ្លួឋាន្ៈជាបុរាលខដលលរូវឈគ្នរពបូជាខដរ។ 

3 
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ោនសគួ ៌៦ ជាន ់

3 
 ក្បុងររលបលពឹរថរប ់មនុ្ សមាន្ឈលចើន្ឈហ្រុ ឈលចើន្លបររណា ់កូ្ន្
លបុ ល ី ខរចុំឈពោះបុរាលខដលអាចឈៅរន្ស់្គទ ន្ ួរ ៌ន្លុោះលត្វខរបុរាល 
ហ្បឹងលបលពឹរថខរអុំឈពើលអ។ 
 មោ៉ែងឈទ្ៀរ ក្បុងស្គទ ន្ ួរក៌្ម៏ាន្ក្ខន្វងខុ គ្នប ខដរឈោយអុំណាចក្បុង
ររលបលពឹរថរប ់ឈយើង ឈៅត្វមអុំណាចនន្ផលបុណរខដលជួយ យឹរឈោង
ឈៅត្វមស្គទ ន្មាន្ ៦ ស្គទ ន្ឈហ្ើយ ុទ្នខរក្ខន្វងមាន្ឈ ចក្ថី ុខឈលចើន្ឈទ្ៀរ
ផង។ 
 ១-ចាតុមមហារាជិកា ឈ ថចមហរាជទាុំង ៤ អងា ជាអបក្លរបល់រង 
ឈ ថច្ររដឌ មាន្ពួក្រន្នពឝជាបរវិារលរបល់រងក្បុងទ្ិ បូព៌ (ទ្ិ ខាងឈក្ើរ) 
ឈ ថចវរុិ ហក្ៈ មាន្ពួក្កុ្មមណឍ ជាបរវិារលរបល់រងឈៅក្បុងទ្ិ ទ្ក្សណិ     
(ទ្ិ ខាងរផូង) ឈ ថចវរូិបក្ខ មាន្ពួក្ន្មរជាបរវិារលរបល់រងឈៅក្បុងទ្ិ 
ប ាិម (ទ្ិ ខាងលិច) ឈ ថចកុ្ឈវរៈ មាន្ពួក្យក្ស ជាបរវិារលរបល់រងឈៅក្បុង
ទ្ិ ឧរថរ (ទ្ ិខាងឈជើង)។ 
 ២-តាវតតងិស ឈ ថចឈវបចិរថ ិជាអបក្លរបល់រង ឈលពោះជាន្ឈ់ន្ោះពីឈដើមជា
ក្ខន្វងឈៅរប ់ពួក្អ ុរ រមក្ឈ ថច ក្ាឈទ្វរាជ រឺលពោះឥស្តន្ធជាមយួឈទ្វត្វ
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អបក្ជា លពហ្យចារ ី៣៣ អងាឈក្ើរឈទ្ផើងក្បុងឋាន្ ួរជ៌ាន្ឈ់ន្ោះ ឈបោះពួក្អ ុរ
ឈហ្ើយ  ន្លរបល់រងស្គទ ន្ ួរជ៌ាន្ឈ់ន្ោះមក្។ 
 ៣-យាមា ឈ ថច ុោមឈទ្វបុរថជាអបក្លរបល់រង។ 
 ៤-តុសតិ ឈ ថច ន្ថុ ិរឈទ្វបុរថ ជាអបក្លរបល់រង ឈល្លក្ឈពលថា 
ស្គទ ន្ ួរជ៌ាន្ឈ់ន្ោះជាទ្ីឈក្ើរ ន្ងិជាទ្ីឈៅរប ់លពោះឈព្ិ រឝ ន្ងិលពោះពុទ្ន
បិត្វ លពោះពុទ្នមាត្វ ន្ិងឈល្លក្អបក្វឈិ  ដនទ្ៗឈទ្ៀរ។ 
 ៥-និមាម នរតី ឈ ថចន្ិមយរិឈទ្វរាជ ជាអបក្លរបល់រង ឈល្លក្ឈពលថា 
ឈទ្វត្វជាន្ឈ់ន្ោះ ជាជុំពូក្ខដលបរបិូណ៌ល ថាប វរទុណាមយួ ក្ន៏្មិយរិយក្     
ខវួន្ឯង។ 
 ៦-បរនិមមិតវសវតតី ឈ ថចន្ិមយរិវ វរថី ជាអបក្លរបល់រង ឈល្លក្
ឈពលថា ឈទ្វត្វជាន្ឈ់ន្ោះ ល ថាប វរទុណាមយួមនិ្លរូវន្ិមយរិខវួន្ឯងឈទ្ មាន្អបក្
ដនទ្ន្ិមយរិឱរមយួឈទ្ៀរ។ 
 ខមន្ពិរស្គទ ន្ ួរ ៌ ៦ ជាន្ឈ់ន្ោះ អបក្ ិក្ាធ្លវ ប ់ន្លជាបមក្ឈហ្ើយ   
ខរឈហ្រុខដលខញុ ុំយក្មក្ រឈ រទុ្ក្ក្បុងទ្ីឈន្ោះ ក្ឈ៏ដើមផបីុំណងន្ឹងឱរ
ឈ ៀវឈៅមយួក្ាលឈន្ោះ ន្ជារប ់ខដលរួរដឹង រួរឈឃើញលរបឈ់ោយ      
បរបិូណ៌ ខញុ ុំមនិ្មាន្ល ថាប ជាោ៉ែ ងដនទ្ឈ ើយ ន្ិងនលក្ខលងជាងឈន្មោះ      
ឋាន្ ួរ ៌៦ ជាន្ឈ់ន្ោះ មនិ្ ន្ជាបទ់ាក្ទ់្ងជាមយួលពោះ្មឈ៌ ើយ ររដឹងក្៏
លរឹមខរត្វមក្ផួន្ចាបប់៉ែុឈណាត ោះ។ ខរអបក្រិរអាចយក្មក្ឈលបៀបឈ្ៀបជាមយួ
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មនុ្ ស មយ័បចាុបផន្បឈន្ោះ ក្ ៏ន្ខដរ ខរមនិ្ ន្ មាា ល់ថាន្ឹងទាញរប ់
ខដលធ្លវ ក្ចុ់ោះឈន្មោះឈទ្ រឺលរឹមខររិរឈលបៀបឈ្ៀបខរប៉ែុឈណាត ោះឯង។ 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -103-  

 

មាឃបូជា 

3 
 នងៃឈន្ោះជារិង ី ឈពញបណ៌ូមនីន្ខខមាឃ មាន្លពោះចន្ធឈពញវងល់រូវន្ឹងនងៃ
នន្ស្គវក័្ ន្បិ រ រប ់លពោះ ក្រមុន្ីអរហ្ន្ថ មាយ  មភុទ្ន ជាបរមលរូនន្
ឈយើង ស្គវក័្ ន្បិ រឈន្មោះលបក្បឈោយអងា ៤ រនឺងៃឈពញបូណ៌ម ី ខខមាឃ           
មាន្លពោះចន្ធចរចូលមាឃន្ក្ខរថឫក្ស ឈន្ោះជាអងាទ្ ី ១ លពោះភកិ្ខុ ងឃមាន្   
ចុំន្ួន្១.២៥០ អងា ឥរមាន្អបក្ណាន្ិមន្ថ ឬណារឈ់ពលគ្នប ឈស្គោះឈ ើយ    
ក្ល៏ស្គបខ់រមក្លបជុុំគ្នប ក្បុង ុំណាក្ន់ន្លពោះបរមលរូ    ន្មវរថឈវ ុវន័្ក្លន្ធក្
ន្ិវាបស្គទ ន្ លក្ុងរាជលរឹោះ មរ្រដឌឈៅឈវល្លនងៃល្លៃ ច ឈន្ោះជាអងាទ្ ី២ លពោះភកិ្ខុ
 ងឃទាុំង ១.២៥០ អងាឈន្មោះ  ុទ្នខរជាឯហ្ិភកិ្ខុដូចគ្នប ទាុំងអ ់ ឈន្ោះជាអងា
ទ្ី ៣ លពោះភកិ្ខុ ងឃទាុំង ១.២៥០ អងាឈន្មោះ  ុទ្នខរជាលពោះខណីាល ពទាុំង
អ ់ ឈន្ោះជាអងាទ្ី ៤ លពោះ ពឝញ្ដូ ពុទ្ន លទ្ងល់ត្វ ់ ខមថង នូ្វឱវាទ្បារិឈមាក្ខ 
ក្បុងទ្ីលបជុុំនន្លពោះភកិ្ខុ ងឃឈន្មោះ។ ររលបជុុំស្គវក័្ខបបឈន្ោះ ឈៅថា        
ចរុរងា ន្ប ិរ រឺររលបជុុំ លបក្បឈោយអងា ៤ ក្បុងពុទ្នរលនន្លពោះ ក្រមុន្ី 
បរមលរូនន្ឈយើងមាន្ខរមថងប៉ែុឈណាត ោះ។ មយួឈទ្ៀរ រលខដលលពោះបរមស្គស្គថ  
នន្ឈយើងលទ្ងម់ាន្លពោះជន្យ ឈបើរិរត្វមឈ យ្ ោះខខ ឈៅខឝោះ ៤ ខខឈបើរិរត្វម
ចុំន្ួន្នងៃ ឈៅខឝោះ ៨៨ នងៃឈទ្ៀរ ន្ងឹលរប ់ ៨០ ឆ្ប ុំររល់ពោះអងាលទ្ងក់្ុំណរនូ់្វ
លពោះជន្មយ យុ ង្កខ រថា មាប លភកិ្ខុទាុំងឡាយរិរពីនងៃឈន្ោះឈៅឈៅខឝោះខរ ៣ ខខ
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ឈទ្ៀរឈទ្រថាររន្ឹងរ ុំលរខ់ន្នចូលរន្ល់ពោះន្ិពឝ ន្។ ររក្ុំណរជ់ន្មយ យុឈន្ោះ 
ឈៅនងៃ ១៥ ឈក្ើរខខមាឃខដរ រិងីឈន្ោះជាឧបលក្ខិរ មយ័មយួដឧ៏រថម ក្បុង
លពោះពុទ្នស្គ ន្ម រឺជានងៃ លមាបពុ់ទ្នមាមក្ជន្ ទាុំងបពឝជរិ ន្ិងលរហ្ ទ
លបជុុំគ្នប ឈ្ឝើ រា របូជា ចុំឈពោះលពោះ មាយ  មភុទ្នអងាឈន្មោះលពមទាុំងលពោះ្ម ៌     
ជាបរមពុឈទាន វាទ្ ន្ងិលពោះ ងឃជាស្គវក័្រប ់លពោះអងា។ 

 3 
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ពិធីបុណយមាឃបូជា 

3 
 មាឃបូជា ជាពី្ីបុណរមយួខដលមាន្ស្គរៈ ុំខាន្ឈ់ៅក្បុងពុទ្ន
ស្គ ន្មខដលរមួមាន្ មាឃបូជា ពសិ្គខបូជា អាស្គ ហបូជា ន្ិងបុណរ
បវារណា (ឈចញវ ា)។ បុណរមាឃបូជាល រពនឈ ើង ឈដើមផរី ុំលឹក្ដល់នងៃ
ខដលលពោះ មាយ  មភុទ្នលទ្ងល់បរ បឈងាើរលពោះពុទ្នស្គ ន្មឈ ើងក្បុងឈល្លក្ន្ម
លបឈទ្ ឥណាឍ រលពី ៥៨៨ ឆ្ប ុំ មុន្លរិ ថ ក្រាជ ន្មនងៃទ្ី ១៥ ឈក្ើរ      
ខខមាឃ ឈលរយពីររលត្វ ់ដឹងរប ់លពោះអងាចុំន្ួន្ ៩ ខខររ។់ ររបឈងាើរ
លពោះពុទ្នស្គ ន្ម ក្បុងឋាន្ៈជាអងាររស្គ ន្មមយួឈន្ោះ ឈ្ឝើឈ ើងឈៅ       
ក្បុងចុំឈណាមលពោះ ងឃចុំន្នួ្ ១.២៥០ អងា ជា មាជិក្ក្បុងអងាមហ         
 ន្បិ រមយួ ខដល ន្ន្ិមន្ថមក្ពលីរបល់ ទាបវ់ណត ៈទាុំងអ ់។ ឈៅក្បុង
មហ ន្បិ រឈន្មោះ លពោះ មាយ  មភុទ្នលទ្ង ់ន្លបរ ឈៅឈគ្នលររណ៍ 
ចុំន្ួន្ ១១ លបររ  លមាបឱ់រ មាជិក្មហ ន្បិ រ ទាុំងអ ់រន្យ់ក្  
ជាវងិីជីវរិ ន្ិង លមាបយ់ក្ឈៅផសពឝផាយដល់ជន្ដនទ្ឈទ្ៀរ  ន្យល់ព ី
ពុទ្នស្គ ន្ម ។ ឈគ្នលររណ៍ ទាុំង ១១ លបររឈន្ោះ មាន្ឈ យ្ ោះជាភាស្គ
 លីថា "ឱវាទ្បាដិឈមាក្ខ" ខដលពុទ្នស្គ ន្ិក្ជន្មាប ក្់ៗ  លរូវយក្មក្ 
 ិក្ាឲ្រ យល់ដឹង ន្ិងអនុ្វរថដូចរឈៅ : ១. ឈគ្នលបុំណងរប ់ លពោះពុទ្ន
ស្គ ន្ម ឬក្ដូ៏ចជាឈគ្នលបុំណងរប ់ពុទ្នស្គ ន្ិក្មាប ក្់ៗ  រឺខ ឝងរក្

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%81%E1%9E%94%E1%9E%BC%E1%9E%87%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%91%E1%9F%81%E1%9E%9F%E1%9E%A5%E1%9E%8E%E1%9F%92%E1%9E%8C%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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ន្ិពឝ ន្ខដលខលបថា  ភាវៈល  ចាក្ទុ្ក្ខមនិ្មាន្ ឈ ចក្ថីទុ្ក្ខ មនិ្មាន្បញ្ញហ  
ឈៅក្បុងដួងចរិថរប ់ខវួន្ ពក្រន្ិពឝ ន្ឈន្ោះ មាន្ន្យ័ឈ យើន្ឹង ពក្រថា  ន្ថិ 
ខដលខលបថា ឈ ចក្ថី ៃប។់ ឈយើងអាចន្ិោយថា ឈគ្នលបុំណងរប ់     
លពោះពុទ្នស្គ ន្ម  ររឺរបឈងាើរឈ ើងនូ្វ ន្ថិភាពក្បុងដួងចិរថឈន្ោះខដរ ក្ជ៏ា
មលូោឌ ន្លរឹោះនន្ ន្ថិភាពក្បុង ងាម ខដលខវួន្រ ់ឈៅផង។ រររន្ ់            
លពោះពុទ្នស្គ ន្ម រឺជាររលបឹងខលបង ឈដើមផបីឈងាើរ ន្ថិភាពដល់ខវួន្ ន្ិងចូល
រមួចុំខណក្ដល់ ន្ថិភាព ងាម ន្ងិពិភពឈល្លក្ ឈន្ោះជាររពឝក្ិចា       
ខដលពុទ្នស្គ ន្ិក្មាប ក្់ៗ លរូវលបឹងខលបង ឈ្ឝើឱរ ឈលមច ។ 

 ២-ឈគ្នលឈៅ  : ន្ថិភាព ឬន្ិញ្ឝន្ មនិ្ខមន្ឈក្ើរឈ ើងឈោយររ ូម
បន្ល់ ន្ប់ងួ ួងឈទ្ ន្ិងក្ម៏និ្អាចឈក្ើរ ឈ ើងឈោយស្គរររផថល់ ឬលបទាន្
ឲ្រ ឈោយចរិថល ឡាញ់ ឈមត្វថ រប ់អាទ្ិឈទ្ព ឬលពោះជាមាា  ់អងាណាមយួ
ឈ ើយ  ន្ថិភាពឈន្ោះ ឈក្ើរឈោយស្គរររ ន្សុំ រប ់ ក្មយភាព ៣ ោ៉ែ ងរ:ឺ 
 ១-ររមនិ្ឈ្ឝើអាលក្ក្ ់ ររក្មាា រអ់ុំឈពើអាលក្ក្ ់ ន្ងិររពរអុំឈពើអាលក្ក្់
លរបល់បឈភទ្ មនិ្ឲ្រឈក្ើរក្បុងជីវរិរ ់ឈៅទាុំងផវូវរយន្ិងផវូវ មថ។ី 
 ២-ររឈ្ឝើអុំឈពើលអ បឈងាើរអុំឈពើលអ ន្ិងរក្ាអុំឈពើលអឲ្រ  ទិរឈ ទររងវ់ងស
ក្បុងជីវរិរ ់ឈៅលបចាុំនងៃ ទាុំងអុំឈពើលអខាងផវូវរយ ន្ិងផវូវ មថ។ី 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%97%E1%9E%96%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80
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 ៣-ពលងឹងចិរថខដលជាមូលោឌ ន្នន្អុំឈពើលអ ឈោយក្មាា រក់្ិឈល        
ឬឈមឈរារខដលឈត្វង ចរិថឲ្រអ ់ឈៅ រហូ្រដល់ចិរថស្គអ របរ ុិទ្ន មនិ្មាន្
 ភាវៈអាលក្ក្ ់ទិរឈៅ។ 

២.លក្ខណៈរបសរ់ពោះពុទធសាសនិក្ជនៈ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ១ មាន្ររអរ់្ យរក់្បុងររឈ្ឝើអុំឈពើលអ ន្ងិក្មាា រអ់ុំឈពើអាលក្ក្។់ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ២ មនិ្ឈលបើអុំឈពើហ្ិងាក្បុងរររ ់ឈៅ។ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ៣ មនិ្ឈលបើពក្រឈបៀរឈបៀន្ ន្ិងរិោះឈដៀលអបក្ដនទ្។ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ៤ រក្ា ីលរ ់ឈៅក្បុងចាប ់យក្ចាបជ់ា្ុំ។ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ៥ បរឈិភារឈលបើល  ់វរទុទាុំងទ្ាយឈោយ ន្សុំ ុំនច ន្ិងស្គា ល់  

លបមាណ។ 
លក្ខខណឍ ទ្ី ៦ ចូលចិរថភាព ៃបស់្គៃ រ ់ ន្ិង បឈងាើរបរោិរ  ៃបស់្គៃ រ។់
លក្ខខណឍ ទ្ី ៧ មាន្ឈ ចក្ថីពោោមក្បុងររ មាអ រចិរថឈ្ឝើឱរមាន្ មា្ិ។ 
 ៣.ឈមឈរៀន្ពីបុណរមាឃបូជា ៖នងៃឈន្ោះជានងៃខដលលពោះពុទ្នអងាលទ្ង់
លបរ ឈគ្នលររណ៍ទាុំង ១១ លបររឈន្ោះ លមាបជ់ាលបឈោជន្ដ៍ល់
បរ ័ិទ្យក្ឈៅឈលបើល  ់ៈ 
ចុំណុច ១ ក្បុងឋាន្ៈជាបរ ័ិទ្ ររអនុ្វរថត្វមលបររទាុំង ១១ ឈន្ោះន្ឹងន្មុំ
ឈៅរក្ ន្ថិភាពផវូវចិរថជាពិរល ក្ដ។ ចុំណុច ២ ក្បុងឋាន្ៈជាពលរដឌ ក្បុង
 ងាមររខដលមាន្ឈគ្នលបុំណងរមួមាន្ឈគ្នលឈៅដូចគ្នប  ន្ិងររលបលពឹរថ
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លបហក្ល់បខហ្លគ្នប ឈន្ោះ ន្ឹងអាចន្មុំមក្នូ្វ ន្ថភិាព ន្ិងររអភវិឌណខដល
លបក្បឈោយន្ិរន្ថរភាព។ ចុំណុច ៣ ក្បុងឋាន្ៈជាលក្ុមបក្សឈៅក្បុង ងាម    
ឬលបឈទ្ ជារិមយួ ខដលពោោម ខ ឝងរក្នូ្វឱរ ឈដើមផរីក្ា ន្ថិភាព 
ន្ិងជុំរុញដល់ររអភវិឌណដល់លបឈទ្ ជារិខរឯងឈន្មោះ ររឈគ្នពត្វមឈគ្នល
ររណ៍ទាុំង ១១ លបររឈន្ោះ ន្ងឹររប់ន្ទយ ន្នូ្វអ ទិរភាព ជឈមាវ ោះ ន្ិង
អុំឈពើហ្ិងា ខដលឈក្ើរមក្ពីររលបក្ួរលបខជងគ្នប  ន្។ ចុំណុច ៤ ក្បុង  ឋា
ន្ៈជាអបក្ផាយស្គ ន្ម ររលបលពឹរថឈៅត្វមឈគ្នលររណ៍ឈន្ោះ ន្ឹងន្មុំ  ឲ្រ
មាន្ររឈោរយល់ររផថល់ក្ិរថិយ ដល់គ្នប ន្ឹងគ្នប  ន្ិងរររ ់ឈៅជុុំគ្នប  ក្បុង
ឋាន្ៈជាមនុ្ សជារិ ន្ ឈបើឈទាោះជាមាន្ ស្គ ន្មខុ គ្នប ៗក្ឈ៏ោយ។ 
ចុំណុច ៥ ក្បុងឋាន្ជាអន្ថរជារ ិររឈគ្នរពត្វមឈគ្នលររណ៍ឈន្ោះ ន្ឹងន្មុំមក្
នូ្វន្ិរន្ថរភាពនន្មនុ្ សជារបិរសិ្គទ ន្្មយជារ ិពិភព រឝ  ន្ិងអារ ធ្លរុ ដ៏
យូរអខងឝង  ន្ឈោយមនិ្ ចល់ពួយ រមមក្បុងររ  ដឈណថើ មគ្នប ឈដើមផរី ់ឈ ើ
យ។ 
  ងឃមឹថាឈយើងមាប ក្់ៗ  អាចទាញយក្លបឈោជន្ ៍ន្ខវោះពីនងៃមាឃ
បូជាឈន្ោះ ន្ិងអឈញ្ជ ើញន្មុំគ្នប ឈ្ឝើបុណរទាន្រក្ា ីល ន្ិង មា្ិ មាអ រចិរថ
រប ់ខវួន្ក្បុងនងៃឈន្ោះ ឈដើមផបីូជា ន្ិងរ ុំលឹក្ចុំឈពោះរុណលពោះ មាយ  មភុទ្នខដល
លពោះអងា ន្បឈងាើរលពោះពុទ្នស្គ ន្ម លមាបជ់ាមាគ៌្ន ជីវរិដល់ពួក្ឈយើងទាុំង
អ ់គ្នប ។ 

http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
http://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%87%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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នរក្ ៤ របូ 

3 
 ឈយើងជាពុទ្នបរ ័ិទ្ រួរខរមាន្ឈ ចក្ថី ឈងឝររក្ ់វុរក្បុងជីវរិរ ់ឈៅ
ក្បុងបចាុបផន្បឈន្ោះ វាមនិ្មាន្អឝី ទិរឈ ទរឈ ើយក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ មាន្ររឈក្ើរ
ឈ ើងឈហ្ើយមាន្ររ ទិរឈៅ ន្ិងររ រឈ់ៅវញិជា្មយត្វ។ 
  ូមោរិឈោមពិចារណានូ្វឈរឿងក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្ម ឈដើមផជីាបទ្
ពិចារណាក្បុងឈរឿងរា៉ែ វជីវរិខដលរ ់ឈៅក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះ វាមាន្ទាុំងវ ិក្ ទាុំង
លអឈោយអុំណាចក្បុងររលបលពឹរថរប ់មនុ្ ស។ រលក្ន្វងឈៅឈហ្ើយ លពោះដ៏
មាន្លពោះភារ លពោះន្មមក្ សបៈ លទ្ងឧ់បផរថិក្ឈ ើងក្បុងឈល្លក្ ក្បុងរលខដល
មនុ្ សទាុំងឡាយមាន្អាយុរល ២ មុនឺ្ឆ្ប ុំ លពោះអងាោងឈៅរន្ច់ារកិ្
មយួអឈន្វើឈោយលពោះខីណាល ព ២ មុនឺ្អងា។ ពួក្អបក្ន្ររពរាណ ីឃ្លយ រខយី
បបលួរបីគ្នប ឈ្ឝើអារន្ថុក្ទាន្។ លគ្នឈន្មោះមាន្ឈ ដឌីបរុថ ៤ ន្មក្ជ់ា មាវ ញ់   
ន្ឹងគ្នប មាន្ មផរថិ ៤០ ឈរដិ ក្បុងន្ររពរាណ ី  ន្លបឹក្ាគ្នប ថា          
លទ្ពរ មផរិថឈយើងមាន្ឈលចើន្ឈរើឈយើងន្ឹងលបក្បររង្ករដូចឈមថច? រលខដល
លពោះ មាយ  មភុទ្ន ឈ ថចក្ុំពុងោងឈៅរន្ច់ារកិ្ោ៉ែ ងឈន្ោះ ក្ឈ៏ ដឌីបុរថទាុំង ៤ 
ន្មក្ឈ់ន្មោះ ឥរមាន្ន្ិោយោ៉ែ ងឈន្ោះថា ឈយើងទាុំងឡាយន្ឹងឱរទាន្ ន្ឹង
បូជាន្ឹងរក្ា ីលដូឈចបោះឈស្គោះ ខបរជាន្ិោយោ៉ែ ងឈន្ោះថាឈបើឈយើង
ទាុំងឡាយផឹក្លស្គឱរល វងឹ ឈហ្ើយ ីុស្គចខ់ដលមាន្រ ់ជារិឆ្ៃ ញ់ពិស្គ
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ឈទ្ើបឈពញជារររ ់ឈៅមាន្លបឈោជន្។៍ មាប ក្ឈ់ទ្ៀរន្ិោយថា ឈយើងរួរខរ
បរឈិភារ យអងារ ល ូវស្គលីខដលមាន្ក្វិន្លបអបូ ន្ិងវរទុឈផសងៗ។ មាប ក្់
ឈទ្ៀរន្ិោយថា ឈយើងចុំណាយល ក្ឱ់រពួក្ល ីៗ ឈទាោះបីកូ្ន្លបពន្នឈរក្៏
រងខ់រ យ័លរចិរថន្ឹងឈយើងមនិ្ខាន្ ឈហ្ើយពួក្ឈយើង ន្ឹងឈ្ឝើបរទារក្មយឱរឈពញ
បន្ធុក្។ ឈ ដឌីបុរថទាុំង ៤ ន្មក្ឈ់ន្មោះ យល់លពមឈលពៀងគ្នប ឈហ្ើយចាបឈ់ផថើមអុំពី
នងៃឈន្មោះមក្ ក្ខ៏រងខរបញ្ជូ ន្លទ្ពរឈៅឱរល ីៗ ទាុំងឡាយខដលមាន្រូបលអ 
ឈហ្ើយឈ្ឝើនូ្វបរទារក្មយអ ់ ២ មុនឺ្ឆ្ប ុំ លុោះឈ្ឝើនូ្វមរណរលឈៅ ន្ឈៅឈក្ើរ
ក្បុងឈល្លហ្កុ្មមនី្រក្ ជឈលៅ ៦០ ឈោជន្ ៍ លិចចុោះឈៅអ ់ ៣ មុនឺ្ឆ្ប ុំ ឈទ្ើប
ដល់ រខធោះអខណថ រឈ ើយអ ់៣មុនឺ្ឆ្ប ុំ ឈទ្ើបដល់មារខ់ធោះ ឈហ្ើយឈទ្ើបចង់
ឈពលគ្នថាមាប ក្ម់យួៗ ប៉ែុខន្ថមនិ្អាចឈពលទាន្ ់ ក្ឈ៏ពល ន្លរឹមខរពក្រ
ថា ទុ.ស.ន.មសា. ឈហ្ើយក្ល៏រ បលិ់ចចុោះឈៅក្បុងខធោះទ្ងខ់ដងវញិឈៅ។ 

 រឝន្រក្ទ្ ី១ បលមុងន្ឹងឈពលោ៉ែ ងឈន្ោះថា 
ទុ.ទុជីជវតិមជីវិមាហ  មយ សមន្ថន  ន ទទាមមស 
វិជជមាមនស ុមភាមគស ុទីប ំន្ថក្មហ អតតមន្ថ។ 

 ឈយើងទាុំងឡាយ មាន្ជីវរិដល៏្លមក្  ន្រ ់ឈៅឈហ្ើយរលខដល
ឈភារ មផរថិក្ុំពុងមាន្ ឈយើងទាុំងឡាយមនិ្ ន្ឱរទាន្ឈស្គោះ ឈយើង
ទាុំងឡាយមនិ្ ន្ឈ្ឝើនូ្វទ្ីពឹងដល់ខវួន្ឯងឈស្គោះឈ ើយ។ 

 រឝន្រក្ទ្ី២ បលមុងន្ឹងឈពលោ៉ែ ងឈន្ោះថា 
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ស.សដ្ាីរសសសហសានិ បរបិណុាណ និ សពវមសា 
និរមយ បចចមាន្ថនំ ក្ទា អមន្ថត  ភវិសសតិ។ 

 ឈយើងទាុំងឡាយ ខដល បក្មយចមអនិ្ឈៅក្បុងន្រក្អ ់ ៦ មុនឺ្ឆ្ប ុំ 
ឈពញលរបល់គ្នន្ម់និ្មាន្ឈលើ ខឝោះ     ឱ!រលណាហ្ប!   ន្ងឹមាន្ទ្ីបុំផុរនន្
ឈ ចក្ថីទុ្ក្ខ។ 

 រឝន្រក្ទ្ ី៣ បលមុងន្ងឹឈពលោ៉ែ ងឈន្ោះថា 
ន.នតថ ិអមន្ថត  ក្មុតា អមន្ថត  បដ្និិសសត ិ
តទា ហ ិបក្តំ ាប ំមម តុយហញ្ច  មារសិ។ 

 ទ្ីបុំផុរនន្ឈ ចក្ថីទុ្ក្ខរប ់ឈយើងទាុំងឡាយ មនិ្មាន្ឈ ើយ មាន្ទ្ី
បុំផុរនន្ឈ ចក្ថីទុ្ក្ខពណីា ទ្បីុំផុរនន្ឈ ចក្ថីទុ្ក្ខមនិ្ល ក្ដឈទ្ មាប លអបក្ដូច
ជាខញុ ុំ ដផរិពីរលឈណាោះ ខញុ ុំន្ិងអបក្ទាុំងឡាយ  ន្ឈ្ឝើ បឈពញបន្ធុក្     
ណា ់។ 

 រឝន្រក្ទ្ ី៤ បលមុងន្ឹងឈពលោ៉ែ ងឈន្ោះថា  
មសា.មសាហ ំនូន ឥមតា គន្ថគវ  មយានី លទាធ ន 

មានុស ីវនញ្ោូ  សលីសមបមន្ថន  កាហាមិ ក្សុល ំពហុ។ំ 
 ឈបើខញុ ុំ ន្រចួអុំពីឈន្ោះឈៅ ឈហ្ើយ ន្ឈក្ើរជាមនុ្ ស ន្ឹងជាអបក្ដឹងនូ្វ
ពក្រឈពចន្ប៍របិូណ៌ឈោយ ីល ខញុ ុំន្ងឹខុំឈ្ឝើខរបណុរកុ្ លោ៉ែ ងឈលចើន្។ 
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 មនុ្ សឈយើង រលខដលមនិ្ទាន្ ់ន្ឈឃើញឈទា ក្ុំហុ្ ចុំឈពោះខវួន្
ឯងឈទ្ រខមងឈចោះខរលគ្នន្ឈ់បើឈលើខវួន្ឯងឈចោះខរមាន្អុំន្ួរ អរួអាងចុំឈពោះ
អុំណាចខដលខវួន្មាន្ ទ្បីុំផុរក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះមនិ្មាន្អឝីជាទ្ីពងឹឈ ើយ។ 

3 
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មហាសបុនិជាតក្ 

3  ឧសភា រកុាខ  ោវិមយា គហ ច អមសា ក្ំមសា 
 សោិល ី  ច ក្មុមាភ  មាក្ខរណី  ច  អាក្ចនទន ំ

 ោវូ នសិទីនតិ សោី បលវនតិ មណឌូ ក្ិមយា ក្ណហ សមបប  
គិលនតិ កាក្ំ សវុណាណ  បរហុរយនតិ តសាវកា  
ឯឡកានំ ភយាហ ិវបិបរយិាមយា វតតតិ នយធិមតថតីិ។ 

 ឈគ្នឧ ភៈទាុំងឡាយ ១ ឈឈើទាុំងឡាយ ១ ឈមឈគ្នទាុំងឡាយ ១ ឈគ្ន
ឈ យ្ ល១ ឈ ោះ១ ភាជន្ម៍ា ១ ឈមចចក្១ ក្អមមយួ១ ល ោះឈ ក្ខរណី១ 
 យឈៅ ១ ខវឹមចន្ធន្ ៍ ១ ខផវឈឃ្លវ ក្ទាុំងឡាយលិច ១ រាជហ្ងសមា 
ទាុំងឡាយឈចាមឈរាមខក្អក្ ១ ខាវ ដុំបងទាុំងឡាយភាញ ក្ឈ់ផអើល ឈលពោះខាវ ចពខព
ទាុំងឡាយ ១ បរោិយដច៏ខមវក្លបលពឹរថឈៅមនិ្មាន្ក្បុងឈពលឈន្ោះឈទ្។ 

អដឌក្ថា ឈងខប 
 ក្បុងរាលរីមយួ រឺលពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ លរាជា ឈៅោមជិរភវ ឺ លពោះ
អងា ន្ទ្រឈឃើញលពោះ ុបិន្ន្ិមរិថ ១៦ លបររដច៏ខមវក្អស្គា ររ។ លពោះរាជា
លទ្ងរ់ក្ ់វុររន្នរ ់ លពោះទ្យ័ជាខាវ ុំងណា ់  ន្លត្វ ់ល បឈ់រឿង ុបិន្ន្ិមរិថ
ទាុំងអ ់ឈន្មោះ ដល់បុឈរាហ្ិរទាុំងឡាយក្បុងលពោះរាជដុំណាក្ឈ់ដើមផទី្ សន្៍
ទាយថាឝ យឈ ចក្ថីនន្ ុបិន្ឈន្មោះ។ បុឈរាហ្ិរទាុំងឡាយឈន្មោះ មនិ្ដឹងមនិ្
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យល់អឝីឈទ្ ឈហ្រុខរចង ់ន្ល្លភ រា រៈ ក្ន៏្មុំគ្នប លរបទូ្លថា បពិលរលពោះ
 មយរិឈទ្ព  ុបិន្ឈន្ោះមនិ្លអ លពោះអងាន្ឹងជួបអន្ថរាយ ៣ លបរររឺៈ 
 ១.អ ់រាជ មផរិថ 
 ២.មាន្លពោះឈរាគ្នព្្ៃន្ ់
 ៣.លទ្ងឈ់ស្គយទ្ិវងារ 
 ទាុំងបីោ៉ែ ងឈន្ោះឯណាន្មីយួ ឈហ្ើយលរបទូ្លថាឝ យររខណន្មុំឈ្ឝើពិ្ី
 មាវ ប ់រឝវរទុឈផសងៗ មយួមុខ ៤ៗ ឈដើមផបីូជាយញ្ដ រ ុំឈោោះលពោះឈលគ្នោះឈន្មោះ។ 
លពោះរាជាលពួយលពោះទ្យ័ឈពក្ លទ្ងឈ់ជឿត្វម ន្លត្វ ់បញ្ញជ ឱរឈរចារខ់ចង
ឈរៀបចុំឈ្ឝើពិ្ីបូជា យញ្ដអ ់ប៉ែុន្មយ ន្កុ្ុំររិ ឱរខរ ន្រចួពីឈលគ្នោះថាប ក្។់  
 ពួក្បុឈរាហ្ិរ  ន្ឱរ ជាក្ក់្ន៏្មុំគ្នប ចារខ់ចងឈ្ឝើពិ្ីឈន្មោះ ត្វមក្ល
ឧ យរប ់ខវួន្ ោ៉ែ ងរលរឹក្រឈលរង ឈពលឈន្មោះលពោះន្មងមលវិរឈទ្វ ីន្
លជាបឈហ្រុររណ៍ឈន្មោះក្ចូ៏លឈៅគ្នល់លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរប
ទូ្លថាលពោះអងារួរលបោបល់បោល់ោងឈៅគ្នល់ លពោះទ្ ពល មាយ  មភុទ្ន 
 ិន្ឈៅឈលពោះក្បុងឈល្លក្ឈន្ោះលពមទាុំងឈទ្វឈល្លក្ គ្នយ ន្បុរាលណា           
គ្នយ ន្លពហ្យណ៍ណាយល់ដឹងឈហ្រុររណ៍ ឈលៅលជោះចា ់ល ក្ដដូចជាលពោះ
 មាយ  មភុទ្នឈទ្។ លពោះអងាអាចន្ឹងជយួ ឈោោះលស្គយ ន្ ឬក្អ៏ាចន្ឹងឈោោះ
លស្គយឈរឿងខដល្ៃន្ឱ់រលស្គល ន្។ ត្វមររខណន្មុំរប ់លពោះន្មងមលវិរ
ឈទ្វ ីលពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ លឈ ថចោងឈៅគ្នល់ ឈមថចលពោះចម ភព។ 
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 លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបបងាុំទូ្លថាឝ យនូ្វ ុបិន្ន្ិមរិថ
ទាុំងឡាយ ១៦ លបររឈោយ ពឝលរប។់ 
 លពោះ មាយ  មភុទ្នលទ្ងល់ត្វ ់របថា មហបពិលរឈហ្រុររណ៍ដអ៏ាលក្ក្់
ឈន្ោះ ន្ឹងឈក្ើរមាន្ពិរល ក្ដណា ់ខរមនិ្មាន្ចុំឈពោះលពោះអងា ន្ិងខដន្ដី
រប ់លពោះអងាឈទ្ រឺឈក្ើរមាន្ដល់មនុ្ សឈល្លក្ទូ្ឈៅ ន្ិងដល់ស្គ ន្មរប ់
រថាររ ក្បុងអន្មរររលឯឈណាោះ។ 

មហាសបុនិ ១៦ របការ 
 ១.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី១ ថាបពិលរលពោះអងា
ដច៏ឈលមើន្លលពោះបងាុំឈឃើញ ុបិន្ន្ិមរិថដូចឈន្ោះ មាន្ឈគ្នឧ ភ ៤ ពណ៌ដូច
ផ្ទា អញ្ជ ័ន្វណឍ មក្ពីទ្ ិទាុំង ៤  ុំឈៅលរងម់ក្រន្វ់ាលឈមរុឈ៍្ឝើអាររៈដូច
ជាន្ឹងជល់គ្នប  លុោះមហជន្ឈឃើញឈហ្ើយ ក្ល៏បជុុំគ្នប ន្ឹងឈមើលឈគ្នជល់គ្នប     
ឈគ្នឧ ភទាុំង ៤ ឈន្មោះ ក្ ៏ខមថងនូ្វអាររហក្ដូ់ចជាន្ឹងជល់គ្នប  បន្វឺ
 ុំឈ ងខធរខាធ រអរួោក្គ់្នប  ឈរាទ្ិ៍អុឺងក្ង ឈហ្ើយក្ខ៏បក្គ្នប លរ បឈ់ៅវញិឈោយ
មនិ្ ន្ជល់គ្នប ឈទ្ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងមាន្ផលដូចឈមថចខដរ? 
 ១.១.លពោះ មាយ  មភុទ្ន លទ្ងល់ត្វ ់ថា មហបពិលរមហ ុបិន្ឈន្ោះ   
ន្ឹងឱរល ក្ដក្បុងអន្មរររលឯឈណាោះ  រឺលពោះរាជាមនិ្ត្វុំងឈៅក្បុងទ្ ពិ្
រាជ្ម ៌ ន្មមុនឺ្មុខមស្តន្ថ ី អបក្រាជររអបក្រដឌររ មនិ្រន្់្ មម៌និ្ឈគ្នរពចាប់
លបជារាស្ត ថមនិ្មាន្ ីល្ម ៌  ូមផ ីមណៈដូន្ជីលពហ្យណ៍ ក្ម៏និ្លបលពរឹថ
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្មន៌្ិងវនិ្យ័ខដរ បុណរកុ្ លស្គបរល្លបឈៅ  បអកុ្ លឈចោះខររកី្
ចឈលមើន្ឈ ើង ល ុក្ឈទ្ ន្ឹងឈក្ើរវបិររិឈផសងៗ ឈក្ើរចមាុំងរាុំងជល់ ឈមឃមរី
អអួាបឈ់មយ ងងឹរជុុំជិរមក្ពីទ្ិ ទាុំង ៤ ហក្ដូ់ចជាន្ឹងធ្លវ ក្ឈ់ភវៀង ក្ប៏៉ែុខន្ថឥរ
ឈភវៀងធ្លវ ក្ឈ់ស្គោះ ដូចជាឈគ្នឧ ភមាន្អាររៈដូចជា ន្ឹងជល់គ្នប  ខរមនិ្ ន្
ជល់គ្នប ដូចឈន្មោះខដរ លបជាជន្ន្ឹងឈក្ើរទុ្រ មកិ្សអរទ់្កឹ្អរ ់យ ឈតថ លក្ហយ
ឈពញលពោះន្ររខផន្ដី.............។ 
 ២.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ២ ថា បពលិរលពោះ
អងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញឈដើមឈឈើរូចៗ រុមភឈឈើទាបៗ ក្មភ ់
១ ចុំអាមខវោះ ក្មភ ់ ១ ហ្រទខវោះ មាន្ផ្ទា មាន្ខផវឈៅត្វមគ្នប ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះ
ន្ឹងល ក្ដដូចឈមថចខដរ? 
 ២.២.លពោះពុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា បពិលរមហរាជក្បុងអន្មររ
ខវងឆ្ៃ យឯឈណាោះ រឺមនុ្ សឈល្លក្មាន្ ីល្ម ៌ លទ្ុឌឈលទាមមាន្ក្ិឈល    
ចឈលមើន្ឈ ើង កុ្មារមីាន្វយ័ឈក្យងៗឈចោះទាក្ទ់្ងឈ បហជាមយួបុរ  មាន្រដូវ 
មាន្នផធឈពោះត្វុំងពីរូចៗ កុ្មារមីាន្បុលរ្ីត្វ ដូចឈដើមឈឈើរូចមាន្ខផវដូឈចបោះ
ខដរ។ 
 ៣.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ី ៣ ថាបពិលរ     
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្     ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញឈមឈគ្ន្ុំៗមក្ ុុំឈៅឈោោះពីកូ្ន្
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ឈគ្នរូចៗខដលឈទ្ើបន្ឹងឈក្ើរក្បុងនងៃឈន្ោះ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងល ក្ដផលដូច
ឈមថច? 
 ៣.៣.លពោះ មាយ  មភុទ្នលទ្ងល់ត្វ ់ ខមថងថា    មហបពិលរក្បុង
អន្មរររលមនុ្ សន្ងឹលោះបងឈ់ជោឌ បចាយិក្ក្មយ ររឈគ្នរពឱន្លុំឈទាន្
ដល់ចា ់ទុ្ុំលរកូ្លឈរៀមចផង  ូមផខីរមាត្វបិត្វរប ់ខវួន្ ក្ឈ៏រមនិ្ ូវឈគ្នរព
បូជាខដរ ឈបើឈរចងឱ់រ ុំពរអ់ាវ ន្ងិ យទ្ឹក្ន្ុំចុំណីក្ឱ៏រឈៅ ខរឈបើឈរមនិ្
ចងឱ់រឈទ្ ឈរលពឈងើយឈល ចខរអុំឈពើចិរថរប ់ឈរ។ មនុ្ សចា ់ខដលជា
មាត្វបិត្វខដលឈ្ឝើររង្ករចិញ្ា ឹមជីវរិខវួន្ឯងមនិ្ ន្ លរូវយក្ចិរថយក្ឈងវើម 
អងឝរ      ុុំទាន្កូ្ន្ ឈបើឈរឱរចុំណីអាហរបរឈិភារដូចជាឈមឈគ្ន្ុំៗ  ុុំឈៅ
ឈោោះកូ្ន្ឈគ្នរូចៗដូឈចាប ោះខដរ។ 
 ៤.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៤ ថា បពលិរលពោះ
អងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញពួក្ឈរឈ ោះបងឈ់ចាល ឈគ្ន្ុំៗខដល
មាន្ក្មាវ ុំងខាវ ុំងៗ មាន្ររហ្ឝឹក្ហរស់្គធ រជ់ុំន្មញ ឈហ្ើយឈរមនិ្យក្មក្ទ្ឹម
រឈទ្ោះឈទ្ ឈរចូលចិរថខរទ្មឹឈគ្នឈក្យងរូចៗ ខដលមនិ្ទាន្ស់្គធ រជ់ុំន្មញឈៅវញិ 
ឈគ្នឈក្យងរូចៗឈន្មោះវាអូ រឈទ្ោះមនិ្រចួ វារល្ល ់ន្ឹមឈចាល ឈហ្ើយឈរឈៅ
ឈ ៃៀម រឈទ្ោះក្ល៏រូវគ្នុំងឈៅឈ ៃៀមឈៅមុខមនិ្រចួ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងល ក្ដដូច
ឈមថចខដរ? 
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 ៤.៤.លពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់ លទ្ងល់ត្វ ់របថា មហបពិលរក្បុង
អន្មរររល អបក្ដឹក្ន្មុំលបឈទ្ ជារិ ឈរមនិ្ខរត្វុំងអបក្ល ជញ រាជបណឍិ រ 
អបក្ឈចោះឱរទ្ទ្ួលមុខរុំខណង ឬរន្ម់ាន្មុខន្មទ្អីឝី ុំខាន្ឈ់ទ្ ឈរយក្ខរអបក្
គ្នប ឈរ ឈលជើ ឈរ ើ យក្ខរឈក្យងៗមនិ្ទាន្ម់ាន្បទ្ពិឈស្គ្ន្ ៍ ឱរឈ្ឝើររជុំន្ួ 
ចា ់ៗឈៅវញិ ពួក្ឈក្យងៗឈៅមុខមនិ្រចួ ឈហ្ើយររង្ករក្គ៏្នុំងមនិ្ដុំឈណើ រ   
ររ។ ពួក្ចា ់ៗអបក្ល ជញរាជបណឍិ រអាក្អ់ន្ល់ ពន្ច់ិរថ ឈលពោះឈរទុ្ក្ពួក្
ខវួន្ឈៅឈលតបញ្ជ ី ឈមាវ៉ែ ោះឈហ្ើយលបឈទ្ ជារិខឝោះស្គមរាីឈៅមុខមនិ្រចួ រងឹររឹខរ
ធ្លវ ក្ចុ់ោះដុន្ោបឈៅ....។ 
 ៥.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៥ ថា បពលិរលពោះ
អងាលពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញឈ ោះមាន្មារព់ីរ មហជន្យក្
ឈៅយ បញ្ាុ ក្មារទ់ាុំងពីរនន្ឈ ោះឈន្មោះ មារទ់ាុំងពីរឈន្មោះ ក្ឈ៏ចោះខរ ីុឈៅយ ទាុំង
ពីរចុំខណក្ឈន្ោះឈៅ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ៥.៥.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា មហបពិលរក្បុងអន្មររ
រលអបក្ដឹក្ន្មុំលបឈទ្ មនិ្ត្វុំងឈៅក្បុង្ម ៌ រខមងខរត្វុំងមនុ្ សខដលលុោះ
ក្បុងអុំណាចនន្អររិ្មឱ៌រឈ្ឝើជាឈៅលក្ម អបក្ពិភាក្ាររឈ់ ចក្ថីរក្យុរថិ្ម៌
ឱរឈ្ឝើជាឈៅលក្មឈន្មោះ រឺមនិ្ឈ្ឝើត្វមចាបឈ់ទ្ ខបរជា ីុ ុំណូក្ ូក្ ៉ែ ន្ឈ់ដើម
ឈចាទ្ឱរក្ ីុ៏ ចុងឈចាទ្ឱរក្ ីុ៏ រឺ ីុទាុំង ងខាង ដល់ឈពលររឈ់ ចក្ថ ី
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ររខ់រឈផថ ផ្ទថ  ត្វមអុំឈពើចិរថរប ់ខវួន្ ឈមាវ៉ែ ោះឈហ្ើយលបជាជន្ឈក្ើរទុ្ក្ខ
លុំ ក្ឈតថ លក្ហយជាអឈន្ក្បផររ។ 
 ៦.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៦ ថា បពលិរលពោះ
អងា ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ ពួក្មហជន្ជូរខារថ់ា មា មាន្រនមវរាប់
ខ ន្ក្ហបណៈ ឈហ្ើយយក្ឈៅឱរខឆាចចក្ចា ់ ជុោះឈន្មមោក្ថ់ា មា 
ឈន្មោះ ខឆាចចក្ចា ់ ក្ជុ៏ោះឈន្មមោក្ថ់ា មា ឈន្មោះឈៅ។ ឈរើ ុបិន្ន្ឹង
ល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ៦.៦.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា មហបពិលរក្បុងអន្មររ
រល អបក្ដកឹ្ន្មុំលបឈទ្ ជារិ ឈរមនិ្ន្ិយមរាបអ់ាន្ អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្ល
ខភងខ់ភ ់ឈទ្ ឈរមនិ្ខរងត្វុំងឱរមាន្បណុរ ក្ថិអឝីឈទ្ ឈរន្ិយមរាបអ់ាន្ខរអបក្
ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លទាបឈមាវ៉ែ ោះឈហ្ើយ អបក្ខដលធ្លវ បខ់រមាន្ពូជពងសវងសលរកូ្ល
ខភ ់ខភងខ់ភ ់ពីឈដើម ក្ធ៏្លវ ក្ខ់វួន្ឈៅជាលក្លុំ ក្ មនិ្អាចន្ឹងចញិ្ា ឹមជីវរិ ន្ 
ឈហ្ើយន្មុំគ្នប យក្កូ្ន្លក្មុុំរប ់ខវួន្ ឈៅលបរល់ឱរជន្មាន្បណុរ ក្ថិ ខដល
ជាអបក្មាន្លរកូ្លទាបឈន្មោះ ឈលបៀបដូចជាមហជន្យក្ថា មា  ឱរខឆា
ចចក្ចា ់ វាជុោះឈន្មមោក្ដូ់ចឈន្មោះខដរ។ 
 ៧.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៧ ថា បពលិរលពោះ
អងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ បុរ មាប ក្អ់ងាុយឈវញខខស ឈលើឈជើងមា៉ែ  
មាន្ខឆាចចក្ញីមយួ ឈល ក្ឃ្លវ ន្ឈដក្ឈលរមឈជើងមា៉ែ ឈន្មោះ វាឈចោះខរអឈងាៀម
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ខខសឈរឿយៗឈៅឈោយបុរ អបក្ឈវញខខសឈន្មោះពុុំ ន្ដឹងឈ ើយ បុរ ររឹខរខុំ
លបឹងឈវញខខស ឈមខឆាចចក្ររឹខរខុំលបឹង ីុខខសររឹខរអ ់ឈៅ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះ
ន្ឹងល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ៧.៧.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា មហបពិលរស្ត ថីឈមផធោះ
ចាយលុយខជោះខាជ យ រឺចូលចិរថរុបខរង អិរស្គអ ងខវួន្ឈដើរឈលងក្ុំស្គន្ថឈលចើន្
មនិ្ស្គា ល់យបល់ពលប ់ ឈចាលក្ិចាររខវួន្ជាឈមផធោះ ឈចោះផឹក្ ុរាដូចបុរ  
ន្ិោយឈ ោះឈឡាោះខ បខាយ បាយ ន្ឹងបុរ ដនទ្ឈភវចបថីរប ់ខវួន្ លទ្ពរ
 មផរថិខដលបថីរក្ ន្មនិ្មាន្ ល់ ចាយវាយ បាយអ ់ ដូចជាឈមខឆា
ចចក្ឈល ក្ឃ្លវ ន្ដូឈចាប ោះខដរ។ 
 ៨.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៨ ថា បពលិរលពោះ
អងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញពងមយួ្ុំឈៅ ចុំក្ណាថ លមាន្ទ្ឹក្
ឈពញឈហ្ើយមាន្ពងទ្ឈទ្រូចៗជាឈលចើន្ ឈៅពទ័្នជុុំវញិ។ មហជន្មក្ពទី្ិ 
ទាុំង ៨ ន្មុំគ្នប ដងទ្ឹក្ចាក្ព់ង្ុំខដលមាន្ទ្ឹក្ឈពញឈហ្ើយឈន្មោះ។ ទ្ឹក្ក្៏
ឈហ្ៀរហូ្រឈចញឈៅ ូមផដូីឈចាប ោះ ឈរក្ឈ៏ៅខរន្មុំគ្នប ដងទ្ឹក្ចាក្ោ់ក្ព់ង្ុំ 
ខដលឈពញឈហ្ើយឈន្មោះដខដល ឈោយមនិ្រវល់ឈមើល មនិ្ចាក្ទ់្ឹក្ ោក្ឈ់ៅក្បុង
ពងទ្ឈទ្រូចៗឈន្មោះឈស្គោះឈ ើយ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងល ក្ដផលដូចឈមថច
ខដរ? 



 -121-  

 

 ៨.៨.លពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់ថា    មហបពិលរក្បុង
អន្មរររលលបឈទ្ ជារិន្ឹងលក្ខសរអ់រឃ់្លវ ន្ លពោះរាជាទាុំងឡាយមាន្ឈ 
ចក្ថីទុ្ក្ខលុំ ក្ លពោះរាជាអងាណាខដល ន្ឈ ើងជា្ុំ មាន្អុំណាច ក្ម៏ាន្
លទ្ពរោ៉ែ ងឈលចើន្លរឹមខរមយួខ ន្ប៉ែុឈណាត ោះ។ លពោះរាជាលក្ខសរក់្ឈ៏ក្ណឍ លបជា
រាស្ត ថឱរឈ្ឝើខល ចមាា រ យក្ឈភារផលោក្ឃ់្លវ ុំងលពោះរាជលទ្ពរ។ លបជារាស្ត ថ
លរូវឈចាលក្ិចារររប ់ខវួន្ ឈហ្ើយន្មុំគ្នប មក្ឈ្ឝើខល ចមាា រ ន្មុំផល្លវ ផលមក្
ោក្ល់ពោះរាជឃ្លវ ុំង  ូមផឃី្លវ ុំងលពោះរាជលទ្ពរឈពញឈហ្ើយ ក្ឈ៏ៅខរន្មុំគ្នប យក្
មក្ចាក្ោ់ក្ឈ់ទ្ៀរឯជលងុក្ទ្ឈទ្ រប ់ពួក្ខវួន្ឈន្មោះមនិ្រិរឈស្គោះឈ ើយ 
ដូឈចាប ោះខដរ។ 
 ៩.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ៩ ថា បពលិរលពោះ
អងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញល ោះឈ ក្ខរណី មយួឈពញឈដរោ 
ឈោយផ្ទា ឈូក្ពណ៌ឈផសងៗ ល ោះឈន្មោះមាន្ទ្ឹក្ឈលៅលរងក់្ណាថ ល មាន្ក្ុំពង់
 លមាបចុ់ោះឈ ើងឈៅជុុំវញិ រឝឈទ្ឝ ទ្ ចរុបាទ្ ខរងន្មុំគ្នប ចុោះផឹក្ទ្កឹ្ក្បុង
ល ោះឈន្មោះឈោយជុុំវញិ ប៉ែុខន្ថចុំខណក្លរងក់្ណាថ លល ោះខបរជាថាវ លអ  ូមផពីួក្
 រឝជាឈលចើន្ចុោះផឹក្ក្ឈ៏ោយទ្ឹក្ឈៅខរថាវ ដខដល។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងល ក្ដ
ផលដូចឈមថច? 
 ៩.៩.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា      មហបពិលរក្បុង
អន្មរររលអបក្ដឹក្ន្មុំលបឈទ្ ជារិ មនិ្ត្វុំងឈៅក្បុង្មលុ៌ោះខរក្បុងអុំណាច
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នន្អររិ្ម ៌ ល ថាប ខរលបឈោជន្ផ៍្ទធ ល់ខវួន្ មនិ្មាន្ឈមត្វថ ក្រុណា មនិ្ឈមើល
 ុខទុ្ក្ខលបជារាស្ត ថ ខរងខរគ្នប ងារជ់ិោះជាន្យ់ក្ពន្នោរអាក្រឈលចើន្ហ្ួ 
លបមាណ ដូចជាឈរគ្នប យក្ទ្ឹក្អុំឈៅឈោយឃ្លប បយន្ថដូឈចាប ោះ។ ពួក្លបជា
ជន្លទាុំពុុំ ន្ ន្មុំគ្នប ររឈ់រចឈចញពីលពោះន្ររ ទ្ីលបជុុំជន្ឈៅ មៃុំ ឈៅត្វម
រុំបន្ជ់ាយខដន្ខណន្ត្វន្ត់្វប ់ ដូចទ្ឹក្ល ោះឈ ក្ខរណីខដលលអក្ ់            
ក្ណាថ ល ថាវ ខាងៗជុុំវញិដូចឈន្មោះខដរ។ 
 ១០.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ១០ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញមនុ្ សោុំ យមយួឆ្ប ុំងឈៅក្ម៏ាន្ 
ឆអិន្ក្ម៏ាន្ លជាយក្ម៏ាន្ ឈៅក្បុងឆ្ប ុំងខរមយួឈន្មោះ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ឹងល ក្ដ
ផលដូចឈមថច? 
 ១០.១០.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់ថា     មហបពិលរក្បុង
អន្មរររលលពោះរាជាមនិ្លទ្ងទ់្ ពិ្ រាជ្ម ៌ អបក្រាជររក្ម៏និ្រន្់្ មខ៌វោះ 
ន្ងិអបក្ជុំន្ញួជួញខលប អបក្ខល ចមាា ររហូ្រដល់ឈទ្វត្វក្ម៏និ្លបលពឹរថ្ម ៌ ូមផី
ខរ មណលពហ្យណ៍ក្ម៏និ្លបលពឹរថ្មវ៌និ្យ័ខដរ។ ដូចឈន្ោះជាឈហ្រុឈ្ឝើឱរ
ឈភវៀងធ្លវ ក្ចុ់ោះមក្មនិ្ឈ យើលអ ក្ខន្វងខវោះមាន្ឈភវៀងរិចឈពក្ឈ្ឝើឱរល ូវ ាក្
ក្ខន្វងខវោះមាន្ឈភវៀងធ្លវ ក្ឈ់លចើន្ឈពក្ក្ឈ៏្ឝើល ូវរលួយដូច យ មយួឆ្ប ុំង ឆអិន្ក្៏
មាន្   ឈៅក្ម៏ាន្ លជាយក្ម៏ាន្ដូឈចាប ោះខដរ។ 
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 ១១.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី១១ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ ខវឹមចន្ធន្ជ៍ាវរទុមាន្រនមវរាបខ់ ន្
ក្ហបណៈ ប៉ែុខន្ថមនុ្ សឈរយក្ខវឹមចន្ធន្ដ៍ម៏ាន្រនមវឈន្មោះ ឈៅដូរយក្ខាវ ញ់
 អុយ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ងឹល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ១១.១១.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់ថា បពិលរមហរាជឈៅ
អន្មរររលក្បុងស្គ ន្មរប ់រថាររ ន្ងឹមាន្ភកិ្ខុ ងឃ អលជជីអបក្មនិ្  
ខាយ   បខាវ ច បឈលចើន្។ ពួក្ភកិ្ខុអលជជីឈន្មោះ ន្ឹងយក្នូ្វលពោះ្មខ៌ដល
រថាររ  ន្ ខមថងឈហ្ើយឈោយលអឈដើមផលីពោះន្ិពឝ ន្ ឈដើមផរីលរទុ់្ក្ខឈៅ   
 ខមថង ឈដើមផបីចាយ័បនួ្ល្លភ រា រៈឈៅវញិ។ អលជីជភកិ្ខុខវោះ ឈៅអងាុយក្បុង
ទ្ីឈផសងៗ មាន្ចិឈញ្ា ើមងបល់ជាឈដើម ឈហ្ើយ ខមថង្មឈ៌ោយររ ខមថងដ៏
លបឈ ើរឈន្មោះ។ ខក្នចបយក្បចាយ័បនួ្រក្ល្លភ រា រៈ ដូចជាអបក្ខដលយក្ខវឹម
ចន្ធន្ឈ៍ៅដូរយក្ខាវ ញ់ អុយដូឈចាប ោះខដរ។ 
 ១២.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ១២ ថាបពលិរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញខផវឈឃ្លវ ក្ខដលឈរយក្បណថូ លឈចញ
អ ់ឈហ្ើយ វាជាវរទុលស្គលណា ់លរូវខរអខណថ រទ្ឹក្ ប៉ែុខន្ថវាលរ បជ់ាលិច
ទ្ឹក្វញិ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះ ន្ងឹល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ១២.១២.លពោះ មភុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់ថា   មហបពិលរក្បុង
អន្មរររលលពោះរាជាអបក្ដឹក្ន្មុំលបឈទ្ ជារិ ល  ចាក្រុណ្ម ៌ មនិ្
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ខរងត្វុំងអបក្មាន្ពូជពងសវងសលរកូ្លខភងខ់ភ ់ មាន្ចរោិលអ ឱរទ្ទ្ួល
រុំខណងជាន្មមុនឺ្ មុខមស្តន្ថីឈទ្ ទាុំងភកិ្ខុ ងឃ ក្បុងស្គ ន្មក្ម៏ាន្ន្យ័ដូចគ្នប
ឈន្ោះខដរ          រុំន្ិរទ្ សន្ៈ ពក្រ មថរីប ់មនុ្ សលអរប ់ភកិ្ខុ ងឃអបក្
លបលពឹរថត្វម    ្មវ៌និ្យ័ឈរមនិ្យក្ឈៅឈលបើររឈទ្ លរូវឈរឈ ោះបងឈ់ចាល។ 
អបក្ដឹក្ន្មុំឈរចូលចិរថខរងត្វុំងមនុ្ សលបចុបលបខចងខអបអប មាន្ចរោិ
ឈថាក្ទាប      ឱរមាន្រុំខណងជាមស្តន្ថីទ្ទ្ួលន្មទ្ីឈផសងៗទាុំងន្ិយមយក្
រុំន្ិរ ឬពក្រ មថអីាក្បផក្ិរោិរប ់មនុ្ សអបក្ ីុផឹក្ របច់ាក្ឈ់ន្មោះមក្
ឈលបើជាងររង្ករវញិ លរងខ់ដលឈរឈចាល មនុ្ សលអមនុ្ សឈន្មោះឈៅថា
ឈឃ្លវ ក្លិច។ 
 ១៣.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី១៣ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ ដុុំងយត្វន្ប់៉ែុន្ល ស្គទ្ជារប ់មាន្
ទ្មៃន្ឈ់លចើន្ណា ់ លរូវខរលិចទ្ឹក្ ប៉ែុខន្ថវាលរ បជ់ាអខណថ រឈៅវញិ។ ឈរើ
 ុបិន្ឈន្ោះន្ងឹល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ១៣.១៣.លពោះពុទ្នជាមាា  ់លទ្ងល់ត្វ ់របថា បពិលរមហរាជ ក្បុង
អន្មរររល លពោះរាជាអបក្ដឹក្ន្មុំលបឈទ្ ជារិមនិ្ត្វុំងឈៅក្បុង្ម ៌ ចូលចរិថ
ខរងត្វុំងមនុ្ សឈថាក្ទាប លបចុបលបខចងខអបអប មាន្ចរោិមនិ្នងវងបូរឱរឈ្ឝើ
ជាមស្តន្ថី ទាុំងឈលើក្រឈមាើងពក្រ មថ ី ន្ិងរុំន្ិរទ្ សន្ៈរប ់បក្សពួក្មស្តន្ថី
អលបិយឈន្មោះថា ជារប ់លអខងមឈទ្ៀរ។ ឯពួក្មនុ្ សខដលមាន្ពូជពងសវងស
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លរកូ្លលរឹមលរូវ មាន្ ណាថ បធ់្លប បច់រោិលអក្ថី ភកិ្ខុ ងឃអបក្បដិបរថិលអត្វម
្មវ៌និ្យ័ក្ថី អបក្ដឹក្ន្មុំឈរមនិ្រាបរ់ក្យក្ជាររជាង្ករអឝីឈទ្។ លរងខ់ដលឈរ
ឈលើក្មនុ្ សឈថាក្ទាបឈន្មោះឈៅថា ងយអខណថ រ។ 
 ១៤.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី១៤ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ ហ្ឝូងឈមរអ ររូ់ចៗដូចកូ្ន្ក្ខងាប
ឈដញត្វមខាុំហ្ឝូងព ់ខវក្ោ៉ែ ងរហ័្ ខាុំ ីុ។ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ងឹល ក្ដផល
ដូចឈមថចខដរ? 
 ១៤.១៤.លពោះពុទ្នជាមាា  ់ ន្លត្វ ់របថា បពិលរមហរាជក្បុង
អន្មរររល មនុ្ សមាន្ក្ិឈល រណាហ ឈលចើន្ មាន្រារៈ ឈ ចក្ថីឈលរក្
លរអាលក្បុងរមរុណឈលចើន្ ពួក្លប ុៗរវល់ខរ បាយន្ឹងល ីឈក្យងៗ ខរ
លុោះក្បុងអុំណាចនន្ក្ថីឈ បហខលងរិរខលងពចិារណាអឝីឈ ើយ ឈហ្ើយលទ្ពរ
 មផរិថ ន្ិងក្ិចាររ ពឝោ៉ែ ងធ្លវ ក្ចុ់ោះក្បុងក្ណាថ បន់ដនន្ស្ត ថី ឈពលឈន្មោះឈហ្ើយ
ខដលល ីៗឈរមាន្អុំណាចទាុំងល ុង បថីមនិ្ហ៊ា ន្មារក់្អឝីឈទ្ លរូវខរខាវ ចឈរ 
ឈបើមនិ្ស្គថ បប់ង្កា បឈ់រឈដញចុោះពីផធោះក្ ៏ន្ ដូចឈមរអ រ ់ ឈដញខាុំព ់ខវក្
ដូឈចាប ោះខដរ។ រពរឈន្ោះ ឈល្លក្អបក្ល ជញ ឈល្លក្ចងោ់ ់ឈរឿន្ ឱរស្គឝ មី
ភរោិ ឈចោះឈគ្នរព ន្ិងល ឡាញ់រាបរ់ក្គ្នប  ឈចោះអរ់្ ន្ច់ុំឈពោះឈទា ក្ុំហុ្ 
ឱរគ្នប ឈៅវញិឈៅក្ម។ 
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 ១៥.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី១៥ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញរាជហ្ងសឈហ្ើរខហ្ហ្មអមខក្អក្ 
ខដលលត្វចរ់ក្ ីុក្បុងល ុក្ភូម។ិ ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះន្ងឹល ក្ដផលដូចឈមថច? 
 ១៥.១៥.លពោះពុទ្នជាមាា  ់លត្វ ់របថា   មហបពិលរឈៅក្បុង
អន្មរររល លពោះរាជាទាុំងឡាយ អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លខភងខ់ភ ់ទាុំងឡាយ 
មនិ្មាន្ចុំឈណោះវជិាជ  មនិ្មាន្ មរទភាពក្បុង ិលផៈ ឈផសងៗមាន្យុទ្ន ិលផៈ
ជាឈដើម លពោះរាជាមនិ្ ន្ខរងត្វុំងអបក្ទាុំងឈន្មោះ ឱរមាន្បណុរ ក្ថិ្ុំដុុំអឝី
ឈទ្។ រុំខណង ុំខាន្់ៗ ន្ឹងធ្លវ ក្ឈ់ៅឈលើពួក្អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លទាប ខរមាន្
 មរទភាព ន្ិងមាន្ចុំឈណោះវជិាជ ឈលចើន្វញិ។ រលឈបើោ៉ែ ងឈន្ោះ លពោះរាជា
ទាុំងឡាយ អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លខភងខ់ភ ់ទាុំងឡាយ មនិ្អាចន្ិងចិញ្ា ឹមជីវរិ
 ន្ល ួល លរូវខរឈៅខអបអប អបក្មាន្លរកូ្លទាប ខរមាន្បណុរ ក្ថិ ន្ងិ
ចុំឈណោះវជិាជ ឈន្មោះ ដូចជារាជហ្ងស ខហ្ហ្មខក្អក្ដូឈចាប ោះខដរ។ 
 ១៦.លពោះ ទ្បឈ ន្ទ្ិឈរ ល លរបទូ្ល ុបិន្ទ្ ី ១៦ ថា បពិលរ
លពោះអងាដច៏ឈលមើន្ ទូ្លលពោះបងាុំ ន្ឈឃើញ រឝពខពឈដញត្វមខាវ ដុំបងខាុំ ីុ 
 រឝខាវ ទាុំងឡាយឈឃើញពខពឈហ្ើយ ភយ័រក្ ់វុរររយ់ក្ខរល  អាយុ។ 
ឈរើ ុបិន្ឈន្ោះ ន្ឹងល ក្ដផលដូចឈមថចខដរ? 
 ១៦.១៦.លពោះ មាយ  មភុទ្នជាមាា  ់លត្វ ់របថា មហបពិលរក្បុង
អន្មរររល អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លខភងខ់ភ ់ មនិ្ ន្ទ្ទ្ួលមខុរុំខណងអឝីឈទ្ 
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ឯអបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លទាប ន្ឹង ន្ឈ ើងរន្រ់ុំខណង្ុំៗមាន្រុំខណង
រុល្លររជាឈដើម។ រលឈបើោ៉ែ ងឈន្ោះពួក្អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លទាប ន្ឹងរបឹ
ជាន្ ់ងារ ់ងាិន្យក្លទ្ពរ មផរថិរប ់អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លខភ ់ ឈបើអបក្អ ់
ឈន្មោះហ៊ា ន្រវា៉ែ  ឈរឈ្ឝើ បចាបោ់ក្រុ់ក្លចវាក្ឬ់ មាវ បឈ់ចាលក្ម៏ាន្ ឈមាវ៉ែ ោះ
ឈហ្ើយ ពួក្អបក្ឈក្ើរក្បុងលរកូ្លខភ ់អ ់ ងឃមឹរិរខរពីល្លក្ខ់វួន្ ពនួ្អាត្វយ
ទ្ីនទ្ឈរៀងៗខវួន្  ូមផកី្បុង ងឃមណឍ លពួក្ភកិ្ខុអលជជីលទ្ុ ថ ីល ក្ឈ៏្ឝើ ប
ឈបៀរឈបៀន្ភកិ្ខុអបក្មាន្ ីលខដរ ភកិ្ខុអបក្មាន្ ីល លរូវខរឈរចខវួន្ពួន្ មៃុំ
ក្បុងនលពភបុំលក្ុំងយ ដូច រឝខាវ ខាវ ចពខពដូឈចាប ោះខដរ។  

3 
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ក្ំណាពយមផសងៗ 
មរឿងដ្កដ្លៗ 
(បទ្ពក្រល ុំពីរ) 

អហ្ុំរខីញុ ុំ ូមវន្មធ  លពោះពុទ្នឈបោះមារមនិ្ចាញ់វញិ 
លពោះ្មន៌្មុំ រឝផុរឈមាប ឈមបញ លពោះ ងឃឈពរឈពញ ីល ិរខ ។ 
បន្ថបន្មធ បឈ់រៀបរាបខ់វោះ ល បដ់ល់ឈក្យងចា ់ឈល្លក្ោយត្វ 
ទាុំងអបក្ទ្ីលក្ងុខល ចមាា រ ជាជន្ឈខមរាលរបអ់ង្កា ។ 
យល់ឈឃើញោ៉ែ ងណាថាោ៉ែ ងហ្បឹង មនិ្មាន្ចិរថខឹងលបឹងន្ិន្មធ  
មនិ្ខមន្ឈដៀមោមចងឈវរា មារខូ់ចចិរថជាទ្ិដិឌលរង។់ 
ថាវ ខងវង ខមថងមនុ្ ស ពឝនងៃ អាងឈជើងអាងនដអរួខុ បវង ់
ឈ្ឝើ បបុំពន្ហ៊ា ន្ត្វមចង ់ ឈចាល្មឈ៌ ោះបងវ់បផ្មជ៌ារិ។ 
ឈក្យងខវោះមនិ្ខាយ  ខវួន្ជាខខយរ ល ីលស្គហូ្រខហ្អន្ម់ារោទ្ 
ឈរៀន្ឈរចស្គល្លជក្ថ់ាប ុំឈទ្ៀរ បងាវវិាទ្ឈលបើហ្ិងា។ 
បងរូចបង្ុំបន្វុំខវួន្ លួចឆក្ផ់ធួន្ៗឈញៀន្ោ៉ែ មា៉ែ  
ល វងឹធ្លវ ក្ខ់ភបក្ខល ក្ ូឡា ម៉ែូរូ ង្កហ ឈបើក្ឈភវចស្គវ ប។់ 
ខវោះមាន្ឡាន្ងយីដឹក្ល ីឈ បហ៍្ អាងមាន្ល ក្ខ់ខមាន្លស្គប់ៗ  
ឈបើក្ឈលឿន្ដូចឈហោះឈផ្ទវ ោះលបោប ់ មនិ្ឈគ្នរពចាបប់ុក្ឈរឯង។ 
ល ីខវោះអាងខវួន្មាន្ លម ់ មាន្ឈ បហ៍្មនិ្ឈស្គយ ោះវលិដូចខផសង 
ដូរម៉ែូរផ្ទវ  ់មុខលរបក់្ខន្វង មនិ្រិរឈររខលក្ងត្វមចាបល់ ី។ 
 មយ័ឥ ូវឈរមនិ្រិរ ឈ វៀក្បង្កហ ញផាិរឈចញស្គចខ់ាី 
 ក្ក់្ាលលរបព់ណ៌ហយឡាយងយី ន្មងមនិ្លបណីចាញ់លបុ ឈទ្។ 
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មាន្ឈ បហ៍្ខលបខវួន្ជា ងារ លងខ់វួន្រលណាអាងអូឈខ( ) 
មាន្កូ្ន្អរប់ថីមនិ្ខាយ  ឈរ អ ់ខវួន្ទ្ឈទ្ទុ្ក្ខឈលក្ៀមលក្ុំ។ 
ោយខវោះខវួន្ចា ់ចិរថឈៅខឹង ងងក្ ់មវងឹឈមើលមនិ្ចុំ 
ឈ្ឝើទាន្ស្គង ីលទាុំងបងខុំ ឈ្ឝើបញក្ពហ្ុំបុណរទាន្លរង។់ 
អបក្ខវោះមក្វរថស្គងកុ្ ល អបក្ខវោះក្ងឝល់ខឝល់ឈដើម ងឃ 
អបក្ខវោះឈរៀន្្ម ី៌លផូរផង ់ ខវោះឈមើលង្កយ ងឃមនិ្ឈ យើខវួន្។ 
ត្វខវោះគ្នរធ់្លវ បប់ ួពីឈក្យង ឈលចើន្ខរវឈងឝងមនិ្ខាជ បខ់ជួន្ 
ោច ី់លខារទាន្ឈចាលចាបក់្ផួន្ មាន្ោះអរួផធួន្ ថីមនិ្លរូវ។ 
ត្វខវោះមនិ្ ន្ប ួ ូលរឈរៀន្ លស្គល ីមនិ្ហ៊ា ន្ស្គងអាល ូវ 
 យ័លរឈស្គយ ោះលរយ័ររ័បរឈរៀងឈៅ ក្រ៏ងម់ាន្ផវូវលបនពណា ់។ 
ោយត្វភូមខិវោះឈទ្ ន្ម៍និ្ស្គថ ប ់ អរួអាងចាក្រ់បឈ់រឿងឈផថ ផ្ទថ   
 ក្ ់ាូវឈពញក្ាលក្ិឈល លរ ់ ឈលចៀងរាុ្ំ ុង  ់ដូចឈក្យងស្គធ វ។ 
ជន្ជាបណឍិ ររិរឈហ្ើយឈ្ឝើ នូ្វរាល់ទ្ឈងឝើមនិ្ឈ្ឝើលពវ 
ឈ្ឝើបុណរលោះ បរួរឱរឈល ៀវ មាន្ភ់ាញ ក្រ់ង្កវឈលរក្ឈ្ឝើលអ។ 
ឈរឿងចា ់ដខដលឈលើខផន្ដី ស្គវ បច់ាបភ់ពងយីជាបន្ថ 
អាន្ស្គថ បរ់ិរផងឈ្ឝើក្មយ  ឈខមរាបវរទាុំងលបុ ល ី។ 

ដោយខ្ញ ុំព្រះករញណា សា ចាន់រា៉ៅ ត ់
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ក្ុំលចួមសើចយ ំ
(បទ្ពក្រល ុំបី) 

ឱ!អន្ិចាា វា ន្ម រឝឈល្លក្  បាយវបិផឈោរទុ្ក្ខឈស្គក្ឈលក្ៀមលក្ុំ 
មថងឈមឺថងជាចុំខបងល្លយផសុំ រាល់នងៃខិរខុំលស្គយចុំណងក្មយ។ 
ឈរឿងឈនឺ្ិងជារូគ្នប ខមន្ពិរ លៃងរូ់បណឍិ ររិរត្វមចុំណាុំ 
ឈថាក្ទាបខភងខ់ភ ់រ ់យូរខខឆ្ប ុំ អុំណាចរួក្មយខបងខចក្ ពឝ រឝ។ 
ក្មយឈអើយក្មយរចក្ុំណាចឈឃ្លរឈៅ គ្នយ ន្រូបរាងឈៅស្គងឈរឿងវបិរថ ិ
ឱរ រឝឈស្គក្ឈៅផាឈតថ ឈពក្រថ រ ់ ជួបលពរស់្គៃ រ់ៗ ស្គវ បទ់ាល់ខរអ ់។ 
 រឝឈល្លក្ ន្សុំក្មយឈផសងៗគ្នប  មាន្លក្លអជាលទ្ពរ្ន្រប ់ 
ឈ ដឌីជន្ពលលពោះ ងឃលរហ្ ទ ត្វក្ខ់រងនចបឈស្គយ ោះជាឈរឿង្មយត្វ។ 
 ន្ល្លភលទ្ពរ្ន្កុ្ុំឈដៀលឈរលក្ ឈរឈមយ ខវួន្ កុ្ុំអរួអាត្វយ  
ដផរិឈរឿងក្មយផលមនិ្អាចរវា៉ែ  ត្វក្ខ់រងវា ន្មចារពីបុឈពឝ។ 
លរប ់រឝចង ុ់ខឈទាោះរូចឬ្ុំ កុ្ុំលួចឈ ើចយុំហ្រទផាុ ុំមារឈ់ជរ 
ផាយឈមត្វថ ចិរថកុ្ុំឈៅទ្ុំឈន្រ កុ្ុំឈដៀល ថីឈរស្គងឈពៀរឱរខវួន្។ 
ោុំពូជខបបណាខផវផ្ទា ខបបឈន្មោះ  ន្ឈក្ើរជាមនុ្ សស្គងលអផធួន្ៗ 
ដផរិជីវរិឈន្ោះមនិ្ ទិរមាុំមនួ្ មចាុអលងួន្ររផ់្ទថ ច ់ង្កខ រ។ 
ដូឈចបោះ បផុរ  យ័លរឈស្គយ ោះដឹងឈហ្រុ មនិ្រួរបខណថ រឈ ោះបងអ់ាត្វយ  
រួរឈរៀន្្មល៌ពោះក្បុងលពោះពុទ្នស្គ ន្ម ឈទ្ើបផុរទុ្រខ លុោះលត្វន្ិពឝ ន្។ 

ដោយខ្ញ ុំព្រះករញណា សា ចាន់រា៉ៅ ត ់
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គង់ដ្លណ់ថងកបក្ 
(បទ្ពក្រល ុំពីរ) 

្មយជារិជួបឃ្លវ រមនិ្អាចឃ្លរ ់ ឈក្ើរស្គវ បល់  លពរល់ពួយលគ្នុំលគ្ន 
 បាយរអ ក្រអ យឈពលជួបគ្នប  ឈក្ើរទុ្ក្ខយូរោរឈពលលពរល់  ។ 
លរបខ់ខសជីវរិពិរដូចឈល្លខ ន្ មថងឈងើបមថងឱន្ត្វមឱរ  
រួក្មយត្វក្ខ់រងខបងខចក្ចា ់     ឈក្ើរស្គវ បឈ់ទ្ៀងណា ់ត្វមនលរលក្ខណ៍។ 
លរបរូ់បល ណ រឝគ្នយ ន្ខវឹមស្គរ ឈក្ើរចា ់មរណាលរបន់្មងអបក្ 
វលិវល់វវីក្ជ់ាបជ់ុំពក្ ់  បទាញទ្មាវ ក្ប់ុណរជួយ  ន្។ 
ឈល្លក្ឈន្ោះគ្នយ ន្អឝីរួរហ្ួងខហ្ង ទុ្ក្ខឈស្គក្ចុំខបងលរប់ៗ ល ណ 
ឈមាហ្ៈវឈងឝងក្បុង ន្មថ ន្ ក្បុងចិរថររិស្គយ ន្ផុរឈចឺាប។់ 
 ូរោិខរងរោះលិចោ៉ែ ងណា  រឝលរបរូ់ ខរងឈក្ើរស្គវ ប ់
គ្នយ ន្អឝីរវា៉ែ ឈទាោះយូរឆ្ប ់ ឆក្យ់ក្មនិ្ល បឈ់ពលឈវល្ល។ 
អ ់ឈល្លក្ន្មងអបក្ខដល ន្រ ់ កុ្ុំឈភវចលជុលលជួ ស្គងឈវរា 
កុ្ុំឈភវើឈភវចខវួន្ឈដើរផវូវមារ  បាយមយួលគ្នឈលរយឈស្គរ។ 
កុ្ុំឱរឈ្ឝើទាន្លោះខរមារ ់ ចិរថឈមយ ជូរចរខ់ ន្បញ ោ 
អរួអាងមាន្ ីលឈចោះ្មអ៌ាង ៌ ប៉ែោះខឹង ូឡាដូចខាវ នលព។ 
ស្គថ ប់្ មឈ៌្ឝើបុណរឈចោះខរខឹង ោ៉ែ ងឈម៉ែចឈហ្ើយហ្បឹងលរូវលក្នល 
ជីវរិមនិ្ឈទ្ៀងលរូវក្សណិក្សយ័ ចុោះខឹងរាល់នងៃ ន្អឝីខវោះ? 

ដោយខ្ញ ុំព្រះករញណា សា ចាន់រា៉ៅ ត ់
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ឯក្សារពិមរោោះក្នងុការសរមសរមសៀវមៅមនោះ 

3 
វចន្មនុ្លក្មខខយរ  ឈមថចលពោះ ងឃរាជ ឈជារញ្ញដ ឈន្ម ជួន្ ណារ  

ឃ្លវ ុំងបរយិរថិ្ម ៌(រុល្ឈមាយ  ោុុំង រុល) 
 ទាធ នុ្លក្មលពោះពុទ្នស្គ ន្ម ( ីុម ររន្ៈ) 
ពុទ្នក្ិចា ៤៥វ ា ភារ១.២ (ឈ ម  ុវណត ររ័ប) 
មងាលរទទ្ីបន្ី ខលប ភារ ១.២.៣.៤ ( យិន្ ឈន្ឿន្) 
ជុំន្ួយ រិ ភារ ៩.១០.១១.១២ (អរាបណឍិ រ ប៊ាុរ ស្គវងស) 
ខវឹមស្គរ្មន៌្មស្គា រ (ចន្ធ្ ឈមាយ  ឈ ន្ ខ រ) 
មាគ៌្នស្គងមវបជ់ីវរិ (ឈោយស្គមឈណរ ហុ្ី  ហ្ ផរិ៍) 
លពោះនលរ រណរមន្ ៍(វា៉ែ ន្ ់ចាន្ស់្គខរ ៉ែន្) 
អភវិឌណន្អ៍រថចររិ (ឈៅ  ុំ) 
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ន្ថមពុទធបរសិទ័ចលូរមួមាោះពុមពមសៀវមៅមនោះ 

3 
-ឧ. ិ.ឈៅ៉ែ  ល ថាប  ......... ៣០០ ដុល្លវ  -បងចយ ធ្លរទិ្ន. ុង ផ្ទនី្ ៦០.០០០៛ 
-ឧ. .ជា ពលរដឌ ........... ៨០.០០០៛ -ឈល្លក្លរូ  ួន្ ឈយឿន្ .... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.អិុន្  ីស្គន្ ........ ៤០.០០០៛ -ឈល្លក្លរូ.រុក្ ស្គរនិ្ ..... ៣០.០០០៛ 
-វណត  ចន្មទ .បុលរ ............. ៤០.០០០៛ -ឧ. ិ.ងួន្ រយអិុម ........ ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ុំ ស្គន្ី .......... ២០.០០០៛  -ឧ. ិ.ឈៅ៉ែ  វណតី  ............. ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ល ី  ុខ ីម ...... ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.អ៊ាងួ ស្គឈលឿរ ..... ៣០.០០០៛ 
- ុំអាន្ ភរោិ ុងហ៊ា ន្ ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.ងង ខក្វវមិាន្ ...... ៣០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ ល ី អ៊ាុយ ល្លង .. ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.ថាវ រឹមឈឆង .......... ៣.០០០៛ 
-រ ់  ុវណត  ................. ២០.០០០៛ -បងល ី នណ ល ីក្ខណៈ . ៣០.០០០៛ 
-បងល ី ឈស្គម  ុនផ..... ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.លី រឹមឈយ៉ែង ........ ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ស្គទ្  ៊ាន្ .......... ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.ខក្ លីោ ............. ៣០.០០០៛ 
-បងល ី. ុវណាត  ........... ២០.០០០៛ -ឧ. ិ.ឆ្ន្ រឹមយី ......... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈពៀន្ ឈពន្ ........... ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ.ត្វុំង ល្លងគ្នវ ..... ៣០.០០០៛ 
-បង.លបង  ុង .............. ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ.ជុង  ុជា ........... ៣០.០០០៛ 
-បអូន្ល ី ខារ ់ល ីឈៅ៉ែ ...... ១៥.០០០៛ -ឈស្គម  ុនផ ................ ៣០.០០០៛ 
-ដូចជី ឈពលជ ស្គឈរឿន្........ ១.៥០០៛ -ក្ញ្ញដ  ឈយឿង ោ៉ែ ខដរ .... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.អឹុង ឈល ៀង ........... ១.៥០០៛ -ឈល្លក្លរូ ឈយឿង ឧរថម .. ៣០.០០០៛ 
-បអូន្ ខារ ់ល ីឈៅ៉ែ  ............ ១.៥០០៛ -ឧ. ិ.ជុុំ  ុភាព ........... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈចង ឈរៀង ........... ១០.០០០៛ -ឈល្លក្លរូ ឈយឿង ទិ្វន័្ថ .... ៣០.០០០៛ 
-លន្ ់ឈ ៉ែ យហូ្យ .......... ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. ៊ាុ ៊ុំ នួ្ម ............... ៣០.០០០៛ 
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-យរិ ស្គរ ុំ .................... ១០.០០០៛ - ុុំ រចន្ម ..................... ២០.០០០៛ 
-មា  ទិ្ររវចិេិរ ........... ១០.០០០៛ -ស្គ លីន្ ..................... ១០.០០០៛ 
- ឹុម បូក្ផ្ទ .................. ១០.០០០៛ -ល ក្ ជូ ...................... ១០.០០០៛ 
-ឈរៀម ងួន្លី ................ ១០.០០០៛ -ោយ ឈៅ៉ែ  .................. ១០.០០០៛ 
-អបក្ល ី ស្គ ខរ ៉ែន្ ............ ១០.០០០៛ -ទិ្ររ អ៊ាុម ..................... ១៥.០០០៛ 
-ន្មង ឈឌឿន្ ................... ១០.០០០៛ -ឧ. ិ.ស្គ មរិថ .............. ១០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ួន្ លទី្ .............. ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. ឹក្ ឈររ ............. ១០.០០០៛ 
-ឧ. .ឈ ឿម ................. ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. ុំ ររិក្ញ្ញដ  ......... ១០.០០០៛ 
-ឧ. ិ. យ .................. ១០.០០០៛ -ប៉ែ រឹមជូ ........................ ៣.០០០៛ 
-ត្វហុ្ល ោយនម៉ែ ......... ១០.០០០៛ -ប៉ែ រឹមត្វយ ................... ៣.០០០៛ 
-នណ វចិិលរ និ្ងភរោិ .... ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. ៊ាុន្ ..................... ៣.០០០៛ 
-អបក្លរូ អិុន្ ចាន្ឈ់រឿន្ ..... ១០.០០០៛ -នង រ យី ......................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ិុវ ឈឆង ............. ១០.០០០៛ -ឧ. ិ. ៊ាុន្ ..................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ស្គន្ រឹស្គ៊ា ង ....... ១០.០០០៛ -បង ប៊ាចិ និ្ងក្យួយ អុយ ..... ៣.០០០៛ 
-បង.ប៉ែ រឹមល្លង ............ ១០.០០០៛ -បង.ភាព វណត  ................ ៣.០០០៛ 
-បអូន្ ល ី មញិ ............... ១០.០០០៛ -បង .ល ី ជឺន្ ប៊ាុន្ឈន្ ......... ៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈុន្  ុខា ......... ១០.០០០៛ -ឈល្លក្ោយ រទិ្និ .............. ៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ួន្ លទី្ .............. ១០.០០០៛ -ខក្វ ចាន្មុ់នី្ ................... ៦.០០០៛ 
-បង ល ី ភូ ចាន្ោ់វ ី....... ១០.០០០៛ -ប៊ា  ុភាព ...................... ៦.០០០៛ 
-ឈល្លក្ ហ្ួយ ឈលឿប ....... ១០.០០០៛ - ុុំ វុទ្នី ........................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ស្គន្ រឹមស្គ៊ា ន្ ....... ៦.០០០៛ -ឃឹម ស្គ៊ា ង ..................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ៊ាុរ អ៊ាុច ............... ៦.០០០៛ -បង.ឈឈឿប ឈៅ .............. ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជួប ចុំឈរ ើន្ .............. ៦.០០០៛ -ខច ន  .......................... ៦.០០០៛ 
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-កុ្មារា ឈៅ ឈពលជ ............ ៦.០០០៛ -មុ ីវណត ទូ្ច ..................... ៥.០០០៛ 
-ភងួ ោនី្ ....................... ៥.០០០៛ -ចាន្ ់ន្ម ......................... ៥.០០០៛ 
-លី រង ់.......................... ៥.០០០៛ -រ ់ វណាត  ...................... ៥.០០០៛ 
-អ៊ាុយ ល្លង .................. ២០.០០០៛ -អ៊ាុន្ នី្ស្គន្ ................. ៤០.០០០៛ 
ន្ថមពុទធបរសិទ័មខតតតាកក្វ 

-ឧ. ិ. ្មយ ្ន្នី ......... ៣០៣.០០០៛ -ឈល្លក្ជុំទាវោន្ ហុ្ន្លី១០០.០០០៛ 
-ឯក្ឧរថម អ៊ាុង ស្គរទិ្ន និ្ងឈល្លក្ជុំទាវ ម៉ែម ស្គរ ៉ែុម .................... ២៩៧.០០០៛ 
-លពោះមងាលទិ្ពឝឈល្លក្មុនី្ យន្ វា ន្ម  ............................... ១៥០.០០០៛ 
 -លពោះឈៅអ្ិររវរថអុំពិលស្គអ ង អិុន្ វុន្  ............................... ១៥០.០០០៛ 
-អនុ្រុណល ុក្ឈរោះអខណថ រលពោះអងា ឈ ង  ុំអុល (វរថនលព្ុំ) .... ១៥០.០០០៛ 
-លពោះអងា ភនិ្  ុកុ្ល (វរថឈត្វប រជុុំ)  ........................................ ១៥០.០០០៛ 
-លពោះអងាឈៅអ្ិររ វរថ រាយណ៍ ......................................... ១៥០.០០០៛ 
-លពោះអងា វរថខក្វរុំឈភវើង ........................................................ ១៥០.០០០៛ 
-លពោះឈក្ មុនី្ លជិន្  ិទ្និ រាជារណៈថាប ក្កិ់្រិថយ   លពោះឈមរណ    រណៈ្មយយុរិថ
ក្និ្រយ និ្ង លពោះឈៅអ្ិររ វរថលឹមពូលស្គមក្ោរា៉ែ ម ឈខរថត្វខក្វ១៥០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ម៉ែម ឈអាន្ មាថ យ ឧ. ិ លឹម ចន័្ធន្មរ ី............................. ១៥០.០០០៛ 
-ឧក្ោ៉ែ  ឈៅ៉ែ  ញ៉ែន្ និ្ង ឈល្លក្ ជុំទាវ ឈទ្ង ស្គរមី...................... ១៥០.០០០៛ 
-ឧ. .អ៊ាុ៊ុំ  ុំឈអឿន្ និ្ងភរោិ ឌុក្  ីុណា ............................... ១៥០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ល ី  ុំ ឈអឿន្ លក្ពុុំចិរថ និ្ងស្គឝ ម ី(USA) ...................... ១៥០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ល ី ឈអលីហ្ាខបរ និ្ងស្គឝ ម ី(USA) ........................... ១៥០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ ទួ្ន្ ពុទ្នី និ្ងឈល្លក្ល ី ប៉ែុក្  ុធ្លវ ី.............................. ១៥០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ជុំទាវ ោន្ ហុ្ន្លី .................................................. ១០០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ល ី ឈ ង ផ្ទច និ្ងលកុ្មលរួស្គរ .................................. ១៥០.០០០៛ 
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-លពោះអងា អឹម អរុណ (វរថ ីហ្ៈ) ............................................... ៤៥.០០០៛ 
-លពោះអងា ចាន្ ់្ីម ឈៅអ្ិររវរថ លរ ក្ខ់ផអម ............................ ៤៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.អ៊ាុយ ចន្នី និ្ងឧ. .ន្មក្ ់ ុំអ៊ាុន្ លពមទាុំងកូ្ន្ ................. ១៥០.០០០៛ 
-ក្ញ្ញដ  មុរ  ុថាវ ីនិ្ងលកុ្មលរួស្គរ ........................................... ៤០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ នុ្រ ខុន្ និ្ងឈល្លក្ល ី នុ្រ ឈអង ................................... ៣០.០០០៛ 
-លពោះអងា  ុង ររន្ម ....... ៣០.០០០៛ -លពោះអងាឡាច ឡាយ ...... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.្មយ  ុវុទ្នី ........... ៣០.០០០៛ -ឧ. .ទូ្ចឈភងនិ្ងឧ. ិអីុម៣០.០០០៛ 
-មហវរិឈិោ ម៉ែម ទុ្ម...... ៩០.០០០៛ -ឧ. ិ.ររ័ប រឹមម៉ែន្ .......... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. .ឧរថម និ្ងល្លងឈអង៣០.០០០៛ -ឧ. . ុន្ និ្ងឧ. ិស្គមនួ្៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ហុ្ក្ ស្គវា៉ែ ន្ ់....... ៣០.០០០៛ -ឈោម ល ឺ  ុំឈអឿន្ ...... ៣០.០០០៛ 
- ុំឈអឿន្លប ិទ្នី និ្ង ៊ាូ  កុ្ង៣០.០០០៛ -ឧ. ិ.ឌុក្ ខារណា ...... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ម៉ែក្ រឹម យន្ ់...... ៣០.០០០៛ -ឈល្លក្ ឈចង ត្វរា៉ែ  .......... ៣០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ខក្វ ណូន្ ............ ១៥.០០០៛ -ឌុក្ ស្គរមឹ ភរោិបុលរ .. ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជឹម វន្ ................ ១៥.០០០៛ -ឈល្លក្ វា៉ែ យ រង្កា  .......... ១៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្ កឹ្ម ចន័្ធថា ......... ១៥.០០០៛ -ក្ញ្ញដ  ប៊ាុន្ វណាត  ........... ១៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្  ៊ាុន្ ឌីម ............ ១៥.០០០៛ -ឈល្លក្ហុ្ិន្ ខក្វ ុង ...... ១៥.០០០៛ 
-ក្ញ្ញដ  មនិ្  ុភល័ក្ ......... ១៥.០០០៛ -ឈល្លក្ អ៊ាុក្  ុជារិ ....... ១៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្ជា  ុភ ័ ............ ៩.០០០៛ -ឈល្លក្ជាវ រឹមឡាក្ ់...... ២០.០០០៛ 
-ឧ. .ភនួ្ ស្គរទិ្ន និ្ងភរោិ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ. ូ ណម ................ ៩.០០០៛ 
-ឧ. .ឈទ្ព ស្គន្ .......... ៣០.០០០៛ -្ឈ ៀក្លន្និ្ង ីុវឡាង៣០.០០០៛ 
-លពោះអងា ម៉ែន្ នុ្រ .......... ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ. ឹុម ណាវ ី.......... ៣០.០០០៛ 
-ឃឹម  ុភ ី................... ២០.០០០៛ - ូញ  ុង .................. ២០.០០០៛ 
-ឧ. .ខក្វ ឈ ង .............. ៩.០០០៛ -ឧ. .ឈងន្ ឈខន្ ........... ១០.០០០៛ 
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-ងឹន្ ផុល និ្ងរឹម ឈ ៀង ... ៩.០០០៛ -ឧ. .រិប អ៊ាន្ និ្ងភរោិ ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈុន្  ុខជា ....... ១៥.០០០៛ -លពោះអងា ឈរឿង  ុរន្មន  .... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ោ៉ែ ន្ និ្ងត្វ ៉ែ ល . ១៥.០០០៛ -លពោះអងា  ុង  ុវណត  .... ១៥.០០០៛ 
-លពោះអងា មន្ ចិន្ ........... ១៥.០០០៛ -លពោះអងា រង ់ប៊ាុន្ឈ្ឿន្ ... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. .ឈត ចន័្ធ .............. ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ. ិក្ វារ និ្ងកូ្ន្ឈៅ២០.០០០៛ 
-ឈល្លក្ ឈភឿក្ ឈៅ ឈល្លក្ លជី ជុុំ ឈល្លក្ ឈស្គភណត វ ី..................... ២០.០០០៛ 
-ឧ. .កុ្ង  ួង ............. ១៥.០០០៛ -លពោះអងា  ិុន្ ............... ១៥.០០០៛ 
-លពោះអងា ឈដ ោ៉ែ ង .......... ១៥.០០០៛ -លពោះអងា  ិរ រោឌ  ......... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.មា៉ែ   ៊ាុន្ .............. ១០.០០០៛ -ឧ. ិ.ជា  ុខ .............. ១០.០០០៛ 
-ឧ. .ប៉ែុល ឹុមនិ្ងជូស្គឈរ ៉ែង៩.០០០៛ -ឧ. ិ.អឹុម វណត ៈ .............. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ទួ្ន្ ...................... ៩.០០០៛ -ឧ. .ឈវឿន្ និ្ងភរោិ ....... ៩.០០០៛ 
-ឧ. .ឈ ង ន្មង ............. ៩.០០០៛ -ឧ. ិ. ុខ ផន្ ................ ៩.០០០៛ 
-លពោះអងាឈស្គម ចុំឈរ ើន្ ........ ៩.០០០៛ -លពោះអងា វុបុល ................. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ខារ ់ស្គឈរឿន្ ......... ៩.០០០៛ -ឧ. ិ. ឹុម ស្គវ .............. ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈមើយ ទ្ន្ .............. ៩.០០០៛ -ឧ. .ឈ ៀង នលរ ............. ៩.០០០៛ 
-ឧ. .លី  ុផ្ទរ ី.............. ៩.០០០៛ -ឧ. .ឈស្គម  ីុម ............ ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឯម ចន្នី ................ ៩.០០០៛ -ឧ. .ជា ស្គរា៉ែ ន្ ............. ៩.០០០៛ 
-ឧ. .ងីត្វរារទិ្ន ............ ១២.០០០៛ -ឧ. .យ ី ុំអុលនិ្ងកូ្ន្ ... ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ន្ នណ ........... ១២.០០០៛ -ឧ. ិ.អិុន្ ទូ្ច ................. ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.្ូ បិុច ................... ៦.០០០៛ -ឧ. .ឈពលជ ឈខង ............. ៦.០០០៛ 
-ឧ. .មុញិ ..................... ៦.០០០៛ -ឧ. .អ៊ាុយ ស្គរ ៉ែន្ ............ ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ុំ ររិស្គុំង ........... ៦.០០០៛ -ឧ. . ុំ លចឹក្ ................. ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ូរ ចន័្ធនី្ .............. ៦.០០០៛ -ឈល្លក្ចាររ អីុ ខណម ........ ៦.០០០៛ 



 -138-  

 

-ឧ. ិ.ឈមឹ ស្គម៉ែុន្ ......... ៦.០០០៛ -ឧ. .ឈឆង វណត  .............. ៦.០០០៛ 
-អ៊ាុក្  ុំអ៊ាុន្ ..................... ៦.០០០៛ -ខម៉ែន្  ុរន្ន .................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. .ខញ៉ែម ចាន្ោ់រា ....... ៦.០០០៛ -ឧ. .ខហ្ម ឈលៀង ........... ៦.០០០៛ 
-ឈៅ ឈខងឈហ្ៀង ............. ៦.០០០៛ -ដុុំ  ៊ាន្ .......................... ៦.០០០៛ 
-ឈហ្ង ហ្៊ាុក្ ..................... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ. ុំ ភនិ្ .................. ៦.០០០៛ 
-ឧ. .ល ក្ ចាន្ ់............. ៦.០០០៛ -ទី្  ីុឈលៀប .................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈអៀម ក្ប .............. ៦.០០០៛ -ឧ. .ហ្ួន្ ចន្ធី ................ ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ខង៉ែរ ..................... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈ ង រួន្ .............. ៦.០០០៛ 
-ឈខៀវ  ុផល .................. ៦.០០០៛ -ឧ. .ហ្៊ាុល លឹម ............. ៦.០០០៛ 
-ឧ. .ន្មក្ ់នឹ្ម ............... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ.ជួន្ ឈអាន្ ភរោិ ..... ៦.០០០៛ 
-ឧ. .ន្មក្ ់ ីម .............. ៦.០០០៛ -ឧ. ិ.ជា  ុខភាព ........... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ូ ណម ............... ៦.០០០៛ -អបក្ល ី ន្មក្ ់ចន្ទុន្ .......... ៦.០០០៛ 
-ឈល្លក្លរូ ឈឃ្លវ ក្  ុផល ... ៥.០០០៛ -អ៊ាុក្  ុជា ...................... ៥.០០០៛ 
-ខុន្ ឈម .......................... ៥.០០០៛ - ៊ាុរ  ុបុម .................... ៦.០០០៛ 
-អាវ ហន្ ...................... ៣.០០០៛ -ញឹម ផុន្ ....................... ៣.០០០៛ 
-អិវ វា ន្ម ..................... ៣.០០០៛ -ឈ ៀង ផលន  .............. ៣.០០០៛ 
-អុុំ វណាត  ......................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ជិន្ ស្គរុន្ ............ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ខអម ឈ ង ............. ៣.០០០៛ -ត្វ ខង៉ែរ ........................ ៣.០០០៛ 
-ឧ. .អិុន្ វ ី.................... ៣.០០០៛ -ឧ. .ឈត ោ៉ែ ន្ ់............. ៣.០០០៛ 
- ុង ស្គម៉ែុន្ .................. ៣.០០០៛ -ខម៉ែន្ ស្គង .................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.កុ្ល ឈអង .............. ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ផូ រឹមឈ ង ........... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជា ហក្ ់............... ៣.០០០៛ -ឈល្លក្ ចក្ ់ចន្នី .............. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ណុប  ុខាន្ ់......... ៦.០០០៛ -ឧ. . ុខ អ៊ានួ្ ............... ៣.០០០៛ 
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-ឈឆង អឹុម ....................... ៣.០០០៛ -ឧ. .អ៊ាុក្ ...................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. .ទូ្ច ឡា ................ ៣.០០០៛ -ឧ. .វា៉ែយ វបុិល ............ ៣.០០០៛ 
-ឧ. .លពុំ  ុខ ................ ៣.០០០៛ -ឧ. .ភុុំ នី្ ..................... ៣.០០០៛ 
-ស្គ រនិ្ .......................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ស្គ រនិ្ ................. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ន្ន្ រី ................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.អឹុម ស្គម៉ែុរ ........... ៣.០០០៛ 
-ត្វជឹម ោយ ុខ ........... ៣.០០០៛ -ឈល្លក្ជា  ុខុន្ ............. ៣.០០០៛ 
-ប៉ែុល ប៉ែណាត រ ី.................. ៣.០០០៛ -ោយ ឡាង .................. ៣.០០០៛ 
-ឈអៀម ខង ....................... ៣.០០០៛ -ត្វ អ៊ាុល ោយ  ឺុ .......... ៣.០០០៛ 
-ឈ ង ្ួក្ ...................... ៣.០០០៛ -ត្វជូ និ្ងោយ  ៊ាុក្ ....... ៣.០០០៛ 
-ឈល្លយោយ ត្វញ៉ែ ......... ៣.០០០៛ -កុ្មារា៉ែ   ុរុណ ុភស្តត្វថ  ... ៣.០០០៛ 
-អ៊ាុន្ យន្ ....................... ៣.០០០៛ -ោយ ខម៉ែន្ ឈ ម ........... ៣.០០០៛ 
-ឈល្លក្លរូ រង ់រទិ្ន ............ ៣.០០០៛ -ឈល្លក្ត្វ អ៊ាូ ឃុរ ............ ៣.០០០៛ 
-ោយ អ៊ាុក្ ឈក្ន្ .............. ៣.០០០៛ -ឈល្លក្ត្វ អ៊ាូ ឃុរ ............ ៣.០០០៛ 
-ោយ  ុខ .................... ៣.០០០៛ -ោយ  ន្ ................... ៣.០០០៛ 
-ជួង ស្គឈរឿន្ .................. ៣.០០០៛ -ឈ ង ល ុន្ ................... ៣.០០០៛ 
-ឈហ្ន្ ពន្ ...................... ៣.០០០៛ -ឧ. .ឌុក្ ស្គរនិ្ ............ ៣.០០០៛ 
-ឌុក្ ហុ្ន្ ....................... ៣.០០០៛ -ឈហ្ន្ ពន្ ..................... ៣.០០០៛ 
-ឈអាម ឈ ើ ...................... ៣.០០០៛ -ឧ. .ឈស្គម ស្គរនិ្ ........ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ខក្វ  ុភាព ........... ៣.០០០៛ -ឧ. .ឈរឿន្ ចិន្មថ  ............. ៣.០០០៛ 
-ឈភៀក្ ណុប .................... ៣.០០០៛ -ឌុច  ុខន្ .................... ៣.០០០៛ 
-ណុប  ុភាព ................. ៣.០០០៛ -ខខម ឈ ឿន្ ................... ៣.០០០៛ 
- ុំ ស្គរុ ុំ ......................... ៣.០០០៛ -ឈហ្ង ណាលរី ................. ៣.០០០៛ 
-ឆ្យ ធ្ល ....................... ៣.០០០៛ -ចុំណាប ់ ុខុម .............. ៣.០០០៛ 
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-ងួន្ ពុទ្នី និ្ងភរោិ ..... ១៥០.០០០៛ -ឧ. ិ.ហុ្ក្ ស្គវា៉ែ ន្ ់.......... ៣.០០០៛ 
-មុរ  ុថារ ី................... ៤០.០០០៛ -ឧ. .នូ្វ  ុវណត រទិ្និ ........ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ទិ្រ ផន្ ................ ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ក្ង ប៉ែុញ ............... ៣.០០០៛ 
-ឧ. .ឈអាម  ឹម ............. ៣.០០០៛ - ុក្ ចន្មទ  ..................... ៣.០០០៛ 
-រន្មន  ............................. ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ជា រា៉ែណាត  ............. ៣.០០០៛ 
-ឈទ្ព ស្គវ ៉ែុន្ .................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.និ្រ  ីុមន្ ............ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឆ្យ រឹមឈ ង ....... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.អ៊ាុក្ អដឌវ ី................ ៦.០០០៛ 
-ឈរ មា៉ែ ក្លី់ .................... ៣.០០០៛ -ឧ. .ឈរិ ស្គខរ ៉ែន្ ........ ៣.០០០៛ 
-អបក្ល ី មនិ្ម និ្ងស្គឝ ម ី..... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ល ីឈៅ ................. ៣.០០០៛ 
-រង ់ចន្នូ និ្ងស្គឝ ម ី........... ៣.០០០៛ -ឈក្ង ឧរថរា .................... ៣.០០០៛ 
-រឹម ឈអៀន្ ...................... ២.០០០៛ -ោយ ឈឈឿន្ ............... ៣.០០០៛ 
-ឧ. .ឈ ឿន្ ស្គរា៉ែយ ....... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ. ុង លជឹង ............. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ុង យ៉ែុម .............. ៣.០០០៛ -ឧ. ិ. ៉ែ ល់ ្ីត្វ ............ ៣.០០០៛ 
-ឈក្ង ចន្មទ  ...................... ៣.០០០៛ -ធ្លប  ុមា៉ែ ច .................. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.លី  ិចឈហ្ៀក្ ........ ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.អ៊ាូច ន ល ង .......... ១៥០០៛ 
-ឧ. ិ.ចាន្ ់..................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈឆង ឈយ៉ែក្ ............ ៣.០០០៛ 
-ឈល្លក្ោយ មុុំ ស្គឈមឿន្ . ៣.០០០៛ -ក្ញ្ញដ  នូ្វ ឈស្គភា ............ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ. ន្ រឹមលស្គង ....... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.អ៊ាុក្ បុ ព  ............... ៣.០០០៛ 
-ឧ. .ខរលឹម អា៊ា រ .......... ៣.០០០៛ -ទិ្រ  ូឈមឿន្ .................. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឡាយ ................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ប៊ាូ ងីម .................. ៣.០០០៛ 
-ឧ. .ឈន្ ន្ួន្ .............. ៣.០០០៛ -វង ់ខរង ........................ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ររ័ប យន្ ់................ ៣.០០០៛ -ខប៉ែន្ ផ្ទន្ ់..................... ៣.០០០៛ 
-កុ្ង ងន្ល់រី ..................... ៣.០០០៛ - ុំប៊ាុន្ .......................... ៣.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ឈន្ គ្នន្ ............. ៣.០០០៛ - ីុម  ួង ..................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.រង យន្ ............... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.រាប វន័្ ................. ៣.០០០៛ 
-ត្វរុន្ ............................ ៣.០០០៛ -ឈ ៀក្ ឡាង .................. ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ផឹម  ៊ាុន្ឈហ្ង ........ ៣.០០០៛ -ត្វឈ ៉ែ ក្ ........................ ៣.០០០៛ 
-ល ក្ ់ ុខុន្ .................. ៣.០០០៛ -លរី រួយ ........................ ៣.០០០៛ 
-ណី ឈណាម .................... ៣.០០០៛ -កុ្ង ឈណងហ្ិន្ .............. ៣.០០០៛ 
-ឈមៀច វណត ងុន្ ................ ៣.០០០៛ -ល ក្ ់ចន័្ធ ..................... ៣.០០០៛ 
-ទី្ អឹុប ........................... ៣.០០០៛ -ត្វ ខឆម ........................ ៣.០០០៛ 
-ឈត ស្គរនិ្ ..................... ៣.០០០៛ -យ ីស្គរា៉ែយ ................... ៣.០០០៛ 
-មនិ្ យុទ្ន ....................... ៣.០០០៛ -រី ស្គវ ......................... ៣.០០០៛ 
-ោយ ឈលៀង ................. ៣.០០០៛ -ខវ ៉ែន្ ចន្មទ  ....................... ៣.០០០៛ 
-ចាន្ ់ ៊ាុន្ឈលៀង ............. ៣.០០០៛ - ុង ង្ក ........................ ៣.០០០៛ 
-ឈអៀម អន្ ...................... ៣.០០០៛ -ផ្ទរ ់ណាវា៉ែ ន្ ................. ៣.០០០៛ 
-ផ្ទរ ់ណាវ ី..................... ៣.០០០៛ -ឈោម ឆន្ .................... ៣.០០០៛ 
-ជឹម ល ី ......................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ហុ្ី ឈល ................. ៣.០០០៛ 
-ោយ ឈៅ ..................... ៣.០០០៛ -រួយ  ីុហុ្ន្ .................. ៣.០០០៛ 
-ឈៅ៉ែ  ឈអឿន្ ...................... ៣.០០០៛ -ទឹ្ម នួ្ន្ ........................ ៣.០០០៛ 
-ឧ. .មុុំ ......................... ៣.០០០៛ -ឈខៀវ ចាន្ស្គ ................. ៣.០០០៛ 
ន្ថមពុទធបរសិទ័ទីរក្ងុភនំមពញ 

-ឧ. ិ.ឈៅ  ីុវុោឌ  ........ ១៥០.០០០៛ -ឧ. ិ.រុំង ឈស្គឈរៀង លរួស្គរ១០ដុល្លវ  
-ឧ. ិ.រ ់ រដឌមុនី្ ........... ៤០.០០០៛ -ងុន្ យន្.ឧ. ិ.ឈមិហ៊ា ន្៣០.០០០៛ 
-ឈឆង ឈខមា ទាុំងលរួស្គរ . ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈៅ៉ែ   ីុវន្ និ្ងស្គឝ ម៣ី០.០០០៛ 
-្ុក្ ឈវជរា៉ែោនុ្ង ............. ៦.០០០៛ -ឧ. ិ.ណុប លី ............... ៣.០០០៛ 
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-ឧ. ិ.ឈៅ ចុំឈរ ើន្ .......... ៣០.០០០៛ -ជិន្ ងន្ ...................... ១៥.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឱម ស្គរនិ្ ........... ១៥.០០០៛ -ឧ. ិ.មា៉ែ ក្ វា៉ែ ន្ ............. ១០.០០០៛ 
-ជាវ ឡាយ .................. ១២.០០០៛ -ឧ. ិ.អិុរ ឈស្គភណ័ ........ ៩.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ជឺង រឹមល ឺ ......... ១០.០០០៛ -ឧ. ិ.ក្ង ក្ញ្ញដ  និ្ងស្គឝ ម១ី០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ស្គយ  ុផ្ទ ....... ៣០.០០០៛ -ឧ. ិ.ចាន្ ់ ុរន្ន ........... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.្ង ភរ ួន្ ....... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.អាន្ ...................... ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ល ី ន្មង ............. ១០.០០០៛ -ឧ. ិ.ស្គម ឈយ៉ែរឡាង .. ៨០.០០០៛ 
-ឧ. ិ.រ នអ ................. ១០.០០០៛ -ោយ ឈៅ ................. ៦០.០០០៛ 
-ឈស្គម  ុភាព .............. ១៥.០០០៛ -ឧ. .ឡាយ ឈអៀងឈម៉ែង .. ១៥.០០០៛ 
-ជិន្ ថា .......................... ៩.០០០៛ -ឧ. ិ.មា៉ែ  លីន្ ................. ៦.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឈអង ..................... ២.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈៅ ...................... ៦.០០០៛ 
-ឈោម  ុភ ី.................... ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ឈហ្ង  ីុថា និ្ងស្គឝ ម៦ី.០០០៛ 
-ឃុរ ឈអៀវ លរសួ្គរ ........... ៦.០០០៛ -ឧ. ិ.យនិ្ ្ុក្ ............... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.ឆ្យ ឈវឿន្លរួស្គរ . ៥០.០០០៛ -លី អ៊ាូល្លង ភរោិខផ ឈ ង៣០.០០០៛ 
-អបក្ល ី ុខស្គវា៉ែ រ ....... ៣០.០០០៛ -ឈហ្ង អាុំងលី ស្គឝ ម ី...... ៣០.០០០៛ 
-ោយ ត្វខឆម និ្ងបុលរ . ២៤.០០០៛ -ឈល្លក្  ុខ  ុវណត  ...... ២៤.០០០៛ 
-អបក្ល ី ឃី ល ី ស្គឝ ម ី... ២១.០០០៛ -អបល ី ន្មរ ់ ជាត្វ ...... ១៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្ មុុំ ទី្ ភរោិ ........ ១៥.០០០៛ -ឈល្លក្ ជួន្ ប៊ាុន្ឈ្ឿន្ ..... ១២.០០០៛ 
-អបក្ល ី  ុភាព ............ ១២.០០០៛ -អបក្ល ី មា៉ែ ក្ ់រកឹ្ ........... ១២.០០០៛ 
រពោះគុណមាច ស ់និងពុទធបរសិទ័ វតត កតបងជុំ )មកវតតបំណក្់(  
-លពោះភកិ្ខុបញ្ញដ  ស្គយស្គរងី៣០.០០០៛ -ឈល្លក្មាា  ់ ឈឆង នម៉ែ ........ ៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្មាា  ់ ហប ់វរិ .... ១០.០០០៛ -ឈល្លក្មាា  ់ ម៉ែូ ស្គរុន្ ....... ៥.០០០៛ 
-ឈល្លក្មាា  ់ អុន្ រា៉ែ វុទ្ន ....... ៥០០០៛ -ឈល្លក្មាា  ់ ស្គុំង វសិ្គល១០.០០០៛ 
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-ឈល្លក្មាា  ់ ឆុង .ឈចង  .... ១០.០០០៛ -ឈល្លក្មាា  ់ ប៉ែុន្មប  ប៉ែុន្បី .... ១០.០០០៛ 
-ក្ញ្ញដ  ខន្ .ស្គឈវឿន្  ........ ១០.០០០៛ -ឈល្លក្មាា  ់ ជួន្ ោ៉ែ ញ ... ៣.០០០៛ 
រពោះគុណមាច ស ់នងិពទុធបរសិទ័ វតត រពោះចនទរងស ី )មកវតតរតព្វងំមលូរ(  

-ឈោម .ឈឈឿន្.  ............ ២៥.០០០៛ -អបក្ល ីណា ខរ ៉ែន្ ស្គឝ ម ី.. ៦០.០០០៛ 
-ោយ .វងស +ឈៅ៉ែ +ទុ្ុំ ......... ៣.០០០៛ -ឈោម.ទ្ន្ ់.................... ៣.០០០៛ 
-ឈោម.អូន្ ..................... ៣.០០០៛ -ឈោម.ឈបន្ ................... ៣.០០០៛ 
-ឈោម.ទ្ន្ ់..................... ៣.០០០៛ -ឈោម.ណន្ .................. ៣.០០០៛ 
-ឈោម.្ី ....................... ៣.០០០៛ -ឈោម.ឈបើ ...................... ៣.០០០៛ 
-ជយ័.វន្ ......................... ៣.០០០៛ -ឈោម .យន្  ................... ៣.០០០៛ 
-ប៉ែុម.ឈហ្ង ...................... ៣.០០០៛ -ឌី. ុមា៉ែ លី .................... ៣.០០០៛ 
-ឈោម.រ ី......................... ៣.០០០៛ -ឡាវ.ោជ .................... ៣.០០០៛ 
-ម៉ែុរ .មុរ  ......................... ៣.០០០៛ - ុខ .ឈរ ៉ែន្  ....................... ៣.០០០៛ 
-ឧ . ិ.ឈយឿន្  ................... ៣.០០០៛ -លឹម .ម៉ែុន្  ....................... ៣.០០០៛ 
-ឧ . ិ.ឈយឿន្  ................... ៣.០០០៛ -ឈោម .ឆង  .................... ៣.០០០៛ 
-ឈោម .នប៉ែ  ...................... ៣.០០០៛ -ឈៅ .ឈៅ៉ែ  ........................ ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.វុ្ ........................ ៣.០០០៛ -ឧ. ិ.ខហ្ ...................... ៣.០០០៛ 
-ណាង .ល ីន្មង  ............... ៣.០០០៛ -លពុំ .បុម  ......................... ៣.០០០៛ 
-លពុំ .រនឺ្  ........................... ៣.០០០៛ -ឈមឹ .ទ្ន្  ...................... ៣.០០០៛ 
-ឡាង .ស្គរា៉ែ រ  ................. ៣.០០០៛ -ថា .វ ី  ............................. ៣.០០០៛ 
-ឈញើង .ឈ ៉ែ ន្  .................... ៣.០០០៛ -ជុុំ .ស្គវនឺ្  ....................... ៣.០០០៛ 
-ឧ. ិ.អ៊ាុក្ ...................... ៣.០០០៛ -ផ្ទរ .នឆ  ........................ ៣.០០០៛ 
-លឹម .ឆ្យ  ..................... ៣.០០០៛ -គ្ន .នង  .......................... ៣.០០០៛ 
-វណត ៈ .ឈ្ៀម  ................... ៣.០០០៛ -ឈជៀ .ជិន្  .................... ៣.០០០៛ 
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-ឈោម .មនួ្  ..................... ៣.០០០៛ -រីន្ .ឈភឿន្  ...................... ៣.០០០៛ 
-ប៉ែុម .គ្នរ ី  ......................... ៣.០០០៛ -ជួន្ .្ីត្វ  ....................... ៣.០០០៛ 
-ឈៅ .ម៉ែុម  ......................... ៣.០០០៛ -ឈរ ៉ែរ .វណាឌ  ...................... ៣.០០០៛ 
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