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រចនាដោយ 

ព្រះសារបុីត្តមហាដេរ 

 

ប្ព្បដរៀបដរៀងដោយ 

ខ្ញុំ ព្រះករណុា សាសនវុំដសា សាត់្-ដម៉េងឡញង 
 

ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៥ 

(សរាប់ជាធមមទាន) 



 
 

 

 

ឈ ម្ ោះឈ ៀវឈៅ  គរុកាបត្តិវុដ្ឋានវិនិច្ឆយកថា  

 “កថាវនិចិ ឆយ័ឈរឿងការឈចញចាកគរកុាបត្ត”ិ 
រចនាឈោយ  រពះសារីបុត្តមហារេរ 
ប្របឈរៀបឈរៀងឈោយ  សាសនវំរសា សាត្់ រម៉ង្ឡុង្ 
រត្ួត្ពនិតិ្យឈោយ រពះភិកខុ វជិរធរាមា វ ាក សាវុឌ្ឍ 

 រពះភិកខុ សច្ចកលារោ នូវ សារវឿន 

 រពះភិកខុ រត្នសាររា រ  ា សាម៉ុត្ 

 រពះភិកខុ ធមមរកខិរោ ណៃ រ  ា 

 រពះភិកខុ រត្នសុរោ សូ សារុន 

 រពះភិកខុ សុជារោ នី វិបុល 

ទកីប្ន លងឈ្វើ វត្តឈ ត្បទមុ “រ មីឈូក ” ភូមបិងឹឈូក 
ឃុុំខ្នន រទទងឹ រ ុកបាកាន ឈេត្តឈោ្ិ៍សាត្ ់

កាលបរឈិចឆទ  ព. . ២៥៦៥   គ. . ២០២២ 



 

អារមភកថា 
 

គមពីរវនិយសងគហដឌកថា ឬហៅហ ម្ ោះមយ៉ា ងហ ៀតថា បាឡិមុតតក-
អដឌកថា (អដឌកថាផុតចាករពោះបាលី ឬអដឌកថាហរៅរពោះបាលី) រចនាហោយ
រពោះសារបុីតតហតថរជាជនជាតឥិណ្ឌឍ ខាងតបូងហោយកហំ ើត ហោកបាននមិនត
មកសិកានងិបដបិតតធិម៌កនងុសម្នន ក់មជឈម ឍ លដធ៏ ំ របស់រពោះពុ ធសាសនា
ហេរវា ម្ននហ ម្ ោះថា គ ៈមហាវហិារ កនងុរបហ សើសីលង្កា  ហហើយ
ហោកជាខ្សែអនកបដបិតតធិម៌វនិយ័ ខ្ដលម្ននរពោះកសែបហតថរគង់ហៅកនុង
ឧ ុមពរគរិជិារបធានគ ៈសងឃរ រ ង់ធតុងគទំង ១៣ ហហើយរពោះសារ-ី
បុតតហតថរអងគហនោះ ហោកជាអនករ រ ង់រពោះត្រតបិដកទំង ៣ នងិជាអនកសាទ ត់
ជំនាញកនងុគមព ីរអដឌកថាដកីាហ ៀតផង លុោះដល់ខាងហរកាយមកកប៏ាន
  ួលតខំ្ ងជាសហមឋចរពោះសងឃរាជកនងុរបហ សើសីលង្កា  ។ គមព ីរហនោះ
ហោករចនាហឡើងកនងុអំឡុង ព.ស. ១៦០០ ហោយការអារាធនារបស់
រពោះបា បរកាមពាហុ ី ១ ជាគមពីរខ្ដលរបមូលរបួរមួហរឿងសំខាន់ៗ កនងុ
រពោះវនិយ័មកអធបិាយ ហោយហោកអនករចនាបានតងំប ម្នតកិាជាគាថា
រមួ ៣៤ ហរឿង ដហូចនោះគ ឺ៖ 

១.   វិាហសយយវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការសិងកនងុហវោត្េង 
២.  បរកិាា រវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងបរកិាា រ 
៣.  ហភសជាជ  កិរ វនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហធវ ើថាន ជំាហដើម 
៤.  វញិ្ដតតវិនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហចញម្នត់សូម 



 

អារមភកថា  
 

៥. កុលសងគហវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការសហគង្កគ ោះរតកូល 
៦. មចឆមំសវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងរតនីងិសាច់ 
៧. អនាម្នសវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងវតថខុ្ដលមិនគួរចាប់ពាល់ 
៨. អធោិឌ នវកិបបវនិចិឆយកថា កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការអធោិឌ ននងិវកិបប 
៩. ចវីរវបិបវាសវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហៅរបាសចាកត្រត 
 ចវីរ 
១០. ភ ឍ បដសិាមនវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការ ុកោក់ 
 ភ ឍ ៈ 
១១. កយវកិាយសម្នបតតវិនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការរបរពតឹត 
  ិញដរូ 
១២. របិូយា បិដគិគហ វនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការ  ួល 
 របិូយជាហដើម 
១៣. ទនលកាណ្ឌ វិនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងលកា ៈការឲ្យ 
 ជាហដើម 
១៤. បេវសី នវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការជកីដ ី
១៥. ភូតគាមវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងភូតគាម 
១៦. សហហសយយវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហដករមួគាន  
១៧. មញ្ចបីឋា សិងឃិកហសនាសហនសុបដបិជជតិពវវនិចិឆយកថា  
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កថាវនិចិឆយ័ហរឿងវធិខី្ដលរតវូបដបិតតកិនងុហសនាសនៈរបស់
សងឃម្ននខ្រគតងំជាហដើម 

១៨. កាលិកវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងកាលិក 
១៩. កបបិយភូមិវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងកបបិយភូមិ 
២០. បដគិគហ វនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការ  ួលរបហគន 
២១. បវារណ្ឌវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហាមហោជន 
២២. បពវជាជ វនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការបពវជាជ  
២៣. នសិែយវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការកាន់យកនសិែ័យ 
២៤. សីម្នវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងសីម្ន 
២៥. ឧហបាសេបវារណ្ឌវនិចិឆយកថា កថាវនិចិឆយ័ហរឿងឧហបាសេ 
 នងិបវារណ្ឌ 
២៦. វសែូបនាយិកវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការចូលចាវំសា 
២៧. ឧបជាយា វិតតវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងឧបជាយវតត 
 ជាហដើម 
២៨. ចតបុចចយោជនយីវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការខ្ចក 
 បចចយ័ ៤ 
២៩. កេនិតថ រវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការរកាលកេនិ 
៣០. គរភុ ឍ វនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងគរភុ ឍ  
៣១. ហចា នា វិនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហចា ជាហដើម 
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៣២. គរកុាបតតវិោុឌ នវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងការហចញ 
 ចាកគរកុាបតត ិ
៣៣. កម្នម កមមវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងសងឃកមមតចូធ ំ
៣៤. បក ិណ កវនិចិឆយកថា  កថាវនិចិឆយ័ហរឿងរាត់រាយ 
កាលរពោះសារបុីតតហតថរបានតងំប ម្នតកិាហហើយ កអ៏ធបិាយហោយ

ហលើកយកហសចកឋរីបស់ហរឿងហនាោះមកអំពរីពោះវនិយបិដក នងិអដឌកថារពោះ    
វនិយ័ហ ម្ ោះសមនតបាសា ិកាហោយហរចើនមកអធបិាយ ។ ខ្ដលហៅ
ហ ម្ ោះគមព ីរហនោះថា បាឡិមុតតកវនិចិឆយ័ (វនិចិឆយ័ផុតចាករពោះបាលី ឬវនិចិឆយ័
ហរៅរពោះបាលី) ហនាោះ មិនខ្មនហោកអធបិាយហោយអតតហនាមតហិ  គ ឺ
រគាន់ខ្តហោកមិនបានអធបិាយហោយរតង់តមលំោប់ហរឿង ដចូគមព ីរ    
សមនតបាសា ិកាប៉ាុហណ្ឌណ ោះ ឯគមពីរអដឌកថារពោះវនិយ័ហ ម្ ោះសមនតបាសា- 
 ិកាហនាោះ ហោកអធបិាយរពោះវនិយបិដកតមលំោប់ហរឿងខ្ដលរបាកដ
កនងុរពោះវនិយបិដក គអឺធបិាយហវរញ្ជក ឍ  បារាជកិក ឍ ជាហដើមហៅតម
លំោប់ រហូតដល់ចប់បញ្ចវគគត្នគមពីរបរវិារៈជា ីបំផុត ។ 

ឯហសៀវហៅហនោះ សញុើំសង់យកហសចកឋមីកហរៀបហរៀងជាហសៀវហៅមួយ
ហោយខ្ឡកអំពបី ម្នតកិាមួយថា គរកុាបតតវិោុឌ នវនិចិឆយកថា “កថាវនិចិឆយ័
ហរឿងការហចញចាកគរកុាបតត”ិ នងិបានខ្តងកមមវាចាបញ្ចូលខ្េមមកហ ៀត
ហោយសពវរគប់ រតង់សុ ធនតបរវិាស នងិអគឃសហម្នធានបរវិាសតមនយ័
រពោះអដឌកថាផង ហដើមបីង្កយើសួលដល់សិកាា កាមកុលបុរតទំងឡាយខ្ដល
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រតវូការហសៀវហៅសរម្នប់សូធយកមមវាចាឲ្យបរវិាសជាហដើមផង ខ្តរបសិន 
ហបើហៅម្ននហសចកឋខី្របសសុោល ំងោល ត់សលោះ សូមអនកសិកាទំងឡាយជួយខ្ក
តរមូវហោយកុសលហចតនាផងចុោះ ។ 

ហោយមហាកុសលហចតនា ខ្ដលហកើតអំពកីារង្ករធមមទនហនោះ សញុសំូម
ឧ ទ ិសនវូហសៀវហៅហនោះជាហរគឿងសកាា របូជាចំហពាោះរពោះរតនរតយ័ ហហើយ
សូមឲ្យបានសហរមចនវូហោកុតតរធម៌ កនងុកាលខាងមុសដស៏លហីនោះ កុបីំខាន
ហឡើយ ។ មយ៉ា ងហ ៀត សូមបុ យកុសលហនោះ បានសហរមចដល់ញាតទំិង-
ឡាយមួយអហនល ើហោយសពវសតវទំងអស់ នងិអនកខ្ដលបានសិកានវូរពោះ    
វនិយ័របស់រពោះសាសាឋ ទំងឡាយផង សូមឲ្យជាអនកម្ននហសចកឋសុីស បាន
ហសាយរសត្នរពោះស ធមមរបស់រពោះម្ននរពោះោគចុោះ ។ សូមអនហុម្ន នា !!! 

 
ហពាធិ៍សាត់ វតតហសតប ុម "រសមីឈូកស" 
ត្េងពុធ ១៥ ហកើត ខ្សម្នឃ ព.ស. ២៥៦៥ 
រតវូនងឹត្េង ី ១៦ ខ្សកុមភៈ គ.ស. ២០២២ 

ដោយខ្ញុំ ព្រះករណុា សាសនវុំដសា សាត់្-ដម៉េងឡញង
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ពាកយសូមអគឃសហម្នធានម្ននតត 
រមួយកអាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំចូលផង .............................. ២២៥ 
កមមវាចាឲ្យអគឃសហម្នធានម្ននតត 
រមួយកអាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំចូលផង ............................. ២២៦ 



 
 

សនលកឹរបាប់ម្នតកិា 

ពាកយរបាប់វតតអគឃសហម្នធានម្ននតត 
រមួយកអាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំចូលផង ........................... ២៣០ 
ពាកយសូមអគឃសហម្នធានអពាភ ន 
រមួយកអាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំចូលផង ........................... ២៣២ 
កមមវាចាឲ្យអគឃសហម្នធានអពាភ ន 
រមួយកអាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំចូលផង ............................ ២៣៤ 
ពាកយសូមមូោយបដកិសែនាអគឃសហម្នធាន .......................... ២៣៨ 
កមមវាចាឲ្យមូោយបដកិសែនាអគឃសហម្នធាន ........................ ២៤០ 
ពាកយសូមសហម្នធានបរវិាស .................................................. ២៤៤ 
កមមវាចាឲ្យសហម្នធានបរវិាស ................................................ ២៤៥ 
ពាកយរបាប់វតតសហម្នធានបរវិាស ............................................ ២៥០ 
ពាកយសូមម្ននតត ................................................................... ២៥២ 
កមមវាចាឲ្យម្ននតត ................................................................. ២៥៤ 
ពាកយរបាប់វតតម្ននតត ............................................................. ២៥៩ 
ពាកយសូមអពាភ ន ................................................................... ២៦១ 
កមមវាចាឲ្យអពាភ ន ................................................................. ២៦៣ 
ពាកយសូមមូោយបដកិសែនា 
សរម្នប់អនតរាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំ .................................. ២៦៩ 
 



 

  

  

  

សនលកឹរបាប់ម្នតកិា 

កមមវាចាឲ្យមូោយបដកិសែនា 
សរម្នប់អនតរាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំ .................................... ២៧១ 
ពាកយរបាប់វតតមូោយបដកិសែនា 
សរម្នប់អនតរាបតតខិ្ដលមិនបានបិ បាងំ .................................... ២៧៥ 
ពាកយសូមម្ននតត ..................................................................... ២៧៦ 
កមមវាចាឲ្យម្ននតត ................................................................... ២៧៨ 
ពាកយរបាប់វតតម្ននតត ............................................................... ២៨២ 
ពាកយសូមអពាភ ន ..................................................................... ២៨៤ 
កមមវាចាឲ្យអពាភ ន ................................................................... ២៨៦ 

មិសែកសហម្នធានបរវិាសកថា ................................................... ២៩២ 

បរវិាសរបស់ភកិាខុ្ដលសឹកហចញហៅជាហដើមមិនលូតោស់ហឡើង .... ២៩៤ 
ភកិាកុាល យហភ ជាើស ី................................................................ ២៩៦ 
រតវូអាបតតហិរពាោះហដករមួនងឹភកិាកុាល យហភ  ................................ ២៩៩ 
វធិបីដបិតតនិងឹភកិាកុាល យហភ  .................................................... ៣០០ 
វធិបីដបិតតកិនងុហរគឿងបរកិាា រហផែងៗ .......................................... ៣០៣ 
ោច់របហគនហរពាោះហហត ុ៧ យា៉ា ង ............................................. ៣០៥ 
បារវិាសកិវតតកថា ..................................................................... ៣០៨ 
 



 

គរុកាបត្តិវុដ្ឋានវិនិច្ឆយកថា 
 

កថាវិនិច្ឆ័យររឿង្ការរច្ញចាកគរុកាបត្តិ 
 

បរិវសកថា 

[២៣៦] ោកយថា ការឈចញចាកគរកុាបត្ត ិ បានដល់ ការឈចញចាក   
គរកុាបត្តឈិោយវនិយកមមមានបរវិា នងិមានត្តជាឈដ ើម ។ កនុងឈរឿងមានត្ត
នងិបរវិា ជាឈដ ើមឈនាោះ(១) បរវិា មាន ៣ យ៉ាង គ ឺ បដចិឆន នបរវិា  
(បរវិា  រមាប់អាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំង) ១  ុទ ធន តបរវិា  (បរវិា មាន
ឈ ចកដសីាា ត្ជាទបីុំផុត្) ១  ឈមាធានបរវិា  (បរវិា របជុុំអាបត្ត)ិ ១ ។  

 

១. បដ្ិច្ឆននបរិវសកថា 
 

កនុងបរវិា ទ ុំង ៣ យ៉ាងឈនាោះ បដចិឆន នបរវិា   ងឃរត្ូវឲយចុំឈោោះ
អាបត្តតិាមប្ដលបទិបា ុំងទកុជាមុន ។ ប្មនពតិ្ ភកិខុរបូេ លោះ បទិបា ុំងអាបត្តិ
ទកុ ១ ថ្ងង, របូេ លោះបទិបា ុំងទកុ ២ ថ្ងង, របូេ លោះមានអាបត្ត ិ១, របូេ លោះមានអាបត្ត ិ
២-៣ ឬឈរចើនជាងឈនាោះឈៅឈទៀត្ ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ  ងឃកាលប្ដលនងឹឲយ
បដចិ ឆន នបរវិា  គបបីដងឹភាវៈថ្នអាបត្តជិាការបទិបា ុំង (ឈេើយឬឈៅ) ជា
ដ ុំបូង ិន ។ 
                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៤១-៤៥៥ (ចាប់ពុ ធ ិកប ឍ ិ តយសោ) ។  



 

 

2    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

អាការបទិ្ាំង្អាបត្ត ិ
 

ប្មនពតិ្ ប្ដលឈ ម្ ោះថាអាបត្តឈិនោះ រប្មងជាការបទិបា ុំងឈោយអាការ 
១០ យ៉ាង (ឈបើប្ចកឈៅជាគូៗ មាន ៥ គូ) ។ 

មាត្កិាកនុងឈរឿងឈនាោះមានដចូត្ឈៅឈនោះ ៖  
(គូទ១ី) អាបត្ត ិ ច ហោត្ ិ អាបត្តសិញ្ញ ី ច   :  ជាអាបត្ត ិ១ ភកិ ខមុាន

ឈ ចកដ ីមាគ ល់ថាជាអាបត្ត ិ១,  
(គូទ២ី) បកត្ហ ត្ ោ ច ហោត្ ិ បកត្ត្តសញ្ញ ី ច   :   ភកិខុជាបកត្ត្ត 

១ មានឈ ចកដ ីមាគ ល់េ លនួថាជាបកត្ត្ត ១,  
(គូទ៣ី) អននតរាយហិោ ច ហោត្ ិ អននតរាយកិសញ្ញ ី ច :  ភកិ ខុគ្មម ន

ឈ ចកដអីន តរាយ ១ មានឈ ចកដ ីមាគ ល់ថាគ្មម នឈ ចកដអីន តរាយ ១,  
(គូទ៤ី) បហុ ច ហោត្ ិ បហុសញ្ញ ី ច :  ភកិខុអាច ១ មានឈ ចកដី

 មាគ ល់ថាអាច ១,  
(គូទ៥ី) ឆាហេត្ោុហោ ច ហោត្ ិ ឆាហេត្ ិ ច  :  ភកិខមុានបុំណងនងឹ

បទិបា ុំងអាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងអាបត្ត ិ១ ។ 
(គូទ១ី) កនុងមាត្កិាទ ុំងឈនាោះ ោកយថា អាបត្ត ិ ច ហោតិ្ អាបត្ត-ិ

សញ្ញ ី ច  :  ជាអាបត្ត ិ ១ ភកិខុមានឈ ចកដ ីមាគ ល់ថាជាអាបត្ត ិ ១ មាន
អ្បិាយថា ភកិខុរត្ូវអាបត្តណិាឈេើយ,  ុំឈៅយកអាបត្តឈិនាោះឯង,   



 

3  បដចិឆននបរវិាសកថា 

មួយឈទៀត្  ូមបីភកិ ខុឈនាោះកម៏ានឈ ចកដ ីមាគ ល់កនុងអាបត្តឈិនាោះថាជាអាបត្តិ
ប្ដរ ។ កាលភកិខុដងឹយ៉ាងឈនោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ, អាបត្តឈិ ម្ ោះថាបទិបា ុំង
ឈេើយ, ប្ត្ឈបើភកិ ខុឈនោះមានឈ ចកដ ីមាគ ល់កនុងអាបត្តឈិនាោះថាជាអនាបត្តឈិៅ
វញិ, អាបត្តមិនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈ ើយ ។ ចុំប្ណកឯអនាបត្ត ិ ភកិ ខុកាល
បទិបា ុំងឈោយ មាគ ល់ថាជាអាបត្តកិ ដ ី ឈោយ មាគ ល់ថាជាអនាបត្តកិ ដ ី ក៏
មនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងប្ដរ, ភកិខុបទិបា ុំងលេុកាបត្តឈិោយ មាគ ល់ថាជា  
គរកុាបត្តកិ ដ ី បទិបា ុំងគរកុាបត្តឈិោយ មាគ ល់ថាជាលេុកាបត្តកិ ដ,ី រគ្មនប់្ត្
តា ុំងឈៅកនុងចុំប្ណកថ្នអលជជ,ី ប៉ាុប្ន តអាបត្តមិនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈ ើយ, 
ភកិខុកាល មាគ ល់គរកុាបត្តថិាជាលេុកាបត្តឈិេើយ ប្មដង, អាបត្តឈិនាោះ
មនិឈ ម្ ោះថាបាន ប្មដងឈទ (គមឺនិោច)់, ប៉ាុប្ន តមនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈ ើយ, 
ភកិខុសាគ ល់គរកុាបត្តថិាជាគរកុាបត្តបិ្មន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ, អាបត្តឈិនាោះ
ឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈេើយ, (ឈបើ) មនិសាគ ល់ថាជាគរកុាបត្តឬិលេុកាបត្តឈិទ, 
បទិបា ុំងទកុ ឈោយគុំនតិ្ថា អញបទិបា ុំងអាបត្ត,ិ អាបត្តកិឈ៏ ម្ ោះថាបទិបា ុំង
ដចូគ្មន  ។ 

(គូទ២ី) ោកយថា បកត្ហ ត្ ោ : ភកិ ខុជាបកត្ត្ត  ុំឈៅយកភកិខុប្ដល
 ងឃមនិបានឈ្វើឧឈកខបនយីកមម ៣ យ៉ាង ។ ឈបើភកិ ខុឈនាោះជាអនក មាគ ល់េ លនួ
ថាជាបកត្ត្ត ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំង
ឈេើយ ។ ឈបើភកិ ខុជាអនក មាគ ល់េ លនួថាមនិប្មនជាបកត្ត្ត ឈោយយល់ថា 



 

 

4    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

“ ងឃឈ្វើកមមដល់អាតាម អញឈេើយ” ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះ
មនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈទ ។ ចុំប្ណកឯភកិខុមនិប្មនជាបកត្ត្ត ឈទោះ មាគ ល់
េ លនួថាជាបកត្ត្តកដ ី  មាគ ល់េ លនួថាមនិប្មនជាបកត្ត្តកដ ី ឈបើទកុជាបទិបា ុំង
អាបត្តទិកុកឈ៏ោយ អាបត្តឈិនាោះកម៏និឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងប្ដរ។ ប្មនពតិ្  ូមបី
រពោះមានរពោះភាគកប៏ានរតា ់ោកយឈនោះទកុ (កនុងគមពរីបរវិារៈ) ដឈូចនោះថា ៖ 

 

“អាបជ្ជត្ិ គរុកំ សាវហសសំ, 

ឆាហេត្ិ អនាេរយិំ បដិចច, 

ន ភិកខ ុនី ហនា ច ផុហសយយ វជ្ជំ, 

បញ្ហ ោ ហេសា កុសហេហិ ចិនតិ្”(១)។ 
“ឧប មបន នមនិប្មនជាភកិខុន ី រត្ូវគរកុាបត្ត ិ ជាសាវឈ សាបត្ត ិ

ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ឈរោោះអារ ័យឈ ចកដមីនិឈអើឈពើ ប្ត្មនិរត្ូវឈទ  
របសាន ឈនោះពួកឈោកអនក ល្  ថ្វ បានគតិ្មកឈេើយ” ។  

ប្មនពតិ្ របសាន ឈនោះរទងរ់តា ់ ុំឈៅយកភកិខុប្ដល ងឃឈលើកវត្ត ។ 
(គូទ៣ី) ោកយថា អននតរាយិហោ : ភកិ ខុគ្មម នឈ ចកដអីន តរាយ មាន

ឈ ចកដថីា បណាដ អន តរាយទ ុំង ១០ យ៉ាង អន តរាយ ូមបីប្ត្មួយ កគ៏្មម ន
ដល់ភកិ ខុណា, ឈបើភកិ ខុឈនាោះជាអនក មាគ ល់េ លនួថាគ្មម នអន តរាយប្មន ឈេើយ

                                                                                    

១ វនិយ. បរ.ិ ១៣ / ៤១៥ ។  
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បទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈេើយ ។ ឈបើ ូមបីភកិ ខុ
ឈនាោះមានជាត្ជិាអនកខ្នល ច ជាអនក មាគ ល់េ លនួថាមានអន តរាយ ឈរោោះខ្នល ច 
អុំពអីមន ុសនងិរមគឹកាចកនុងឈពលងងតឹ្ ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, 
អាបត្តឈិនាោះមនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈទ ។  ូមបកីាលភកិខុណាឈៅកនុងវត្តជតិ្ភនុំ 
ភកិខុឈនាោះឈទោះបឆីលងឈរជាោះភនុំកឈ៏ោយ ឆលង ទឹងកឈ៏ោយ រត្ូវឈៅរបាប់អាបត្ត ិ
កុ ុំខ្នន, ប្ត្ឈបើមានភយ័អុំព ីត្វកាចសាហាវនងិអមន ុសជាឈដ ើមឈៅោក-់
កណាដ លផលូវ, (ឬ) មានព ់ថាល នទ់ ុំងឡាយឈដកឈៅកណាដ លផលូវ, (ឬក)៏ 
 ទឹងឈោរឈពញ (ឈោយទកឹជុំនន)់, កក៏ាលឈបើមានអន តរាយនុោ៎ះពតិ្ៗ ភកិខុ
 មាគ ល់ថាមានអន តរាយប្មន ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះមនិ
ឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈ ើយ ។ មួយឈទៀត្ កាលឈបើភកិ ខុមានអន តរាយប្មន 
ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុឈោយសាម នថាគ្មម នអន តរាយឈៅវញិ អាបត្តឈិនាោះ  
កម៏និឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងប្ដរ ។ 

(គូទ៤ី) ោកយថា បហុ  :  ភកិ ខុអាច មានឈ ចកដថីា ភកិខុណាអាចឈដ ើមបី
ឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុផងគ្មន បានផង ឈដ ើមបីរបាប់ភកិ ខុផងគ្មន បានផង, ឈបើភកិ ខុ
ឈនាោះជាអនក មាគ ល់េ លនួថាអាច ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះ
ឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈេើយ ។ ឈបើរត្ងម់ាត្ភ់កិ ខុឈនាោះមានឈកើត្បូ បន តចិបន តចួ, 
ឬេយល់ឈ ៀត្ថាគ ម, ឬកឈឺ៏ឈ្មញ, ឬពុុំឈនាោះបានចង្ហា នត់្ចិ (មនិលមមប្ឆាត្), 
កឈ៏ោយឈេតុ្រត្មឹប្ត្ប៉ាុឈណាណ ោះ នងឹរាប់ថាមនិអាចឈដ ើមបីរបាប់, មនិអាច
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ឈដ ើមបីឈៅមនិបានឈ ើយ, ប្ត្ឈបើភកិ ខុឈនាោះជាអនក មាគ ល់េ លនួថា “អញមនិ
អាចឈទ”, ភកិខុឈនោះឈ ម្ ោះថាជាអនកអាច ប៉ាុប្ន ត មាគ ល់េ លនួថាមនិអាចឈៅ  
វញិ ។ ឈបើទកុជាភកិខុបទិបា ុំងអាបត្តទិកុឈោយឈេតុ្ឈនោះកឈ៏ោយ អាបត្តឈិនាោះ
កម៏និឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងឈ ើយ ។ មួយឈទៀត្ ភកិ ខុមនិអាចឈដ ើមបីរបាប់ មនិ
អាចឈដ ើមបីឈៅ ឈទោះប ីមាគ ល់េ លនួថាអាចកឈ៏ោយ  មាគ ល់េ លនួថាមនិអាចក៏
ឈោយ ឈេើយបទិបា ុំងអាបត្តទិកុ, អាបត្តឈិនាោះកម៏និឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងប្ដរ ។ 

(គូទ៥ី) ោកយថា ឆាហេត្ោុហោ ច ហោតិ្ ឆាហេតិ្ ច   :   ភកិ ខមុាន
បុំណងនងឹបទិបា ុំងអាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងអាបត្ត ិ១ ដឈូចនោះឈនោះ មានឈ ចកដងី្ហយ
យល់ទ ុំងអ ់ ។ ប្ត្ឈបើភកិ ខុោក់្ ុរៈថា “អញនងឹបទិបា ុំងអាបត្ត”ិ លុោះដល់
មកឈពលមុនភត្តកដ ី ឈរកាយភត្តកដ ីឬឈពលបឋមយមជាឈដ ើមកដ ី ករ៏សាប់ប្ត្
ឈកើត្លជជី្ ម៌ឈ ើង ប្បរឈៅជារបាប់អាបត្តឰិដខ៏្នងកនុងថ្នអរណុ គកឺ នុង
ឈពលមុនអរណុមនិទនរ់ោះឈៅវញិ, ភកិខុឈនោះឈ ម្ ោះថា មានបុំណងនងឹបទិ
បា ុំង ប៉ាុប្ន តប្បរជាមនិបទិបា ុំងឈៅវញិ ។ ប្ត្កាលភកិខុណាឈៅកនុងទបី្ដលគ្មម ន
ភកិ ខុ កាលរត្ូវអាបត្តឈិេើយ កប៏ងាងរ់ងច់ា ុំដ ុំឈណើ រមកថ្នភកិ ខុជា ភាគគ្មន , ឬ
ឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុជា ភាគគ្មន  កន លងកាលឈៅចុំននួកន លោះប្េកដ ី មួយប្េកដ,ី 
ភកិខុឈនោះឈ ម្ ោះថា គ្មម នបុំណងនងឹបទិបា ុំងឈទ ប្ត្រត្ ប់ឈៅជាបទិបា ុំងវញិ, 
 ូមបីអាបត្តឈិនោះកម៏និឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងប្ដរ ។ ចុំប្ណកឯភកិខុណារគ្មនប់្ត្
រត្ូវអាបត្តឈិេើយភាល ម របញាប់របញាល់ឈចៀ ឈចញឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុ
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ជា ភាគគ្មន  ឈេើយឈ្វើឲយជាកច់ា ់ភាល ម ឈរបៀបដចូជាបុរ ជានឈ់ភលើង, 
ភកិខុឈនោះឈ ម្ ោះថា គ្មម នបុំណងនងឹបទិបា ុំងផង មនិបទិបា ុំងផង ។ ប្ត្ឈបើបាន
ជួបភកិខុជា ភាគគ្មន ឈេើយ មនិរបាប់អាបត្តឈិរោោះឈអៀនខ្នម  ថា “ភកិខុឈនោះ
ជាឧបជាយ៍   ឬអាចារយរប ់អញ”, អាបត្តឈិ ម្ ោះថាបទិបា ុំងទកុពតិ្ ។ 
ប្មនពតិ្ ភាពជាឧបជាយ៍ជាឈដ ើម យកជារបមាណកនុងការអាកខ់្ននរបាប់
អាបត្តឈិនោះពុុំបានឈ ើយ, ដ ុំឈណើ ររត្មឹប្ត្ភកិ ខុមនិប្មនជាអនកមានឈពៀរនងឹគ្មន
នងិភកិ ខុជា ភាគគ្មន ប៉ាុឈណាណ ោះ គជឺារបមាណ (កនុងការរបាប់អាបត្តឈិនោះ) ។ 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ភកិខុរត្ូវរបាប់អាបត្តកិ នុង មាន កភ់កិ ខុមនិប្មនជាអនកមាន
ឈពៀរនងឹគ្មន នងិភកិ ខុជា ភាគគ្មន  ។ ចុំប្ណកឯភកិខុណាជាវ ិភាគគ្មន  មាន
បុំណងនងឹសាដ ប់ឈេើយរបកា  (ឈទ ), មនិរត្ូវរបាប់អាបត្តកិ នុង មាន ក់
ភកិ ខុប្បបឈនាោះឈ ើយ ឈទោះបជីាឧបជាយ៍កឈ៏ោយ ។ 

កនុងការរបាប់អាបត្តឈិនាោះ ភកិខុជាអនករត្ូវអាបត្តកិ នុងឈពលមុនភត្តកដ ី
ឈរកាយភត្តកដ ី ឈពលថ្ងងកដ ី ឈពលយប់កដ,ី រត្ូវរបាប់អាបត្តកុិ ុំឲយអរណុងមរីោះ
ឈ ើងទន ់ ។ កាលឈបើអរណុរោះឈ ើងឈេើយ អាបត្តឈិនាោះឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំង
ឈេើយ, ទ ុំងរត្ូវអាបត្តទិកុ កដ ឈរោោះការបទិបា ុំងជាបចចយ័ឈទៀត្ផង, ប្ត្នងឹ
ឈបើកអាបត្ត ិ ក នុង មាន កថ់្នភកិ ខុប្ដលរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ឈ មើភាគគ្មន   
ពុុំគួរឈ ើយ ។ ឈបើនងឹឈបើកអាបត្ត,ិ អាបត្តកិឈ៏ ម្ ោះថាបានឈបើកអាបត្តឈិេើយ, 
ប៉ាុប្ន តភកិ ខុគងម់និរចួអុំពអីាបត្តទិកុ កដ ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ រត្ូវឈបើកអាបត្តកិ នុង
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 មាន កថ់្នភកិ ខុប្ដលបរ ុិទ ធ ។ កនុង កុរនុ ទ ីឈោលថា កភ៏កិ ខុកាលប្ដលនងឹឈបើក
អាបត្ត ិចូររបាប់ថា ៖  

“ត្យុ ហ ំ សនតហិក ឯកំ អាបត្ត ឹ អាវកិហរាេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូមឈ្វើឲយជាកច់ា ់
នវូអាបត្ត ិ១ កនុង មាន កថ់្នឈោក” ដឈូចនោះកប៏ាន  

ថា “(ត្យុ ហ ំ សនតហិក ឯក ំ អាបត្ត)ឹ អាចោិខ ោេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូមរបាប់នវូ
អាបត្ត ិ១ កនុង មាន កថ់្នឈោក” ដឈូចនោះកប៏ាន  

ថា “(ត្យុ ហ ំ សនតហិក ឯក ំ អាបត្ត)ឹ អាហរាហចេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូមឈផដៀងនវូ
អាបត្ត ិ១ កនុង មាន កថ់្នឈោក” ដឈូចនោះកប៏ាន 

ថា “េេ ឯក ំ អាបត្ត ឹ អាបននភាវ ំ ជានាហ ិ :  ចូរឈោកដងឹនវូ
ដ ុំឈណើ រថ្នេ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិ១” ដឈូចនោះកប៏ាន,  

ឬចូររបាប់ឈោយនយ័ជាឈដ ើមថា ៖  
“ឯកំ គរោុបត្ត ឹ អាវកិហរាេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូមឈ្វើឲយជាកច់ា ់នវូគរកុា-

បត្ត ិ ១” ដឈូចនោះកប៏ាន, អាបត្តមិនិឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំង ូមបីឈោយអាការ
ទ ុំងពួង ។ ប្ត្ឈបើភកិ ខុឈោលឈោយនយ័ជាឈដ ើមថា “េហុោបត្តឹ            

អាវកិហរាេិ : េ ្ុ ុំ ូមឈ្វើឲយជាកច់ា ់នវូលេុកាបត្ត”ិ ដឈូចនោះ, អាបត្តឈិនាោះ
ឈ ម្ ោះថាបទិបា ុំងទកុពតិ្ ។ ភកិ ខុនងឹរបាប់វត្ថុ (កប៏ាន), របាប់អាបត្ត ិ        
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(កប៏ាន), របាប់ទ ុំងពរី (កប៏ាន), អាបត្តឈិ ម្ ោះថាបានរបាប់ឈេើយដចូគ្មន  
 ូមបីឈោយវ ិ្ ទី ុំង ៣ ។ 

[២៣៧]  ងឃកាលប្ដលនងឹឲយបដចិ ឆន នបរវិា  គបបីក ុំណត្ឈ់េតុ្ទ ុំង 
១០ យ៉ាងឈនោះ ឈេើយដងឹភាវៈថ្នអាបត្តជិាការបទិបា ុំងជាមុន ិន ឈោយ
របការដឈូចនោះ, បនាទ ប់ពឈីនាោះឈៅ  ឹមកុំណត្ថ់្ងងប្ដលបទិបា ុំងនងិអាបត្ត ិ  
ឈបើបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, គបបីឲយ ូមយ៉ាងឈនោះថា ៖  

 

“អហំ ភហនត ឯកំ អាបត្តឹ អាបជ្ជឹ សហញ្ច ត្និកំ សុកកវសិសដឋឹ  

ឯោហបបដិចឆននំ (ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ឯកិសា អាបត្តិយា សហញ្ច -

ត្និោយ សុកកវសិសដឋិយា ឯោហបបដិចឆនាន ោយ ឯោហបរវិាសំ      

យាចាេិ)(១) :  បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិ១ ឈ ម្ ោះ ឈចចត្-
នកិ ុកកវ ិសដ ឋ ិឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំ
ឈនាោះមក ូមឯកាេបរវិា  (បរវិា  ១ ថ្ងង) នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្ត ិ ១ 
ឈ ម្ ោះ ឈចចត្នកិ ុកកវ ិសដ ឋបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង” ដឈូចនោះឈេើយ ូ្យ
កមមវាចាឲយបរវិា តាមនយ័ប្ដលមកឈេើយកនុងេន ធកៈនុោ៎ះឯង ។ ឈបើបទិបា ុំង
ទកុ ២ ថ្ងង ៣ ថ្ងងជាឈដ ើម, គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យរបកបតាមចុំននួថ្ងង 
ក ុំណត្រ់ត្មឹ ១៤ ថ្ងងយ៉ាងឈនោះថា ៖  

 

                                                                                    

១ បាលីកនងុវង់រកចកហនោះ សញុ ំបញ្ចូលបខ្នថមតម វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២៥៧ ។   
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“េវ ីហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ២ ថ្ងង,  
ត្ីហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៣ ថ្ងង,  
ចត្ូហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៤ ថ្ងង,  
បញ្ច ោហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
(ឆាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៦ ថ្ងង,  
ស ត្ ោហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៧ ថ្ងង,  
អដ្ឋ ោហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៨ ថ្ងង, 
នវាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៩ ថ្ងង,  
េសាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង,  
ឯោេសាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១១ ថ្ងង,  
ទ្វ ោេសាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១២ ថ្ងង.  
ហត្រសាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១៣ ថ្ងង),(១)  
ចេុទសាហបបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១៤ ថ្ងង”, 
 

 រមាប់អាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ១៥ ថ្ងង គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់
 ូ្យរបកបថា “បកខ បដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១ បកខគ ឺ១៥ ថ្ងង” ។  បនាទ ប់ព ី
១៥ ថ្ងងឈនាោះឈ ើងឈៅរេូត្ដល់ថ្ងងទ ី ២៩ គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យ
                                                                                    

១ កនងុវង់រកចកហនោះ សញុ ំបញ្ចូលបខ្នថមតមសមនតបាសា ិកាជំនសួ ។ហប។ ។ 



 

11  បដចិឆននបរវិាសកថា 

របកបថា “អត្ិហរកបកខ បដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ១ បកខ”, បនាទ ប់ព ី២៩ 
ថ្ងងឈនាោះឈ ើងឈៅ គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យរបកបថា ៖  
 

“ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១ ប្េ,  
អត្ិហរកោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ១ ប្េ,  
ហេវ ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ២ ប្េ,  
អត្ិហរកហេវ ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ២ ប្េ,  
ហត្ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៣ ប្េ,  
(អត្ិហរកហត្ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៣ ប្េ,  
ចត្ុោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៤ ប្េ,  
អត្ិហរកចត្ុោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៤ ប្េ,  
បញ្ច ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៥ ប្េ,  
អត្ិហរកបញ្ច ោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៥ ប្េ,  
ឆោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៦ ប្េ,  
អត្ិហរកឆោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៦ ប្េ,  
សត្តោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៧ ប្េ,  
អត្ិហរកសត្តោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៧ ប្េ,  
អដឋោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៨ ប្េ,  
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អត្ិហរកអដឋោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៨ ប្េ,  
នវោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ៩ ប្េ,  
អត្ិហរកនវោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៩ ប្េ,  
េសោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១០ ប្េ,  
អត្ិហរកេសោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ១០ ប្េ,  
ឯោេសោសបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១១ ប្េ),

(១)  
អត្ិហរកឯោេសោសបដិចឆននំ បទិបា ុំងទកុជាង ១១ ប្េ” ។  
កាលឈបើឈពញ ១ ឆ្ន ុំ គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យរបកបថា ៖ 
 

“ឯកសំវចឆរបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុ ១ ឆ្ន ុំ”, 
បនាទ ប់ព ី ១ ឆ្ន ុំឈនាោះឈ ើងឈៅ គបបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យរបកប

យ៉ាងឈនោះថា ៖  
“អត្ិហរកសំវចឆរ 

(២)  ជាង ១ ឆ្ន ុំ, 
ហេវ សំវចឆរ   ២ ឆ្ន ុំ,  
(អត្ិហរកហេវ សំវចឆរ   ជាង ២ ឆ្ន ុំ,  
ត្ិសំវចឆរ   ៣ ឆ្ន ុំ,  

                                                                                    

១ កនងុវង់រកចកហនោះ សញុ ំបញ្ចូលបខ្នថមតមសមនតបាសា ិកាជំនសួ ។ហប។ ។ 
២ កនងុសមនតបាសា ិកាម្ននរបូជា “អតហិរកឯកសំវចឆរ” ។ 
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អត្ិហរកត្ិសំវចឆរ   ជាង ៣ ឆ្ន ុំ,  
ចត្ុសំវចឆរ   ៤ ឆ្ន ុំ,  
អត្ិហរកចត្ុសំវចឆរ   ជាង ៤ ឆ្ន ុំ,  
បញ្ច សំវចឆរ   ៥ ឆ្ន ុំ,  
អត្ិហរកបញ្ច សំវចឆរ   ជាង ៥ ឆ្ន ុំ)”(១)   
រេូត្ដល់ថា “សដឋិសំវចឆរ ៦០ ឆ្ន ុំ,  
អត្ិហរកសដឋិសំវចឆរបដិចឆននំ  បទិបា ុំងទកុជាង ៦០ ឆ្ន ុំ”  
ឬ ូមបីឈរចើនជាងឈនាោះឈៅឈទៀត្ ។  
ប្ត្ឈបើរត្ូវអាបត្តពិរីប ី ឬឈរចើនជាងឈនាោះឈ ើងឈៅ គបបី ូ្យថា “ហេវ  

អាបត្តិហយា  :  អាបត្តពិរី, ត្ិហសា អាបត្តិហយា  :  អាបត្តបិ”ី  ដចូប្ដល
បានឈោលទកុកនុងទឈីនោះថា “ឯកំ អាបត្តឹ  :  អាបត្ត ិ ១” ដឈូចាន ោះប្ដរ ។      
ប្ត្ប្ដលឈរចើនជាងឈនាោះឈ ើងឈៅ ឈទោះជាអាបត្តចិ ុំននួមួយរយ ឬមួយោន ់
កឈ៏ោយ,  មគួរនងឹឈោលថា “សេពហុលា  :  អាបត្តឈិរចើន” ជាដរាប ។ 
 ូមបីក នុងអាបត្តបិ្ដលមានវត្ថុឈផសងៗ គ្មន  កគ៏បបីប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យ
របកប ឈោយអុំណាចការរាប់ចុំននួយ៉ាងឈនោះថា ៖  

                                                                                    

១ កនងុវង់រកចកហនោះ សញុ ំបញ្ចូលបខ្នថមតមសមនតបាសា ិកា ។ 
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“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ      

ឯកំ សុកកវសិសដឋឹ, ឯក ំ ោយសំសគគំ, ឯកំ េដុឋេុលវាចំ, ឯកំ          

អត្តោេ,ំ ឯក ំ សញ្ច រតិ្ត ំ ឯោហបបដចិឆនាន ោហយា   :   បពរិត្រពោះ ងឃ       
ដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈ ម្ ោះ ុកកវ ិសដ ឋ ិ ១,  
កាយ ុំ គគៈ ១, ទដុ ឋលុលវាចា ១, អត្តកាមៈ ១,  ចចរតិ្ តៈ ១ ឈេើយបទិបា ុំង
ទកុ ១ ថ្ងង” ដឈូចនោះ (កប៏ាន)  

ឬឈោយអុំណាចការកុំណត្វ់ត្ថុយ៉ាងឈនោះថា ៖  
“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

នានាវត្ថោុហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា  :  បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន    
េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនមានវត្ថុឈផសងៗ គ្មន  ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
១ ថ្ងង” ដឈូចនោះ (កប៏ាន)  

ឬឈោយអុំណាចរត្មឹប្ត្ឈ ម្ ោះយ៉ាងឈនោះថា ៖  
“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា  :  បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងា-
ទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង” ដឈូចនោះ (កប៏ាន) ។ 

បណាដ វត្ថុជាឈដ ើមឈនាោះ ឈ ម្ ោះមាន ២ យ៉ាង គ ឺសជាត្ិសាធារណ-

នាេ ឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តបិ្ដលមានជាត្ឈិ មើគ្មន  ១ សព្វ សាធារ-
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ណនាេ ឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តទិ ុំងពួង ១ ។ បណាដ ឈ ម្ ោះទ ុំង ២ 
យ៉ាងឈនាោះ ោកយថា សង្ាេិហសហសា ជាឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តិ
ប្ដលមានជាត្ឈិ មើគ្មន  ។ ោកយថា អាបត្តិ  ជាឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តិ
ទ ុំងពួង ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ  មគួរនងឹប្ត្ងោកយ រមាប់ ូ្យរបកប  
 ូមបឈីោយអុំណាចឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តទិ ុំងពួង យ៉ាងឈនោះថា  
“សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា  :  េ ្ុ ុំរត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង” ។ ប្មនពតិ្ វនិយកមមមាន
បរវិា ជាឈដ ើម ូមបីទ ុំងអ ់ឈនោះ  មគួរពតិ្ប្ដលនងឹប្ត្ងោកយ រមាប់
 ូ្យរបកប ឈោយអុំណាចវត្ថុ ឈោយអុំណាចឈគ្មរត្ ឈោយអុំណាចឈ ម្ ោះ 
នងិឈោយអុំណាចអាបត្ត ិ។  

បណាដ វត្ថុជាឈដ ើមឈនាោះ ោកយថា សុកកវសិសដឋិ  ជាវត្ថុផង ជាឈគ្មរត្
ផង ។ ោកយថា សង្ាេិហសហសា  ជាឈ ម្ ោះផង ជាអាបត្តផិង ។ បណាដ  
វត្ថុជាឈដ ើមឈនាោះ វត្ថុនងិឈគ្មរត្ឈ ម្ ោះថាកានយ់កឈេើយ ឈោយោកយថា  
“សុកកវសិសដឋឹ  នងិ ោយសំសគគំ” ជាឈដ ើមេ លោះ ឈោយោកយថា “នានាវត្ថ-ុ

ោហយា” េ លោះ ។ ឈ ម្ ោះនងិអាបត្ត ិ ឈ ម្ ោះថាកានយ់កឈេើយ ឈោយោកយ
ថា “សង្ាេិហសហសា” េ លោះ ឈោយោកយថា “អាបត្តិហយា” េ លោះ ។        
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បណាដ ោកយទ ុំងឈនាោះ រពោះវនិយ័្រគបបីឈ្វើកមមវាចាឈោយ
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អុំណាចោកយណាមួយកប៏ាន ។ ប្ត្កនុងទឈីនោះ េ ្ុ ុំនងឹរបកបកមមវាចា ប្មដង 
ឈោយអុំណាចឈ ម្ ោះប្ដលទឈូៅដល់អាបត្តទិ ុំងពួង នងិឈោយ មពេុល-
នយ័ (នយ័អាបត្តឈិរចើន) កនុងអាបត្តទិ ុំងពួង ។ ប្មនពតិ្  ូមបីកាលភកិខុ 
រត្ូវអាបត្តបិ្ត្ ១ ឈេើយឈ្វើវនិយកមមថា “សេពហុលា  :  អាបត្តឈិរចើន” 
អាបត្តរិប្មងឈចញ ឈរោោះឈបើឈវៀរអាបត្ត ិ ១ ឈចញឈេើយ អាបត្តឈិរចើនកម៏និ
មានប្ដរ ។ ប្ត្កាលភកិខុរត្ូវអាបត្តឈិរចើន ឈេើយឈ្វើ (វនិយកមម) ថា          
“ឯកំ អាបជ្ជឹ  :  េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្ត ិ១” អាបត្តរិប្មងមនិឈចញ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ 
េ ្ុ ុំនងឹប្ត្ងកមមវាចាឈោយ មពេុលនយ័ប្ត្មយ៉ាង ។  មពេុលនយ័ឈនាោះ  
ឈត្ើដចូឈមដច ? គ ឺងឃកាលប្ដលនងឹឲយបដចិ ឆន នបរវិា  ឈបើមានអាបត្តបិ្ដល
បទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង គបបឲីយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖  

 
ពាកយសូមឯកាហបបដ្ិច្ឆននបរវិស 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, េតុ្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប-        

ដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចាេិ ។  
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អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ត្ត្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប-        

ដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 

១ ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ជាគរមប់ពរីដងផង ។  

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ជាគរមប់បដីងផង” 
ដឈូចនោះឈេើយ ភកិ ខុណាៗ ជាអនករត្ូវអាបត្ត,ិ រពោះវនិយ័្រគបបីកានយ់ក
ឈ ម្ ោះរប ់ភកិ ខុឈនាោះៗ ឈេើយឈ្វើកមមវាចាថា “អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ  :  
ដបិត្ភកិ ខុ (ឈ ម្ ោះឈនោះ) ឈនោះ”(១) យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
 

                                                                                    

១ រតង់បាលីថា “ឥតថនាន ហម្ន” ហនោះ ឲ្យបញ្ចូលហ ម្ ោះភកិាអុនករតវូអាបតតហិនាោះៗ ។  
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កមមវចាឲ្យឯកាហបបដ្ិច្ឆននបរិវស 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចត្ិ, យេិ      

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ   

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ េហេយយ, ឯសា    

ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចត្ិ, សហង្ា       

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសសស     

ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។   

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ        

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១  ថ្ងង, ឈបើកមម
មានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកឲ៏យ
ឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ 
១ ថ្ងង, ការឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគួរឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា
ឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
ឯកាេបរវិា  ងឃបានឲយដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងរចួឈេើយ, ការឲយឯកាេបរវិា ឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់
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 ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ 
ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា ភកិខុឈនាោះគបបី មាទនវត្តកនុងឈរាង ីមា   
នុោ៎ះឯងថា “បរវិាស ំ សោេយិាេ,ិ វត្ត ំ សោេយិាេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូម មាទន
បរវិា , េ ្ុ ុំ ូម មាទនវត្ត”,(១) លុោះ មាទនរចួឈេើយគបបីរបាប់វត្ត
ដល់ ងឃកនុងឈរាង ីមាឈនាោះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តឯកាហបបដ្ិច្ឆននបរិវស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសាេិ,     

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”(២)។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 

១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២១៣ ។  
២ កនងុសមនតបាសា ិកាហរបើជា “ហវ យាមហំ ភហនត, ហវ យតតី ិមំ សហងោ ធាហរត”ុ ។  
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អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំ
ថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ កឯ៏នងឹកានយ់កឈ ចកដឈីនោះ ឈេើយរបាប់
ឈោយវាចាណាមួយ(១) កគួ៏រដចូគ្មន  ។  

លុោះរបាប់វត្តរចួឈេើយ ឈបើបារវិា ិកភកិខុមានរបាថាន នងឹោកវ់ត្តឈចញ, 
គបបោីកវ់ត្តថា “បរវិាស ំ នកិខ បិាេ,ិ វត្ត ំ នកិខ បិាេ ិ :  េ ្ុ ុំ ូមោកប់រវិា , 
េ ្ុ ុំ ូមោកវ់ត្ត”(២) ។ កប៏ណាដ បទទ ុំង ២ ឈនាោះ បរវិា បានឈ ម្ ោះថាភកិខុ
ោកឈ់េើយ ូមបីឈោយបទប្ត្មួយ, ប្ត្កាលនងឹោកឈ់ោយបទទ ុំងពរី ក៏
បានឈ ម្ ោះថាភកិខុោកល់ាឈេើយដចូគ្មន  ។  ូមបីក នុងការ មាទន កម៏ាន
នយ័ឈនោះដចូគ្មន  ។ ចាប់ឈដ ើមអុំពកីាលប្ដលបានោកវ់ត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុឈនាោះ
រប្មងតា ុំងឈៅកនុងទថី្នេ លនួជាបកត្ត្ត ។ កាលភកិខុទ ុំងឡាយឈចញពឈីរាង
 ីមាឈៅឈេើយ នងឹោកវ់ត្តក នុង មាន កភ់កិ ខុ ូមបីមួយរបូ  កគួ៏រ, កាលបារ-ិ
វា ិកភកិខុឈចញពឈីរាង ីមាឈៅឈេើយឈទើបរត្ ប់បាន ត្ ិ គបបោីកវ់ត្ត
ក នុង មាន កភ់កិ ខុប្ដលឈៅជាមួយគ្មន  ។ ឈបើភកិ ខុ ូមបីឈនាោះកឈ៏ចៀ ឈចញឈៅ
ឈទៀត្, េ លនួមនិទនប់ានរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុណាមួយដថ្ទកនុងឈរាង ីមា គបបី

                                                                                    

១ កនងុសមនតបាសា ិកាម្ននរបូជា “យាយ កាយច ិោសាយ ហោយោសាណ្ឌមួយ” ។   
២ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២១៣ ។  
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របាប់វត្តដល់ភកិ ខុឈនាោះឈេើយោកវ់ត្តចុោះ(១) ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបី
ឈោលកនុងទបីុំផុត្ថា “ហវេិយត្ីត្ិ េំ អាយសាម ោ ធាហរត្ុ  :  ូមឈោកដ៏
មានអាយុចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត”(២) ។ កាលប្ដលនងឹរបាប់
ដល់ភកិ ខុពរីរបូ គបបីឈោលថា “អាយសមនាត ោ ធាហរនត ុ :  ូមឈោកដម៏ាន
អាយុទ ុំងឡាយចាុំទកុ (នវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត)”, កាលប្ដលនងឹ
របាប់ដល់ភកិ ខុបរីបូ គបបីឈោលថា “អាយសមហនាត ោ ធាហរនត ុ  :   ូមឈោកដ៏
មានអាយុទ ុំងឡាយចាុំទកុ (នវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត)” ។ ឈបើវត្ត   
មានភកិខុត្ចិ, ភកិ ខុទ ុំងឡាយជា ភាគគ្មន កឈ៏ៅ, មនិបាចោ់កវ់ត្តឈេើយគបបី
ឈ្វើការកុំណត្រ់ាប់រារត្កី នុងវត្តនុោ៎ះឯងចុោះ ។ ឈបើមនិអាចនងឹជរមោះឲយបរ ុិទ ធ
បាន, បារវិា ិកភកិខុគបបីោកវ់ត្តតាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង លុោះ
ដល់ឈវោជតិ្ភល ឺ (គបបីឈៅ) ជាមួយនងឹភកិ ខុមួយរបូ ឈចញឲយេួ  ២ 
ឈលឌ ឌបុាត្(៣) អុំពរីបងថ្នវត្តប្ដលមានរបង អុំពទីបី្ដលគួរពទ័ ធរបងថ្នវត្ត
ប្ដលគ្មម នរបង ឈេើយឈគចឈចញអុំពផី លូវ្ ុំ(៤) ឈៅអងគុយកនុងទបី្ដលកុំបា ុំង
ឈោយគុមពឈឈើឬរបង,(៥) គបបី មាទនវត្តឈេើយរបាប់វត្តតាមនយ័ប្ដល
                                                                                    

១ សារតថ ីបនដីកីាថា ហដើមបីហោោះចាកអាបតត ុិកាដហរពាោះវតតហភ ហោយការមិនរបាប់វតត ។   
២ កនងុសមនតបាសា ិកាម្ននរបូជា “ហវ យតតី ិមំ អាយសាម  ធាហរត”ុ ។  
៣ សារតថ ីបនដីកីាថា ហដើមបីលោះឧបចារៈត្នការបានឮសំហឡងសាវ ធយយរបស់ភកិាទំុងឡាយ។  
៤ ហដើមបីលោះឧបចារៈរបស់ពួកភកិាខុ្ដលហធវ ើដំហ ើ រតមផលូវ ។  
៥ ហដើមបីលោះឧបចារៈត្នការហឃើញ ។ 
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ឈោលឈេើយឰដខ៏្នងកនុងអរណុ គមុឺនអរណុរោះនុោ៎ះឯង ។ កាលប្ដលនងឹ
របាប់វត្ត ឈបើមានភកិខុប្ដលេ ចវី ាជាង, គបបីឈោលថា “អាវុហសា” ។ ឈបើ
មានភកិខុប្ដលចា ់វ ាជាង, គបបីឈោលថា “ភហនត” ។ ឈបើភកិ ខុដថ្ទរបូេ លោះ
មកកានទ់ឈីនាោះឈោយកចិចចា ុំបាចយ់៉ាងណាមួយ, ឈបើបារវិា ិកភកិខុនុោ៎ះឈឃើញ
ភកិខុឈនាោះ, ឬរគ្មនប់្ត្បានឮ ុំឈ ងរប ់ភកិខុឈនាោះ, រត្ូវប្ត្របាប់វត្ត, កាល
ឈបើមនិរបាប់វត្តឈទ ជារត្តឈិច ឆទ (ោចរ់ារត្)ី ផង  ជាវត្តឈភទ (ប្បកធាល យវត្ត) 
ផង ។ ឈបើភកិ ខុឈនាោះកន លងឧបចារៈចូលឈៅ ១២ េត្ថឈេើយឈដ ើរេួ ឈៅ     
ប្ត្កាលបារវិា ិកភកិខុមនិទនដ់ងឹនុោ៎ះឯង, រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ឯវត្តឈភទមនិ
មានឈទ, កាលឈបើអរណុរោះឈ ើងឈេើយ បារវិា ិកភកិខុរត្ូវោកវ់ត្តឈចញ ។ 
ឈបើភកិ ខុ (ជាបកត្ត្ត) ឈនាោះឈចៀ ឈចញឈៅឈោយកចិចចា ុំបាចយ់៉ាងណាមួយ, 
បារវិា ិកភកិខុឈឃើញភកិខុដថ្ទណាមុនឈគបងា ់, រត្ូវរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុឈនាោះ
ឈេើយោកវ់ត្តចុោះ ។  ូមបីបារវិា ិកភកិខុឈៅកានវ់ត្តឈេើយ ឈឃើញភកិខុណា
មុនឈគ, គបបីរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុឈនាោះឈេើយោកវ់ត្តចុោះ ។ ឈនោះជាបរហិារថ្ន 
នកិ ខតិ្ តវត្តភកិ ខុ គភឺកិ ខុអនកឈៅបរវិា ោកវ់ត្តឈចញ ។ 

[២៣៨] អាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុអ ់ប៉ាុនាម នថ្ងង, បារវិា ិកភកិខុរត្ូវឈៅ
បរវិា អ ់ប៉ាុឈណាណ ោះថ្ងង ឬឈរចើនជាងឈនាោះឈៅឈទៀត្ (កជ៏ាការលា) ឈដ ើមបី
របឈយជនដ៍ល់ការបឈនាទ បងឈ់ ចកដ ីងស័យ ឈេើយចូលឈៅរក ងឃ រចួ
 មាទនវត្តឈេើយ ូមមានត្ត ឈោយរបការដឈូចនោះ ។ ប្មនពតិ្ ភកិ ខុឈនោះ  
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លុោះប្ត្បាន មាទនវត្តឈេើយប៉ាុឈណាណ ោះ ឈទើបបានឈ ម្ ោះថា មានតាត រេភកិខុ 
(ភកិ ខុអនកគួរដល់មានត្ត) ឈរោោះេ លនួជាអនកោកវ់ត្តបានឈៅបរវិា រគប់រគ្មន់
ឈេើយ ។ ប្ត្ រមាប់ភកិខុប្ដលមនិបានោកវ់ត្តឈចញ មនិមានកចិចប្ដលនងឹ
រត្ូវ មាទនវត្តឈទៀត្ឈ ើយ ។ ប្មនពតិ្ ភកិខុប្ដលមនិបានោកវ់ត្តឈចញ
ឈនាោះ រប្មងបានជាមានតាត រេភកិខុឈោយកន លងថ្ងងប្ដលបទិបា ុំងទកុប៉ាុឈណាណ ោះ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ  ងឃរត្ូវឲយមានត្តដល់ភកិ ខុឈនាោះប្ត្មដង ។ កាលប្ដលនងឹ
ឲយមានត្តឈនាោះ រត្ូវឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមឯកាហបបដ្ិច្ឆននានត្ត 
“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថ-     

បរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   
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ឯោហបបដចិឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាស ំ អទ្ស)ិ,(១)  ហសាហំ បរវិតុ្ថ-        

បរវិាហសា, េតុ្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដចិឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាស ំ អទ្ស)ិ,(២)  ហសាហំ បរវិតុ្ថ-            

បរវិាហសា, ត្ត្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន   
េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ   
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
                                                                                    

១-២ បាលីហនោះសញុបំញ្ចូលបខ្នថមជំនសួឲ្យ ។ហប។ ខ្ដលជាខ្បបសហងាប ។  
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ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន   
េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ជាគរមប់ពរីដងផង ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ   
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន   
េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ជាគរមប់បដីងផង” ដឈូចនោះ
ឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យឯកាហបបដ្ិច្ឆននានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 
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អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស    

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ    

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា            

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ     

ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, 

ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ  

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី,     

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ឈបើ
កមមមានកាលដគួ៏រដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃឲយដងឹ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, 
 ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, 



 

29  បដចិឆននបរវិាសកថា 

ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងរចួឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយ
អាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា ភកិ ខុឈនាោះគបបី មាទនវត្តកនុងឈរាង ីមា   
នុោ៎ះឯងថា “ោនត្ត ំ សោេយិាេ,ិ វត្ត ំ សោេយិាេ ិ  :   េ ្ុ ុំ ូម មាទន
មានត្ត, េ ្ុ ុំ ូម មាទនវត្ត”,(១) លុោះ មាទនរចួឈេើយ រត្ូវរបាប់វត្តដល់
 ងឃកនុងឈរាង ីមាឈនាោះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត រត្ូវរបាប់យ៉ាង
ឈនោះថា ៖ 

  

ពាកយរាប់វត្តឯកាហបបដ្ិច្ឆននានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២៣៩ ។ សមនត. ៣ / ៤៣៧-៤៤០ ។    
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ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថ-           

បរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ   

ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្”ុ។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,   ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុ
ឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ កឯ៏នងឹកានយ់កឈ ចកដឈីនោះ ឈេើយរបាប់ឈោយវាចា
ណាមួយ កគួ៏រដចូគ្មន  ។  

លុោះរបាប់វត្តរចួឈេើយ ឈបើមានត្តចារកិភកិ ខុមានរបាថាន នងឹោកវ់ត្ត 
ឈចញ, គបបីោកវ់ត្តក នុងកណាដ លជុំនុ ុំ ងឃថា “ោនត្តំ និកខ ិបាេិ, វត្តំ  
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និកខ ិបាេិ : េ ្ុ ុំ ូមោកន់វូមានត្ត, េ ្ុ ុំ ូមោកន់វូវត្ត”(១) ។ កាលឈបើភកិ ខុ
ទ ុំងឡាយឈចញពឈីរាង ីមាឈៅឈេើយ នងឹោកវ់ត្តកនុង មាន កភ់កិ ខុ ូមបី
មួយរបូ កគួ៏រ ។ កាលមានត្តចារកិភកិ ខុឈចញពឈីរាង ីមាឈៅឈេើយឈទើប   
រត្ ប់បាន ត្ ិ គបបោីកវ់ត្តក នុង មាន កភ់កិ ខុប្ដលឈៅជាមួយគ្មន  ។ ឈបើភកិ ខុ
 ូមបីឈនាោះកឈ៏ចៀ ឈចញឈៅឈទៀត្, េ លនួមនិទនប់ានរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុណា
មួយដថ្ទកនុងឈរាង ីមា គបបីរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុឈនាោះឈេើយោកវ់ត្តចុោះ ។     
កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីឈោលកនុងទបីុំផុត្ថា “ហវេិយត្ីត្ិ េំ   

អាយសាម ោ ធាហរត្ុ :  ូមឈោកដម៏ានអាយុចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះ        
បានរបាប់វត្ត”(២) ។ កាលប្ដលនងឹរបាប់ដល់ភកិ ខុពរីរបូ គបបឈីោលថា 
“អាយសមនាត ោ ធាហរនត ុ :   ូមឈោកដម៏ានអាយុទ ុំងឡាយចាុំទកុ (នវូេ ្ុ ុំថា 
ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត)”, កាលប្ដលនងឹរបាប់ដល់ភកិ ខុបរីបូ គបបឈីោលថា 
“អាយសមហនាត ោ ធាហរនត ុ :   ូមឈោកដម៏ានអាយុទ ុំងឡាយចាុំទកុ (នវូេ ្ុ ុំថា 
ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត)” ។ ចាប់ឈដ ើមអុំពកីាលប្ដលបានោកវ់ត្តរចួឈេើយ 
ភកិ ខុឈនាោះរប្មងតា ុំងឈៅកនុងទថី្នេ លនួជាបកត្ត្ត ។ ឈបើវត្តមានភកិខុត្ចិ, ភកិខុ
ទ ុំងឡាយជា ភាគគ្មន កឈ៏ៅ, មនិបាចោ់កវ់ត្តឈេើយគបបីរាប់រារត្ទី ុំង-
ឡាយឰដខ៏្នងកនុងវត្តនុោ៎ះឯងចុោះ ។ ឈបើមនិអាចនងឹជរមោះឲយបរ ុិទ ធបាន,   
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២៣៩ ។ 
២ កនងុសមនតបាសា ិកាម្ននរបូជា “ហវ យតតី ិមំ អាយសាម  ធាហរត”ុ ។    
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មានត្តចារកិភកិ ខុគបបីោកវ់ត្តតាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង លុោះដល់
ឈវោជតិ្ភល ឺ (គបបីឈៅ) ជាមួយនងឹភកិ ខុ ៤ របូ ឬ ៥ របូ ឈចញឲយេួ  ២ 
ឈលឌ ឌបុាត្អុំពរីបងថ្នវត្តប្ដលមានរបង អុំពទីបី្ដលគួរពទ័ ធរបងថ្នវត្តប្ដល
គ្មម នរបង ឈេើយឈគចឈចញអុំពផី លូវ្ ុំ ឈៅអងគុយកនុងទបី្ដលកុំបា ុំងឈោយ 
គុមពឈឈើឬរបង, គបបី មាទនវត្តឈេើយរបាប់វត្តតាមនយ័ប្ដលឈោល
ឈេើយឰដខ៏្នងកនុងអរណុ គមុឺនអរណុរោះនុោ៎ះឯង ។ ឈបើភកិ ខុណាមួយដថ្ទមក
កានទ់ឈីនាោះឈោយកចិចចា ុំបាចយ់៉ាងណាមួយ, ឈបើមានត្តចារកិភកិ ខុនុោ៎ះឈឃើញ
ភកិខុឈនាោះ, ឬរគ្មនប់្ត្បានឮ ុំឈ ងរប ់ភកិខុឈនាោះ, រត្ូវប្ត្របាប់វត្ត ។ កាល
ឈបើមនិរបាប់វត្តឈទ ជារត្តឈិច ឆទផង ជាវត្តឈភទផង, ឈបើភកិ ខុឈនាោះកន លងឧបចារៈ
ចូលឈៅ ១២ េត្ថឈេើយឈដ ើរេួ ឈៅ ប្ត្កាលមានត្តចារកិភកិ ខុមនិទនដ់ងឹ
នុោ៎ះឯង, រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ឯវត្តឈភទមនិមានឈទ ។ ចាប់ឈដ ើមអុំពកីាល
ប្ដលបានរបាប់វត្តរចួឈេើយ ទកុប្ត្ភកិ ខុមួយរបូ (ឲយឈៅកុំដរ) ភកិខុ
ទ ុំងឡាយដឈ៏   ូមបីនងឹឈៅឈរោោះមានកចិចចា ុំបាច ់ កគួ៏រ, លុោះអរណុរោះ
ឈ ើងឈេើយ មានត្តចារកិភកិ ខុរត្ូវោកវ់ត្តក នុង មាន កភ់កិ ខុឈនាោះចុោះ ។ ឈបើភកិ ខុ
ប្ដលឈៅកុំដរ ូមបីឈនាោះមានកចិចអវីមួយឈចញឈៅមុនអរណុនុោ៎ះឯង, មានត្ត-
ចារកិភកិ ខុឈឃើញភកិខុណាមុនឈគ ឈទោះជាភកិខុដថ្ទប្ដលឈចញពវីត្តឈៅក៏
ឈោយ ជាអាគន តកុៈកឈ៏ោយ, រត្ូវប្ត្របាប់ឈេើយោកវ់ត្តកនុង មាន កភ់កិ ខុ
ឈនាោះចុោះ ។ មួយឈទៀត្ មានត្តចារកិភកិ ខុឈនោះ ឈរោោះបានរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុជា   
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គណៈតា ុំងព ី៤ របូឈ ើងឈៅ ឈេើយឈៅចា ុំកុំណត្ថ់ាឈៅមានភកិខុទ ុំងឡាយ
ឈទៀត្, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ឈទ ឈរោោះរបរពតឹ្ តមានត្តមនិរគប់គណៈតា ុំងព ី៤ 
របូឈ ើងឈៅកដ ី ឈទ ឈរោោះឈៅរបា ចាកគណៈតា ុំងព ី ៤ របូឈ ើងឈៅកដ ី
ឈទើបមនិមានដល់ភកិខុឈនាោះឈ ើយ (អងគរប ់រត្តឈិច ឆទទ ុំងពរី គ ឺឩឈន គឈណ 
ចរណ នងិ វបិបវា ) ។ ឈបើមានត្តចារកិភកិ ខុមនិឈឃើញភកិខុណាមួយឈទ,    
 ូមបីឈៅកានវ់ត្តឈេើយឈឃើញភកិខុណាមុនឈគ, រត្ូវរបាប់ដល់ភកិ ខុឈនាោះ
ឈេើយោកវ់ត្តចុោះ ។ ឈនោះជាបរហិារថ្ន នកិ ខតិ្ តវត្តភកិ ខុ គភឺកិ ខុអនករបរពតឹ្ តមានត្ត
ោកវ់ត្តឈចញ ។ 

[២៣៩] ភកិខុឈនាោះលុោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរគប់ ៦ រារត្មីនិោចយ់៉ាងឈនោះ
រចួឈេើយ ភកិខុ ងឃមានគណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្តណា,  ងឃរត្ូវឈ្វើ
អោា នកមមកនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម រត្ូវឈ្វើភកិ ខុឈនាោះ
ឲយជាអោា នារេភកិខុ (ភកិ ខុអនកគួរដល់អោា ន) ជាមុន ិន ។ ប្មនពតិ្     
ភកិ ខុឈនោះឈ ម្ ោះថាតា ុំងឈៅកនុងទថី្នេ លនួជាបកត្ត្ត ឈរោោះេ លនួបានោកវ់ត្ត
ឈេើយ, មួយឈទៀត្ នងឹឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុជាបកត្ត្ត រប្មងមនិគួរឈ ើយ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ រត្ូវឲយឈោក មាទនវត្ត ិន, លុោះ មាទនវត្តរចួ
ឈេើយ ឈទើបបានឈ ម្ ោះថាអោា នារេភកិខុ ។ អោា នារេភកិខុ ូមបីឈនាោះលុោះ
 មាទនវត្ត របាប់វត្តរចួឈេើយ រត្ូវ ូមអោា នកមម ។  រមាប់ភកិ ខុប្ដល
មនិបានោកវ់ត្តឈចញ មនិមានកចិចប្ដលនងឹរត្ូវ មាទនវត្តឈទៀត្ឈ ើយ ។ 
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ប្មនពតិ្ ភកិខុប្ដលមនិបានោកវ់ត្តឈចញឈនាោះ រប្មងបានជាអោា នារេភកិខុ
ឈោយកន លង ៦ រារត្បី៉ាុឈណាណ ោះ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ភកិ ខុឈនាោះ ងឃរត្វូឈ្វើ 
អោា នកមម (ប្ត្មដង) ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម គបបីឲយឈោក ូម
អ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះ  ថា ៖ 

 
ពាកយសូមឯកាហបបដ្ិច្ឆននអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថ-         

បរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប- 

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ 

អព្ភ ោនំ យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថ-         

បរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 
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ោនត្តំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប- 

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ), ហសាហំ ចិណណោនហ ត្ ោ េតុ្ិយេបិ    

ភហនត សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ    

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហប រវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថ-         

បរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបប- 

ដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ), ហសាហំ ចិណណោនហ ត្ ោ ត្ត្ិយេបិ    

ភហនត សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  

១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
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ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ   
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ជាគរមប់ពរីដង
ផង ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ   
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
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របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ជាគរមប់បដីង 
ផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
កមមវចាឲ្យឯកាហបបដ្ិច្ឆននអពាភាន 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោ-      

េសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ   

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ   

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបដិចឆនាន ោនំ  

ឯោហប រវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោ-      
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េសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ   

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា  

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូម  
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលដ ៏មគួរដល់ ងឃឈេើយ 
 ងឃគួរឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 
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បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូម  
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, 
អោា នកមមរប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, 
ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះឈេើយ, ការឈ្វើអោា ន-

កមមគ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុ
នវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 
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បណឌិ ត្គបបីរជាបបដចិឆន នបរវិា  រមាប់អាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ការឲយមានត្ត នងិការឈ្វើអោា នកមមប្ត្រត្មឹប៉ាុឈណណោះ ិន ។  ូមបីក នុង
អាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុពរីថ្ងងជាឈដ ើម រពោះវនិយ័្រកគ៏បបីឈ្វើកមមវាចាប្ដល
 មគួរដល់អាបត្តឈិនាោះតាមនយ័ឈនោះឯងចុោះ ។ 

[២៤០] ករ៏ប ិនឈបើអាបត្តបិ្ដលភកិខុមនិបានបទិបា ុំងទកុ, រពោះវនិយ័-
្រមនិរត្ូវឲយបរវិា ឈ ើយ ឲយប្ត្មានត្តប៉ាុឈណាណ ោះ ឈេើយ ឹមឈ្វើអោា នកមម
ចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? 
ឈឆលើយថា កាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង     
ជាមុន ិនថា ៖ 

 

ពាកយសូមអបបដ្ិច្ឆននានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ   

ោនត្តំ យាចាេិ ។ 

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា), 

េតុ្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ   

ោនត្តំ យាចាេិ ។  
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អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា),     

ត្ត្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ   

ោនត្តំ យាចាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ

បា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត  ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ជាគរមប់ពរីដង
ឈទៀត្ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ជាគរមប់បដីង 
ឈទៀត្” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអបបដ្ចិ្ឆននានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      
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អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស            

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ         

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ,     

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស            

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ   

ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត 
៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈបើកមម
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មានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃឲយដងឹ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត 
៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃក៏
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិ
បា ុំងទកុ, ករិយិឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ
ឈេើយ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ 
ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 
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កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា គបបីរជាបការ មាទនវត្ត ការោកវ់ត្ត នងិ
ការរបរពតឹ្ តមានត្តទ ុំងពួង តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។  កក៏ាល
ប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយរាប់វត្តអបបដ្ិច្ឆននានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ   

េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦  រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំ
ទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

កាលប្ដលនងឹរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុមួយរបូ ពរីរបូឬបរីបូ គបបីរបាប់តាម
នយ័ប្ដលឈោលឈេើយកនុងបដចិ ឆន នមានត្តនុោ៎ះឯង ។ មួយឈទៀត្ ភកិ ខុឈនាោះលុោះ
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បានរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុ ងឃមានគណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្ត
ណា,  ងឃរត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈនាោះកនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដល
នងឹឈ្វើអោា នកមម គបបឲីយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអបបដ្ិច្ឆននអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ             

យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា  

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ), ហសាហំ ចិណណោនហ ត្ ោ េតុ្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ អព្ភ ោនំ 

យាចាេិ ។  

អហំ ភហនត (សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា  

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 
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ោនត្តំ អទ្សិ), ហសាហំ ចិណណោនហ ត្ ោ ត្ត្ិយេបិ ភហនត សង្ឃំ អព្ភ ោនំ 

យាចាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ

បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ជា
គរមប់ពរីដងឈទៀត្ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
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េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ ជា
គរមប់បដីងឈទៀត្” ដឈូចនោះឈេើយ ូ្យកមមវាចាឲយអោា នយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអបបដ្ចិ្ឆននអពាភាន 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា  

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, 

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា    

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ      

អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា   

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  
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អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ” ។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃគួរឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ
ឲយដងឹ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ
ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបឈីោលឈ ើង ។ 
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េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះឈេើយ, អោា នកមមឈនាោះ

គ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូ
ឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ បណឌិ ត្គបបីរជាបការឈចញ
ចាកអាបត្តបិ្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ឈោយរបការដឈូចនោះឯង ។ 

[២៤១] ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះមានអាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ, អាបត្ត ិ១ មនិបានបទិ
បា ុំងទកុ,  ងឃឲយបរវិា ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុដល់ភកិ ខុឈនាោះរចួ
ឈេើយ កាលនងឹឲយមានត្តដល់ឈោកប្ដលឈៅបរវិា រគប់រគ្មនឈ់េើយ  
 ូមបីនងឹរបមូលអាបត្តបិ្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ចូលកនុងអាបត្តបិ្ដលបទិ
បា ុំងទកុឈេើយឲយកមមវាចា កគួ៏រ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឲយដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា  
ឈបើអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំង ភកិខុបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ 
៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមឯកាហបបដ្ិច្ឆនននងិ្អបបដ្ិច្ឆននានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   
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ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរ-ិ       

វាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
បា ុំងទកុផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យឯកាហបបដ្ិច្ឆនននិង្អបបដ្ិច្ឆននានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 
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ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ 

ភិកខ ុ សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ   

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស     

ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  

ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ 

ភិកខ ុ សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ   

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ,            

យសាយសមហ្ ខេត្ិ, ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ,   

ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 
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េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះៗ បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមានកាលដគួ៏រដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃគួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំង
ឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ
ឲយដងឹ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
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បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះៗ បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផង, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំង
ឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដ៏
មានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

ទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ការឲយ
មានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូម
ចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 
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កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង   ។   កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តឯកាហបបដ្ិច្ឆនននិង្អបបដ្ិច្ឆននានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរ-ិ       

វាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ ្ស ំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច             

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ      

សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
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ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុ
ឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

កភ៏កិ ខុប្ដល មាទនមានត្តរចួឈេើយ រត្ូវប្ត្របរពតឹ្ តមានត្ត ៦ រារត្ី
តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយកុុំឲយេ វោះ ។ មួយឈទៀត្ ភកិ ខុឈនាោះលុោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុ ងឃមានគណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្តណា,  ងឃ
រត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈនាោះកនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើ
អោា នកមម គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង  យ៉ាងឈនោះថា ៖ 
 

ពាកយសូមឯកាហបបដ្ិច្ឆនននងិ្អបបដ្ិច្ឆននអពាភាន 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ ឯោហបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ   

ឯោហបរវិាសំ យាច,ឹ ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរ-ិ       
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វាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច          

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ  
១ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមឯកាេបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានឲយឯកាេបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះ
បានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះ
ឈេើយ ូ្យកមមវាចាឲយអោា នយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យឯកាហបបដ្ិច្ឆនននិង្អបបដ្ិច្ឆននអពាភាន  
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ 

ភិកខ ុ សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ   

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,    

ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, 

សហង្ា  ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ ឯោហបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា          

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឯោហបបដិចឆនាន ោនំ 

ឯោហបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ 

ភិកខ ុ សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ   

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 
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ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,    

ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ      

អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា               

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះៗ បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
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បា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
អោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលដ ៏មគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរ
ឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមឯកាេ-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានឲយឯកាេបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះៗ បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
បា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
អោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, អោា នកមម
រប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 
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េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះរចួឈេើយ, ការឈ្វើ 

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,   
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

 
ច្ប់ បដ្ិច្ឆននបរិវសកថា ។
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[២៤២] បរវិា ដឈ៏  មាន ២ យ៉ាង គ ឺ  ុទ ធន តបរវិា  ១  
 ឈមាធានបរវិា  ១ ។ បណាដ បរវិា ទ ុំង ២ យ៉ាងឈនាោះ(១)  ុទ ធន តបរវិា  
មាន ២ យ៉ាង គ ឺចូ  ុទ ធន ត ១ មហា ុទ ធន ត ១ ។ ក ុ៏ទ ធន តបរវិា  ូមបីទ ុំង 
២ យ៉ាងឈនោះ  ងឃរត្ូវឲយដល់ភកិ ខុប្ដលមនិដងឹនងិរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្់
រារត្ទី ុំងអ ់ឬទកីុំណត្រ់ារត្េី លោះ នងិភកិ ខុប្ដលមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទី
ក ុំណត្រ់ារត្ឈីនាោះ ។ ប្ត្ឈបើទកុជាភកិខុដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្តថិា “អញរត្ូវអាបត្តិ
ប៉ាុឈណណោះឈេើយ” ឬមនិដងឹកឈ៏ោយ, ឈ ចកដនីុោ៎ះមនិប្មនជាឈេតុ្ (គមឺនិយក
ជាការណ៍អវីឈ ើយ) ។ 

 

ច្ូឡសទុ្ធនតបរវិស 
 

កនុង ុទ ធន តបរវិា ទ ុំង ២ យ៉ាងឈនាោះ ភកិខុណា កាលរពោះវនិយ័្រ ួរ
ថា “ឈោកដងឹថា ឈោកជាអនកបរ ុិទ ធអ ់ថ្ងង ឬបកខ ឬប្េ ឬឆ្ន ុំឯឈណាោះ
ផង ឯឈណាោះផងឬ” ដឈូចនោះ តាមលុំោប់លុំឈោយតា ុំងអុំពឧីប មបទមកកដ ី
បញ្ច្រច  លុំោប់តា ុំងអុំពថី្ងងប្ដលបានរបាប់ឈៅកដ ី ឈទើបឈឆលើយថា “ករណុា
ឈោកមាច  ់ េ ្ុ ុំដងឹ, េ ្ុ ុំជាអនកបរ ុិទ ធអ ់កាលឈ ម្ ោះប៉ាុឈណណោះ”,  ុទ ធន ត-
បរវិា ប្ដល ងឃឲយដល់ភកិ ខុឈនាោះ ឈៅថា ចូ  ុទ ធន ត ។ 
                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៥៥-៤៥៧ ។ 
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ភកិខុកាលទទលួចូ  ុទ ធន តឈនាោះឈៅបរវិា  េ លនួដងឹឈ ចកដបីរ ុិទ ធ
រប ់េ លនួអ ់កាលប៉ាុនណា, រត្វូប្បងកាលប៉ាុឈណាណ ោះឈចញ ឈេើយឈៅ
បរវិា អ ់មួយប្េ ឬពរីប្េដឈ៏  ចុោះ ។ ឈបើក ុំណត្ប់ានថា “អញជាអនក
មនិបរ ុិទ ធរត្មឹប្ត្ ១ ប្េ” បានទទលួបរវិា រចួឈេើយ, កុំពុងប្ត្ឈៅ
បរវិា  ករ៏សាប់ប្ត្រលឹកឈឃើញប្េដថ្ទបានឈទៀត្, ភកិខុឈនាោះរត្ូវឈៅបរវិា 
អ ់ប្េ ូមបីឈនាោះឈោយពតិ្, មនិមានកចិចប្ដលនងឹរត្ូវឲយបរវិា មដងឈទៀត្
ឈ ើយ ។ ឈបើក ុំណត្ប់ានថា “អញជាអនកមនិបរ ុិទ ធអ ់ពរីប្េ” បានទទលួ
បរវិា រចួឈេើយ, កុំពុងប្ត្ឈៅបរវិា  ករ៏សាប់ប្ត្ឈ្វើឈ ចកដ ីន នោិឋ នចុោះ
ចតិ្ តថា “អញជាអនកមនិបរ ុិទ ធរត្មឹប្ត្ ១ ប្េប៉ាុឈណាណ ោះ” ដឈូចនោះវញិ, ភកិ ខុឈនាោះ
រត្ូវឈៅបរវិា អ ់ ១ ប្េប៉ាុឈណាណ ោះ, មនិមានកចិចប្ដលនងឹរត្ូវឲយបរវិា 
មដងឈទៀត្ឈ ើយ ។ ប្មនពតិ្ ្មមតា ុទ ធន តបរវិា ឈនោះ រប្មងឈកើនឈ ើងក ៏
បាន, ងយចុោះកប៏ាន ។ ឈនោះជាលកខណៈថ្ន ុទ ធន តបរវិា ឈនាោះ ។ ចុំប្ណក
កនុងការឈចញចាកអាបត្តយិ៉ាងដថ្ទ មានលកខណៈដចូត្ឈៅឈនោះ ៖ ភកិខុណា
ឈ្វើវនិយកមមថា “បទិបា ុំងទកុ” ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
អាបត្តរិប ់ភកិ ខុឈនាោះរប្មងឈចញ ។ ភកិខុណាឈ្វើវនិយកមមថា “មនិបានបទិ
បា ុំងទកុ” ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ, អាបត្តរិប ់ភកិ ខុឈនាោះរប្មងមនិ
ឈចញ ។  ូមបីកាលភកិខុឈ្ វើវនិយកមមថា “បទិបា ុំងទកុយូរ” ចុំឈោោះអាបត្តិ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុយូរ, អាបត្តរិប្មងឈចញ, កាលភកិខុឈ្ វើវនិយកមមថា 
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“មនិបានបទិបា ុំងទកុយូរ” ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុយូរ, អាបត្តិ
រប្មងមនិឈចញ ។ កាលភកិខុរត្ូវអាបត្តមួិយ ឈេើយឈ្វើវនិយកមមថា “អាបត្តិ
ឈរចើន” អាបត្តរិប្មងឈចញ ឈរោោះឈបើឈវៀរអាបត្តមួិយឈចញឈេើយ អាបត្តិ
ឈរចើនកម៏និមានប្ដរ ។ ប៉ាុប្ន តកាលភកិខុរត្ូវអាបត្តឈិរចើន ឈេើយឈ្វើវនិយកមមថា 
“េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តមួិយ” អាបត្តរិប្មងមនិឈចញឈ ើយ ។ 

 
មហាសុទ្ធនតបរវិស 

 

ចុំប្ណកខ្នងភកិខុឯណា  ូមបីកាលរពោះវនិយ័្រ ួរ ឈោយនយ័
អនឈុោមនងិបដឈិោមតាមប្ដលឈោលឈេើយ មនិដងឹ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញនវូទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ឬជាអនកមានឈ ចកដ ីងស័យ,  ុទ ធន តបរវិា 
ប្ដល ងឃឲយដល់ភកិ ខុឈនាោះ ឈៅថា មហា ុទ ធន ត ។ លុោះភកិ ខុទទលួបរវិា 
ឈនាោះរចួឈេើយ រត្ូវឈៅបរវិា រាប់រារត្ទី ុំងឡាយចាប់ឈដ ើមអុំពថី្ងងប្ដល
ទទលួឈេើយរេូត្ដល់ថ្ងងឧប មបទ, មហា ុទ ធន តឈនោះ រប្មងមនិឈកើន
ឈ ើងឈទ, មានប្ត្ងយចុោះ ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ឈបើភកិ ខុក ុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រសាប់ប្ត្ឈ្វើឈ ចកដ ីន នោិឋ នចុោះចតិ្ តក នុងទកី ុំណត្រ់ារត្ថីា “កាលអញរត្ូវ
អាបត្តជិាឈវោ ១ ប្េ ឬ ១ ឆ្ន ុំ”, ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវប្ត្ឈៅបរវិា អ ់  ១ ប្េ   
ឬ ១ ឆ្ន ុំជាដរាប ។ 



 

 

64    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ចុំប្ណកឯលកខណៈការ ូមនងិការឲយបរវិា  កនុង ុទ ធន តបរវិា ឈនោះ 
គបបីរជាបយ៉ាងឈនោះ ៖ រត្ូវភកិ ខុឈនាោះចូលឈៅរក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគ
ឈឆៀងសាម មាខ ង ុំពោះបាទភកិខុចា ់ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគង       
អចជលីឈ ើង ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយសូមសុទ្ធនតបរវិស 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ,(១) រត្តបិរយិនត ំ នសសរាេិ, អាបត្តបិរយិហនត ហវេត្ហិោ, រត្ត-ិ    

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនត-        

បរវិាសំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី បពរិត្
រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះ ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ” ។ 
                                                                                    

១ កនងុវនិយ. ចូឡ. ៩ / ៣៧៧ ម្ននរបូជា “ន សរាមិ” ។ 



 

65  សុ ធនតបរវិាសកថា 

ភកិខុឈនាោះរត្ូវ ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ រត្វូ ូមជាគរមប់បដីង   
ផង ។ រត្ូវភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយរត្ូវឲយ     
 ុទ ធន តបរវិា ឈោយកមមវាចាយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យសទុ្ធនតបរិវស 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា  

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ េហេយយ, ឯសា 

ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស 



 

 

66    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ 

យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនត-     

បរវិាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។
(១)  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះក ូ៏ម ុទ ធន តបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃគួរឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ៣៧៧-៣៧៨ ។  
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ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះក ូ៏ម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃ
ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ការឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ុទ ធន តបរវិា  ងឃបានឲយដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តិ

ទ ុំងឈនាោះឈេើយ, ការឲយ ុទ ធន តបរវិា ឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃឈេើយ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុឈោយអាការ
ឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើមមាន
នយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់យ៉ាង
ឈនោះថា ៖ 
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ពាកយរាប់វត្តសទុ្ធនតបរវិស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិ-      

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ    

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ,   

ហសាហំ បរវិសាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា           

ធាហរត្ុ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ
កុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំ
ទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 
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ការរបាប់វត្តដល់ភកិ ខុមួយរបូ ពរីរបូ ឬបរីបូ មាននយ័ដចូឈោល
ឈេើយនុោ៎ះឯង ។  ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមសុទ្ធនតានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិ-        

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ  

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ,   

ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ   

យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ
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 ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះ
ថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យសទុ្ធនតានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា    

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា 

ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 
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អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្ស ំ

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស   

ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ 

យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ     

ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំង
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ឈនាោះ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃ
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ការឲយ
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ ត
ដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ 
ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះឈេើយ, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ឈីនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃឈេើយ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុឈោយអាការ
ឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  

ពាកយរាប់វត្តសទុ្ធនតានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្ត-ិ        

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ  

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ,   

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា, សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,   

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ   

ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ  ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
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ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួ
ឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូម
របាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

មួយឈទៀត្ ភកិ ខុឈនាោះលុោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុ ងឃមាន   
គណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្តណា,  ងឃរត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈនាោះ
កនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម គបបឲីយឈោក ូមអ ់  
វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមសុទ្ធនតអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្ត-ិ        

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ  
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យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ,   

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,    

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត 

ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួ
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយអោា នយ៉ាង
ឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យសទុ្ធនតអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          
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រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ    

យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, 

ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ    

យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។  
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េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
អោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ  ងឃគួរឈ្វើ
អោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
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ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃ
កប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ
 ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគួរឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះរចួឈេើយ,  

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,  
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  



 

79  សុ ធនតបរវិាសកថា 

ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះមានអាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ,(១) អាបត្ត ិ១ មនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃឲយបរវិា ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុដល់ភកិ ខុឈនាោះរចួឈេើយ 
កាលនងឹឲយមានត្តដល់ឈោកប្ដលឈៅបរវិា រគប់រគ្មនឈ់េើយ  ូមបីនងឹ
របមូលអាបត្ត ិ ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុចូលកនុងអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ
ឈេើយឲយកមមវាចា កគួ៏រ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឲយ ដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា ឈបើភកិ ខុមនិ
ដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទី
ក ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី  ងឃគបបីឲយ
ឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមសុទ្ធនតានត្ត 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

                                                                                    

១ តងំពហីនោះហៅរហូតដល់ ំពរ័ ី ១៤២ មិនម្ននកនងុគមព ីរវនិយសងគហដឌកថាហនោះហ  ខ្ត
ហដើមបីឲ្យម្ននកមមវាចាហោយសពវរគប់ សញុសំុំខ្តងបញ្ចូលមកហ ៀតតមនយ័រពោះអដឌកថា ។  
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បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្វូអាបត្ត ិងាទ-ិ
ឈ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវ
េ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយ
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យសទុ្ធនតានត្ត 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          
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រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ           

ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្ត-    

កេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ    

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ           

ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  
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ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ, ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា  

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច            

ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា     

ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, ដបតិ្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទ-ិ
ឈ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ 



 

83 សុ ធនតបរវិាសកថា 

រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឲយមានត្ត 
៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជា
ឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផង,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ការឲយមានត្ត 
៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
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ណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្ត ិ   

ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ការ
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ឈីនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃឈេើយ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា
 ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តសទុ្ធនតានត្ត 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្ត-ិ      

បរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ  

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ,  
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ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,   

ត្សស ហេ សហង្ា ្ស ំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច     

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ,       

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្វូអាបត្ត ិងាទ-ិ
ឈ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, 
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ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់ 
វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

កភ៏កិ ខុប្ដល មាទនមានត្តរចួឈេើយ រត្ូវប្ត្របរពតឹ្ តមានត្ត ៦ រារត្ី
តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយកុុំឲយេ វោះ ។ មួយឈទៀត្ ភកិ ខុឈនាោះលុោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុ ងឃមានគណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្តណា,  ងឃ
រត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈនាោះកនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើ
អោា នកមម គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមសុទ្ធនតអពាភាន 

រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ           
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សហង្ា ្ស ំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  

ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ   

យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្វូអាបត្ត ិងាទ-ិ
ឈ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយ ូ្យកមមវាចាឲយអោា នយ៉ាងឈនោះ  
ថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យសទុ្ធនតអពាភាន 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្  

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ           

ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស    

ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  

ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ,    

យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា   

ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 
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អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា, អយំ           

ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស    

ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  

ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ,    

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា                

ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
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ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, ដបតិ្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទ-ិ
ឈ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុ
ផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា ន-
កមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរឈ្វើអោា នកមម
ចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
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ឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជា
ឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ
 ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះរចួឈេើយ, ការឈ្វើ

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,  
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

រប ិនឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងរបរពតឹ្ ត ុទ ធន តបរវិា  មនិបានោកវ់ត្ត
ឈចញកនុងចឈនាល ោះៗ ឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តឈិេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈទៀត្, 
 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយ ឈមាធានបរវិា  គបបីទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
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ជាមុន ឈេើយ ឹមឲយបរវិា កនុងកាលជាខ្នងឈរកាយចុោះ ។ ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវ
ចូលឈៅរក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀងសាម មាខ ង ថាវ យបងគុំបាទភកិខុ
ចា ់ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគងអចជលីឈ ើង ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ   

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
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 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងង” ។  

រត្ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ រត្វូ ូមជាគរមប់បដីង   
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលរត្ូវឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយរត្ូវឈ្វើមូោ-
យបដកិ សនាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    
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បដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិ-     

កហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ, យសា-          

យសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស 

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  
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បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, 

ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់
 ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្តិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
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ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ការទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្តិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង គ្មប់ចតិ្ តដល់
ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើ
មនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ

អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ការទញឈនាោះ
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គ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដី
ឈនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កឯ៏ ងឃរត្ូវឲយ ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះ ។ រត្ូវភកិ ខុឈនាោះចូលឈៅ
រក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀងសាម មាខ ង ថាវ យបងគុំបាទភកិខុចា ់
ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគងអចជលីឈ ើង ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមសរាធានបរវិស 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ ំេំ សហង្ា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-         

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម” ។ 

ភកិខុឈនាោះគបបី ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ គបបី ូមជាគរមប់បដីង 
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលគបបីឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយគបបីឲយ
 ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យសរាធានបរវិស 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ 

សហោធានបរវិាសំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 
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អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ ហេត្ិ,    

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរ-ិ      

វាសសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរ-ិ      

វាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
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អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តិ
ខ្នងឈដ ើម, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីឲយ ឈមាធាន-
បរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
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ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុ
ឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង
ឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ការ
ឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម គ្មប់ចតិ្ តដល់
ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើ
មនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើមរចួឈេើយ, ការឲយឈនាោះគ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា
 ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយកនុងកាលមុននុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត 
គបបីរបាប់យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តសរាធានបរិវស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ     
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បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា  

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ         

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសាេិ,            

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
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ឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុ
នវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ     

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា  

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ         
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អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា 

សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដ៏
ចឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖  
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កមមវចាឲ្យានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          
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រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស       

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 
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េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ 
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រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃគួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, 
ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុ
ឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុ
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ឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្ត ិ 

ជាឈរចើនឈេើយ, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ឈីនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្
ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀម
យ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
 
 



 

 

112    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ     

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា  

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ         

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា         

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, 

ហវេិយាេហំ  ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ



 

113  សុ ធនតបរវិាសកថា 

ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូម
របាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

ក ៏ងឃកាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្ ត 
មានត្តរចួឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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ពាកយសូមអពាភាន 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ     

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា  

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ         

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា 

សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ



 

115  សុ ធនតបរវិាសកថា 

ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះ  
ថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ 

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 
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សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា    

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ-    

បដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ- 

ហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 
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ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
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ឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួ
ឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃ
ឈេើយ,  ងឃគួរឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុ
ឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
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ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃក៏
បានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកប៏ានឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ 
ដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ ត
ដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោល
ឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះរចួឈេើយ,  

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,  
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

រប ិនឈបើភកិ ខុជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនក
គួរដល់អោា ន មនិបានោកវ់ត្តឈចញឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះ
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ឈេើយបទិបា ុំងទកុ,  ងឃគបបីក ុំណត្ថ់្ងងរប ់អាបត្តខិ្នងឈដ ើម នងិអាបត្តិ
ប្ដលរត្ូវកនុងចឈនាល ោះ តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ឈេើយទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តឈិោយកមមវាចាប្ដល មគួរដល់អាបត្តឈិនាោះ ឈេើយ
ឲយបរវិា  ឲយមានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឲយអោា នដល់ភកិ ខុ
ប្ដលរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។ ប្ត្រប ិនឈបើភកិ ខុក ុំពុងរបរពតឹ្ ត ុទ ធន ត-
បរវិា  ករ៏សាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះឈេើយមនិបានបទិបា ុំងទកុឈៅ 
វញិ,  ងឃរត្ូវឈ្វើមូោយបដកិ សនាដល់ភកិខុឈនាោះប៉ាុឈណាណ ោះ, មនិមានកចិច
ប្ដលនងឹរត្ូវឲយបរវិា ឈទៀត្ឈទ ។ ចុំប្ណកឯភកិខុឈនាោះរត្ូវឈៅបរវិា តា ុំង
អុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ឈរោោះថាថ្ងងប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយរត្ូវលុបឈចាលវញិ
ឈៅឈេើយ ឈោយការទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ។ មួយឈទៀត្  ងឃគបបី
របមូលអន តរាបត្តចូិលកនុងមូោបត្ត ិ ឈេើយ ឹមឲយមានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ, នងិគបបីឲយអោា នដល់ភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ
ចុោះ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា មុនដ ុំបូង កាលនងឹឈ្វើការទញ
មកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ឈបើមូោបត្តភិកិ ខុមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹ
ទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទី
កុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដី
 ងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះ
ថា ៖ 
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ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង  
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មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 

សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា       

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកហសសយយ, ឯសា 

ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 



 

 

124    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិ-   

កសសនា, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 



 

125  សុ ធនតបរវិាសកថា 

ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈបើកមមមានកាលគួរ
ដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈនោះជាោកយ
ឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, 
ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តិ
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ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,   ងឃកប៏ានទញភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ, ការទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ គ្មប់ចតិ្ តដល់
ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើ
មនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ

អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការទញ
ឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំ
ឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

ភកិខុប្ដល ងឃបានទញមកោក ់ កនុងមូោបត្តយិ៉ាងឈនោះរចួឈេើយ 
រត្ូវឈៅបរវិា តា ុំងអុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈៅបរវិា  គបបី
របាប់វត្តយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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ពាកយរាប់វត្តមលូាយបដ្ិកសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-  

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុ-  

លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ បរវិសាេិ, 

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
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បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដ៏
ចឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-  

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុ-  
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លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ ភហនត        

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំង
ឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចា
ឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចិ, ត្ ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ 

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលា-

នំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, 

ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 
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អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចិ, ត្ ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ,        

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ  

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស     

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
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អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ
ផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃ
គួរឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំង
ឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង
 ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
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ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, 
ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមក
ោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ
រចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
បា ុំងទកុផង,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ការ
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ ត
ដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោល
ឈ ើង ។ 

 



 

 

134    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
មានត្ត ៦ រារត្ ីងឃបានឲយដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្ត ិ   

ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ការ
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ឈីនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃ
ឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-  

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុ-  
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លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរ-ិ 

វាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ សេពហុលានំ   

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,     

ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា        

ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត 
៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
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បានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, 
ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់ 
វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

មួយឈទៀត្  ងឃកាលនងឹឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្ តមានត្ត
រចួឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអពាភាន 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ, 

អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, រត្តិបរយិនតំ ន ជានាេិ, អាបត្តិបរយិនតំ          

នសសរាេិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរាេិ, អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរ-ិ  

យហនត ហវេត្ិហោ, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចឹ, 

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

ប រវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-  

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុ-  

លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរ-ិ 

វាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ សេពហុលានំ   
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អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,     

ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញ
ទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យ
កនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី េ ្ុ ុំឈនាោះ
បាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ
 ុទ ធន តបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត 
៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
បានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 

អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចិ, ត្ ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្ស ំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ  

អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ       

អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ, អាបត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ,          

រត្តិបរយិនតំ ន ជានាត្ិ, អាបត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, រត្តិបរយិនតំ នសសរត្ិ, 
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អាបត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, រត្តិបរយិហនត ហវេត្ិហោ, ហសា សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ 

អាបត្តីនំ សុេធនតបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ 

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ    

យាចិ, ត្ ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ  

អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្់
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អាបត្ត,ិ ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំង
រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
ទ ុំងមានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន ត-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុ
ឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូម 
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ
ផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគួរ
ឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ឈេើយមនិដងឹទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ 
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ទ ុំងមនិដងឹទកី ុំណត្រ់ារត្,ី រលឹកមនិឈឃើញទកីុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងរលឹកមនិ
ឈឃើញទកីុំណត្រ់ារត្,ី មានឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្អ់ាបត្ត,ិ ទ ុំងមាន
ឈ ចកដ ីងស័យកនុងទកី ុំណត្រ់ារត្,ី ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ុទ ធន តបរវិា នងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយ ុទ ធន តបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ក៏
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, 
ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមក
ោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ
រចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្ី
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
បា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ
 ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 
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េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះរចួឈេើយ,  

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,  
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

 ងឃគបបីឈ្វើមូោយបដកិ សនា ដល់ភកិ ខុប្ដលរត្ូវអន តរាបត្តឈិេើយ
មនិបានបទិបា ុំងទកុប៉ាុឈណាណ ោះ  ូមបីក នុងកាលជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនកគួរដល់អោា ន ឈេើយរបមូលអន តរាបត្តចូិលកនុង  
មូោបត្ត ិរចួឲយមានត្ត ឈេើយឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្ តមានត្ត
រចួឈេើយតាមនយ័ឈនោះឯងចុោះ ។  រមាប់កនុងភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្តជាឈដ ើម
ឈនោះ គបបីឈោលកនុងអាគត្ោឋ នថា “ហសាហំ បរវិសហនាត ោ  :  េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា ” ឬថា “ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា ោន ត្ ោរហោ  :  េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
ឈៅបរវិា រចួឈេើយ គួរដល់មានត្ត” ឬថា “ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ  : េ ្ុ ុំ
ឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត” ឬថា “ហសាហ ំចិណណោនហ ត្ ោ អព្ភ ោនារហោ  :  
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ គួរដល់អោា ន” (តាម មគួរចុោះ) ។ 

 
ច្ប់ សទុ្ធនតបរិវសកថា ។
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[២៤៣] ចុំប្ណកឯ  ឈមាធានបរវិា  មាន ៣ យ៉ាង គ ឺ ឱធាន-
 ឈមាធាន ១ អគឃ ឈមាធាន ១ ម ិសក ឈមាធាន ១ ។ 

 

ឱធានសរាធានបរិវសកថា 
 

បណាដ  ឈមាធានបរវិា ទ ុំង ៣ យ៉ាងឈនាោះ(១) ប្ដលឈ ម្ ោះថា         
ឱធាន ឈមាធាន ឈោកឈៅបរវិា ប្ដល ងឃគបបីឈលើកឈចាល គលុឺប
ថ្ងងប្ដលបានឈៅបរវិា រចួឈេើយឈចញ ឈេើយរបមូលអាបត្តបិ្ដលរត្ូវ
ខ្នងឈរកាយចូលកនុងកុំណត្ថ់្ងងឈដ ើមថ្នអាបត្តខិ្នងឈដ ើម ឲយដល់ភកិ ខុប្ដល
រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ។ 

កក៏នុងឱធាន ឈមាធានឈនោះ មានវនិចិ ឆយ័ដចូត្ឈៅឈនោះ ៖ ភកិខុណា
ទទលួបរវិា ឈដ ើមបីអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ឈេើយកុំពុងឈៅបរវិា   ឬជា
អនកគួរដល់មានត្ត ឬកក៏ុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬពុុំឈនាោះជាអនកគួរដល់អោា ន 
មនិបានោកវ់ត្តឈចញឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តដិថ្ទឈេើយបទិបា ុំងទកុឈ មើនងឹ
រារត្រីប ់អាបត្តខិ្នងឈដ ើម ឬត្ចិជាងកឈ៏ោយ,  ងឃគបបលុីបថ្ងងប្ដលឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ នងិថ្ងងប្ដលរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយឈនាោះទ ុំងអ ់ គឈឺ្វើ
ឲយជាថ្ងងប្ដលឈរបើការមនិបាន ឈេើយរបមូលអាបត្តបិ្ដលរត្ូវខ្នងឈរកាយ
                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៥៨-៤៦០ ។ 
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ចូលកនុងមូោបត្ត ិ ឲយបរវិា ដល់ភកិខុឈនាោះឈោយមូោយបដកិ សនៈ ។ 
ឈបើមូោបត្តបិទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, អន តរាបត្តបិទិបា ុំងទកុត្ចិជាង ១ បកខ,  
គបបីឈៅបរវិា អ ់ ១ បកខដប្ដលឈទៀត្ ។  ូមបីឈបើអន តរាបត្តបិទិបា ុំងទកុ 
១ បកខ, គបបីឈៅបរវិា អ ់ ១ បកខដចូគ្មន , ឈោយឧបាយឈនោះ គបបីរជាប
វនិចិ ឆយ័ដរាបដល់មូោបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ៦០ ឆ្ន ុំ ។ ប្មនពតិ្ ភកិខុឈៅ
បរវិា  ូមបីអ ់ ៦០ ឆ្ន ុំឈេើយ  ូមបជីាមានតាត រេភកិខុ (ឈបើ) បទិបា ុំង
អន តរាបត្តទិកុមួយថ្ងង រប្មងជាអនកគួរឈៅបរវិា អ ់ ៦០ ឆ្ន ុំឈទៀត្ ។ 

កាល ងឃឈ្វើមូោយបដកិ សនៈ ឈដ ើមបីអាបត្តបិ្ដលរត្ូវ ូមបីក នុង
កាលកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬជាអនកគួរដល់មានត្តរចួឈេើយ ថ្ងងប្ដលរបរពតឹ្ត
មានត្តឈេើយកដ ី ថ្ងងប្ដលឈៅបរវិា ឈេើយកដ ី ថ្ងងទ ុំងអ ់រប្មងជាការលុប
ឈចាលពតិ្ ឈោយរបការដឈូចនោះ(១) ។  

ប្ត្រប ិនឈបើភកិ ខុបានោកវ់ត្តឈចញឈេើយ ឈទើបរត្ូវអាបត្តឈិទៀត្, 
ឈោករប្មងឈ ម្ ោះថា ជាអនកមនិគួរដល់មូោយបដកិ សនៈ ។  ួរថា 
ឈរោោះឈេតុ្អវី ? ឈឆលើយថា ឈរោោះឈេតុ្ប្ដលភកិខុឈនាោះមនិបានរត្ូវឈពលប្ដល
កុំពុងឈៅបរវិា , ឈោកតា ុំងឈៅកនុងទថី្នេ លនួជាភកិខុបកត្ត្តឈេើយរត្ូវ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវរបរពតឹ្ តមានត្តឈដ ើមបីអាបត្តឈិនាោះឈផសងឈោយ
ប្ ក ។ ឈបើភកិ ខុឈនាោះបទិបា ុំងអាបត្តទិកុឈទៀត្, រត្ូវឈៅបរវិា ផង(២) ។ 
                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៧១ ។ ២ សមនត. ៣ / ៤៧០ ។ 
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ឱធានសហម្នធានបរវិាសកថា 

កាលឈបើភកិ ខុទ ុំងឡាយឈោលថា “ចុោះរប ិនឈបើអន តរាបត្តបិទិបា ុំងទកុ
ឈរចើនជាងមូោបត្តឈិៅវញិ, ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដចកនុងអាបត្តឈិនាោះ” រពោះមហា-
 ុមឈត្ថរឈោលថា “បុគគលឈនោះជាអឈត្កចិឆៈ (ជួយប្កប្លងបាន), ្មមតា
បុគគលប្ដលជាអឈត្កចិឆៈ កគួ៏រឲយឈ្វើឲយជាកច់ា ់ឈេើយប្លងឈចាល   
ឈៅ” ។ ចុំប្ណកឯរពោះមហាបទមុឈត្ថរឈោលថា “ឈរោោះឈេតុ្អវី បានជា
បុគគលឈនោះឈ ម្ ោះថាជាអឈត្កចិឆៈ, ្មមតាថា  មុចចយកខន ធកៈឈនោះ រប្មងទកុ
ដចូជាកាលប្ដលរពោះពុទ ធទ ុំងឡាយរទងគ់ងរ់ពោះជន មឈៅ មនិប្មនឬ, ប្ដល
ឈ ម្ ោះថាអាបត្ត ិឈទោះបទិបា ុំងទកុកឈ៏ោយ មនិបានបទិបា ុំងទកុកឈ៏ោយ បទិ
បា ុំងទកុឈ មើគ្មន កឈ៏ោយ ត្ចិជាងកឈ៏ោយ ឈរចើនជាងកឈ៏ោយ ចូរឈលើកទកុ
 ិនចុោះ, ការប្ដលរពោះវនិយ័្រជាអនកអាចឈចោះថ្លលករបកបកមមវាចាបាន
នុោ៎ះឯង ជារបមាណកនុងការប្កថ្េអាបត្តឈិនោះ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ អន តរាបត្តណិា
បទិបា ុំងទកុឈរចើនជាង, រពោះវនិយ័្រគបបីឈ្វើអន តរាបត្តឈិនាោះឲយជាមូោបត្ត ិ
ឈេើយរបមូលអាបត្តឈិរៅឈនោះចូលកនុងមូោបត្តឈិនាោះឲយបរវិា ” ។ ឈនោះ
ឈ ម្ ោះថា ឱធាន ឈមាធាន ។ 

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយឱធាន ឈមាធានឈនាោះ គបបីទញមកោកក់នុង
មូោបត្តជិាមុន ឈេើយ ឹមឲយបរវិា កនុងកាលជាខ្នងឈរកាយចុោះ ។ ឈបើ
ភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងឈៅបរវិា ឈដ ើមបីអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ (កន លោះប្េ) 
មនិបានោកវ់ត្តឈចញកនុងចឈនាល ោះៗ ឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តឈិេើយបទិបា ុំង
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ទកុ ៥ ថ្ងងឈទៀត្, ភកិខុឈនាោះរត្ូវចូលឈៅរក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀង
សាម មាខ ង ថាវ យបងគុំបាទភកិខុចា ់ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគងអចជលី
ឈ ើង ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ   

អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិ-      

កសសនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា  (បរវិា កន លោះប្េ) នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, បពរិត្
រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង” ។  



 

147  
 

ឱធានសហម្នធានបរវិាសកថា 

រត្វូភកិ ខុឈនាោះ ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ រត្វូ ូមជាគរមប់បដីង   
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលរត្ូវឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយរត្ូវឈ្វើ         
មូោយបដកិ សនាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ,     

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   
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ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ,  

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ហសា                

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, 

ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោ- 
បត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,     
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ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមក
ោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោ- 
បត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ការទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុង    
មូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង គ្មប់ចតិ្ ត
ដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ 
ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ការទញឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់
 ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ 
ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កឯ៏ ងឃរត្ូវឲយ ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះ ។ រត្ូវភកិ ខុឈនាោះចូលឈៅ
រក ងឃ ។ល។ ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមសរាធានបរវិស 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចឹ, ត្ ំេំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោ-

នំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ    

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម” ។ 

ភកិខុឈនាោះគបបី ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ គបបី ូមជាគរមប់បដីង 
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលគបបឈីផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយគបបីឲយ
 ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យសរាធានបរវិស 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  
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ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស         

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ        

េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          
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បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោ-  

េសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ    

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ 

យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរ-ិ      

វាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
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បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង ឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃ
គបបីឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ឈនោះជាោកយ
ឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុ
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ឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ការឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើម គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិា

ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួ
ឈេើយ, ការឲយឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃ
ឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយកនុងកាលមុននុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត 
គបបីរបាប់យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តសរាធានបរិវស 
“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   
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យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចឹ, ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-          

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិសាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្ត ិ  
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
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 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់
វត្ត” ។ 

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចឹ, ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-          

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 
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យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្ត ិ  
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើន” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖  
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កមមវចាឲ្យានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស            

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  
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ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ 

ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស 

ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
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នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ឈបើកមមមានកាលគួរ
ដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
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បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃ
ឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយរាប់វត្តានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចឹ, ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-          

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      
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បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,     

ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,    

ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា        

ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្ត ិ  
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត 
៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ ត
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មានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា 
ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

ក ៏ងឃកាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្ត 
មានត្តរចួឈេើយ គបបឲីយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយសូមអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ    

បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា       

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា      

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចឹ, ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-          

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ      

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,     



 

 

166    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ,    

ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្ត ិ   
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក
 ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត 
៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” 
ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា   

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     
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អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ,  

ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ          

បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ,         

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា               

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
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 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះ
អាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរ
ដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, ឈនោះជាោកយ
ឈផដៀង ងឃ ។ 
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បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃក៏
បានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះ
អាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកប៏ានឲយអោា ន-
កមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់
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ចតិ្តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះឈេើយ, អោា នកមមឈនាោះ

គ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូ
ឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

រប ិនឈបើភកិ ខុជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនក
គួរដល់អោា ន មនិបានោកវ់ត្តឈចញឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ,  ងឃគបបីក ុំណត្ថ់្ងងរប ់អាបត្តខិ្នងឈដ ើម នងិអាបត្តិ
ប្ដលរត្ូវកនុងចឈនាល ោះ តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ឈេើយទញមក
ោកក់នុងមូោបត្ត ិ ឈោយកមមវាចាប្ដល មគួរដល់អាបត្តឈិនាោះ ឈេើយ
ឲយបរវិា  ឲយមានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឲយអោា នដល់  
ភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។ ប្ត្រប ិនឈបើភកិ ខុក ុំពុងឈៅបរវិា 
ឈដ ើមបីអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ ករ៏សាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះឈេើយមនិ
បានបទិបា ុំងទកុឈៅវញិ,  ងឃរត្ូវឈ្វើមូោយបដកិ សនាដល់ភកិខុឈនាោះ
ប៉ាុឈណាណ ោះ, មនិមានកចិចប្ដលនងឹរត្ូវឲយបរវិា ឈទៀត្ឈទ។ ចុំប្ណកឯភកិខុឈនាោះ
រត្ូវឈៅបរវិា តា ុំងអុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ឈរោោះថាថ្ងងប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ
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រត្ូវលុបឈចាលវញិឈៅឈេើយ ឈោយការទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ។ 
មួយឈទៀត្  ងឃគបបីរបមូលអន តរាបត្តចូិលកនុងមូោបត្ត ិ ឈេើយ ឹមឲយ
មានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ, នងិគបបីឲយអោា នដល់ភកិ ខុប្ដល
របរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា        
មុនដ ុំបូង កាលនងឹឈ្វើការទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ឈបើមូោបត្តបិទិបា ុំង
ទកុរត្មឹ ១ បកខ, គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 

សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ -

បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវ
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អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដ៏
ចឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមម-
វាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 

សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា      

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ   

បដិកហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  
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ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ, យសាយសមហ្ 

ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-        

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
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ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោ-
បត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈបើ
កមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោ-
បត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  
 ងឃកប៏ានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ការទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុង  
មូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ គ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈ ងៀម ។  ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ,  ឈោកដម៏ាន 
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 
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េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិា

ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការទញឈនាោះគ្មប់ចតិ្ត
ដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដី
ឈនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

ភកិខុប្ដល ងឃបានទញមកោក ់ កនុងមូោបត្តយិ៉ាងឈនោះរចួឈេើយ 
រត្ូវឈៅបរវិា តា ុំងអុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈៅបរវិា  គបបី
របាប់វត្តយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយរាប់វត្តមលូាយបដ្ិកសសនា 

សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ -

បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          
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សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិសាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ
កុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំ
ទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយសូមានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   
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យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ -

បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-  

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
បទិបា ុំងទកុផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា     

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            
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េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ 

ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ- 

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ 

យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
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ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃ
កប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃ
ឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងចុោះ, ឈនោះជា
ោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃ
កប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
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ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុ
ឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិ
បា ុំងទកុផង, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

ទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ការឲយ
មានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូម
ចា ុំទកុនវូឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ -

បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ         

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ      

សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការ
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ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
ឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុ
ឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

មួយឈទៀត្  ងឃកាលនងឹឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្តមានត្ត
រចួឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
ពាកយសូមអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ   

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ -

បរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 
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អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ         

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយបកខបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
ឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះ
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បានរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះ
ឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអពាភាន 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា   

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ បកខ បដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ     
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អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បកខ បដិចឆនាន ោនំ បកខ បរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសា បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោ-

ហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ            

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ,         

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា               

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
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បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃ
កប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
បានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃ
រត្ូវឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
រត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមបកខបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ បកខ,  ងឃកប៏ានឲយ
បកខបរវិា ដល់ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១ 
បកខរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ 
ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ



 

189  
 

ឱធានសហម្នធានបរវិាសកថា 

នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃ
កប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
បានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកប៏ានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, 
អោា នកមមរប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, 
ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះឈេើយ, អោា នកមមឈនាោះ

គ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូ
ឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 
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 ងឃគបបីឈ្វើមូោយបដកិ សនា ដល់ភកិ ខុប្ដលរត្ូវអន តរាបត្តឈិេើយ
មនិបានបទិបា ុំងទកុប៉ាុឈណាណ ោះ  ូមបីក នុងកាលជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនកគួរដល់អោា ន ឈេើយរបមូលអន តរាបត្តចូិលកនុង  
មូោបត្ត ិរចួឲយមានត្ត ឈេើយឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្តមានត្ត
រចួឈេើយតាមនយ័ឈនោះឯងចុោះ ។  រមាប់កនុងភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្តជាឈដ ើម
ឈនោះ គបបីឈោលកនុងអាគត្ោឋ នថា “ហសាហំ បរវិសហនាត ោ  :  េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា ” ឬថា “ហសាហ ំបរវិុត្ថបរវិាហសា ោន ត្ ោរហោ  :  េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
ឈៅបរវិា រចួឈេើយ គួរដល់មានត្ត” ឬថា “ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ : េ ្ុ ុំ
ឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត” ឬថា “ហសាហ ំចិណណោនហ ត្ ោ អព្ភ ោនារហោ : 
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ គួរដល់អោា ន” (តាម មគួរចុោះ) ។ 

ប្ត្រប ិនឈបើភកិ ខុក ុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឈដ ើមបអីាបត្តបិ្ដលមនិបានបទិ
បា ុំង ករ៏សាប់ប្ត្រត្ូវអន តរាបត្តឈិេើយមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ភកិខុឈនាោះរត្ូវ
 ងឃទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ឈេើយឲយមានត្តឈដ ើមបីអន តរាបត្តឈិទៀត្ រចួ
 ឹមឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។  ួរថា 
ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា  ងឃកាលប្ដលនងឹឈ្វើមូោយបដកិ សនា 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដងជាមុន ិន  ថា ៖ 
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ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ,  េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តិ
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ” ដឈូចនោះ
ឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា      

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ   

បដិកហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ, យសាយសមហ្ 
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ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-        

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូម
ការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវ
ទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 
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បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូម
ការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកទ៏ញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោ- 
បត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ការទញ
ភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុឈ ម្ ោះឈនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិា

ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការទញឈនាោះគ្មប់ចតិ្ត
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ដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដី
ឈនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

លុោះ ងឃទញមកោកក់នុងមូោបត្តយិ៉ាងឈនោះរចួឈេើយ កាលប្ដល
នងឹឲយមានត្ត គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  

ពាកយសូមានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចាេិ”។  

 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
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របរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ,  
េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួ
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ” ដឈូចនោះ
ឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យានត្ត 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស            

បត្តកេលំ,  សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 
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អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស 

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ   

ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា                 

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ 

ធារយាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ឥ ូវ
ភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវ
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
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អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ឥ ូវ
ភកិ ខុឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ការឲយមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិ
បា ុំងទកុ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, 
ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន

កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្ត
ដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូឈ ចកដី
ឈនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  
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កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ   

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ 

ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត,     

ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
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ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ,   េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ,  
េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, 
ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់ 
វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

មួយឈទៀត្  ងឃកាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្ត
មានត្តរចួឈេើយ គបបឲីយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអពាភានកមម 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, 

ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា 
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អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ   

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ   

សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ     

យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ 

ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ   

យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិ
បា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ,  េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ,  
េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោក់
កនុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, 
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បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក
 ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយអោា នកមមយ៉ាងឈនោះ 
ថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យអពាភានកមម 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស   

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ      
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អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, 

ហសា ោនត្តំ ចរហនាត ោ អនតរា សេពហុលា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបប-        

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ  

េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, ត្ំ សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស  

ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ    

អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, 

ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 

បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 



 

205  
 

ឱធានសហម្នធានបរវិាសកថា 

 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើ
កមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្វូឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះ
ឈនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះៗ 
បានរត្ូវអាបត្តជិាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
មានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, 
 ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ករ៏ត្ូវ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការ



 

 

206    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
មនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃ
កប៏ានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះ 
គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឈនោះឈេើយ, អោា នកមមឈនាោះ

គ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំទកុនវូ
ឈ ចកដឈីនោះ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 
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បណឌិ ត្គបបីរជាបការឲយមូោយបដកិ សនា ការឲយមានត្ត នងិការ
ឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុប្ដលរត្ូវអន តរាបត្ត ិ ឈេើយមនិបានបទិបា ុំងទកុ  ូមបី
ក នុងកាលជាអនកគួរដល់អោា នតាមនយ័ឈនោះឯងចុោះ ។ ប្ត្កនុងទឈីនោះ រពោះ       
វនិយ័្រកុ ុំ ូ្យថា “ោនត្តំ ចរហនាត ោ : (ភកិ ខុឈនាោះ) កុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត”    
ប្ត្មយ៉ាង រត្ូវ ូ្យថា “ចិណណោនហ ត្ ោ អព្ភ ោនារហោ  : (ភកិ ខុឈនាោះ) បាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ គួរដល់អោា ន” ដឈូចនោះផង ។ 

 
ច្ប់ ឱធានសរាធានបរិវសកថា ។ 

 

 



208 

អគឃសរាធានបរិវសកថា 
 

[២៤៤] ប្ដលឈ ម្ ោះថា អគឃ ឈមាធាន(១) គ ឺបណាដ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ជាឈរចើន អាបត្តពួិកណា ឈទោះចុំននួមួយកដ ីពរីកដ ីបកីដ ីឈរចើនកដ ីប្ដលបទិបា ុំង
ទកុយូរជាងអាបត្តទិ ុំងអ ់,  ងឃរបមូលតាមត្ថ្មលថ្នអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
ឈេើយឲយបរវិា ឈដ ើមបីអាបត្តដិឈ៏  ប្ដលបទិបា ុំងទកុត្ចិជាង ឈោយ
អុំណាចការកុំណត្រ់ារត្ថី្នអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ឈនោះឈៅថា អគឃ ឈមាធាន ។  

 ួរថា កអ៏ាបត្តរិប ់ភកិ ខុណា ១០០ បទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង,  ូមបី
អាបត្ត ិ១០០ ដថ្ទឈទៀត្ កប៏ទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង រាប់យ៉ាងឈនោះរមួគ្មន  ១០ ដង 
ឈទើបជាអាបត្ត ិ១,០០០ បទិបា ុំងទកុ ១០០ ថ្ងង, ឈត្ើភកិ ខុឈនាោះរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? 
ឈឆលើយថា ភកិខុឈនាោះរត្ូវរបមូលអាបត្តទិ ុំងអ ់ឈេើយឈៅបរវិា រត្មឹ ១០ 
ថ្ងង ។  ូមបីថ្ងងប្ដលបទិបា ុំងទ ុំង ១០០ ថ្ងង ករ៏ប្មងជាថ្ងងប្ដលភកិខុឈនាោះរត្ូវ
ឈៅបរវិា រត្មឹ ១០ ថ្ងងប្ត្មដងប៉ាុឈណាណ ោះទកុជាការឈរ ច ឈោយរបការ
ដឈូចនោះ ។ ប្មនពតិ្  ូមបរីពោះដម៏ានរពោះភាគកប៏ានរតា ់ោកយឈនោះទកុ (កនុង
គមពរីបរវិារៈ) ដឈូចនោះថា ៖ 

 

 “េសសត្ំ រត្តិសត្ំ, អាបត្តិហយា ឆាេយិ វ្ ោន, 

 េស រត្តិហយា វសិ វ្ ោន, េុហចចយយ បារវិាសិហោ”(២)។ 

                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៦០-៤៦១ ។ ២ វនិយ. បរ.ិ ១៣ / ៣៨៨ ។ 
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“ភកិ ខុបទិបា ុំងអាបត្តអិ ់មួយរយរារត្ ីរត្ូវជាមួយោនអ់ាបត្ត ិឈេើយ
ចូលបរវិា ឈៅ ១០ រារត្ ីឈទើបរចួ (ចាកអាបត្តឈិនាោះ) បាន” ។  

ឈនោះឈ ម្ ោះថា អគឃ ឈមាធាន ។  
លកខណៈថ្នការរបាប់វត្តនងិការឲយអគឃ ឈមាធានឈនាោះ បណឌិ ត្គបបី

រជាបដចូត្ឈៅឈនោះ ៖ ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះរត្ូវអាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង, អាបត្ត ិ
១ បទិបា ុំងទកុ ២ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៣ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៤ 
ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៦ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ 
បទិបា ុំងទកុ ៧ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៨ ថ្ងង, អាបត្ត ិ១ បទិបា ុំងទកុ ៩ 
ថ្ងង, អាបត្ត ិ ១ បទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, រត្ូវភកិ ខុឈនាោះចូលឈៅរក ងឃ ឈេើយ 
ឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀងសាម មាខ ង ។ល។ ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអគឃសរាធានបរិវស 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្ស ំ     

អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន 

សហោធានបរវិាសំ យាចាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះ ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ
តាមត្ថ្មល(១) អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ” ។ 

ភកិខុឈនាោះរត្ូវ ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ រត្វូ ូមជាគរមប់បដីង   
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលរត្ូវឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយរត្ូវឈ្វើកមម-
វាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យអគឃសរាធានបរិវស 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, យេិ      

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ  

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

                                                                                    

១ គតឺមចំននួត្េងខ្ដលបិ បាងំយូរជាងហគបងអស់ ។ 
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សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, សហង្ា     

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្ស ំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ ហេត្ិ, យសា-         

យសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិ-

ហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសសស 

ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស  នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា   

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរ-ិ       

វាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
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ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះ ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ឈបើកមមមានកាលគួរ
ដល់ ងឃឈេើយ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃរត្ូវឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះ ូម ឈមាធាន-
បរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តិ
ទ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ការឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដ៏
មានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
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េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 

ថ្ងង  ងឃបានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះតាមត្ថ្មល
អាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, ការឲយ ឈមាធានបរវិា ឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, 
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយ
អាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម មាន
នយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់យ៉ាង
ឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តអគឃសរាធានបរវិស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា           

ធាហរត្ុ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូម
របាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអគឃសរាធានានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 
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ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ   

យាចាេិ”។ 

 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើ
កមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអគឃសរាធានានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        
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ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

ប រវិាហសា សង្ឃំ ្ស ំអាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស 

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ 

េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា      

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសា-   

យសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ         

ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា               

ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  
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េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ     

ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃ
រត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះចុោះ, 
ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង



 

 

218    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, 
ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តិ

ទ ុំងឈនាោះឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ
បានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាង
ឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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ពាកយរាប់វត្តអគឃសរាធានានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,    

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ   

ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ
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ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់
វត្ត” ។ 

 ងឃរត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយ ។ 
កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដងយ៉ាងឈនោះ
ថា ៖ 

 

ពាកយសូមអគឃសរាធានអពាភាន 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,    

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត 

ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
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ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះ
ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើ
កមមវាចាឲយអោា នកមមយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យអគឃសរាធានអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា         
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ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា    

ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ,        

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។  

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្ស ំអហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា         

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា    

ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, 

យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា               

ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួ
ឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃ
ឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, ឈនោះជាោកយ
ឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
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ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ
 ងឃចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួ
ឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុ
មានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោក
ដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
 ងឃបានឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះឈេើយ, ការឈ្វើ

អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ
 ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះមានអាបត្ត ិ ១ បទិបា ុំងទកុ, អាបត្ត ិ ១ មនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃឲយបរវិា ចុំឈោោះអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុដល់ភកិ ខុឈនាោះរចួឈេើយ 
កាលនងឹឲយមានត្តដល់ឈោកប្ដលឈៅបរវិា រគប់រគ្មនឈ់េើយ  ូមបីនងឹ
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របមូលអាបត្តបិ្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ ចូលកនុងអាបត្តបិ្ដលបទិបា ុំងទកុ
ឈេើយឲយកមមវាចា កគួ៏រ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឲយដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា ឈបើបណាដ
អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង,  ងឃ
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖(១) 

 
ពាកយសូមអគឃសរាធានានត្ត 

រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្សំ        

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ 

យាចាេិ”។ 

                                                                                    

១ តងំពហីនោះហៅរហូតដល់ ំពរ័ ី ២៩១ មិនម្ននកនងុគមព ីរវនិយសងគហដឌកថាហនោះហ  ខ្ត
ហដើមបីឲ្យម្ននកមមវាចាហោយសពវរគប់ សញុសំុំខ្តងបញ្ចូលមកហ ៀតតមនយ័រពោះអដឌកថា ។  
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 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបាន
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង” ដឈូចនោះ
ឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះ ថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអគឃសរាធានានត្ត 

រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-
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ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា    

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ 

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុ-  

លានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, 

ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស      ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា    

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ,        
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សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្ស ំសេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ  

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស    

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ 
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បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះ
មក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
ទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងចុោះ, ឈនោះជាោកយ
ឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ 
បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះ
មក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកឲ៏យមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបាន
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បទិបា ុំងទកុផង, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង  
គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្ត ិ 

ជាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, 
ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, 
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  

ពាកយរាប់វត្តអគឃសរាធានានត្ត 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 
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អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,   

ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច     

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ,       

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបាន
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
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មក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផងឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន 
េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។ 

កភ៏កិ ខុប្ដល មាទនមានត្តរចួឈេើយ រត្ូវប្ត្របរពតឹ្ តមានត្ត ៦ រារត្ី
តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយកុុំឲយេ វោះ ។ មួយឈទៀត្ ភកិ ខុឈនាោះលុោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ភកិ ខុ ងឃមានគណៈ ២០ របូមានឈៅកនុងវត្តណា,  ងឃ
រត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុឈនាោះកនុងវត្តឈនាោះចុោះ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈ្វើ
អោា នកមម គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយសូមអគឃសរាធានអពាភាន 
រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 
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ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា, អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា 

អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ សេពហុ-

លានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ,   

ត្សស ហេ សហង្ា ្ស ំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច     

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ 

សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, 
បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង 
 ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបាន
រត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
មក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត  ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួ
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ឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយ
អោា នយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យអគឃសរាធានអពាភាន 

រួមយកអាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ច្ូលផង្ 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា    

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ 

អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ       

អហព្ភយយ, ឯសា  ញត្តិ ។  
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សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា បរវិុត្ថ-

បរវិាហសា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា សង្ាេិហសសា    

អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ 

អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ 

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
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“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះ បាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ 
បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះ
បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង 
មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃ
រត្ូវឲយអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
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អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះ បាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ 
បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះ
បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង 
មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវ
មក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកឈ៏្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ ត
ដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោល
ឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។  
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 ងឃបានឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះឈេើយ, ការឈ្វើ
អោា នកមមឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជា ងឃឈ ងៀម,  
េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

រប ិនឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងរបរពតឹ្ តអគឃ ឈមាធានបរវិា  មនិបាន
ោកវ់ត្តឈចញកនុងចឈនាល ោះៗ ឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តឈិេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង
ឈទៀត្,  ងឃកាលប្ដលនងឹឲយ ឈមាធានបរវិា  គបបទីញមកោកក់នុង  
មូោបត្តជិាមុន ឈេើយ ឹមឲយបរវិា កនុងកាលជាខ្នងឈរកាយចុោះ ។ ភកិ ខុ
ឈនាោះរត្ូវចូលឈៅរក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀងសាម មាខ ង ថាវ យបងគុំ

បាទភកិខុចា ់ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគងអចជលីឈ ើង ឈោល
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនាអគឃសរាធាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 
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ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា               

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ  

យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ
 ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
 ងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង” ។ 

រត្ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ រត្វូ ូមជាគរមប់បដីង   
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលរត្ូវឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយរត្ូវឈ្វើ         
មូោយបដកិ សនាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនាអគឃសរាធាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ  េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស   

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ    

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  
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ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា    

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, 

ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, 

ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
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ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងង, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
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 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ការទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
មកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ

អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ការទញឈនាោះ
គ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដី
ឈនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កឯ៏ ងឃរត្ូវឲយ ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះ ។ រត្ូវភកិ ខុឈនាោះចូលឈៅ
រក ងឃ ឈេើយឈ្វើឧត្តរា ងគឈឆៀងសាម មាខ ង ថាវ យបងគុំបាទភកិខុចា ់
ទ ុំងឡាយ រចួអងគុយរចឈហាងផគងអចជលីឈ ើង ឈោលយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
 
 



 

 

244    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

ពាកយសូមសរាធានបរវិស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ ំ េំ       

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ  

បដិកសសិ, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោ-

ហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ
 ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
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ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
 ងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះ ូមការ
ទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដល
បទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃ 
ដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្ត ិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម” ។ 

ភកិខុឈនាោះគបបី ូមជាគរមប់ពរីដងផង ។ គបបី ូមជាគរមប់បដីង 
ផង ។ ភកិ ខុអនក ល្  របត្ពិលគបបីឈផដៀង ងឃឲយដងឹ ឈេើយគបបីឲយ
 ឈមាធានបរវិា យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យសរាធានបរវិស 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        
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ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃ

សស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ 

េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 
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បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ិ សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចត្ិ, សហង្ា  

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ ហេត្ិ, យសា-      

យសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីស ុ សហោធានបរវិាសសស     

ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

េិហនាន ោ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ     

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរ-ិ      

វាហសា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
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ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ, 
 ងឃគបបីឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងនងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ឈនោះជា
ោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
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 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកឲ៏យ ឈមាធានបរវិា ដល់
ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ 
ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម, ការឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នង
ឈដ ើមរចួឈេើយ, ការឲយឈនាោះគ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា
 ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនវត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយកនុងកាលមុននុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត 
គបបីរបាប់យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តសរាធានបរិវស 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ       

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ    
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បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ     

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិសាេិ, ហវេិយា-

េហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ
 ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
 ងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
ការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធាន-
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បរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា , បពរិត្
រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបាន
របាប់វត្ត” ។ 

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ       

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ    



 

253  
 

អគឃសហម្នធានបរវិាសកថា 

បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ     

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា 

សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ
 ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយ
ណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
 ងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម
ការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្តិ
ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិ
បា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធាន-



 

 

254    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

បរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង 
នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើន” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
កមមវចាឲ្យានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា     
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ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា        

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, 

យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា        

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា     

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      
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ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា        

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, 

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ 

ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ណុហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, 

ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ 

ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
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ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ឈបើកមមមាន
កាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
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ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុង មូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកឲ៏យ
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន, ការឲយ   
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន គ្មប់ចតិ្ តដល់
ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើ
មនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះ
គបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនឈេើយ, ការឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា
 ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

កក៏នុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ       

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ    

បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   
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ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ     

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, 

ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង      
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
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ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តិ
ខ្នងឈដ ើមឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្
រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបាន
របាប់វត្ត” ។ 

ក ៏ងឃកាលប្ដលនងឹឈ្វើអោា នកមម ចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្ត 
មានត្តរចួឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  

ពាកយសូមអពាភាន 
“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ 
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អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចឹ, ត្ំ េំ       

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ    

បដិកសសិ, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-   

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ     

សហង្ា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ 

អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណ-

ោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង      
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
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 ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូម ឈមាធានបរវិា 
នងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិ
ចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះ 
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តិ
ខ្នងឈដ ើមឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ 
រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់េ ្ុ ុំ
ឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើ
កមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

កមមវចាឲ្យអពាភាន 
“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           
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ប រវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា     

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា        

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ,  

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុ-លាន ំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ  អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស  

បត្តកេលំ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           
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បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ      

បដិកសសិ, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-    

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា     

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បញ្ច ោហបប-      

ដិចឆនាន ោនំ បុរោិសុ អាបត្តីសុ សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា        

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ,  

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ ឆារត្តំ ោនត្តំ   

អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ  អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ 

ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អព្ភ ោនំ, 

ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។ 

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

 “បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
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បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយ
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើ
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កមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះឈេើយបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង   
មូោបត្តនិងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងង, 
 ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តិ
ជាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ ៥ ថ្ងងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានមក ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំង
ទកុ ៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើម,  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា 
ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលបទិបា ុំងទកុ 
៥ ថ្ងង នងិចុំឈោោះអាបត្តខិ្នងឈដ ើមឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
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បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន,  ងឃកប៏ានឲយ
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនឈេើយ, ភកិ ខុ
ឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃ
កប៏ានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, 
ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះឈេើយ, អោា នកមម

ឈនាោះគ្មប់ចតិ្ តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំ
ឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

រប ិនឈបើភកិ ខុជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនក
គួរដល់អោា ន មនិបានោកវ់ត្តឈចញឈទ រសាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះ
ឈេើយបទិបា ុំងទកុ,  ងឃគបបីក ុំណត្ថ់្ងងរប ់អាបត្តខិ្នងឈដ ើម នងិអាបត្តិ
ប្ដលរត្ូវកនុងចឈនាល ោះ តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ឈេើយទញមក
ោកក់នុងមូោបត្តឈិោយកមមវាចាប្ដល មគួរដល់អាបត្តឈិនាោះ ឈេើយ
ឲយបរវិា  ឲយមានត្តដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឲយអោា នដល់ភកិ ខុ
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ប្ដលរបរពតឹ្តមានត្តរចួឈេើយចុោះ ។ ប្ត្រប ិនឈបើភកិ ខុក ុំពុងរបរពតឹ្ តអគឃ-
 ឈមាធានបរវិា  ករ៏សាប់ប្ត្រត្ូវអាបត្តកិ នុងចឈនាល ោះឈេើយមនិបានបទិបា ុំង
ទកុឈៅវញិ,  ងឃរត្ូវឈ្វើមូោយបដកិ សនាដល់ភកិខុឈនាោះប៉ាុឈណាណ ោះ, មនិ
មានកចិចប្ដលនងឹរត្ូវឲយបរវិា ឈទៀត្ឈទ ។ ចុំប្ណកឯភកិខុឈនាោះរត្ូវឈៅ
បរវិា តា ុំងអុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ឈរោោះថាថ្ងងប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយរត្ូវលុប
ឈចាលវញិឈៅឈេើយ ឈោយការទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ។ មួយឈទៀត្ 
 ងឃគបបីរបមូលអន តរាបត្តចូិលកនុងមូោបត្ត ិ ឈេើយ ឹមឲយមានត្តដល់
ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ, នងិគបបីឲយអោា នដល់ភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយចុោះ ។  ួរថា ឈត្ើរត្ូវឈ្វើដចូឈមដច ? ឈឆលើយថា មុនដ ុំបូង កាល
នងឹឈ្វើការទញមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ឈបើបណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តិ
ទ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង,  ងឃគបបីឲយឈោក ូមអ ់  
វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមមូលាយបដ្ិកសសនា 

សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 
 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ     

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 
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យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ  

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះ
 ូមការទញមកោកក់នុងមូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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កមមវចាឲ្យមូលាយបដ្កិសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ,     

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ    

េូលាយ បដិកហសសយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        
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ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា 

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសត្ិ, យសា-

យសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស          

នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

បដិកសសិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ អនតរា សេពហុលានំ 

អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនា, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។  
“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន

ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
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 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ, ឈបើកមមមានកាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃគបបីទញភកិខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបាន
បទិបា ុំងទកុ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ឥ ូវភកិ ខុឈនាោះ ូមការទញមកោកក់នុង
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មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុ, ការទញភកិខុមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្តចិ ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិ
បានបទិបា ុំងទកុ គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគ
ណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ

អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុរចួឈេើយ, ការទញ
ឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម,  េ ្ុ ុំ ូមចា ុំ
ឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

ភកិខុប្ដល ងឃបានទញមកោក ់ កនុងមូោបត្តយិ៉ាងឈនោះរចួឈេើយ 
រត្ូវឈៅបរវិា តា ុំងអុំពឈីដ ើមឈទៀត្ ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈៅបរវិា  គបបី
របាប់វត្តយ៉ាងឈនោះថា ៖ 
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ពាកយរាប់វត្តមលូាយបដ្ិកសសនា 
សរាបអ់នតរាបត្តិដដ្លមិនានបិទ្ាំង្ 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ      

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិសាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
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ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង    
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា , 
បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុ
ឈនោះបានរបាប់វត្ត” ។  

 ងឃកាលប្ដលនងឹឲយមានត្ត ដល់ភកិ ខុប្ដលឈៅបរវិា រចួឈេើយ 
គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមានត្ត 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 

យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 
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ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

ភហនត បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-   

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចាេិ”។  

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង    
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ
ឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃ
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ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុ
ផង” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមមវាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  
កមមវចាឲ្យានត្ត 

 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា         

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, យេិ សង្ឃសស បត្តកេលំ,    

សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោ-

នញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ េហេយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 
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សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-   

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា         

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចត្ិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ ហេត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ        

ោនត្តសស ទ្នំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា               

ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  
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ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

េិននំ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្ស ំសេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ 

ត្ុណហ ី, ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ឈបើកមមមាន
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កាលគួរដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំង
ទកុផងចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកឲ៏យ
មានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
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ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង, ការឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់
ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង 
មនិបានបទិបា ុំងទកុផង គ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដ៏
មានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុ
អងគណាឈទ, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
 ងឃបានឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិា

ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងរចួឈេើយ, ការ
ឲយមានត្តឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ
 ូមចា ុំឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។  

កនុងឈវោចប់កមមវាចា កចិចទ ុំងពួងមានការ មាទនមានត្តជាឈដ ើម 
មាននយ័ដចូឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ កក៏ាលប្ដលនងឹរបាប់វត្ត គបបីរបាប់
យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 

ពាកយរាប់វត្តានត្ត 
“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 
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យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ោនត្តំ ចរាេិ, ហវេិយាេហំ ភហនត, ហវេិយត្ីត្ិ េំ      

សហង្ា ធាហរត្ុ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
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ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង    
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
បានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត, បពរិត្រពោះ
 ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំ ូមរបាប់វត្ត,  ូម ងឃចា ុំទកុនវូេ ្ុ ុំថា ភកិ ខុឈនោះបានរបាប់
វត្ត” ។  

មួយឈទៀត្  ងឃកាលនងឹឈ្វើអោា នកមមចុំឈោោះភកិ ខុប្ដលរបរពតឹ្ តមានត្ត
រចួឈេើយ គបបីឲយឈោក ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖ 

 
ពាកយសូមអពាភាន 

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ    

សេពហុលា អាបត្តិហយា ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា 

អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ 
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យា អាបត្តិហយា េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធាន- 

បរវិាសំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា      

េសាហបបដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, 

ហសាហំ បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា 

អាបជ្ជឹ អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសាហំ សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ 

អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាច,ឹ ត្ំ េំ សហង្ា អនតរា          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសាហំ    

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចឹ, ត្សស ហេ សហង្ា ្សំ          

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ  

អទ្សិ, ហសាហំ ភហនត ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០  
ថ្ងង េ ្ុ ុំឈនាោះបានមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំង
ឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ 
ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ ឈមាធានបរវិា ដល់េ ្ុ ុំឈនាោះតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
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ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, េ ្ុ ុំឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង    
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញេ ្ុ ុំឈនាោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ច ុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើន
កនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, េ ្ុ ុំឈនាោះបានឈៅបរវិា រចួ
ឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ានឲយមានត្ត ៦ 
រារត្ដីល់េ ្ុ ុំឈនាោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិ
បានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើកមម-
វាចាឲយយ៉ាងឈនោះថា ៖ 

  

កមមវចាឲ្យអពាភាន 
 

“សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           
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បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   

សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា         

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, យេិ 

សង្ឃសស បត្តកេលំ, សហង្ា  ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភយយ, ឯសា ញត្តិ ។ 

សុណាត្ុ ហេ ភហនត សហង្ា, អយំ ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ សេពហុលា 

សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ សេពហុលា អាបត្តិហយា       

ឯោហបបដិចឆនាន ោហយា ។ហប។ សេពហុលា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ យាចិ, សហង្ា        

ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា ្សំ អាបត្តីនំ យា អាបត្តិហយា េសាហបប-  

ដិចឆនាន ោហយា, ្សំ អហគឃន សហោធានបរវិាសំ អទ្សិ, ហសា           

បរវិសហនាត ោ អនតរា សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជិ 

អបបដិចឆនាន ោហយា, ហសា សង្ឃំ អនតរា សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបប-      

ដិចឆនាន ោនំ េូលាយបដិកសសនំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អនតរា   
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សេពហុលានំ អាបត្តីនំ អបបដិចឆនាន ោនំ េូលាយ បដិកសសិ, ហសា         

បរវិុត្ថបរវិាហសា សង្ឃំ ្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  

អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ ោនត្តំ យាចិ, សហង្ា ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

្សំ សេពហុលានំ អាបត្តីនំ បដិចឆនាន ោនញ្ច  អបបដិចឆនាន ោនញ្ច  ឆារត្តំ 

ោនត្តំ អទ្សិ, ហសា ចិណណោនហ ត្ ោ សង្ឃំ អព្ភ ោនំ យាចត្ិ, សហង្ា 

ឥត្ថនាន ោេំ ភិកខ ុ ំ អហព្ភត្ិ, យសាយសមហ្ ខេត្ិ ឥត្ថនាន ោេសស ភិកខ ុហនា 

អព្ភ ោនំ, ហសា ត្ុណហសស ។ យសស នកខ េត្ិ, ហសា ភាហសយយ ។  

េតុ្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។  

ត្ត្ិយេបិ ឯត្េត្ថំ វទ្េិ ។ហប។ 

អព្ភិហ្ សហង្ឃន ឥត្ថនាន ោហោ ភិកខ ុ, ខេត្ិ សង្ឃសស, ត្សាម ោ ត្ុណហ ី, 

ឯវហេត្ំ ធារយាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមាន
ឈ ម្ ោះដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិ
បា ុំងទកុ ១ ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន
 ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តិ
ទ ុំងឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
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ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ, ឈបើកមមមានកាលគួរ
ដល់ ងឃឈេើយ,  ងឃរត្ូវឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ
ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុ
ផងចុោះ, ឈនោះជាោកយឈផដៀង ងឃ ។ 

បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន  ូម ងឃសាដ ប់េ ្ុ ុំ, ដបិត្ភកិ ខុឈនោះមានឈ ម្ ោះ
ដឈូចនោះ បានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១ 
ថ្ងង ។ឈប។ អាបត្តជិាឈរចើនបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង, បណាដ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង ភកិ ខុឈនាោះបាន ូម
 ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃតាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ, បណាដ អាបត្តទិ ុំង
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ឈនាោះ អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលបទិបា ុំងទកុ ១០ ថ្ងង  ងឃកប៏ានឲយ
 ឈមាធានបរវិា ដល់ភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ តាមត្ថ្មលអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ
ឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះកុំពុងឈៅបរវិា  ករ៏ត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើនកនុង
ចឈនាល ោះ ប្ត្មនិបានបទិបា ុំងទកុឈទ, ភកិ ខុឈនាោះបាន ូមការទញមកោកក់នុង 
មូោបត្តនិងឹ ងឃ ចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំង
ទកុ,  ងឃកប៏ានទញភកិខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះមកោកក់នុងមូោបត្ត ិ ចុំឈោោះ
អាបត្តជិាឈរចើនកនុងចឈនាល ោះប្ដលមនិបានបទិបា ុំងទកុឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានឈៅ
បរវិា រចួឈេើយ បានមក ូមមានត្ត ៦ រារត្នីងឹ ងឃចុំឈោោះអាបត្តជិា
ឈរចើនទ ុំងឈនាោះប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផង,  ងឃកប៏ាន
ឲយមានត្ត ៦ រារត្ដីល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះចុំឈោោះអាបត្តជិាឈរចើនទ ុំងឈនាោះ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុផង មនិបានបទិបា ុំងទកុផងឈេើយ, ភកិ ខុឈនាោះបានរបរពតឹ្ ត
មានត្តរចួឈេើយ ឥ ូវមក ូមអោា នកមមនងឹ ងឃ,  ងឃកប៏ានឲយអោា ន-
កមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ, អោា នកមមរប ់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះ គ្មប់
ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណា, ឈោកដម៏ានអាយុអងគឈនាោះគបបី
ឈ ងៀម ។ ឈបើមនិគ្មប់ចតិ្ តដល់ឈោកដម៏ានអាយុអងគណាឈទ, ឈោកដម៏ាន
អាយុអងគឈនាោះគបបីឈោលឈ ើង ។ 

េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់ពរីដងផង ។ឈប។ 
េ ្ុ ុំឈោលឈ ចកដឈីនោះជាគរមប់បដីងផង ។ឈប។ 
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 ងឃបានឲយអោា នកមមដល់ភកិ ខុមានឈ ម្ ោះដឈូចនោះឈេើយ, អោា នកមម
ឈនាោះគ្មប់ចតិ្តដល់ ងឃ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះបានជា ងឃឈ ងៀម, េ ្ុ ុំ ូមចា ុំ
ឈ ចកដឈីនោះទកុ ឈោយអាការឈ ងៀមយ៉ាងឈនោះ” ។ 

 ងឃគបបីឈ្វើមូោយបដកិ សនា ដល់ភកិ ខុប្ដលរត្ូវអន តរាបត្តឈិេើយ
មនិបានបទិបា ុំងទកុប៉ាុឈណាណ ោះ  ូមបីក នុងកាលជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុង
របរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនកគួរដល់អោា ន ឈេើយរបមូលអន តរាបត្តចូិលកនុង  
មូោបត្ត ិរចួឲយមានត្ត ឈេើយឈ្វើអោា នកមមដល់ភកិ ខុប្ដលបានរបរពតឹ្ តមានត្ត
រចួឈេើយតាមនយ័ឈនោះឯងចុោះ ។  រមាប់កនុងភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្តជាឈដ ើម
ឈនោះ គបបីឈោលកនុងអាគត្ោឋ នថា “ហសាហំ បរវិសហនាត ោ : េ ្ុ ុំឈនាោះកុំពុងឈៅ
បរវិា ” ឬថា “ហសាហំ បរវិុត្ថបរវិាហសា ោន ត្ ោរហោ  :  េ ្ុ ុំឈនាោះបាន
ឈៅបរវិា រចួឈេើយ គួរដល់មានត្ត” ឬថា “ហសាហំ ោនត្តំ ចរហនាត ោ : េ ្ុ ុំ
ឈនាោះកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត” ឬថា “ហសាហំ ចិណណោនហ ត្ ោ អព្ភ ោនារហោ : 
េ ្ុ ុំឈនាោះបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ គួរដល់អោា ន” (តាម មគួរចុោះ) ។ 

 
ច្ប់ អគឃសរាធានបរិវសកថា ។
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មិសសកសរាធានបរិវសកថា 
 

[២៤៥] ប្ដលឈ ម្ ោះថា ម ិសក ឈមាធាន(១) បានដល់ បរវិា ប្ដល
 ងឃរមួយកអាបត្តមិានវត្ថុឈផសងៗ គ្មន ចូលជាមួយគ្មន ឈេើយឲយ ។ កនុង     
ម ិសក ឈមាធានឈនាោះ មាននយ័ដចូត្ឈៅឈនោះ ៖  ងឃរត្ូវឲយភកិ ខុឈនាោះ 
 ូមអ ់វារៈ ៣ ដង យ៉ាងឈនោះថា ៖  

 

“អហំ ភហនត សេពហុលា សង្ាេិហសសា អាបត្តិហយា អាបជ្ជឹ      

ឯកំ សុកកវសិសដឋឹ, ឯក ំ ោយសំសគគំ, ឯកំ េដុឋេុលវាចំ, ឯកំ          

អត្តោេំ, ឯកំ សញ្ច រតិ្តំ, ឯកំ កុដិោរំ, ឯកំ  វោិរោរំ, ឯកំ          

េដុឋហទ្សំ, ឯកំ អញ្ញភាគិយំ, ឯកំ សង្ឃហភេកំ, ឯកំ សង្ឃហភទ្-   

នវុត្តកំ, ឯកំ េពុ្វ ចំ, ឯកំ កុេេសូកំ, ហសាហំ ភហនត សង្ឃំ ្សំ 

អាបត្តីនំ សហោធានបរវិាសំ យាចាេិ”។ 

“បពរិត្រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំបានរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ  ជាឈរចើន 
ឈ ម្ ោះ ុកកវ ិសដ ឋ ិ ១, កាយ ុំ គគៈ ១, ទដុ ឋលុលវាចា ១, អត្តកាមៈ ១,      
 ចចរតិ្ តៈ ១, កុដកិារៈ ១, វហិារការៈ ១, ទដុ ឋឈទ ៈ ១, អចញភាគយិៈ ១, 
 ងឃឈភទកៈ ១,  ងឃឈភទនវុត្តកៈ ១, ទពុវចៈ ១, កុលទ ូកៈ ១, បពរិត្
រពោះ ងឃដច៏ឈរមើន ឥ ូវេ ្ុ ុំឈនាោះមក ូម ឈមាធានបរវិា នងឹ ងឃ

                                                                                    

១ សមនត. ៣ / ៤៦១ ។ 
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មិសែកសហម្នធានបរវិាសកថា 

ចុំឈោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ” ដឈូចនោះឈេើយឲយបរវិា ឈោយកមមវាចាប្ដល ម
គួរដល់ោកយ ូមឈនាោះ ។ 

កក៏នុងម ិសក ឈមាធានឈនោះ  មគួរពតិ្ប្ដលនងឹឈ្វើកមមវាចា
របកបឈោយអុំណាចវត្ថុេ លោះ ឈោយអុំណាចឈគ្មរត្េ លោះ ឈោយអុំណាច
ឈ ម្ ោះេ លោះ ឈោយអុំណាចអាបត្តេិ លោះ តាមនយ័ប្ដលឈោលទកុឈេើយកនុង
ខ្នងឈដ ើមយ៉ាងឈនោះថា “សង្ាេហិសសា អាបត្តហិយា អាបជ្ជ ឹ នានាវត្ថ-ុ

ោហយា : េ ្ុ ុំរត្ូវអាបត្ត ិងាទឈិ   (ជាឈរចើន) មានវត្ថុឈផសងៗ គ្មន ” 

ដឈូចនោះកប៏ាន ថា “សង្ាេហិសសា អាបត្តហិយា អាបជ្ជ ឹ  :   េ ្ុ ុំរត្វូអាបត្តិ
 ងាទឈិ   (ជាឈរចើន)”(១) ដឈូចនោះកប៏ាន, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ កនុងទឈីនោះ      
េ ្ុ ុំនងឹមនិប្ត្ងកមមវាចាបង្ហា ញឈផសងឈោយប្ កឈទ កាលកមមវាចាប្ដលេ ្ុ ុំ
ប្ត្ងឈ្វើឲយទឈូៅដល់អាបត្តទិ ុំងពួងបង្ហា ញកនុងខ្នងឈដ ើមនុោ៎ះឯង កមមវាចា
ឈនាោះឯងករ៏ប្មងឈរបើបានកនុងម ិសក ឈមាធានឈនោះ ឈរោោះមានការឈចញ
ចាកអាបត្ត ូិមបីប្ដលមានវត្ថុឈផសងគ្មន  ។ 

  
ច្ប់ មសិសកសរាធានបរិវសកថា ។ 

 
 

                                                                                    

១ ហមើល ំពរ័ ី ១៤-១៥ ។ 
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បរិវសរបសភ់ិកខុដដ្លសឹករច្ញរៅជារដ្ើម 
មិនលូត្លាស់រឡើង្ 

 

[២៤៦] ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងឈៅបរវិា ឈេើយ ឹកឈចញឈៅ, ឬឈបដជ្ា
េ លនួជាសាមឈណរវញិ, បរវិា រប ់ភកិខុប្ដល ឹកឈចញឈៅឈេើយនងិ
រប ់សាមឈណរ (ឈនាោះ) មនិបានលូត្ោ ់ឈ ើងឈទ ។ ឈបើបុគគលឬ
សាមឈណរឈនាោះរត្ ប់មកបួ ជាភកិខុវញិឈទៀត្, ការប្ដលឲយបរវិា អុំពី
មុនដល់ភកិ ខុឈនាោះ កឈ៏ៅនងឹដប្ដល, បរវិា ឯណាប្ដល ងឃបានឲយឈេើយ 
កឈ៏ ម្ ោះថាឲយលាឈេើយ, បរវិា ឯណាប្ដលភកិខុបានឈៅរចួឈេើយ ក៏
ឈ ម្ ោះថាឈៅលាឈេើយ, ឯបរវិា ប្ដល ល់ ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវឈៅឈទៀត្ចុោះ ។ 
 ូមបីឈបើភកិ ខុជាអនកគួរដល់មានត្ត ឬកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត ឬកជ៏ាអនកគួរដល់
អោា នឈេើយ ករ៏សាប់ប្ត្ ឹកឈចញឈៅ, ឬឈបដជ្ាេ លនួឈៅជាសាមឈណរវញិ, 
ឈបើបុគគលឬសាមឈណរឈនាោះ រត្ ប់មកបួ ជាភកិខុវញិឈទៀត្, ការឲយ
បរវិា ពមុីនដល់ភកិ ខុឈនាោះ កឈ៏ៅនងឹដប្ដល, បរវិា ឯណាប្ដល ងឃ
បានឲយឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឲយលាឈេើយ, បរវិា ឯណាប្ដលភកិខុបានឈៅរចួ
ឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឈៅលាឈេើយ, មានត្តឯណាប្ដល ងឃបានឲយឈេើយ ក៏
ឈ ម្ ោះថាឲយលាឈេើយ, មានត្តឯណាប្ដលភកិខុបានរបរពតឹ្ តរចួឈេើយ មានត្ត
ឈនាោះកឈ៏ ម្ ោះថារបរពតឹ្ តលាឈេើយ, ភកិខុឈនាោះ ងឃរត្ូវឲយអោា នកមមចុោះ ។ 
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បរវិាសរបស់ភកិាខុ្ដលសឹកហចញហៅជាហដើម 

ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងឈៅបរវិា ឈេើយកឈ៏ៅជាមន ុសឆកួត្ កម៏ានចតិ្ត
រឈវ ើរវាយ កម៏ានទកុ ខឈវទនារគប ងកត្,់ បរវិា រប ់ភកិខុប្ដលឆកួត្ ភកិ ខុ
ប្ដលមានចតិ្តរឈវ ើរវាយ ភកិ ខុប្ដលមានទកុខឈវទនារគប ងកត្ ់(ឈនាោះ) មនិបាន
លូត្ោ ់ឈ ើងឈទ, ឈបើភកិ ខុឈនាោះបាត្ឆ់កួត្ឈៅវញិឈេើយ បាត្រ់ឈវ ើរវាយចតិ្ត
ឈៅវញិឈេើយ រត្ ប់ជាឥត្មានទកុខឈវទនារគប ងកត្វ់ញិឈេើយ, ការឲយ
បរវិា ពមុីន (ដល់ភកិ ខុឈនាោះ) កឈ៏ៅនងឹដប្ដល, បរវិា ឯណាប្ដល ងឃ
បានឲយឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឲយលាឈេើយ, បរវិា ឯណាប្ដលភកិខុបានឈៅរចួ
ឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឈៅលាឈេើយ, បរវិា ប្ដល ល់ ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវឈៅឈទៀត្
ចុោះ ។  ូមបីក នុងភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្តជាឈដ ើម កម៏ាននយ័ឈនោះដចូគ្មន  ។  

ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកុំពុងឈៅបរវិា ឈេើយ ករ៏សាប់ប្ត្ ងឃឈលើកវត្ត, 
បរវិា រប ់ភកិខុប្ដល ងឃឈលើកវត្ត (ឈនាោះ) មនិបានលូត្ោ ់ឈ ើងឈទ, 
ឈបើភកិ ខុឈនាោះ ងឃបានឈ្វើឱសារណាកមម (បានឲយោឈទ ឈចញ) វញិ
ឈេើយ, ការឲយបរវិា ពមុីនដល់ភកិ ខុឈនាោះកឈ៏ៅនងឹដប្ដល, បរវិា ឯណា
ប្ដល ងឃបានឲយឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឲយលាឈេើយ, បរវិា ឯណាប្ដលភកិខុ
បានឈៅរចួឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថាឈៅលាឈេើយ, បរវិា ប្ដល ល់ ភកិ ខុឈនាោះ
រត្ូវឈៅឈទៀត្ចុោះ ។  ូមបីក នុងភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្តជាឈដ ើម កម៏ាននយ័ឈនោះ
ដចូគ្មន  ។ 
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ភិកខុកាយាយរភទ្ជារស ី
 

ឈបើភកិ ខុរបូេ លោះកាល យឈភទេ លនួប្របឈៅជារ ី, ភកិ ខុឈនាោះមានឧបជាយ៍
ឈនាោះដប្ដល, មានឧប មបទឈនាោះដប្ដល, មនិបាចក់ានយ់កឧបជាយ៍ជា
ងម,ី ទ ុំងមនិបាចឲ់យឧប មបទជាងមឈីទៀត្ឈ ើយ, រាប់វ ាឈដ ើមឈនាោះ
ដប្ដលតា ុំងអុំពឧីប មបទជាភកិខុមក, មនិបាចឈ់្វើការរាប់វ ាតា ុំងអុំពី
កាល យឈភទឈនោះឈៅឈ ើយ ។ ឥ ូវឈនោះភកិ ខុនឈីនាោះមនិ មគួរនងឹឈៅកនុង
កណាដ លភកិខុទ ុំងឡាយឈទ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ គបបនីា ុំឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុន ី
ឈេើយឈៅរមួជាមួយនងឹភកិ ខុនទី ុំងឡាយចុោះ ។ អាបត្តពួិកណាជារប ់  
ពួកភកិ ខុ ឈទោះជាឈទ នាគ្មមនិកីឈ៏ោយ ជាវុោឋ នគ្មមនិកីឈ៏ោយ ប្ដលទឈួៅ
ដល់ភកិខុនទី ុំងឡាយ, ភកិខុនឈីនាោះរត្ូវឈ្វើវនិយកមមនុោ៎ះឯង ប្ដលភកិខុន ី
ទ ុំងឡាយគបបីឈ្វើឈដ ើមបីឈចញចាកអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ កនុង មាន កថ់្នភកិ ខុន ី
ទ ុំងឡាយចុោះ, ចុំប្ណកឯអាបត្តពួិកណាមាន ុកកវ ិសដ ឋជិាឈដ ើម ជារប ់
ពួកភកិខុប្ដលមនិទឈួៅដល់ភកិខុនទី ុំងឡាយ, ភកិ ខុនឈីនាោះមនិមានអាបត្តឈិរោោះ
អាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈ ើយ, គកឺាលឈបើឈភទរត្ ប់ឈេើយ អាបត្តទិ ុំងឈនាោះ 
ឈ ម្ ោះថាភកិខុនឈីនាោះបានឈចញឈេើយឈោយពតិ្,  ូមបីកាលឈភទឈដ ើម      
រត្ ប់ឈកើត្ឈ ើងវញិឈទៀត្ កឈ៏ៅប្ត្មនិមានអាបត្តដិល់ភកិ ខុឈនាោះឈរោោះ
អាបត្តទិ ុំងឈនាោះដប្ដល ។  ូមបកីាលភកិខុនកីាល យឈភទេ លនួប្របឈៅជារបុ  
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កម៏ាននយ័ឈនោះដចូគ្មន  ។  មពតិ្ដចូរពោះពុទ ធដកីាប្ដលរពោះដម៏ានរពោះភាគ
រទងរ់តា ់ទកុដឈូចនោះថា ៖  

“ ម័យឈនាោះឯង ភកិ ខុ ១ របូ កាល យឈភទេ លនួប្របឈៅជារ ី ។ ភកិខុ
ទ ុំងឡាយរកាបបងគុំទលូឈ ចកដនីុោ៎ះច ុំឈោោះរពោះដម៏ានរពោះភាគ ។ រពោះអងគ
រទងរ់តា ់ថា ៖  

 

អនជុានាេិ ភិកខ ហវ ត្ំហយវ ឧបជ្ឈំ, ត្ំហយវ ឧបសេបេំ,              

្នហិយវ(១) វសាន ិ ភកិខ ុនហី ិ សង្គេតិ្ុ,ំ(២)  យា អាបត្តហិយា ភកិខ ូន ំ

ភិកខ ុនីហិ សាធារណា, ្ អាបត្តិហយា ភិកខ ុនីនំ សនតិហក វុដ្ឋ ោត្ុំ ។   

យា អាបត្តិហយា ភិកខ ូនំ ភិកខ ុនីហិ អសាធារណា, ្ហិ អាបត្តីហិ 

អនាបត្តិ ។   
មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្អនរុញ ត្នវូឧបជាយ៍ឈនាោះដប្ដល, នងិ

ឧប មបទឈនាោះដប្ដល, នងិវ ាទ ុំងឈនាោះដប្ដល នងិអនរុញ ត្ឲយឈៅរមួ
ជាមួយនងឹភកិ ខុនទី ុំងឡាយ, (មយ៉ាងឈទៀត្) អាបត្តណិាជារប ់ភកិខុប្ដល
ទឈួៅដល់ភកិខុនទី ុំងឡាយ, ត្ថាគត្អនរុញ ត្នវូអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ ឈដ ើមបី   
ឲយភកិ ខុប្ដលកាល យឈភទជារ ីឈនាោះឈៅកនុង មាន កភ់កិ ខុនទី ុំងឡាយបាន ។ 
អាបត្តណិាជារប ់ភកិខុប្ដលមនិទឈួៅដល់ភកិខុនទី ុំងឡាយ, ភកិ ខុនឈីនាោះមនិ
រត្ូវអាបត្តឈិរោោះអាបត្តឈិនាោះឈ ើយ ។ 
                                                                                    

១ បិដកខ្សមរ. តន ិ។ ២ សី. សំកហមតុ ំ។ បិដកខ្សមរ. សងាមិតុ ំ។  
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 ម័យឈនាោះឯង ភកិខុន ី ១ របូ កាល យឈភទេ លនួឈៅជារប ុ ។ ភកិខុ
ទ ុំងឡាយរកាបបងគុំទលូឈ ចកដនីុោ៎ះច ុំឈោោះរពោះដម៏ានរពោះភាគ ។ រពោះអងគ
រទងរ់តា ់ថា ៖ 

 

អនជុានាេិ ភិកខ ហវ ត្ំហយវ ឧបជ្ឈំ, ត្ំហយវ ឧបសេបេំ, ្និហយវ 

វសានិ ភិកខ ូហិ សង្គេិត្ុំ, យា អាបត្តិហយា ភិកខ ុនីនំ ភិកខ ូហិ             

សាធារណា, ្ អាបត្តិហយា ភិកខ ូនំ សនតិហក វុដ្ឋ ោត្ុំ ។ យា អាបត្តិ-

ហយា ភិកខ ុនីនំ ភិកខ ូហិ អសាធារណា, ្ហិ អាបត្តីហិ អនាបត្តិ ។  

មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្អនរុញ ត្នវូឧបជាយ៍ឈនាោះដប្ដល, នងិ
ឧប មបទឈនាោះដប្ដល, នងិវ ាទ ុំងឈនាោះដប្ដល នងិអនរុញ ត្ឲយឈៅរមួ
ជាមួយនងឹភកិ ខុទ ុំងឡាយ, អាបត្តណិាជារប ់ភកិខុនបី្ដលទឈួៅដល់ភកិខុ
ទ ុំងឡាយ, ត្ថាគត្អនរុញ ត្នវូអាបត្តទិ ុំងឈនាោះ ឈដ ើមបីឲយភកិ ខុនបី្ដលកាល យ
ឈភទេ លនួជារបុ ឈនាោះ ឈៅកនុង មាន កភ់កិ ខុទ ុំងឡាយបាន, អាបត្តណិាជា
រប ់ភកិខុនបី្ដលមនិទឈួៅដល់ភកិខុទ ុំងឡាយឈទ, (ភកិ ខុនឈីនោះ) មនិមាន
អាបត្តឈិរោោះអាបត្តទិ ុំងឈនាោះឈ ើយ”(១) ។ 

 
 

                                                                                    

១ វនិយ. មហាវ.ិ ១ / ១១៥-១១៦ ។ សមនត. ១ / ៥៥០-៥៥៨ ។ 
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[២៤៧] ចុំប្ណកវនិចិ ឆយ័ប្ដលផុត្លុំោប់ថ្នរពោះបាលីកនុងឈរឿងកាល យ
ឈភទឈនោះ មានដចូត្ឈៅឈនោះ ៖ ជាដ ុំបូងកនុងឈភទទ ុំងពរីឈនោះ ឈភទរបុ ជា
ឧត្តមឈភទ (ឈភទេ ព ់), ឈភទរ ីជាេនីឈភទ (ឈភទទប), ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ 
ឈភទរបុ  រប្មងអន តរធានឈៅ ឈរោោះអកុ លមានកមាល ុំងខ្នល ុំងកាល , ឈភទរ ី
របាកដឈ ើងជុំន ួវញិ ឈរោោះកុ លមានកមាល ុំងងយចុោះ ។ ចុំប្ណកឈភទ
រ ីកាលអន តរធានឈៅ ករ៏ប្មងអន តរធានឈៅ ឈរោោះអកុ លមានកមាល ុំង
ងយចុោះ, ឈភទរបុ របាកដឈ ើងជុំន ួវញិ ឈរោោះកុ លមានកមាល ុំងខ្នល ុំង 
កាល  ។ ឈភទ ូមបីទ ុំងពរី រប្មងអន តរធានឈៅឈរោោះអកុ ល, រប្មងរត្ ប់
បានមកវញិឈរោោះកុ ល ឈោយរបការដឈូចនោះឯង ។ 

 
រត្ូវអាបត្តិររពាះរដ្ករមួនឹង្ភកិខុកាយាយរភទ្ 

 

បណាដ ឈភទរ ីនងិឈភទរបុ ទ ុំងឈនាោះ ឈបើភកិ ខុពរីរបូឈ្វើការសាវ ្យយ 
ឬ ន ទនា្ម៌ជាមួយគ្មន  ឈេើយ ិងលកឈ់ៅកនុងផទោះប្ត្មួយ, រសាប់ប្ត្ភកិខុ
មួយរបូកាល យឈភទេ លនួប្របឈៅជារ ី,  ូមបីអនកទ ុំងពរី ករ៏ប្មងរត្វូអាបត្តិ
ឈរោោះការឈដករមួគ្មន  ។ ឈបើភកិ ខុប្ដលកាល យឈភទឈនាោះភ្ាកឈ់ ើង ឈឃើញរបការ
ប្បលក (ឈនាោះ) រប ់េ លនួឈេើយ មានឈ ចកដទីកុ ខតូ្ចចតិ្ ត គបបីរបាប់ដល់ភកិ ខុ
មួយរបូឈទៀត្កនុងឈពលយប់ប្ត្មដង, ភកិខុឈនាោះរត្ូវលួងឈោមភកិខុប្ដលកាល យ
ឈភទឈនាោះថា “ឈណាើ យចុោះ ឈោកកុុំេចូចតិ្ តឈ ើយ, ឈនោះជាឈទ រប ់វដ ដៈ
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ប៉ាុឈណាណ ោះ, រពោះ មាម  មពុទ ធកប៏ានរបទនផលូវទកុឈេើយ, ឈទោះជាភកិខុឬភកិ ខុន ី 
កឈ៏ោយ កម៏និជាងវឈីទ, ្ម៌ប្ដល្មមតាមនិបានកុំណត្,់ ផលូវ ួគប៌្ដល   
្មមតាមនិបានហាម” ដឈូចនោះ ។ 

 
វិធីបដ្បិត្តិនឹង្ភកិខកុាយាយរភទ្ 

 

កលុ៏ោះលួងឈោមរចួឈេើយ ភកិខុឈនាោះរត្ូវឈោលយ៉ាងឈនោះថា “ ម
គួរនាងនងឹឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុន,ី ចុោះភកិ ខុនណីាមួយប្ដលជា មាល ញ់ធាល ប់
ឈឃើញគ្មន មដងមាក លរប ់នាងមានប្ដរឬ ?” ។ ឈបើភកិ ខុនឈីនាោះមានពួកភកិខុន ី
របាកដដឈូចាន ោះ, គបបីរបាប់ថា “មាន”, ឈបើមនិមានឈទ គបបីរបាប់ថា “មនិ
មាន” ឈេើយរបាប់ភកិ ខុឈនាោះថា “ ូមឈោកមាច  ់ឈ្វើឈ ចកដ ីឈញ្ច្ង្ហគ ោះដល់េ ្ុ ុំ
រពោះករណុាផង, ចូរនា ុំេ ្ុ ុំរពោះករណុាឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុនឥី ូវឈនោះជាមុន
ចុោះ” ។ ភកិ ខុឈនាោះគបបនីា ុំភកិ ខុនឈីនាោះឈៅកាន ់មាន កភ់កិ ខុនទី ុំងឡាយប្ដលជា
 មាល ញ់ធាល ប់ឈឃើញគ្មន មដងមាក លរប ់នាង ឬជា មាល ញ់ធាល ប់ឈឃើញគ្មន មដង
មាក លរប ់េ លនួកប៏ាន ។ កក៏ាលប្ដលនងឹឈៅ មនិរត្ូវឈៅប្ត្មាន កឯ់ងឈទ, 
រត្ូវកានយ់កចឈងកៀងនងិឈឈើរចត្ ់ ឈោោះការបបួលគ្មន ឈចញ ឈៅរមួជាមួយ
នងឹភកិ ខុ ៤-៥ របូ ឈោយនយិយថា “ពួកឈយើងនងឹឈៅកានស់ាថ នទឈី ម្ ោះ  
ឯឈណាោះ” ។ ឈបើខ្នងឈរៅរ ុកមានវត្តឈៅឆ្ង យ, កម៏និរត្ូវអាបត្តកិ នុង
ចឈនាល ោះផលូវ ឈរោោះគ្មមន តរាបត្ត ិ (អាបត្តឈិរោោះឈ្វើដ ុំឈណើ រឆលងចឈនាល ោះរ ុកមួយ
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ប្ត្មាន កឯ់ង) នទបីារាបត្ត ិ (អាបត្តឈិរោោះឈៅកានឈ់រត្ើយ ទឹងប្ត្មាន កឯ់ង)      
រត្តវិបិបវាសាបត្ត ិ (អាបត្តឈិរោោះឈៅរបា ចាកគនគី្មន ក នុងឈពលរារត្បី្ត្មាន ក់
ឯង) នងិគណឱេយីនាបត្ត ិ (អាបត្តឈិរោោះលោះគណៈឈចាលឈៅប្ត្មាន ក់
ឯង) ។ លុោះឈៅដល់ មាន កភ់កិ ខុនឈីេើយ គបបីឈោលនងឹភកិ ខុនទី ុំងឈនាោះថា 
“នាងទ ុំងឡាយសាគ ល់ភកិ ខុឈ ម្ ោះឯឈណាោះឬឈទ ?” ភកិខុនទី ុំងឡាយឈឆលើយ
ថា “ករណុាឈោកមាច  ់ (សាគ ល់)” ។ ភកិខុឈនាោះគបបីឈោលថា ភកិខុឈនាោះ
កាល យឈភទេ លនួប្របឈៅជារ ីឈេើយ, ឥ ូវឈនោះ ូមនាងទ ុំងឡាយឈ្វើ
ឈ ចកដ ីឈញ្ច្ង្ហគ ោះដល់ភកិ ខុនឈីនោះផងចុោះ ។ ឈបើភកិ ខុនទី ុំងឈនាោះ ឈោលថា      
“លាឈេើយ ឈោកមាច  ់, ឥ ូវឈនោះ ូមបីពួកេ ្ុ ុំរពោះករណុាកន៏ងឹសាវ ្យយ, 
នងឹសាដ ប់្ម៌,  ូមឈោកមាច  ់នមិន តឈៅវញិចុោះ” ដឈូចនោះឈេើយឈ្វើឈ ចកដ ី
 ឈញ្ច្ង្ហគ ោះ, ប្ងមទ ុំងជាអនកឈរបា របាណ ជាលជជនិអីនកមានឈ ចកដ ី       
 ឈញ្ច្ង្ហគ ោះផង, ភកិខុនឈីនាោះមនិរត្ូវលោះឈចាលភកិខុនទី ុំងឈនាោះ ឈេើយឈៅកនុង
សាថ នទដីថ្ទឈ ើយ ។ ឈបើឈៅកម៏និរចួអុំពគី្មមន តរាបត្ត ិនទបីារាបត្ត ិរត្តវិបិប-
វាសាបត្ត ិនងិគណឱេយីនាបត្តបិ្ដរ ។ 

មួយឈទៀត្ រប ិនឈបើភកិ ខុនទី ុំងឈនាោះជាលជជនិ,ី ប្ត្មនិមានឈ ចកដ ី 
 ឈញ្ច្ង្ហគ ោះ, ភកិខុនឈីនាោះរប្មងបានឈដ ើមបីឈៅកនុងសាថ នទដីថ្ទ ។  ូមបីឈបើភកិ ខុន ី
ទ ុំងឈនាោះជាអលជជនិ ី (ឈពញមួយវត្ត), ប្ត្ឈ្វើឈ ចកដ ីឈញ្ច្ង្ហគ ោះ, ភកិខុនឈីនាោះ
រប្មងបានឈដ ើមបីលោះឈចាល ូមបីនវូភកិ ខុនទី ុំងឈនាោះ ឈេើយឈៅកនុងសាថ នទី
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ដថ្ទ ។ អាចារយពួកេ លោះឈោលថា “រប ិនឈបើភកិ ខុនទី ុំងឈនាោះជាលជជនិផីង 
មានឈ ចកដ ីឈញ្ច្ង្ហគ ោះផង, ប្ត្មនិប្មនជាញាត្,ិ មួយឈទៀត្ កនុងរ ុកជតិ្ ពួក
ភកិ ខុនដីថ្ទប្ដលជាញាត្កិម៏ាន ទ ុំងជាអនកផគត្ផ់ គងទ់ ុំនកុបរមុងផង, ភកិខុន ី
ឈនាោះនងឹឈៅកាន ់មាន កពួ់កភកិ ខុន ូីមបីទ ុំងឈនាោះ កគួ៏រ” ដឈូចនោះ ។ លុោះឈៅ
ដល់ឈេើយ រប ិនឈបើេ លនួឈៅបដបិត្តនិ ិស័យ (គឈឺៅកានយ់កន ិស័យ)  
 ូមបីក នុងកាលឈៅជាភកិខុ, ករ៏ត្ូវប្ត្កានយ់កន ិស័យកនុង មាន កភ់កិ ខុន ី
ប្ដល មគួរកុ ុំខ្នន, មាត្កិាកដ ី វនិយ័កដ ី ប្ដលឈរៀនមកឈេើយ កឈ៏ ម្ ោះថា
ឈរៀនលាឈេើយ, មនិមានឈេតុ្ប្ដលនងឹរត្ូវឈរៀនដប្ដលឈទៀត្ឈ ើយ ។ 
រប ិនឈបើ ូមបីក នុងកាលឈៅជាភកិខុ ភកិ ខុឈនាោះជាអនករគប់រគងបរ ័ិទ, 
កុលបុរត្ទ ុំងឡាយប្ដលបានឧប មបទរចួឈេើយ កនុង មាន កភ់កិ ខុឈនាោះ
ឯង កឈ៏ ម្ ោះថាឧប មបទលាឈេើយ, ប្ត្រត្ូវកានយ់កន ិស័យកនុង មាន ក់
អាចារយដថ្ទចុោះ ។  ូមបីពួកអឈន តវា ិកប្ដលអារ ័យឈៅនងឹឈោកកនុង
កាលមុន ករ៏ត្ូវកានយ់កន ិស័យកនុង មាន កអ់ាចារយដថ្ទប្ដរ ។  ូមបី
សាមឈណរប្ដលមានអាយុឈពញបរបូិណ៌ ករ៏ត្ូវកានយ់កឧបជាយ៍កនុង
 មាន កភ់កិ ខុដថ្ទប្ដរ ។ 
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វិធីបដ្បិត្តិកនុង្ររគឿង្បរកិាខាររផសង្ៗ 
 

មួយឈទៀត្ ថ្រត្ចវីរនងិបារត្ឯណា ប្ដលភកិខុកាល យឈភទឈនាោះបាន
អ្ោិឋ នទកុឈេើយកនុងកាលឈៅជាភកិខុ, ថ្រត្ចវីរនងិបារត្ឈនាោះ រប្មងោច់
អ្ោិឋ នឈៅវញិ, ភកិខុកាល យឈភទឈនាោះរត្ូវអ្ោិឋ នជាងមឈីទៀត្ ។ រត្ូវកានយ់ក
 ុំពត្ឈ់ចាមពុងនងិ ុំពត្ងូ់ត្ទកឹ ។ អត្ឈិរកចវីរកដ ី អត្ឈិរកបារត្កដឯីណា 
ប្ដលភកិខុឈនាោះបានឈ្វើវនិយកមមទកុោកឈ់េើយ, ចវីរនងិបារត្ ូមបីទ ុំង
អ ់ឈនាោះ រប្មងលោះវនិយកមមវញិ, ភកិខុកាល យឈភទឈនាោះរត្ូវឈ្វើជាងមឈីទៀត្ ។ 
 ូមបីឈភ ជជៈមានឈរបង ទកឹឃមុ ុំ នងិទកឹអុំឈៅ ប្ដលភកិខុឈនាោះបានទទលួ
របឈគនទកុជាឈដ ើម ករ៏ប្មងោចរ់បឈគនឈៅវញិ ។ រប ិនឈបើឈភទរត្ ប់
កនុងថ្ងងទ ី៧ តា ុំងអុំពថី្ងងប្ដលទទលួរបឈគនឈៅ, លុោះទទលួរបឈគនមដងឈទៀត្
ឈេើយ រប្មងគួរអ ់កាល ៧ ថ្ងង ។ ចុំប្ណកវត្ថុឯណាជារប ់ថ្នភកិ ខុដថ្ទ 
ភកិខុឈនាោះបានទទលួរបឈគនទកុកនុងកាលឈៅជាភកិខុ, វត្ថុឈនាោះមនិោចរ់បឈគន
ឈទ ។  ូមបីវត្ថុឯណាប្ដលជារប ់ទឈួៅដល់ភកិខុពរីរបូ ឈៅមនិទនប់ាន
ប្បងប្ចកគ្មន ទកុោកឈ់ៅឈ ើយ, ភកិ ខុជាបកត្ត្តរប្មងរកាវត្ថុឈនាោះទកុ (មនិ
ឲយោចរ់បឈគន) ។ ចុំប្ណកវត្ថុឯណាបានប្បងប្ចកគ្មន រចួឈេើយ ជារប ់ថ្ន
ភកិ ខុកាល យឈភទឈនាោះឯង, វត្ថុឈនាោះរប្មងោចរ់បឈគនឈៅវញិ ។  មពតិ្ដចូ
រពោះពុទ ធដកីា ប្ដលរពោះដម៏ានរពោះភាគរទងរ់តា ់ទកុកនុងគមពរីបរវិារៈដឈូចនោះ  
ថា ៖ 
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“ហត្េំ េធុ ផាណិត្ញ្ច ោបិ សបបឹ, 

 

សាេំ គហហ វ្ ោ និកខ ិហបយយ, 

 

អវតី្ិវហត្ត ស ត្ ោហហ, 

 

សត្ិ បចចហយ បរភិញុ្ជ នតសស អាបត្តិ, 

 

បញ្ហ ោ ហេសា កុសហេហិ ចិនតិ្”(១)។   

“ឧប មបន នទទលួឈរបង ទកឹឃមុ ុំ ទកឹអុំឈៅ នងិទកឹឈោោះថាល  ឈេើយ
ទកុោកឈ់ោយេ លនួឯង ទកុជាមនិទនក់ន លង ៧ ថ្ងងឈៅឈ ើយ កាលឈបើមាន
បចចយ័ឈេើយឆ្ន ់ រត្ូវអាបត្ត ិ របសាន ឈនោះ ពួកឈោកអនក ល្  ថ្វបានគតិ្
មកឈេើយ” ។ 

ប្មនពតិ្ រពោះពុទ ធវចនៈឈនោះ រពោះមានរពោះភាគរទងរ់តា ់ ុំឈៅយក
ការរត្ ប់ឈភទ ។ 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                    

១ វនិយ. បរ.ិ ១៣ / ៤០៦ ។ 
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ដ្ច្់របរគនររពាះរហត្ុ ៧ យ ាង្ 
 

ប្ដលឈ ម្ ោះថា ការទទលួរបឈគន រប្មងោចឈ់ៅវញិ (ឈរោោះឈេតុ្ ៧ 
យ៉ាងគ)ឺ ៖ 

េិង្គបរវិត្តហនន  ឈរោោះរត្ ប់ឈភទ ១,  
ោេកិរយិាយ  ឈរោោះឈ្វើមរណកាល ១,  
សិោខ ោបចចោខ ោហនន   ឈរោោះឈោលោ ិកាខ   

    (ការ ឹករប ់ភកិខុមនិរត្ូវបារាជកិ)១,  
ហីនាយាវត្តហនន   ឈរោោះវលិឈៅរកឈភទដឈ៏ថាកទប  

 (ការ ឹករប ់ភកិខុរត្ូវបារាជកិ) ១,  
អនបុសេបននសស ទ្ហនន ឈរោោះឲយដល់អនបុប មបន ន ១,  
អនហបកខ វសិសជ្ជហនន ឈរោោះលោះបងម់និមានអាល័យ ១,  
អចឆិនទិ វ្ ោ គហហណន ឈរោោះរត្ូវឈចារដឈណដើ មយកឈៅ ១ ។  
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ  ូមបីឈបើមានវត្ថុប្ដលបានទទលួរបឈគនទកុោក់

ឈេើយ ឈទោះជាចុំណិត្ ម៉ាកឈ៏ោយ, វត្ថុទ ុំងអ ់រប ់ភកិ ខុកាល យឈភទឈនាោះ 
រប្មងោចរ់បឈគនឈៅវញិ ។ មួយឈទៀត្ វត្ថុណាមួយប្ដលជារប ់ថ្នភកិ ខុន ី
ឈនាោះ ឈទោះបានទទលួរបឈគនរចួឈេើយ ឬមនិទនប់ានទទលួរបឈគនកឈ៏ោយ 
ប្ដលទកុោកក់នុងវហិាររប ់ភកិ ខុ, ភកិខុនឈីនាោះឯងជា្ុំឈលើវត្ថុទ ុំងអ ់, 
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គបបីឲយឈគនា ុំមកឈេើយកានយ់កចុោះ ។ ចុំប្ណកវត្ថុឯណាជារប ់ថាវរៈ 
ប្ដលជារប ់ថ្នភកិ ខុនឈីនាោះកនុងវហិាររប ់ភកិ ខុឈនោះ ឈទោះជាឈ នា នៈ ឬ
ឈដ ើមឈឈើប្ដលោ ុំទកុកឈ៏ោយ, នាងរបាថាន នងឹឲយវត្ថុទ ុំងឈនាោះដល់បុគគល
ណា, គបបីឲយដល់បុគគលឈនាោះចុោះ ។ បណាដ  មមត្ទិ ុំង ១៣ យ៉ាង  មមត្ ិ  
ឯណាប្ដលនាងបានកនុងកាលឈៅជាភកិខុ,  មមត្ឈិនាោះ រប្មងរមាង ប់ឈៅវញិ
ទ ុំងអ ់, ការកានយ់កឈ នា នៈកនុងថ្ងងចូលវ ាដ ុំបូង រប្មងរមាង ប់ឈៅ
វញិ ។ រប ិនឈបើនាងកានយ់កឈ នា នៈកនុងថ្ងងចូលវ ាឈរកាយរចួ
ឈេើយ ឈទើបឈភទរត្ ប់, ទ ុំងភកិ ខុ ងឃកម៏ានរបាថាន នងឹឲយោភប្ដលឈកើត្
ឈ ើងដល់នាងប្ដរ,  ងឃរត្ូវអបឈោកឲយ ។  

រប ិនឈបើឈភទរត្ ប់ឈពលប្ដលភកិខុក ុំពុងឈៅបរវិា  ឈដ ើមបីអាបត្តិ
ប្ដលបទិបា ុំងទកុប្ដលទឈួៅដល់ភកិខុនទី ុំងឡាយ, ពួកភកិ ខុនរីត្ូវឲយបកខ-
មានត្តប៉ាុឈណាណ ោះមដងឈទៀត្ ។ ឈបើឈភទរត្ ប់ឈពលប្ដលភកិខុក ុំពុងរបរពតឹ្ ត 
មានត្ត, ពួកភកិ ខុនរីត្ូវឲយបកខមានត្តដប្ដលឈទៀត្ ។ ឈបើឈភទរត្ ប់ឈពល
ប្ដលភកិខុបានរបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ, ពួកភកិ ខុនរីត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុោះ ។   
ឈបើកាលអកុ លវបិាកអ ់រលីងឈេើយ ឈទើបឈភទរត្ ប់វញិមដងឈទៀត្
កនុងកាលថ្នបកខមានត្ត, ពួកភកិ ខុរត្ូវឲយប្ត្មានត្ត ៦ រារត្បី៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឈបើភកិ ខុន ី
បានរបរពតឹ្ តបកខមានត្តរចួឈេើយ ឈទើបឈភទរត្ ប់, ពួកភកិ ខុរត្ូវឈ្វើអោា នកមម
ចុោះ ដឈូចនោះឯង ។ 
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 ូមបីក នុងឈរឿងរត្ ប់ឈភទរប ់ភកិ ខុនកី នុងលុំោប់ត្ឈៅ កគ៏បបីរជាប
វនិចិ ឆយ័ទ ុំងពួងតាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង ។ ចុំប្ណកឈ ចកដបី្បលក
គ្មន មានដចូត្ឈៅឈនោះ ៖ រប ិនឈបើកនុងឈវោជាភកិខុន ីមាន ចចរតិាត បត្តបិ្ដល
រត្ូវឈេើយបទិបា ុំងទកុ, មនិមានការឲយបរវិា ឈទ, ភកិខុទ ុំងឡាយរត្ូវឲយ 
ប្ត្មានត្ត ៦ រារត្បី៉ាុឈណាណ ោះ ។ ឈបើឈភទរត្ ប់ឈពលប្ដលភកិខុនកី ុំពុងរបរពតឹ្ ត
បកខមានត្ត, ឈ ចកដរីត្ូវការឈោយបកខមានត្តឈនាោះ មនិមានឈ ើយ, ភកិខុ
ទ ុំងឡាយរត្ូវឲយប្ត្មានត្ត ៦ រារត្ដីចូគ្មន  ។ ឈបើឈភទរត្ ប់ឈពលប្ដល
ភកិខុនរីបរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ, ភកិខុទ ុំងឡាយមនិបាចឲ់យមានត្តឈទៀត្ឈទ  
រត្ូវឈ្វើអោា នកមមចុោះ ។ ឈបើភកិ ខុទ ុំងឡាយមនិទនប់ានឲយមានត្តឈៅឈ ើយ  
ករ៏សាប់ប្ត្ឈភទរត្ ប់វញិឈទៀត្, ភកិខុនទី ុំងឡាយរត្ូវឲយបកខមានត្ត 
ដប្ដល ។ ឈបើភកិ ខុក ុំពុងប្ត្របរពតឹ្ តមានត្ត ៦ រារត្ ី ករ៏សាប់ប្ត្ឈភទរត្ ប់
វញិឈទៀត្, ភកិខុនទី ុំងឡាយរត្ូវឲយបកខមានត្តដចូគ្មន  ។ ប្ត្កាលឈបើភកិ ខុបាន
របរពតឹ្ តមានត្តរចួឈេើយ ឈទើបឈកើត្ការរត្ ប់ឈភទ ភកិ ខុនទី ុំងឡាយរត្ូវឈ្វើ
អោា នកមមចុោះ ។ មួយឈទៀត្ កាលឈបើឈភទរត្ ប់ដចូឈដ ើមវញិឈេើយ  ូមបី
េ លនួតា ុំងឈៅកនុងភាពជាភកិខុន ី អាបត្តទិ ុំងឡាយណាប្ដលរមាង ប់ឈៅឈេើយ
កនុងកាលមុន, អាបត្តទិ ុំងឡាយឈនាោះ កឈ៏ ម្ ោះថារមាង ប់លាឈេើយនុោ៎ះឯង ។ 
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[២៤៨] បនាទ ប់អុំពឈីនោះឈៅ េ ្ុ ុំនងឹ ប្មដងវត្តរប ់ភកិ ខុអនកឈៅបរវិា 
ជាឈដ ើមត្ឈៅ ៖(១) បារវិា ិកភកិខុជាឧបជាយ៍មនិរត្ូវឲយឧប មបទ, ប៉ាុប្ន ត
ឈបើបានោកវ់ត្តឈចញឈេើយ នងឹឲយឧប មបទ កគួ៏រ ។ ទ ុំងមនិរត្ូវឈ្វើជា
អាចារយ ូ្យកមមវាចា, កាលឈបើគ្មម នភកិ ខុដថ្ទ ភកិ ខុឈនាោះបានោកវ់ត្តឈចញ
ឈេើយ នងឹ ូ្យកមមវាចាកគួ៏រ ។ មនិរត្ូវឲយន ិស័យដល់ពួកភកិខុជា        
អាគន តកុៈ ។  ូមបីពួកភកិ ខុណាបានកានយ់កន ិស័យតាមរបរកត្ឈីៅ 
ឈេើយ, រត្ូវរបាប់ភកិ ខុអ ់ឈនាោះថា “េ ្ុ ុំក ុំពុងឈ្វើវនិយកមម, រត្ូវពួកឈោក
កានយ់កន ិស័យកនុង មាន កថ់្នរពោះឈងរៈឈ ម្ ោះឯឈណាោះចុោះ, កុ ុំមកឈ្វើវត្ត
ដល់េ ្ុ ុំឈ ើយ, ឈវោចូលរ ុកកុ ុំមកោេ្ុ ុំឈ ើយ” ។ ឈបើ ូមបីបានរបាប់
យ៉ាងឈនោះឈេើយ ពួកន ិសិត្ឈគឈៅប្ត្ឈ្វើ,  ូមបីកាលពួកន ិសិត្ឈៅប្ត្ឈ្វើ
ឈទៀត្ ចាប់តា ុំងអុំពកីាលប្ដលបានហាមរចួឈេើយ បារវិា ិកភកិខុឈនាោះមនិ
រត្ូវអាបត្តឈិ ើយ ។ បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវទទលួ ូមបីសាមឈណរឯឈទៀត្, 
ទកុជាសាមឈណរប្ដលេ លនួជាឧបជាយ៍ទទលួទកុឈេើយ ករ៏ត្ូវរបាប់ថា “េ ្ុ ុំ
ក ុំពុងឈ្វើវនិយកមម, ពួកឈោកកុុំមកឈ្វើវត្តដល់េ ្ុ ុំឈ ើយ, ឈវោចូលរ ុកកុ ុំ
មកោេ្ុ ុំឈ ើយ” ។ ឈបើ ូមបីបានរបាប់យ៉ាងឈនោះឈេើយ ពួកសាមឈណរឈគ
ឈៅប្ត្ឈ្វើ,  ូមបីកាលពួកសាមឈណរឈៅប្ត្ឈ្វើឈទៀត្ ចាប់តា ុំងអុំពកីាល
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២០៣-២១១ ។ សមនត. ៣ / ៤២០-៤៣២ ។ 



 

309  
 

បារវិាសិកវតតកថា 

ប្ដលបានហាមរចួឈេើយ បារវិា ិកភកិខុឈនាោះមនិរត្ូវអាបត្តឈិ ើយ ។ មនិ
រត្ូវទទលួការ ន មត្េិ លនួជាអនករបឈៅភកិខុន,ី ឈបើទកុជា ងឃបាន ន មត្ិ
ឈេើយ កម៏និរត្ូវរបឈៅភកិខុន,ី ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុឈនាោះ គបបី
របាប់ដល់ភកិ ខុ ងឃថា “បពរិត្ឈោកមាច  ់ទ ុំងឡាយដច៏ឈរមើន េ ្ុ ុំក ុំពុងឈ្វើ   
វនិយកមម, ឈោកទ ុំងឡាយចូរដងឹភកិ ខុអនករបឈៅភកិខុនចុីោះ” ។ ឬគបបី
របគល់ភារៈដល់ភកិ ខុអនកអាចកប៏ាន ។ ឬកគ៏បបីរបាប់ភកិ ខុនទី ុំងឡាយប្ដល
នា ុំគ្មន មកថា “នាងទ ុំងឡាយចូរឈៅកាន ់មាន ក ់ងឃ,  ងឃនងឹដងឹភកិ ខុ
អនកឲយឱវាទដល់នាងទ ុំងឡាយ” ឬគបបីរបាប់ថា “េ ្ុ ុំក ុំពុងឈ្វើវនិយកមម, 
នាងទ ុំងឡាយចូរឈៅកាន ់មាន កថ់្នភកិ ខុឈ ម្ ោះឯឈណាោះចុោះ, ឈោកនងឹឲយ  
ឱវាទដល់នាងទ ុំងឡាយ” ។ 

 ងឃឲយបរវិា ចុំឈោោះអាបត្តណិា, មនិឲយរត្ូវអាបត្តឈិនាោះឈទៀត្, ឬ
អាបត្តដិថ្ទរបប្េលគ្មន នងឹអាបត្តឈិនាោះ ឬរត្ូវអាបត្តបិ្ដល្ងនជ់ាងអាបត្តិ
ឈនាោះ, មនិរត្ូវត្ោិះឈដៀលកមម, មនិរត្ូវត្ោិះឈដៀលពួកភកិខុអនកឈ្វើកមម, មនិរត្ូវ
ហាមឧឈបា ងដល់ភកិខុជាបកត្ត្ត, មនិរត្ូវហាមបវារណា, មនិរត្ូវឈ្វើជា
អនកមានមាត្ោ់កយ (កនុងអ្កិរណ៍ឈនាោះ) ឈដ ើមបីរបឈយជនដ៍ល់ការកងវល់ 
ឬឈដ ើមបីរបឈយជនដ៍ល់ការឈកាោះឈៅេ លនួ ។ ប្មនពតិ្ បារវិា ិកភកិខុ     
កាលប្ដលនងឹឈ្វើឈដ ើមបីរបឈយជនដ៍ល់ការកងវល់ រប្មងឈ្វើយ៉ាងឈនោះថា  
“េ ្ុ ុំនងឹឈ្វើឈោកដម៏ានអាយុឲយជាអនកមានមាត្ោ់កយកនុងឈរឿងកដឈីនោះ, ឈោក



 

 

310    គរកុាបតតវិុោឌ នវនិចិឆយកថា 

កុ ុំបានឈចៀ ឈចញចាកអាវា ឈនោះ ូមបីប្ត្មួយជុំហានឈ ើយ ដរាបដល់
ឈវោប្ដលអ្កិរណ៍ឈនាោះឈៅមនិទនរ់មាង ប់”, កាលប្ដលនងឹឈ្វើឈដ ើមបី
របឈយជនដ៍ល់ការឈកាោះឈៅេ លនួ រប្មងឈ្វើយ៉ាងឈនោះថា “េ ្ុ ុំនងឹឈ្វើឈោកឲយ
ជាអនកមានមាត្ោ់កយ (កនុងអ្កិរណ៍ឈនោះ), ឈោកចូរមក ចូរឈៅចុំឈោោះមុេ
រពោះវនិយ័្រជាមួយនងឹេ ្ុ ុំ”, បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវឈ្វើជាអនកមានមាត្ោ់កយ
 ូមបីទ ុំងពរីយ៉ាងឈនាោះ ។ មនិរត្ូវទទលួនាទជីា្ុំកនុងវត្ត, គមឺនិរត្ូវជាអនក
 ប្មដងបាត្ឈិមាកខ ឬជាអនកអារា្នាឲយ ប្មដង្ម៌, ទ ុំងមនិរត្ូវឈ្វើការង្ហរ
ជាប់ឈោយភាពជា្ុំ  ូមបីឈោយអុំណាច មមត្យិ៉ាងណាមួយកនុង មមត្ិ
ទ ុំង ១៣ យ៉ាង, មនិរត្ូវឲយឈ្វើឱកា ដល់ភកិខុជាបកត្ត្តយ៉ាងឈនោះថា “ ូម
ឈោកដម៏ានអាយុឈ្វើឱកា ដល់េ ្ុ ុំ, េ ្ុ ុំមានឈរឿងចងន់យិយនងឹឈោក”, 
មនិរត្ូវឈចាទឈគឈោយវត្ថុ ឬឈោយអាបត្ត,ិ មនិរត្ូវរ ុំលឹកឈគឈោយោកយថា 
“ឈនោះជាឈទ រប ់ឈោកឬ”, មនិរត្ូវជួយគ្មន នងិគ្មន ឲយឈ្វើការឈ ល្ ោះនងឹ
ពួកភកិ ខុផងគ្មន , ឈបើជារពោះ ងឃឈត្ថរ មនិរត្ូវឈដ ើរមុេ មនិរត្ូវអងគុយ (មុេ) 
ភកិ ខុជាបកត្ត្ត, រត្ូវលោះឧបចារៈ ១២ េត្ថឈចញ ឈេើយឈដ ើរឈៅនងិអងគុយប្ត្
មាន កឯ់ងប៉ាុឈណាណ ោះ, ទឱីកា ឯណាប្ដលជាទបីុំផុត្ថ្នទអីងគុយ ជាទបីុំផុត្ថ្ន
ទឈីដក ជាទបីុំផុត្ថ្នលុំឈៅរប ់ ងឃៗ រត្ូវរបគល់ឲយទឱីកា ឈនាោះដល់
បារវិា ិកភកិខុឈនាោះចុោះ ។  
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កនុងទឱីកា ប្ដលជាទបីុំផុត្ថ្នទអីងគុយជាឈដ ើមឈនាោះ ប្ដលឈ ម្ ោះថា 
ទឱីកា ជាទបីុំផុត្ថ្នទអីងគុយ បានដល់ អា នៈ (ទអីងគុយ) រប ់រពោះ
 ងឃនវកកនុងឈរាងភត្តជាឈដ ើម,  ងឃរត្ូវរបគល់ឲយអា នៈចុងបងា ់
ឈនាោះដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះចុោះ, បារវិា ិកភកិខុឈនាោះរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈ
ឈនាោះ ។ ប្ដលឈ ម្ ោះថា ទឱីកា ជាទបីុំផុត្ថ្នទឈីដក បានដល់ ទឈីដកចុង
បងា ់ គ ឺ ប្រគឬតា ុំងប្ដលអារកកជ់ាងឈគ ។ ប្មនពតិ្ បារវិា ិកភកិខុឈនោះ 
រប្មងមនិបានឈដ ើមបីកានយ់កទឈីដកកនុងទបី្ដលដល់ រមាប់េ លនួតាមលុំោប់
វ ាឈ ើយ, ប្ត្ទឈីដកប្ដលអារកកប់្ដលត្ាញឈោយឈដដ នងិវលលិជាឈដ ើម 
មានរបឡាកឈ់ោយអាចម៍ ឈងកើច ប្ដល ល់ពទីឈីដកប្ដលភកិខុទ ុំងពួង
ឈរជើ ឈរ ើ កានយ់កឈេើយ  ងឃរត្ូវរបគល់ឲយដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះ 
ចុោះ ។ កទ៏ឈីដកយ៉ាងណា,  ូមបីអាវា ជាទឈីៅកយ៏៉ាងឈនាោះប្ដរ  រប្មងមនិ
គួរដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះ កនុងទបី្ដលដល់ រមាប់េ លនួតាមលុំោប់វ ា, 
ប្ត្បណណសាោប្ដលមានថ្ផទឈរចើនឈោយ្ូលី ឈពញឈៅឈោយអាចម៍
របឈចៀវនងិកណដុ រ ប្ដល ល់ពទីឈីៅប្ដលភកិខុទ ុំងពួងឈរជើ ឈរ ើ កាន់
យកឈេើយ  ងឃរត្ូវរបគល់ឲយដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះចុោះ ។ ឈបើភកិ ខុជា 
បកត្ត្តទ ុំងអ ់ជារកុ ខមូលិកឬអឈោា កា ិក មនិចូលទរីបកប់ា ុំង, អាវា 
 ូមបីទ ុំងអ ់ ឈ ម្ ោះថាជាអាវា ប្ដលភកិខុទ ុំងឈនាោះលោះឈចាលឈេើយ, 
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បណាដ អាវា ទ ុំងឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុរត្ូវការអាវា ណា, រប្មងបាន
អាវា ឈនាោះ (គរឺប្មងបានតាមប្ដលេ លនួរត្ូវការ) ។ 

កនុងថ្ងងវ សូបនាយកិា បារវិា ិកភកិខុរប្មងបានឈដ ើមបីឈរកនុង
ចុំឈេៀងមាខ ង(១) ឈេើយទទលួបចចយ័(២) តាមលុំោប់វ ា, ប្ត្មនិបាន 
ឈដ ើមបីកានយ់កឈ នា នៈឈ ើយ, បារវិា ិកភកិខុអនករបាថាន នងឹកានយ់ក
ឈ នា នៈប្ដលមាន ុំពត្ច់ុំណា ុំវ ាជានចិច គបបីោកវ់ត្តឈចញឈេើយ
 ឹមកានយ់កចុោះ ។ បារវិា ិកភកិខុបានទទលួនមិន តឈគកនុងទថី្នជនជាញាត្ិ
នងិជនបវារណាថា “ ូមឈោកមាច  ់នា ុំភកិ ខុមានរបមាណប៉ាុឈណណោះមក” 
ឈេើយឈៅបបួលយ៉ាងឈនោះថា “បពរិត្ឈោកមាច  ់ទ ុំងឡាយដច៏ឈរមើន 
រត្កូលឈ ម្ ោះឯឈណាោះនមិន តភកិ ខុទ ុំងឡាយ,  ូមឈោកមាច  ់ទ ុំងឡាយ
នមិន តមកចុោះ, ពួកឈយើងនងឹឈៅកនុងទឈីនាោះ” ដឈូចនោះឈេើយ មនិរត្ូវ (ឈ្វើ) ភកិ ខុ
ទ ុំងឡាយ (ជាបកត្ត្ត) ឲយជាបុឈរ មណៈ ( មណៈឈដ ើរមុេ) ឬបចាឆ -
 មណៈ ( មណៈឈដ ើរឈរកាយ) ចូលឈៅកានរ់ត្កូលទ ុំងឡាយឈទ, ប៉ាុប្ន ត
ថា  មគួរនងឹឈោលឈោយបរយិយថ្នរពោះវនិយ័យ៉ាងឈនោះថា “បពរិត្
ឈោកមាច  ់ដច៏ឈរមើនទ ុំងឡាយ មន ុសទ ុំងឡាយកនុងរ ុកឈ ម្ ោះ         
ឯឈណាោះ របាថាន ដ ុំឈណើ រមករប ់ភកិខុទ ុំងឡាយ, ឈបើឈោកមាច  ់ទ ុំងឡាយ
                                                                                    

១ គលឺោះជួរឈរហៅខាងហរកាយភកិាទំុងឡាយ ។  
២ សំហៅយកោភរបស់ភកិាុអនកហៅចាំវសា ។       
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គបបីឈ្វើឈ ចកដ ីឈញ្ច្ង្ហគ ោះដល់មន ុសទ ុំងឈនាោះ ជាការរបថ្ពឈពកណា ់” ។ 
កាលឈបើបារវិា ិកភកិខុ្ុញរទនន់ងឹការរបាប់វត្ត ដល់ភកិ ខុទ ុំងឡាយប្ដល
មកឈេើយៗ មនិរត្ូវ មាទនអារចញ ិក្ុត្ងគឈ ើយ ។ អារចញ ិក្ុត្ងគឈនាោះ 
 ូមបីភកិ ខុណា មាទនឈេើយតាមរបរកត្,ី ភកិ ខុឈនាោះគបបីបបួលភកិខុជា
គរមប់ពរីទទលួអរណុកនុងថ្រព, គមឺនិរត្ូវឈៅតាមទុំឈនើងេ លនួឯងឈ ើយ ។       
មួយឈទៀត្ កាលឈបើបារវិា ិកភកិខុ្ុញរទនច់ុំឈោោះការអងគុយឈលើអា នៈ
ចុងបងា ់កនុងឈរាងភត្តជាឈដ ើម កម៏និរត្ូវ មាទន ូមបីនវូបណិឌ បាត្កិ-
្ុត្ងគឈ ើយ ។ ប្ត្ភកិ ខុណាជាអនករបរពតឹ្ តបណិឌ បាត្តាមរបរកត្,ី មនិមាន
ការហាមឃាត្ដ់ល់ភកិ ខុឈនាោះឈ ើយ, មួយឈទៀត្ មនិរត្ូវឲយឈគនា ុំចង្ហា ន់
បណិឌ បាត្មក (ឈដ ើមបីេ លនួ) ឈរោោះបចចយ័ឈនាោះ ឈោយគតិ្ថា “ជនទ ុំងឡាយ
កុុំដងឹ (ឈរឿង) អញឈ ើយ” ។          

បារវិា ិកភកិខុជាអនកមានភត្តប្ដលឈគនា ុំមកឈេើយ អងគុយឆ្នក់នុងវត្ត
នុោ៎ះឯង ឈោយគុំនតិ្ថា “អញនងឹរាប់រារត្ទី ុំងឡាយ, កាលឈបើអញឈចញ
ឈៅ (បណិឌ បាត្) នងឹរបទោះភកិ ខុ (ក នុងរ ុក) កាលឈបើអញមនិរបាប់នងឹោច់
រារត្”ី ដឈូចនោះ មនិរត្វូឲយឈគនា ុំចង្ហា នប់ណិឌ បាត្មកឈោយឈេតុ្ឈនោះឈ ើយ, 
មួយឈទៀត្ ទកុជាឈរបើឲយពួកសាមឈណរចមានិឈេើយឆ្នក់នុងវត្តឈោយ
អ្យរ ័យឈនោះថា “ ូមបីភកិ ខុមួយរបូកុ ុំដងឹអញឈសាោះឈ ើយ” ដឈូចនោះកម៏និ
បាន, បារវិា ិកភកិខុឈនាោះរត្ូវប្ត្ចូលរ ុកឈដ ើមបីបណិឌ បាត្កុុំខ្នន ។ ប៉ាុប្ន ត 
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ឈបើបារវិា ិកភកិខុប្ដលមានជុំង ឺ ឬអនកេ វល់ខ្នវ យកនុងនវកមម នងិកចិ ចរប ់ 
អាចារយឬឧបជាយ៍ជាឈដ ើម នងឹឈៅកនុងវត្តនុោ៎ះឯងកគួ៏រ ។ 

ករ៏ប ិនឈបើភកិ ខុជាឈរចើនរយរបូរតាចឈ់ៅកនុងរ ុក, បារវិា ិកភកិខុមនិ
អាចនងឹរបាប់បាន, គួរឈដ ើមបីឈៅកានគ់្មមកាវា  ឈេើយឈៅកនុងទថី្នភកិ ខុ
ជា ភាគគ្មន ចុោះ ។ ឈរោោះរពោះមានរពោះភាគរទងរ់តា ់ទកុដឈូចនោះថា ៖  

 

“បារវិាសិហកន ភិកខ ហវ ភិកខ ុនា អាគនតហុកន អាហរាហចត្ព្វ ំ, 

អាគនតកុសស អាហរាហចត្ព្វ ំ, ឧហបាសហេ អាហរាហចត្ព្វ ំ, បវារណាយ     

អាហរាហចត្ព្វ ំ, សហច គិលាហនា ហោត្ិ, េហូត្នបិ អាហរាហចត្ព្វ ំ”,(១)  
“មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ បារវិា ិកភកិខុជាអាគន តកុៈរត្ូវរបាប់ (ដល់ភកិ ខុ

ទ ុំងឡាយកនុងវត្ត), រត្ូវរបាប់ដល់អាគន តកុភកិ ខុ (ប្ដលមកដល់កប្ន លងេ លនួ), 
រត្ូវរបាប់កនុងថ្ងងឧឈបា ង, រត្ូវរបាប់កនុងថ្ងងបវារណា, ឈបើមានជុំង ឺ (មនិ
អាចនងឹឈៅបាន) ឈរបើបឈរមើឈៅរបាប់កប៏ាន”,  

ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុជាអាគន តកុៈឈៅកានវ់ត្តណាមួយ
ឈេើយ រត្ូវរបាប់ដល់ភកិ ខុទ ុំងឡាយកនុងវត្តឈនាោះ ។ រប ិនឈបើឈឃើញភកិខុ
ទ ុំងអ ់ឈៅកនុងទជីាមួយគ្មន , រត្ូវឈររបាប់កនុងទជីាមួយគ្មន ប្ត្មដង ។ ឈបើ
ភកិ ខុទ ុំងឡាយឈៅឈផសងៗ គ្មន តាមគល់ឈឈើជាឈដ ើម, រត្ូវឈៅរបាប់កនុងទី
ឈនាោះៗ, កាលប្កលងមនិរបាប់ជារត្តឈិច ឆទ (ោចរ់ារត្)ី ផង, រត្ូវអាបត្តទិកុ កដ
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២០៥ ។ 



 

315 
 

បារវិាសិកវតតកថា 

ឈរោោះវត្តឈភទ (ប្បកធាល យវត្ត) ផង ។ ឈបើគនរ់កឈមើលមនិឈឃើញភកិខុពួកេ លោះ, 
រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទឈទ ។ 

បារវិា ិកភកិខុរត្ូវរបាប់ ូមបីដល់អាគន តកុភកិ ខុមួយរបូ ឬឈរចើនរបូ
ប្ដលមកកានវ់ហិារជាទឈីៅរប ់េ លនួ តាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយនុោ៎ះឯង, 
មួយឈទៀត្  ូមបីរត្តឈិច ឆទនងិវត្តឈភទ កនុងអ្កិារឈោលអុំពកីាររបាប់វត្ត
ដល់អាគន តកុភកិ ខុឈនោះ កគ៏បបីរជាបតាមនយ័ប្ដលឈោលឈេើយដចូគ្មន  ។   
ឈបើពួកអាគន តកុភកិ ខុ រមាកមួយប្ភលត្ ឬមនិ រមាកទល់ប្ត្ឈសាោះ ឈដ ើរឈៅ
តាមកណាដ លថ្នវត្ត, បារវិា ិកភកិខុរត្ូវរបាប់ ូមបីដល់ពួកអាគន តកុភកិ ខុ
ទ ុំងឈនាោះ ។ ឈបើពួកអាគន តកុភកិ ខុឈដ ើរឈៅឈពលប្ដលបារវិា ិកភកិខុឈនាោះមនិ
ដងឹនុោ៎ះឯង, ប្ត្បារវិា ិកភកិខុឈនោះឈទើបដងឹកនុងឈវោប្ដលពួកអាគន តកុភកិ ខុ 
ឈដ ើរេួ ឈៅឈេើយ, បារវិា ិកភកិខុរត្ូវឈៅរបាប់, កាលមនិអាចនងឹឈៅឲយ
ទនឬ់របកា ឲយឮបាន រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះ
វត្តឈភទឈទ ។ ចុំប្ណកឯពួកអាគន តកុភកិ ខុណា មនិបានចូលឈៅខ្នងកនុងវត្ត 
រគ្មនប់្ត្្នចូលឧបចារ ីមាឈេើយឈដ ើរេួ ឈៅ, ទ ុំងបារវិា ិកភកិខុ
ឈនោះ កប៏ានឮ ុំឈ ងឆរត្(១) ឬ ុំឈ ងកាក ឬក ៏ុំឈ ងកណាដ  ់ រប ់
ពួកអាគន តកុភកិ ខុទ ុំងឈនាោះ ឈេើយដងឹថាជាអាគន តកុៈ, បារវិា ិកភកិខុរត្ូវឈៅ
                                                                                    

១ រតង់បាលីថា “ឆតតស ទំ សំហឡងឆរត” ហនោះ តមមតអិាចារយសលោះថាគួរម្ននរបូជា “ឆ ទស ទំ 
សំហឡងហភើ សំហឡងកអួត ឬសំហឡងហតអ ើក” ដហូចនោះវញិ ។ 
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របាប់,  ូមបីកាលបារវិា ិកភកិខុដងឹកនុងឈវោប្ដលពួកអាគន តកុភកិ ខុឈៅ
ឈេើយ ករ៏ត្ូវតាមឈៅរបាប់ឲយខ្នងប្ត្បាន, កាលមនិអាចនងឹឈៅឲយទន់
បាន រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្វូអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទឈទ ។  ូមបី
អាគន តកុភកិ ខុណាមកកនុងឈវោយប់ ឈេើយឈៅកនុងឈវោយប់នុោ៎ះឯង,  ូមបី
អាគន តកុភកិ ខុឈនាោះ ករ៏ប្មងឈ្វើឲយោចរ់ារត្ដីល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះប្ដរ, ប្ត្
ឈរោោះមនិដងឹ ឈទើបមនិមានអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទ ។ កនុង កុរនុ ទ ីឈោលថា 
“ឈបើមនិដងឹឈេើយឈ្វើអោា នកមម, អោា នកមមឈនាោះ ឈ ម្ ោះថា មនិបានឈ្វើ
ឈោយពតិ្”, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ភកិខុគបបីរាប់រារត្ទី ុំងឡាយឲយឈលើ ទកុ 
ឈេើយ ឹមឈ្វើអោា នកមមចុោះ ។ ឈនោះជាអបណណកបដបិទ គឈឺ ចកដរីបត្បិត្តិ
មនិឈចោះេ ុ ។ 

បារវិា ិកភកិខុឈឃើញភកិខុឈៅឈោយទកូកនុង ទឹងជាឈដ ើមកដ ី ឈរឈៅ
រត្ងឈ់រត្ើយមាខ ងកដ ីឈហាោះឈៅឰដអ៏ាកា កដ ីឈរឈៅកនុងទឆី្ង យមានថ្ផទភនុំនងិ
ថ្រពជាឈដ ើមកដ ី ឈបើមានឈ ចកដកី ុំណត្ប់ានថា “ជាភកិខុ”, រត្ូវឈៅរបាប់ឈោយ
ទកូជាឈដ ើមកប៏ាន ឈ្វើ ុំឈ ងខ្នល ុំងរបាប់កប៏ាន របញាប់តាមឈៅរបាប់ក ៏
បាន, កាលមនិរបាប់ជារត្តឈិច ឆទផង រត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង ។ 
រប ិនឈបើបារវិា ិកភកិខុទកុជាកាលពយយមឈេើយ កម៏និអាចនងឹឈៅឲយ
ទនឬ់របកា ឲយឮបាន, រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះ
វត្តឈភទឈទ ។ ចុំប្ណកខ្នងរពោះ ងឃឈ នាភយឈត្ថរឈោលឈោយអុំណាច  
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វ ័ិយនងិអវ ័ិយថា “បានឮថា កាលមនិរបាប់កនុងវ ័ិយ (ប្ដលនងឹ
របាប់បាន) ជារត្តឈិច ឆទផង រត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង, ប្ត្កនុង         
អវ ័ិយមនិមាន (រត្តឈិច ឆទនងិវត្តឈភទ)  ូមបីទ ុំងពរី” ។ រពោះករវកី-        
ត្ ិសឈត្ថរឈោលថា “ឈ ចកដកី ុំណត្ប់ានថា ‘អនកឈនោះជា មណៈ’ ប៉ាុឈណាណ ោះ
ជារបមាណ ។ ឈបើ ូមបីមនិប្មនជាវ ័ិយ, មនិមានអាបត្តទិកុ កដឈរោោះ     
វត្តឈភទប៉ាុឈណាណ ោះ, ប្ត្គងជ់ារត្តឈិច ឆទពតិ្” ។ 

កនុងថ្ងងឧឈបា ង ពួកអាគន តកុភកិ ខុ រប្មងមកឈោយតា ុំងចតិ្តថា “ពួក
ឈយើងនងឹទនឧ់ឈបា ង”,  ូមបីកាលឈៅឈោយឫទ ធ ិដងឹថាជាថ្ងងឧឈបា ង 
រប្មងចុោះឈ្វើឧឈបា ងកមម, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុរត្ូវរបាប់ ូមបី
ក នុងថ្ងងឧឈបា ងឈដ ើមបីជរមោះពួកអាគន តកុភកិ ខុ ។  ូមបីក នុងថ្ងងបវារណា ក៏
មាននយ័ឈនោះដចូគ្មន  ។ (ឈបើ) ភកិ ខុមានជុំងមឺនិអាចនងឹឈៅបាន រត្ូវបចជូ នភកិ ខុ
ឲយឈៅរបាប់, ប្ត្នងឹបចជូ នអនបុ មបន នឈៅ មនិគួរឈ ើយ ។ 

បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវឈចញចាកអាវា ឬអនាវា ប្ដលមានភកិខុឈៅ
កានអ់ាវា ឬអនាវា ប្ដលមនិមានភកិខុ ឬមានភកិខុមាន ុំវា ឈផសងៗ  
គ្មន ឈទ ឈវៀរប្លងប្ត្មានភកិខុជាបកត្ត្ត ឈវៀរប្លងប្ត្មានការអន តរាយ ។  
ប្មនពតិ្ កនុងអាវា ណា ូមបីប្ត្ភកិ ខុមួយរបូកម៏និមាន, បារវិា ិកភកិខុមនិ
រត្ូវឈៅឈៅកនុងអាវា ឈនាោះឈទ ។ ឈរោោះថា រារត្បី្ដលេ លនួឈៅឈេើយកនុង
អាវា ទឈទឈនាោះ ជារារត្បី្ដលមនិលមមឲយរាប់បាន ។ ប្ត្កាលឈបើមាន   
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ការអន តរាយ ១០ យ៉ាង ឈបើទកុជារារត្ទី ុំងឡាយនងឹមនិលមមឲយរាប់បាន, 
បារវិា ិកភកិខុករ៏ត្ូវឈចញឈៅឈដ ើមបផុីត្អុំពកីារអន តរាយពតិ្ ។ ឈរោោះឈេតុ្
ឈនាោះ បានជារពោះមានរពោះភាគរទងរ់តា ់ថា “ឈវៀរប្លងប្ត្មានការ
អន តរាយ” ដឈូចនោះ ។ បារវិា ិកភកិខុមនិគួរឈ្វើវនិយកមមជាមួយនងឹពួកភកិ ខុ 
មាន ុំវា ឈផសងៗ គ្មន ឈទ,  ូមបីឈរោោះមនិរបាប់ដល់ពួកភកិ ខុមាន ុំវា 
ឈផសងៗ គ្មន ទ ុំងឈនាោះ រត្តឈិច ឆទករ៏ប្មងមនិមាន, អាវា ឈនាោះ ប្មងទកុដចូជា
អាវា ប្ដលមនិមានភកិខុនុោ៎ះឯង ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បានជារពោះមានរពោះ
ភាគរទងរ់តា ់ថា “ឬអាវា ប្ដលមានភកិខុមាន ុំវា ឈផសងៗ គ្មន ”  
ដឈូចនោះ ។ 

បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវឈៅកនុងអាវា  ឬអនាវា ប្ដលមានដ ុំបូល
មួយជាមួយនងឹភកិ ខុជាបកត្ត្តឈទ ។ កនុងឈរឿងឈនាោះ ឈ នា នៈប្ដលឈគឈ្វើ
 រមាប់ទកុឈៅ ឈ ម្ ោះថា អាវា  ។ សាថ នទមីានជាឈដ ើមយ៉ាងឈនោះគ ឺ      
ផ ទោះឈចត្យិ ផទោះឈោ្រិពកឹស រាន រមាប់ទកុអុំឈបា  រាន រមាប់ទកុឧ  
ឈរាងទកឹ វចចកុដ ិ (បងគន)់ ឈកាល ងទវ រ ឈ ម្ ោះថា អនាវា  ។ កនុង មហាបចចរ ី
ឈោលថា “ភកិខុប្ដល ងឃឈលើកវត្តឈេើយ រប្មងមនិបានឈដ ើមបីឈៅកនុង      
ឱកា ទ ុំងឈនោះឱកា ណាមួយ ប្ដលមានដ ុំបូលប្ត្មួយកុំណត្ឈ់ោយទី
រ កចុ់ោះថ្នទកឹអុំព ីុំយប, ប្ត្បារវិា ិកភកិខុរប្មង មនិបានឈដ ើមបីឈៅឰដ៏
ខ្នងកនុងអាវា ប៉ាុឈណាណ ោះ” ។ កនុង មហាអដ ឋកថា ឈោលឈោយមនិប្បលកគ្មន ថា 
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“ការឈៅឈនាោះរទងហ់ាមឈោយ ុំយប (កុដ)ិ” ។ ចុំប្ណកកនុង កុរនុ ទ ីឈោល
ថា “ការប្ដលបារវិា ិកភកិខុនងិភកិ ខុប្ដល ងឃឈលើកវត្ត ឈៅរមួជាមួយនងឹ
ភកិ ខុជាបកត្ត្តកនុងទរីបកឈ់ោយឈរគឿងរបក ់ ៥ យ៉ាងទ ុំងប៉ាុឈណណោះឈនោះ រទង់
ហាមឈោយ ុំយប (កុដ)ិ” ដឈូចនោះ ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុមនិ 
គួរឈៅកនុងទឱីកា ប្ដលមានដ ុំបូលមួយ  ូមបីមានឧបចារៈឈផសងគ្មន ក៏
ឈោយ ។ ករ៏ប ិនឈបើកាលភកិខុជាបកត្ត្ត ូមបីឧប មបទកនុងថ្ងងឈនាោះ 
ទកុជាចូលឈៅឈដកមុនឈេើយ កនុងទឱីកា ប្ដលមានដ ុំបូលប្ត្មួយឈនោះ   
បារវិា ិកភកិខុ ូមបីមានវ ា ៦០ កាលចូលឈៅខ្នងឈរកាយ ដងឹឈេើយ
ឈៅប្ត្ឈដក, ជារត្តឈិច ឆទផង រត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង, កាលឈបើមនិ
ដងឹ រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទឈទ ។ ប្ត្
រប ិនឈបើកាលបារវិា ិកភកិខុឈនាោះឈដក (មុន) ឈេើយ ភកិខុជាបកត្ត្តឈទើប
ចូលឈៅឈដកខ្នងឈរកាយ, ទ ុំងបារវិា ិកភកិខុកដ៏ងឹ, ជារត្តឈិច ឆទផង រត្ូវ
អាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង ។ ឈបើមនិដងឹ, រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវ
អាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទឈទ ។ 

បារវិា ិកភកិខុឈឃើញភកិខុជាបកត្ត្ត  ូមបីឧប មបទកនុងថ្ងងឈនាោះ 
រត្ូវឈរកាកចាកអា នៈ, កលុ៏ោះឈរកាករចួឈេើយ មនិរត្ូវឈគចមុេឈៅ ឈោយ
គតិ្ថា “អញអងគុយ បាយឈេើយ ឥ ូវភកិ ខុឈនោះឈ្វើអញឲយឈរកាកឈេើយ” 
ដឈូចនោះឈ ើយ, បារវិា ិកភកិខុឈនាោះរត្ូវប្ត្នមិន តភកិ ខុជាបកត្ត្តឈោយអា នៈ 
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(រប ់េ លនួ) យ៉ាងឈនោះថា “បពរិត្ឈោកអាចារយ ឈនោះអា នៈ, នមិន តឈោក
អងគុយឈលើអា នៈឈនោះចុោះ” ដឈូចនោះ ។ ចុំប្ណកខ្នងនវកភកិខុ (ជាបកត្ត្ត) មនិ
រត្ូវឈៅកាន ់មាន ករ់ពោះឈងរៈប្ដលឈៅបរវិា  ឈោយគុំនតិ្ថា “អញនងឹឈ្វើ
រពោះមហាឈងរឲយជាអនករវល់” ដឈូចនោះឈ ើយ ។ បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវអងគុយ
ឈលើអា នៈមួយជាមួយនងឹភកិ ខុជាបកត្ត្ត, កាលឈបើភកិ ខុជាបកត្ត្តអងគុយ
ឈលើអា នៈទប មនិរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈេ ព ់, កាលឈបើភកិ ខុជាបកត្ត្ត
អងគុយឈលើប្ផនដ ី មនិរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈ, ប្ត្នងឹអងគុយលោះឧបចារៈ 
១២ េត្ថឈចញ រប្មងគួរ ។ បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវចញ្ច្ងកមកនុងទចីញ្ច្ងកមមួយ
ជាមួយនងឹភកិ ខុជាបកត្ត្ត, កាលឈបើភកិ ខុជាបកត្ត្តចញ្ច្ងកមកនុងទចីញ្ច្ងកមទប 
មនិរត្ូវចញ្ច្ងកមកនុងទចីញ្ច្ងកមេ ព ់, កាលឈបើភកិ ខុជាបកត្ត្តចញ្ច្ងកមឈលើប្ផនដ ី
មនិរត្ូវចញ្ច្ងកមកនុងទចីញ្ច្ងកមឈ ើយ ។  រមាប់កនុងវត្តទ ុំងឈនោះ កាលឈបើភកិ ខុ 
ជាបកត្ត្តចញ្ច្ងកមឈលើប្ផនដបី្ដលមនិបានឈ្វើការកុំណត្ឈ់េត្តទកុ បារវិា-   
 ិកភកិ ខុមនិរត្ូវចញ្ច្ងកមកនុងទចីញ្ច្ងកមប្ដលឈ្វើការកុំណត្ឈ់េត្តទកុ ឈេើយ
ឈរាយរាយេាចរ់បកបបង្ហក នថ់្ដ ូមបីជាទទីប, នងឹបាចន់យិយឈៅងវកី នុង
ទចីញ្ច្ងកមប្ដល ឈរមចឈោយការកពូនឥដ ឋ ទ ុំងពន័ ធពទ័ ធឈោយឈវទកិាឈនាោះ ។ 
ប្ត្ឈបើទចីញ្ច្ងកមប្ដលពន័ ធពទ័ ធឈោយកុំប្ពង, ឬទចីញ្ច្ងកមប្ដលរបកបឈោយ
  ុមទវ របទិបា ុំងលាកនុងចឈនាល ោះភនុំ ចឈនាល ោះថ្រពនងិចឈនាល ោះគុមពឈឈើ, នងឹចញ្ច្ងកម
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កនុងទចីញ្ច្ងកមរបាកដដចូឈនាោះ មគួរ, នងឹលោះឧបចារៈឈចញឈេើយ ចញ្ច្ងកម
កនុងទចីញ្ច្ងកម  ូមបីមនិបានបទិបា ុំង កគួ៏រ ។  

បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវឈៅកនុងអាវា  ឬអនាវា ប្ដលមានដ ុំបូល
មួយជាមួយនងឹបារវិា ិកភកិខុប្ដលចា ់ជាងេ លនួ ជាមួយនងឹមូោយបដ-ិ
ក សនារេភកិខុ (ភកិ ខុប្ដលគួរដល់ករិយិទញចូលកនុងមូោបត្ត)ិ ជាមួយ
នងឹមានតាត រេភកិខុ (ភកិ ខុប្ដលគួរដល់មានត្ត) ជាមួយនងឹមានត្តចារកិភកិ ខុ 
(ភកិ ខុប្ដលកុំពុងរបរពតឹ្ តមានត្ត) ជាមួយនងឹអោា នារេភកិខុ (ភកិ ខុប្ដលគួរ
ដល់អោា ន) ឈ ើយ ។  រមាប់កនុងឈរឿងឈនោះ កនុង កុរនុ ទ ីឈោលថា រប ិនឈបើ
កាលបារវិា ិកភកិខុប្ដលចា ់ជាងឈដកមុន បារវិា ិកភកិខុប្ដលេ ចជីាង
ឈរៅឈនោះ កាលដងឹឈេើយឈទើបឈដកខ្នងឈរកាយ, ជារត្តឈិច ឆទផង, រត្ូវអាបត្តិ
ទកុ កដឈរោោះវត្តឈភទដល់បារវិា ិកភកិខុប្ដលេ ចជីាងឈនាោះផង ។ ប្ត្ រមាប់ 
បារវិា ិកភកិខុប្ដលចា ់ជាងរគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ប្ត្មនិរត្ូវអាបត្តទិកុ កដ
ឈរោោះវត្តឈភទឈទ ។ បារវិា ិកភកិខុប្ដលេ ចជីាងមនិដងឹឈេើយឈដក, មនិមាន
វត្តឈភទ ូមបីទ ុំងពរីចុំប្ណក, ប្ត្គងជ់ារត្តឈិច ឆទ ។ ឈបើកាលប្ដលបារវិា- 
 ិកភកិ ខុប្ដលេ ចជីាងឈដកមុន បារវិា ិកភកិខុប្ដលចា ់ជាងឈទើបឈដកខ្នង
ឈរកាយ, ទ ុំងភកិខុប្ដលេ ចជីាងកដ៏ងឹ, រារត្រីប ់ភកិ ខុប្ដលេ ចជីាងឈនាោះរប្មង
ោចផ់ង, ទ ុំងរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង ។ ភកិខុប្ដលចា ់ជាង
រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ឯវត្តឈភទមនិមានឈទ ។ ឈបើភកិ ខុប្ដលេ ចជីាងមនិដងឹ,   
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មនិមានវត្តឈភទ ូមបីទ ុំងពរីចុំប្ណក, ប្ត្គងជ់ារត្តឈិច ឆទ ។ រប ិនឈបើទ ុំង
ពរីចុំប្ណកឈដកមនិមុនមនិឈរកាយគ្មន , ភកិខុប្ដលចា ់ជាងរគ្មនប់្ត្ជា
រត្តឈិច ឆទ, ឯភកិខុប្ដលេ ចជីាងឈរៅឈនោះមានទ ុំងវត្តឈភទផង (គមឺានទ ុំងរត្តឈិច ឆទ
នងិវត្តឈភទ) ដឈូចនោះ ។ 

បារវិា ិកភកិខុពរីរបូមានវ ាឈ មើគ្មន , មួយរបូឈដកមុន, មួយរបូឈទៀត្ 
កាលដងឹឈេើយឈទើបឈដកខ្នងឈរកាយ, រារត្រីប ់ភកិ ខុប្ដលឈដកខ្នងឈរកាយ
ឈនាោះរប្មងោចផ់ង, ទ ុំងរត្ូវអាបត្តទិកុ កដឈរោោះវត្តឈភទផង ។  រមាប់ភកិខុ
ប្ដលឈដកមុនរគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ, ឯវត្តឈភទមនិមានឈទ ។ រប ិនឈបើ ូមបី
ភកិ ខុប្ដលឈដកខ្នងឈរកាយកម៏និដងឹ, មនិមានវត្តឈភទ ូមបីទ ុំងពរីចុំប្ណក, 
ប្ត្គងជ់ារត្តឈិច ឆទ ។ រប ិនឈបើ ូមបីទ ុំងពរីចុំប្ណកឈដកមនិមុនមនិឈរកាយ
គ្មន , រគ្មនប់្ត្ជារត្តឈិច ឆទ ូមបីទ ុំងពរីចុំប្ណក, ឯវត្តឈភទមនិមានឈទ ។ ក៏
រប ិនឈបើបារវិា ិកភកិខុទ ុំងពរីរបូ គបបីឈៅកនុងទជីាមួយគ្មន , ភកិខុទ ុំងឈនាោះ
គបបីដងឹអជាចារថ្នគ្មន នងិគ្មន  ឈេើយជាអនកមនិមានឈ ចកដឈីគ្មរព ឬមាន
ឈ ចកដឈីៅដ រកហាយសាដ យឈរកាយ ឈេើយរត្ូវអាបត្តឈិនាោះឬរត្ូវអាបត្តិ
ប្ដលអារកកជ់ាងឈនាោះ, ឬកគ៏បបី ឹកឈចញ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ការឈដករមួ
គ្មន រប ់ភកិ ខុទ ុំងឈនាោះ រពោះមានរពោះភាគរទងហ់ាមឃាត្ឈ់េើយ ឈោយ
របការទ ុំងពួង ។ មួយឈទៀត្ កនុងអ្កិារឈោលអុំពវីត្តរប ់ភកិ ខុអនកឈៅ
បរវិា ឈនោះ ភកិខុប្ដលគួរដល់មូោយបដកិ សនាជាឈដ ើម គបបីរជាបថា 
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តាុំងឈៅកនុងឋានៈជាភកិខុបកត្ត្តរប ់បារវិា ិកភកិខុទ ុំងឡាយ ។ ឈរោោះ
ឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈមួយ ជាមួយនងឹ       
មូោយបដកិ សនារេភកិខុ មានតាត រេភកិខុ មានត្តចារកិភកិ ខុ នងិអោា នា-
រេភកិខុឈ ើយ, កាលមូោយបដកិ សនារេភកិខុជាឈដ ើមអងគុយឈលើ   
អា នៈទប មនិរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈេ ព ់, កាលមូោយបដកិ សនា-
រេភកិខុជាឈដ ើមអងគុយឈលើប្ផនដ ី មនិរត្ូវអងគុយឈលើអា នៈ, មនិរត្ូវ       
ចញ្ច្ងកមឈលើទចីញ្ច្ងកមជាមួយគ្មន , កាលមូោយបដកិ សនារេភកិខុជាឈដ ើម   
ចញ្ច្ងកមឈលើទចីញ្ច្ងកមទប មនិរត្ូវចញ្ច្ងកមឈលើទចីញ្ច្ងកមេ ព ់, កាលមូោយ-  
បដកិ សនារេភកិខុជាឈដ ើមចញ្ច្ងកមឈលើប្ផនដ ី មនិរត្ូវចញ្ច្ងកមឈលើទចីញ្ច្ងកម
ឈ ើយ ។ 

កាលភកិខុអនកឈៅបរវិា ឈរត្កអរនងឹកមមមានអភវិាទនកមម (ការ
ថាវ យបងគុំ) ជាឈដ ើម រប ់ភកិ ខុទ ុំងឡាយជាបកត្ត្តដឈ៏   ឈវៀរប្លងប្ត្
ភកិខុអនកឈៅបរវិា ប្ដលេ ចជីាងឈចញ ឈោយឈហាចឈៅ ូមបីប្ត្ភកិ ខុប្ដលគួរ
ដល់មូោយបដកិ សនាជាឈដ ើម រប្មងរត្ូវអាបត្តទិកុ កដ ឈរោោះមានរពោះ
បាលីថា ៖  

 

“ន ភិកខ ហវ បារវិាសិហកន ភិកខ ុនា សាេិត្ព្វ ំ បកត្ ត្ ោនំ ភិកខ ូនំ 

អភិវាេនំ បចចដុ្ឋ ោនំ អញ្ជ េិកេមំ សាេីចិកេមំ អាសនាភិោហរា 

ហសយាភិោហរា បាហទ្េកំ បាេបីឋំ បាេកេេិកំ បត្តចីវរ-          
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បដិគគហណំ នោហន បិដឋិបរកិេមំ, ហយា សាេិហយយយ, អាបត្ត ិ    

េកុកដសស”,(១) 
“មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ភកិខុអនកឈៅបរវិា មនិរត្ូវឈរត្កអរនងឹអភ-ិ

វាទនកមម បចចុោឋ នកមម អចជលិកមម សាមចីកិមម ការនា ុំអា នៈមកឲយ ការ
នា ុំទឈីដកមកឲយ ទកឹ រមាប់ោងឈជើង តា ុំង រមាប់រទឈជើង វត្ថុ រមាប់
ជូត្ឈជើង ការទទលួបារត្នងិចវីរ ការដ ុប្កាលេ នងកនុងឈវោងូត្ទកឹ រប ់
ភកិ ខុទ ុំងឡាយជាបកត្ត្តឈទ, ភកិ ខុឯណាឈរត្កអរ ភកិ ខុឈនាោះរត្ូវអាបត្តទិកុ កដ”,  

 ូមបីកាលឈរត្កអរវត្តរប ់ ទ ធវិហិារកិទ ុំងឡាយ ករ៏ត្ូវអាបត្តិ
ទកុ កដដចូគ្មន  ។ ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ភកិខុអនកឈៅបរវិា រត្ូវរបាប់ភកិ ខុទ ុំងឡាយ
ឈនាោះថា “េ ្ុ ុំក ុំពុងឈ្វើវនិយកមម, ពួកឈោកកុុំមកឈ្វើវត្តដល់េ ្ុ ុំឈ ើយ, ឈវោ
ចូលរ ុកកុ ុំមកោេ្ុ ុំឈ ើយ” ។ ឈបើពួកកុលបុរត្អនកបួ ឈោយ ទធ
ឈោលថា “បពរិត្ឈោកមាច  ់ដច៏ឈរមើន  ូមឈោកឈ្វើវនិយកមមរប ់
ឈោកចុោះ” ឈេើយឈៅប្ត្ឈ្វើវត្ត (តាមរបរកត្)ី, ទ ុំងឈវោចូលរ ុកកឈ៏ៅ
ប្ត្មកោដប្ដល, ចាប់តា ុំងអុំពកីាលប្ដលបានហាមរចួឈេើយ បារវិា-  
 ិកភកិ ខុឈនាោះមនិរត្ូវអាបត្តឈិ ើយ ។ 

                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២០១-២០២ ។ សមនត. ៣ / ៤១៦-៤២០ ។ 
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បណាដ ពួកភកិខុអនកឈៅបរវិា ដចូគ្មន  ភកិ ខុណាៗ ជាភកិខុចា ់ជាងគ្មន
នងិគ្មន , ភកិខុឈនាោះៗ នងឹឈរត្កអរកមមមានអភវិាទនកមមជាឈដ ើម រប ់ភកិ ខុ
ប្ដលេ ចជីាងកគួ៏រ ឈរោោះមានរពោះបាលីថា ៖ 

 

“អនជុានាេិ ភិកខ ហវ បារវិាសិោនំ ភិកខ ូនំ េេិូ(១) យថាវឌុ្ឍំ      

អភិវាេនំ បចចដុ្ឋ ោនំ អញ្ជ េិកេមំ សាេីចិកេមំ អាសនាភិោរំ  

ហសយាភិោរំ បាហទ្េកំ បាេបីឋំ បាេកេេិកំ បត្តចីវរ-           

បដិគគហណំ នោហន បិដឋិបរកិេមំ”,  
“មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្អនរុញ ត្ឲយពួកភកិ ខុអនកឈៅបរវិា  

(ឈរត្កអរ) នងឹអភវិាទនកមម បចចុោឋ នកមម អចជលិកមម សាមចីកិមម ការនា ុំ
អា នៈមកឲយ ការនា ុំទឈីដកមកឲយ ទកឹ រមាប់ោងឈជើង តា ុំង រមាប់
រទឈជើង វត្ថុ រមាប់ជូត្ឈជើង ការទទលួបារត្នងិចវីរ ការដ ុប្កាលេ នងកនុង
ឈវោងូត្ទកឹថ្នគ្មន នងិគ្មន  គភឺកិ ខុអនកឈៅបរវិា ដចូគ្មន  តាមលុំោប់ភកិ ខុ
ចា ់ (េ ច)ី បាន” ។ 

ពួកភកិ ខុអនកឈៅបរវិា នងឹឈ្វើកចិ ចទ ុំង ៥ យ៉ាងមានឧឈបា ងជាឈដ ើម
ឈនោះ  ូមបីជាមួយនងឹភកិ ខុទ ុំងឡាយជាបកត្ត្ត តាមលុំោប់ភកិ ខុចា ់ (េ ច)ី 
កគួ៏រ ឈរោោះមានរពោះបាលីថា ៖  

 

                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២០២ ម្ននរបូជា មិេុ ។  
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“អនជុានាេិ ភិកខ ហវ បារវិាសិោនំ ភិកខ ូនំ បញ្ច  យថាវុឌ្ឍំ   

ឧហបាសេំ បវារណំ វសសិកសាដិកំ ឱហណាជ្នំ ភត្តំ”,(១) 
“មាន លភកិខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្អនរុញ ត្ឧឈបា ង ១ បវារណា ១ 

ការទទលួវ សិកសាដក ១ ការលោះបងភ់ត្ត ១ ការទទលួភត្ត ១ ទ ុំង ៥ 
យ៉ាង ដល់ភកិ ខុអនកឈៅបរវិា ទ ុំងឡាយ តាមលុំោប់ភកិ ខុចា ់ (េ ច)ី”,  

ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ កាលភកិខុក ុំពុង ប្មដងនវូបាត្ឈិមាកខ បារវិា ិកភកិខុ
នងឹអងគុយកនុងេត្ថបា  កគួ៏រ ។ ចុំប្ណកកនុង មហាបចចរ ីឈោលថា “បារវិា-
 ិកភកិខុកុ ុំអងគុយកនុងលុំោប់ គបបីលោះលុំោប់ឈចញ ប្ត្កុ ុំអងគុយលោះ
េត្ថបា ” ដឈូចនោះ ។ កាលឈ្វើបារ ុិទ ធឧិឈបា ង បារវិា ិកភកិខុគបបីអងគុយ
កនុងទថី្នរពោះ ងឃនវក ឈេើយអងគុយកនុងទឈីនាោះឯងឈ្វើបារ ុិទ ធឧិឈបា ង
កនុងលុំោប់រប ់េ លនួ ។  ូមបីកាលឈ្វើបវារណា កគ៏បបីអងគុយកនុងទថី្ន  
រពោះ ងឃនវក ឈេើយអងគុយកនុងទឈីនាោះឯងបវារណាកនុងលុំោប់រប ់េ លនួ ។  
 ូមបី ុំពត្វ់ សិកសាដកប្ដល ងឃវាយរគ្ម ុំងឈេើយប្ចកគ្មន  បារវិា-   
 ិកភកិ ខុនងឹទទលួកនុងទបី្ដលដល់ រមាប់េ លនួ កគួ៏រ ។  

ការលោះបងភ់ត្តឲយ ឈៅថា ឱហណាជ្នំ  :  ការលោះបងភ់ត្ត ។ ករ៏ប ិន 
ឈបើឧឈទ ទ ភត្តជាឈដ ើម ២-៣ កប្ន លង រត្ូវបានដល់បារវិា ិកភកិខុឈសាត្,     
ប្ត្បារវិា ិកភកិខុឈនាោះ មានចង្ហា នប់្ដលឈគបរមុងទកុជារប ់បុគគលយ៉ាង
                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២០២ ។ 
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ដថ្ទឈេើយ, ឧឈទ ទ ភត្តជាឈដ ើមទ ុំងឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុឈនាោះគបបីទទលួ
តាមលុំោប់ឈេើយរបាប់លោះបងឲ់យថា “បពរិត្ឈោកមាច  ់ដច៏ឈរមើន  ូម
ឈោកមាច  ់ឲយេ ្ុ ុំករណុាទទលួកនុងឈលើកឈរកាយចុោះ, ថ្ងងឈនោះេ ្ុ ុំករណុាមាន
ចង្ហា នប់្ដលឈគបរមុងទកុនងឹរបឈគនឈេើយ, ប្ ាកឈនោះេ ្ុ ុំករណុានងឹទទលួ” 
ដឈូចនោះ ។ ឈោយការលោះបងយ់៉ាងឈនោះ បារវិា ិកភកិខុឈនាោះរប្មងបានឈដ ើមបី
ទទលួភត្តទ ុំងឈនាោះកនុងថ្ងងប្ ាកឈ ើង ។ កនុង កុរនុ ទ ី ឈោលថា “កនុងថ្ងងប្ ាក
ឈ ើង គបបីឲយដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះមុនភកិ ខុទ ុំងអ ់” ដឈូចនោះ ។ ប្ត្ឈបើ
ឈោកមនិទទលួ ទ ុំងមនិលោះបងឲ់យ,(១) កនុងថ្ងងប្ ាកឈ ើងរប្មងមនិបាន ។ 
្មមតាការលោះបងភ់ត្តឈនោះ រពោះដម៏ានរពោះភាគរទងអ់នរុញ ត្ចុំឈោោះប្ត្      
បារវិា ិកភកិខុប៉ាុឈណាណ ោះ ។  ួរថា ឈរោោះឈេតុ្អវី ? ឈឆលើយថា បបរនងិបប្ងាម
ជាឈដ ើមកនុងឈរាងភត្ត រប្មងបានដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះប្ដលអងគុយកនុងទ ី 
ថ្នរពោះ ងឃនវកេ លោះ មនិដល់េ លោះ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ការលោះបងភ់ត្តឈនោះ រពោះ
ដម៏ានរពោះភាគរទងអ់នរុញ ត្ចុំឈោោះ ឈដ ើមបីរបឈយជនដ៍ល់ការឈ្វើឈ ចកដ ី
 ឈញ្ច្ង្ហគ ោះដល់បារវិា ិកភកិខុឈនាោះថា “ឈោកកុុំបានលុំបាកឈោយភកិាខ ហារ
ឈ ើយ” ដឈូចនោះ ។ 

                                                                                    

១ គហឺបើហោកមិន  ួលភតតរបស់សលួនកនងុត្េងមុន ឬ  ួលហហើយខ្តមិនរពមលោះបង់ (ឲ្យភកិា ុ
ដត្ ) ។    
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បទថា ភត្ត ំ :  ការទទលួភត្ត បានដល់ ចតុ្ ាលភត្ត(១) រប ់ ងឃ
កនុងវហិារប្ដលពួកភកិខុមកឈេើយៗ គបបីទទលួឈៅតាមលុំោប់ភកិ ខុចា ់ 
(េ ច)ី ។ បារវិា ិកភកិខុរប្មងបានភត្តនុោ៎ះតាមលុំោប់ភកិ ខុចា ់ (េ ច)ី, ប៉ាុប្ន តមនិ
បានឈដ ើមបីឈៅ ឬឈរកនុងជួរឈ ើយ, ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ បារវិា ិកភកិខុគបបី
ងយឲយឆ្ង យអុំពជួីរ ឈេើយឈរកនុងេត្ថបា (២) ឈ្ងថ្ដទទលួយកដចូ
ប្េ លងឈបាោះពួយឆ្បយកដឈូចាន ោះ ។ បារវិា ិកភកិខុមនិបានឈដ ើមបីឈរបើអារាមកិ-
ជន (ឈញាមវត្ត) ឬ មណុឈទ ទ  (សាមឈណរ) ឲយនា ុំមកឲយឈ ើយ ។ ឈបើ 
ឈគនា ុំមកឲយឈោយេ លនួឯង, ការនា ុំមកឈនាោះគួរ ។  ូមបីក នុងមហាឈប ភត្ត
រប ់រពោះរាជា កម៏ាននយ័ឈនោះដចូគ្មន  ។ កនុង មហាបចចរ ី ឈោលថា ប្ត្កនុង 
ចតុ្ ាលភត្ត ឈបើបារវិា ិកភកិខុមានរបាថាន នងឹឈ្វើការលោះបងភ់ត្ត, កាល
អាហារប្ដលឈគឈលើកឈ ើងឈេើយឈដ ើមបីរបឈយជនដ៍ល់េ លនួ គបបីរបាប់ថា 
“ថ្ងងឈនោះភត្តរប ់េ ្ុ ុំករណុាមាន, ប្ ាកឈនោះេ ្ុ ុំករណុានងឹទទលួ” ។ “កនុងថ្ងង
ប្ ាកឈ ើង រប្មងបានអាហារពរីចុំប្ណក” ដឈូចនោះ ។  ូមបីឧឈទ ទ ភត្តជា
ឈដ ើម បារវិា ិកភកិខុកគ៏បបីងយឲយឆ្ង យអុំពជួីរ ិន  ឹមទទលួ, មួយឈទៀត្ 
ពួកទយកនមិន តឲយអងគុយកនុងទណីាឈេើយអង្ហគ  , បារវិា ិកភកិខុគបបីជា

                                                                                    

១ បានដល់ ភតតខ្ដលហគរបហគនតមលំោប់កនងុហរាងឆាន់ ។  
២ គឈឺរកនងុហតថបាសរបស់ទយក ។       
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បារវិាសិកវតតកថា 

របធានរប ់ពួកសាមឈណរ ជា ងឃនវករប ់ពួកភកិខុ ឈេើយអងគុយកនុង
ទឈីនាោះចុោះ ។ ឈនោះឈ ម្ ោះថាបារវិា ិកវត្ត គវឺត្តរប ់ភកិ ខុអនកឈៅបរវិា  ។ 

បណឌិ ត្គបបីរជាបថា បារវិា ិកវត្តឈនោះឯង កជ៏ាវត្តរប ់មូោយ-  
បដកិ សនារេភកិខុ មានតាត រេភកិខុ មានត្តចារកិភកិ ខុ នងិអោា នារេភកិខុ  
ដចូគ្មន  ។ ចុំប្ណកឯឈ ចកដបី្បលកគ្មន កនុងវត្តរប ់មានត្តចារកិភកិ ខុ គ ឺ       
“ហេវសិកំ អាហរាហចត្ព្វ ំ : មានត្តចារកិភកិ ខុរត្ូវរបាប់រាល់ថ្ងង”(១) ។  
ចុំប្ណកកនុងឈរឿងការោចរ់ារត្វីញិ ការឈៅរមួគ្មន ប្ដលរតា ់ទកុឈោយនយ័
ជាឈដ ើមថា “បារវិា ិកភកិខុមនិរត្ូវឈៅកនុងអាវា ប្ដលមានដ ុំបូលមួយ
ជាមួយនងឹភកិ ខុជាបកត្ត្តឈទ” ១,(២) ការឈៅប្ត្មាន កឯ់ង ១, ការមនិរបាប់វត្ត
ដល់ពួកអាគន តកុភកិ ខុជាឈដ ើម ១, បណាដ ឈេតុ្ទ ុំង ៣ យ៉ាងឈនោះ ការោចរ់ារត្ី
រប ់បារវិា ិកភកិខុ រប្មងមានឈោយឈេតុ្ ូមបីប្ត្មួយ ឈរោោះមានរពោះ
បាលីថា ៖  

“ត្ហយា ហោ ឧបាេិ បារវិាសិកសស ភិកខ ុហនា រត្តិហចឆទ្,       

សហវាហសា, វបិបវាហសា, អនាហរាចនា”(៣)  

                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២៣៣, សមនត. ៣ / ៤៣៤ ។  
២ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២១០ ។ សារតថ ីបនដីកីាថា រ ង់របាថាន យកការហដកជាមួយនងឹភកិាុជា
បកតតតកនងុ ីរបក់បាងំ ខ្ដលម្ននរបការដចូហពាលហហើយខ្តមយ៉ា ង, មិនខ្មនរ ង់របាថាន យក
ការសហរមចឥរយិាបេដហ៏សសហ  ។  
៣ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២១២ ។ សមនត. ៣ / ៤៣៣ ។      
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“មាន លឧបាលិ ការោចរ់ារត្រីប ់បារវិា ិកភកិខុមាន ៣ យ៉ាង គ ឺការ
ឈៅរមួគ្មន  ១ ការមនិឈៅរមួគ្មន  ១ ការមនិរបាប់ ១” ។ 

 រមាប់មានត្តចារកិភកិ ខុវញិ បណាដ ឈេតុ្ទ ុំង ៤ យ៉ាងឈនោះ ការោច់
រារត្រីប្មងមានឈោយឈេតុ្ ូមបីប្ត្មួយ ឈរោោះមានរពោះបាលីថា ៖  

“ច ត្ ោហរា ហោ ឧបាេិ ោនត្តចារកិសស ភិកខ ុហនា រត្តិហចឆទ្,   

សហវាហសា, វបិបវាហសា, អនាហរាចនា, ឩហន គហណ ចរណំ”(១)  
“មាន លឧបាលិ ការោចរ់ារត្រីប ់មានត្តចារកិភកិ ខុមាន ៤ យ៉ាង គ ឺ

ការឈៅរមួគ្មន  ១ ការមនិឈៅរមួគ្មន  ១ ការមនិរបាប់ ១ ភកិ ខុឈនាោះរបរពតឹ្ ត  
មានត្តកនុងពួកបកត្ត្តភកិ ខុមនិរគប់ចុំននួ ១” ។  

មួយឈទៀត្ ភកិ ខុ ៤ របូ ឬឈរចើនជាង ៤ របូឈ ើងឈៅ ឈ ម្ ោះថា គណៈ 
កនុងោកយថា ឩហន គហណ  :  ក នុងពួកបកត្ត្តភកិ ខុមនិរគប់ចុំននួ ឈនោះ ។    
ឈរោោះឈេតុ្ឈនាោះ ឈបើ ូមបីមានត្តចារកិភកិ ខុឈៅជាមួយនងឹភកិ ខុ ៣ របូ រប្មង
ជាការោចរ់ារត្បី្ត្មដង ។  

 
ច្ប់ កថាវនិិច្ឆ័យររឿង្ការរច្ញចាកគរុកាបត្តិ  

កនុង្ាឡមិុត្តកវិនយវិនិច្ឆយសង្គហៈ ដត្ប៉ុរៃណះ ។

                                                                                    

១ វនិយ. ចូឡ. ៩ / ២៣៨ ។ សមនត. ៣ / ៤៣៥ ។       



 

 

 

 

របរយជន៍ណនការបញ្ញត្តិសិកាខាបទ្ាន ១០ យ ាង្ 
 

១- សងឃសដុឌតុយ  ដ ើម្បដីេចក្ដលីអ ល់េង្ឃ 
២- សងឃផាសតុយ  ដ ើម្បដីៅេបាយ ល់េង្ឃ 
៣-  ុមមងាូន ំ បុគគោន ំ នគិគហាយ ដ ើម្បេីង្កតេ់ង្កិននូវបុគ្គល

ទាំង្ឡាយដ លម្និដ ៀនខ្មា េ 

៤- ហបសោន ំ ភកិានូ ំ ផាសុវហិារាយ ដ ើម្បដីៅជាេុខស្េួល
 ល់ភកិ្ខុទាំង្ឡាយដ លមានេីលជាទីស្េឡាញ់ 

៥-  ដិឌធមម ិកាន ំ អាសវាន ំ សំវរាយ ដ ើម្បរីារាាំង្នូវអាេវធម្៌
ទាំង្ឡាយក្នុង្បចចុបបនន 

៦- សមបរាយិកាន ំ អាសវាន ំ បដឃិាតយ ដ ើម្បកី្មាច តប់ង្នូ់វ  
អាេវធម្ទ៌ាំង្ឡាយក្នុង្បរដោក្ 

៧- អបបសនាន ន ំ បសាទយ ដ ើម្បញុីាំង្បុគ្គលទាំង្ឡាយដ ល   
ម្និទនស់្រះថ្លា ឲ្យស្រះថ្លា ដ ើង្ 

៨- បសនាន ន ំ ភហិយយោវាយ ដ ើម្បញុីាំង្បុគ្គលទាំង្ឡាយ
ដ លស្រះថ្លា ដ ើយឲ្យរងឹ្រតឹដតស្រះថ្លា ដ ើង្ 

៩- ស ធមមដឌតិយិា ដ ើម្បឲី្យតម្កល់ដៅមាាំននស្រះេទធម្ា 
១០- វនិយានគុគហាយ ដ ើម្ប ីនុដស្រះ ល់ស្រះវនិយ័ ។ 

 


