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អា មភក្ថា 
           សសៀវសៅសោក្អនក្កាន់ក្នុងថ្ៃតូចមួយសនះ ខ្ញុំឲ្យស ម្ ះថា 
នសោ សព្រះោនញាតិសញាមជាម្រើនខៃលពួក្គាត់មិនយល់ពី ធម៌ ន 
សោ សនះោនអតាន័យ៉ាងងាហសតតុសនះ ម ើបខ្ញុំម វ្ើកូ្នសសៀវសៅ
មួយក្ាលសនះម ើយ។ 
          សគាលបុំណង បស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអនក្អានខសវងយល់ រក្យថា ន 
សោ មបើមយើងគិតសិក្ាពិចា ាហព្តង់ចុំណុចសនះពិតជាអស្ថា  យថ្ព្ក្ 
ខលងាហស់សព្ោប់អនក្ព្ាថាន ចង់សចះៃឹងគុណតថ្មៃថ្នព្ពះធម៌ បស់
ព្ពះជិនព្សីថ្នមយើង។ 
          មបើមយើងនិ៉ាយសៅព្ពះធម៌ ឬរក្យាលីសសចក្តីមួយៗវាោន
អតាន័យព្ជាលសព្ៅាហស់ មបើមយើងមិនសិក្ាខសវងយល់សទ វាពិត
ជាស្ថត យ មបើមយើងមិនសិក្ាស ៀនសូព្តសទ អនក្ព្ាក្ៃាហស់ចាស់
ជាមិនយល់ សូមបីសពលេៃះសូព្តទសនទញចាុំម ើយអនក្ក៏្ព្តូវយល់អតាន័
យរក្យទាុំងសនាះ ម ើបជាមនុសសឆ្ៃ តពិតព្ាក្ៃឆ្ៃ តឬលៃង់វាសាិតសៅ
ម ើេៃួន បស់អនក្។ 
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ពាក្យថា នមោ 
 

 

 

រ ៀបរ ៀងរោយ  
ភិក្ខុ សមថធមោ អ ៊ិត សុជាតិ                                                    

 ព.ស ២៥៦៣ 
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ប្បរោជន៍ននកា រោល 
 នរោោន ៤ ោ៉ាងគឺ៖ 

         ១   រ ើម្បីនឹងឲ្យអ្នក្ប្ាជាា ទំា ងឡាយ 
រោក្ប្ជាបថាកា ប្បប្ពឹតតោ៉ាងរនេះ ជិត 
ចំារោេះវងសននប្ពេះអ្ ិយៈជាោា ស់ទំាងឡាយ។ 
២ រ ើម្បីនឹងកា ោ សពវនតរាយ  
៣ រ ើម្បីនឹងជប្ម្េះសន្តត នចិតត ឲ្យប ិសុទ្ធ 
៤ រ ើម្បីនឹងឲ្យជើ វិតិន្រនទយិោនខ្លមឹ្សា ។ 
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ន ណាជាអ្នក្រោល«នរោ»ម្នុរគ ? 
ប រាណាចា យរោក្ានចងជាគាថា 

សម្ម្តងម្ក្ថាៈ 
      នរោ សាតាគី យិរកាខ  តសស អ្សុ រិន្តទ  
បវចុាត ិ ភគវរតា ចាតមុ្ម ហារាជកិា អ្ ហរតា 
សរកាោ  តថា សោម សម្ពទុ្ធសាត ិ ម្ហាប្ពរហម
ហិ បវចុាត ិឥត ិឯវ ំបញ្ា រទ្វាហិ បទ្ ិឋតិាត ិ។ 
ានរសចក្តថីា 
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         « នរោ » ជាោក្យរ ត្ើម្ ំបូងននបទ្
ម្នសាោ  ម្ លពុទ្ធប ិសទ័្ម្តង ម្តរោលសឹង
 ត់ោតរ់ៅរហីយ ម្តោនពុទ្ធ ប ិស័ទ្មួ្យ
ចំានួនរៅមិ្នាន ឹងថា រតីន ណាជា អ្នក្
រោលនូវោក្យរនេះម្ុនរគ និងោនន័យ ូច
រម្តច ? តរៅរនេះសូម្បង្ហា ញន្តម្អ្នក្រោល
«នរោ»ប្គា ំបូង ៥  ូបគឺ៖ 
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១-នរោ សាតាគី យិរកាខ  គឺយក្សរ ម្ េះសា
តាគិ ជីាអ្នក្រោលនម្សាោ  ថា នរោ។ 
២-តសស អ្សុ រិន្តទ  រាហូអ្សុ និទជាអ្នក្
រោលនម្សាោ  ថា តសស។ 
៣-ភគវរតា ចាតមុ្មហារាជកិា រសតចចាតុ
ម្មហារាជិកាជាអ្នក្រោលនម្សាោ  ថា ភគវ
រតា។ 
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៤- អ្ ហរតា សរកា តថា មសេចសក្ោរទ្វរាជ
ជាអ្នក្រោលនម្សាោ  ថា អ្ ហរតា។ 
៥- សោម សម្ពទុ្ធសាត ិម្ហាប្ពរហមហិ រសតច
ម្ហាប្ពហមជាអ្នក្រោលនម្សាោ  ថា សោម
សម្ពទុ្ធសស ។  មួ្ានជាបទ្គាថាោ៉ាងរនេះថា 
«នរោ តសស ភគវរតា អ្ ហរតា សោម សម្ពទុ្ធ
សស» ។  ម្ប្បថា  កី្ិ ិោនម្សាោ  ថាវ យបងគ ំ
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ចំារោេះប្ពេះោនប្ពេះភាគអ្ងគរន្តេះ ជាប្ពេះអ្ 
ហនតសោម សម្ពុទ្ធរោយរសចក្តរីគា ព ។  
         រទ្វតាទំាង៥អ្ងគរនេះ ជាអ្នក្រោល
នម្សាោ  ម្តងមួ្យបទ្ៗ ប្ពេះគាថារនេះោន
ប្ាក្ រៅក្នងុ ើកាម្ងគល ប្ពេះអ្ ហនតាន
ប្បមូ្លចងប្ក្ងទ្ុក្ជាបទ្ ជាម្ួយគាន សប្ោប ់
នឹងាននម្សាោ    ល់ប្ពេះគុណ  បស់ប្ពេះស
ោម សម្ពុទ្ធសាងអ្ភិនហីា ទំាង៣៖ 
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១- បញ្ញា ធិក្ ប្ពេះសោម សម្ពុទ្ធអ្នក្នប្ក្ម្លង
រោយបញ្ញា ។ 
២- សទធ ធកិ្ ប្ពេះសោម សម្ពុទ្ធអ្នក្នប្ក្ម្លង
រោយសទធ ។ 
៣-  វរ ោិធិក្ ប្ពេះសោម សម្ពុទ្ធអ្នក្នប្ក្ម្លង
រោយ វរ ិយៈ គរឺសចក្តីពាោម្ ។ រយីង
ទំាងអ្ស់គាន  ានសកិ្ាយល់ចាស់រហីយ 
ក្នងុកា ប្បតិបតត ិ មិ្នយល់ខ្ុស ោនកា 
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ប្ជេះថាល រោលស រសី  គុណប្ពេះ ៏ោនប្ពេះ
ភាគមិ្នរចេះរនឿយណាយ ទ្ីបំា្តុននជើវិត
 ស់រៅោនម្តសុខ្សនតិភាពប្គប់ៗ ជាតិ ៕ 
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៙រសតចចតរុោក្ាល ទំាង៤អ្ងគ៙ 
១ប្ពេះាទ្ ធត  ឋ ទ្សិខាងរក្ីត អ្ភាិល
ននពួក្គនធពវ។ 
២ប្ពេះាទ្ វ ិឡុ្ហក្ៈ ទ្សិខាងតបូង អ្ភិាល
ននពួក្ក្ុម្ភណឌ។ 
៣ប្ពេះាទ្ វ ិបូក្ខៈ ទ្សិខាងលិច អ្ភិាល
ននពួក្ន្តគ។ 



11 

 

៤ប្ពេះាទ្ ក្រុវ ៈ ទ្សិខាងរជើង អ្ភាិល
ននពួក្យក្ស។ 
រសតចចតុម្ហារាជ (ចតុរោក្ាល) រទ្វ
តាម្ែ ក្ាទិ្សទំាង៤គឺ៖ 
- រសតចធត  ឋ កាន់ក្ងចប្ក្ ជាអ្ធិបតរីលី
ពួក្គនធពវប្គប់ប្គងទ្សិខាងរក្ីត។ 
-រសតចវ ិឡូ្ហក្ៈ កាន់ បំង ជាអ្ធិបតរីលីពួក្
ក្ុម្ភណឌ ប្គប់ប្គងទ្សិខាងតបូង។ 
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-រសតចវ ិបូក្ខៈ កានោ់វ ជាអ្ធិបតរីលីពកួ្
ន្តគប្គប់ប្គងទិ្សខាងលិច។ 
-រសតចក្រុវ : (រវសសវណ័) កាន់គទវុធ 
( ំបង)ជាអ្ធិបតីរលពីួក្យ ប្គប់ប្គងទ្ិស
ខាងរជើង ។ ក្នុងគម្ព ីអ្ ឋក្ថា ខ្ុទ្ទក្និកាយ អាឡ្វក្
សូប្ត សុតតនិាត បិ ក្ រលខ្ ៥៤  
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រោក្ានប្ាបអ់ាវធុ ក្នងុរោក្ ប៏្បរសី  
ោនអានភុាពខាល ំាងកាល ោន ៤ ប្បរភទ្គ ឺ: 
-វជរិាវធុ    ( ំបងរពប្ជ) ជាអាវុធ បស់ប្ពេះ  
ឥនទអាចបញ្ញា វាយពួក្អ្សុ ឱ្យរខ្ទចខ្ទ ីរហីយ
ម្ក្ក្នងុប្ពេះហសថ បស់ប្ពេះអ្ងគវិញ។ 
- គទវធុ ( ំបង) ជាអាវុធ បស់រសេចក្ុរវ : 
(រវសសវណ័) អាចបញ្ញា វាយពួក្យក្សឱ្យ
រខ្ទចខ្ទីរាបោ់ន់ានរហយីម្ក្ក្នុងន វញិ។
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-នយន្តវធុ (ម្ភនក្ទ្ពិវ) ជាអាវុធ បស់រសតច
យម្រាជអាចសំាឡ្ឹងរមី្លសតវន ក្រ េះគាម នសល់។ 
-ទ្សុាវធុ (សំា ពតឈ់្នូតក្ាល) ជាអាវធុ
 បស់អាឡ្វក្យក្ស រាេះរៅរលីរម្ឃ រាំាង
រភលៀង ១២ឆ្ន ំា រាេះរៅម្ហាសម្ុប្ទ្  ីងសួតត
ទ្ឹក្អ្ស់។ 
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ចាតមុ្ហារាជកិាៈ ឋានរទ្វតាម្ លោន
រសេចម្ហារាជ ៤ អ្ងគជាអ្នក្ប្គបប់្គងគ៖ឺ 
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១រសេចធត  ឋៈ រៅទ្ិសខាងរក្ីតភនំាសរិន ុ 
ជាអ្នក្ប្គប់ប្គងពកួ្គនធពវរទ្វតា។ 

២រសេចវិ ុឡ្ហក្ៈរៅទ្សិខាងតបូងភនំាសរិន ុ 
ជាអ្នក្ប្គប់ប្គងពកួ្ក្ុម្ភណឌ រទ្វតា។ 
៣រសេចវ ិបូក្ខៈ័ រៅទ្សិខាងលិចភនំាសិរន ុ ជា
អ្នក្ប្គប់ប្គងពកួ្ន្តគរទ្វតា។ 
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៤រសេចក្រុវ ៈឬរសេចរវសសវណ័ រៅទ្ិសខាង
រជើងភនំាសិរន ុ ជាអ្នក្ប្គប់ប្គងពួក្រទ្វតា។ 
         រទ្វតាជាន់ចាតមុ្មហារាជិការនេះោនទ្ ី
រៅតាំាងពីោក្់ក្ណាេ លភនំាសិរន ុ  ហូតចុេះ
ម្ក្  ល់ម្្ន ើននម្នុសសរោក្ ូរចនេះ រគ
រៅរ ម្ េះរទ្វតា ជានរ់នេះជា ៣ ោ៉ាងគឺ៖ 
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១ភមុ្ម ឋរទ្វតាៈ រទ្វតាអាប្ស័យរៅរលីម្្ន ើ 
គឺរៅតាម្សាថ នទ្រី្សងៗ ោនភនំា សទឹង ម្ហា
សម្ុប្ទ្ រប្កាម្ម្្ន ើតាម្ ភូម្ិប្សុក្ ទ្េះ ស មុ្
ទវ   រចតិយ នងិ សាោ ជារ ើម្។ 
២ កុ្ខរទ្វតាៈ រទ្វតាអាប្ស័យ រៅរលីរ ើម្
រឈី្ ម្ លោន ២ ជំពួក្គឺ ម្ួយពួក្ោន
 វិោនរៅរលីរ ើម្រឈ្ ី  ម្ួយពួក្រទ្ៀតរៅ
រលីរ ើម្រឈ្ីម្តម្ិនោនវិោន។ 
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៣អាកាស ឋរទ្វតាៈ រទ្វតារៅក្នុងអាកាស 
ាន ល់ជពំួក្រទ្វតា ម្ លោន វិោនជាទ្ី
រៅ បស់ខ្លតនឯង រោយចំារោេះក្នុងអាកាស 
ខាងក្នុងនិងខាងរប្ៅននវិោនរន្តេះ ប្បក្ប
រោយ តនៈ ៧ ោ៉ាងោនម្ក្វម្ ក្ត ម្ក្វ
ម្ុកាេ  ម្ក្វម្ណី ម្ក្វជ ិ ម្ក្វប្បោឡ្ ប្ាក្ ់
និងោស។ 
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ក្នុងវិោននីម្ួយៗម្ិនសុទ្ធម្តប្បក្បរោយ ត
នៈទំាង ៧ ប្បកា រន្តេះរទ្  វោិនខ្លេះប្បក្ប
រោយ តនៈ២ោ៉ាង ខ្លេះ៣ ខ្លេះ៤ ខ្លេះ៥ ខ្លេះ៦ 
ខ្លេះ៧ោ៉ាងតាម្ក្ោល ំាងបុណយក្ុសលម្ ល
ខ្លតនានសាងម្ក្។  វោិនទំាងរន្តេះអ្ម្ណេ ត
 វិលវល់រៅក្នងុអាកាសជុំវិញៗភនំាសិរន ុ។ 
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រទ្វតាជានទ់្ ី ១ រនេះរបីរាបព់ីម្្ន
 ើម្នុសសរៅោនក្ំាពស់ ៤២០០០ រោជន៍ 
ោន អាយុ ៥០០ ឆ្ន ំាទ្ពិវក្នុង ១យប់ ១ នែួរសម ី
៥០ ឆ្ន ំាម្នសុស  រូចនេះ ៥០០ឆ្ន ំាទ្ិពវប្តវូជា
៩០០០០០០(៩ោន) ឆ្ន ំាម្នុសស។ 
        រទ្វតាពួក្រនេះម្និម្ម្នសទុ្ធម្តប សិនធ ិ
ជាឱ្បាតកិ្ក្ំារណតីទំាងអ្ស់រទ្ ោនខ្លេះ
ជាអ្ណឌ ជក្ំារណីត ខ្លេះជាជោពុជៈក្ំារណីត 
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ខ្លេះជាសំា រសទ្ជៈ ក្ំារណីត ប៉ាមុ្នេរប្កាយពី
សាល ប់ម្ិនោនរៅសល់សាក្សព ូចម្នសុស
រទ្។ តាវតតិងាៈ ជារទ្វភូម្ិជាន់ទ្ពីី  ោក្យ
ថា តាវតតិងស ឬតាវតតងិសភូមិ្ ោនរសចក្េពីី 
ន័យ៖ 
 វ ិ រតតតសឹជន្ត នពិវនតនត ិ ឯតាថ ត ិ>រតតតសឹា 
 វ ិ ភូមិ្ម្ លជាទ្ីជាទ្ិននជន ៣៣ន្តក្់ រហតុ
រនេះរទី្បានរ ន្ េះថា រតតេឹសា ឬ តាវតេឹងា។ 
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តាវ  បឋម្ំា  តសឹត ិ  ាតភុវតតី ិ  > 
តាវតឹតរសាន្ទម្្ន ើណាប្ាក្ រឡ្ីង ក្នងុ
រោក្ ប្គា ំបូងម្ុនម្្ន ើ នទ្ រហតុរន្តេះន្ទ
ម្្ន ើរន្តេះរ ម្ េះថាតាវតតឹស។ 
អ្ធបិាយ 
-ន័យទ្ី១អ្នក្សិក្ាម្ិនលំាាក្យល់,  ោន
រ ឿង ំណាលថា ក្នងុអ្តីតៈ  ៍យូ លង់ម្ក្
រហីយ ោនបុ សោន ក្ ់ រ ន្ េះោយោណព 
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ប្ពម្ទំាងម្ិប្តសោល ញ់  ួម្ទំាងអ្ស់ ៣៣ 
ន្តក្ា់នរធវីបុណយជារប្ចីន ោនក្សាង
សាោសំាណាក្់ ោំារ ើម្រឈ្ីរធវី្ លូវែនល់ជា
រ ើម្ រប្កាយពីសាល ប់ ោឃោណព ាន
រកី្តជាប្ពេះឥន្រនទ ជន ៍រសសក្ា៍នរកី្តក្នងុ
ភូម្ិរន្តេះជាម្ួយគាន រប្ោេះ ូរចាន េះ រទ្ីបរ ម្ េះ
ថាតាវតតិងា។ 
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-ន័យទ្២ី ោនអ្ធបិាយថា កាលរោក្ 
 វិន្តសសូនយអ្ស់ លីងរហីយ យូ រប្កាយម្ក្
 ចាប់រ្េើម្រក្ីត រោក្អ្ស់ជាែមើរឡ្ីងរទ្ៀត 
រោយរភលៀងធ្លល ក្ោ់៉ាងរប្ចីន ក្នុងប ិរវោ
មួ្យ រោយោនខ្យល់ប្ទ្ខាងរប្កាម្ បនេចិ
ម្េងៗទ្ឹក្រភលៀងរន្តេះក្៏ខ្េះក្ក្ សួតតកាល យជា ុ ំ
 ហូតប្ាក្ រលចរឡ្ងីជាម្្ន ើ ម្្ន ើ
ម្ លរក្ីតម្ុនរគរន្តេះ គឺក្ំាពូលភនំាសិរន ុ ម្ ល
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ជាទ្ីរៅននរទ្វតាន់ ជាន់ទី្ ២ រន្តេះឯងរប្ោេះ
រហតុរន្តេះ ទ្ីរន្តេះរទ្ីបោនរ ម្ េះថា តាវតតិងស។ 
ក្នុងរទ្វរោក្ជានត់ាវតតិងស ោនលក្ខណៈ
ពិរសសអ្សាា  យរប្ចីនោ៉ាង ម្ លរក្ីតរឡ្ងី
រោយបញុ្ាឫទ្ធិ ម្តខ្ញុំម្ិនានរលីក្ម្ក្ឲ្យ
អ្ស់រជើងរន្តេះរទ្ ទ្កុ្ឲ្យអ្នក្សិក្ាម្សវងយល់
បម្នថម្ចុេះក្នងុរន្តេះោន៖  
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សុទ្សសននគ  រវជយនេប្ាសាទ្ក្ំាពស់
 ៧០០រោជន៍ សថិតចំាក្ណាេ លនគ ជាទ្ ីរៅ 
 បស់ប្ពេះឥន្រនទ ខាងរក្ីតនគ ោន សួនផ្កោ  
រ ម្ េះ ននទវន័ ក្នងុសនួោនប្សេះរាក្ខ ណ ី
២រ ម្ េះម្ហានន្តទ  នងិចូឡ្នន្តទ  ម្្នក្ខាង 
លិចនគ សនួ ១ រ ម្ េះចិតតលតា ោន 
ប្សេះរាក្ខ ណី ២ គរឺ ម្ េះ  វចិិប្តា នងិ 
ចូឡ្វិចបិ្តា ម្្នក្ខាងរជើងនគ ោនសួន ១
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 រ ម្ េះ ម្ិសសក្វន័ ោនប្សេះរាក្ខ ណី ២ 
គឺរ ម្ េះ ធោម  និង សុធោម  ទ្ិសខាងតបូង 
នគ ោនសនួ ១ រ ម្ េះផ្ក សុក្វន័ ោន
ប្សេះរាក្ខ ណី ២ គឺរ ម្ េះ ភទទ  និង 
សុភទទ ។ 
        បណាេ សួនទំាង ៤ ក្ម្នលងរនេះ ជា 
 ម្ណីោឋ ន សប្ោប់លំា ម្ហក្ម្ានេ ម្ លគួ  ជា ទ្ ី
  ីក្រាយ បស់ ពួក្រទ្វតាក្នុងជាន់ តាវតតិងស។ 
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ទ្ិសខាងឦសានសុទ្សសននគ  ោនសួន ២ 
រទ្ៀតគឺសនួរ ម្ េះបណុឌ  ិក្ និង សួនម្ហ
វន័។ក្នុងសួនបុណឌ  ិក្ោនរ ើម្ា ិ ប្តប្ពឹ
ក្ស ក្ំាពស់ ១០០រោជន៍ ម្បក្ម្ម្ក្សាខា 
៥០ រោជន៍  ល់  ូវរចញផ្កោ  ោនក្លិន 
្ាយរៅ ចោួយ ១០០រោជន៍  (ម្ួយឆ្ន ំា 
ផ្កោ ម្េង) ខាងរប្កាម្រ ើម្ា ិចឆប្តប្ពកឹ្ស ោន 
បលល័ងោ បណឌុ ក្ម្ពលសោិអាសន៍ទ្ទ្ងឹ ៥០ 
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រោជន៍បណាេ ល ៦០រោជន៍ ក្ំាពស់ ១៥ 
រោជន៍ោនពណ៌ប្ក្ហម្ ូចផ្កោ ចំាា៉ា ខាង 
ម្ុខ្បលល័ងោ ោនសាោប្បជុំធម្ម៌្ួយ រ ម្ េះ 
 “សាោសុធោម ”និងប្ពេះរចតយិ ១ ក្ម្ពស់ 
១០០ រោជន៍រ ម្ េះ  “ចូឡាម្ណីរចតិយ”
ខាងក្នុងបញ្ាុេះប្ពេះចងោូម្ម្ក្វសាេ ំា និងប្ពេះរក្ 
សា ននប្ពេះសោម សម្ពុទ្ធ។សួនម្ហាវន័ ជាទ្ ី
ប្បថាប់សប្ោក្ ឥ ិោបែ បស់រសេច 
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សក្ោៈនិងោនប្សេះ ១ រ ម្ េះសុនន្តទ  រហយី 
ោនវោិនរៅរាយពទ័្ធជុំ វិញ ១០០  វិោន។ 
កា  ស់រៅ បស់ ពួក្រទ្វតាក្នុងជាន់តាវតតិងស 
រនេះ សុទ្ធម្តរសាយទ្ពិវសម្បតតិ ម្ លរក្ីតពី
ក្ុសលក្ម្មក្នុងអ្តីតជាតិ អា ម្មណ៍ម្ ល 
ានទ្ទ្ួលសទុ្ធម្តជាឥោឋ  ម្មណ៍។ រទ្វតា 
ប្បុសរក្ីតម្ក្រពញក្រោល េះ រពញវយ័ ២០ ឆ្ន ំា 
ចំាម្ណក្ខាងរទ្ពធីតាវញិោនវយ័ រពញ 
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ប្ក្មុ្ំា ១៦ ឆ្ន ំា ជានិចាប្គប់ៗអ្ងគម្និចាស់ ជរា 
ម្ិនោនជំងឺ មិ្នងងឹត មិ្នែលង់ សក្ម់្ិនសោវូ 
រធមញម្ិនាក្់ ម្សបក្ម្ិនប្ជតញ គឺរៅម្ត 
 រលីប ោង លអសាអ ត រសាភាក្នុងវយ័ក្រោល េះ 
ប្ក្ម្ុំា ហូត ល់នែួសាល ប់។ ម្ិនប្តូវបរន្តទ  បង ់
ឧចាា  ៈឬបសាវៈរទ្។ រទ្វតាប្សីៗ ម្ិនោន 
ធ្លល ក្់  ូវ ឬតាំាងគភ៌ ូចម្នុសសរទ្ រប្ោេះរទ្វតា 
ជាន់រនេះ សុទ្ធម្តជាឱ្បាតិក្ ក្ំារណីតទំាង 
អ្ស់។ 
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រទ្វតាណាម្ លរក្ីតប្តង់រលល  គាឺនជាបបុ្ត 
ឬ ធីតារបីរក្ីតប្តងទ់្ ីំរណក្ ានជាាទ្
ប ិចា ិកា (ប្បពនធ)  របីរកី្តខាងក្នងុវិោន 
ានជាប ិវា   (អ្នក្បរប្ម្)ី  របីរកី្តរលី 
អាកាសចំាក្នុង រខ្តតម្ លរទ្វតាណា គឺជា 
 បស់ រទ្វតារន្តេះ របីរកី្តប្តង់ប្ពំាប្បទ្ល់ 
រហីយម្ចក្គាន ម្ិនោច ់ ប្តូវន្តំាគាន រៅបេឹង 
ប្ពេះឥន្រន្តទ ។រប្ោេះ ូរចនេះរហីយរទ្វបុប្ត រទ្ីប 
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ោនរទ្ពអ្បស  ម្ លជាក្ម្មសិទ្ធិរ ៀងៗខ្លតន 
មិ្នប្តូវ រណេ មី្គាន រទ្ ខ្លេះោន ៥០០ ន្តក្់។ 
ោនរពលខ្លេះរទ្វតាក្៏រ ល្ េះ ទស់ម្ទ្ង ូច
ម្នុសសម្   ប៉ាុម្នេប្តូវានរម្ធ្លវរ អ្នក្ចាប ់
 វិនិចឆ័យក្េីឲ្យ។សាោសុធោម សាោរនេះស
រប្ម្ចរោយ តនៈ ៧ប្បកា  ោនក្ម្ពស់ 
៥០០ រោជន៍ និងទ្ំាហំា  ៣០០រោជន៍ 
ោនទ្ីតាំាងក្នុងឧទ្ានបណុឌ  ិក្ៈ។ ក្នុងនែទួ្ ី
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៨ ននម្ខ្ ោនកា ប្បជុពំួក្រទ្វតា រ ើម្បសីាេ ប់
ធម៌្ក្នងុសាោរនេះ ម្នុរពលប្បជុំរសេច អ្ម្ 
  ិន្រន្តទ ធិរាជ ាន្លុំស័ងខ រ ម្ េះ វិជយុតត  ោន 
ប្បម្វង ១២០ ហតថឲ្យោន់លឺ ក្ង ពំងទំាង 
ក្នងុនិងរប្ៅប្ពេះនគ  រ ើម្បីជា ណំឹង ឲ្យពួក្ 
រទ្វតាប្ជាប។ សំា រឡ្ងស័ងខម្ ល្លុំម្ួយប្គា 
ឬ អ្ស់ ៤ ម្ខ្ម្នុសស រពលជួបជុំគាន រហយី 
សនងោុោ ប្ពហម ជាធម្មក្ែិក្ចុេះ ពីប្ពហម 
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រោក្ម្ក្សម្ម្េងធម្ ៌ រពលខ្លេះប្ពេះឥន្រនទប្ទ្ង ់
សម្ម្េង ឬ ក្៏រទ្វបុប្តអ្ងគណាអ្នក្ ល្ សក្នុង 
ធម៌្សម្ម្េងក្ក៏្នុង។ មិ្នម្ម្នម្តក្នងុភពតា 
វតតងិសម្ លោនសាោសធោម រន្តេះសូម្បកី្នុង
រទ្វរោក្ ៤ ជានខ់ាងរលីរទ្ៀត ក្៏ោន  ូច 
គាន ម្  ។ 
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        រ ឿងប្ពេះឥន្រនទ រប្កាយពាីនសាេ ប ់
ធម្មរទ្សន្តប្ពេះោនប្ពេះភគ ក្នុងប្ពហមជាល 
សូប្តរហយី ក្៏ានសរប្ម្ចរសាតា កាលចុត ិ
ចាក្តាវតតិងសពិភពរហយី ប្ទ្ង់ម្ក្រក្ីតជា 
ម្នុសស ានជារសេចចប្ក្ពតតិ រហីយ 
សរប្ម្ច សក្ទគាម្ី ចុតិពីម្នសុសក្ ៏ទ្ីរក្ីត 
ក្នុងភពតាវតតិងសរទ្ៀត រហីយសរប្ម្ចអ្ន្ត 
គាម្ី កាលអ្ស់ប្ពេះជនមរហីយ រៅរក្ីតក្នងុ 
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សុទធ វាសប្ពហម តាំាងពីជាន់អ្វិហា  ហូត 
 ល់អ្ក្និោឋ  ភូម្ិរហីយក្ ៏ ប ោិនវរៅទ្ី 
រន្តេះរហាង។ រទ្វរោក្ភពតាវតតិងសរនេះ 
របីរាប់បីឋានចាតម្មហារាជិការៅ ក្ម្ពស់ 
៤២០០រោជន។៌ ោនអាយ១ុ០០០ឆ្ន ំាទ្ពិវ 
ក្នងុ១ យប់ ១ នែួ= ១០០ឆ្ន ំាម្នុសស  រូចនេះ 
១០០០ឆ្ន ំាទ្ិពវ ប្តូវចា ៣៦០០០០ ០០  (៣ 
រកា ិ៦ោន) ឆ្ន ំាម្នសុស។ 
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ក្នុងភពតាវតតិងសោនភាព ជាអ្ចឆ  ិយៈរប្ចីន អ្រនក្ 
ម្តខ្ញុំរោលរោយសរងខបប្តឹម្រនេះចុេះ។ 
        រោោ ោនរសេច សោុម្រទ្វប 
ប្តជា អ្នក្ប្គប់ប្គងជាភូមិ្ ម្ លលអសាអ ត 
ប្បណីតជាងជានត់ាវតថងឹស ម្ លប្ាសចាក្ 
រសចក្េ ី លំាាក្នងិោនរសចក្េសីុខ្លអជាង 
 ូចវចនតថថា៖ 
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ទ្កុ្ខរតា ោតា អ្បគតាត ិ = ោោ 
រទ្វតាទំាងឡាយម្ លរ ម្ េះថា ោម្ រប្ោេះ 
ប្ាសចាក្រសចក្េលីម្ាក្។នយ័ម្ា៉ាងរទ្ៀ
តថា៖ទ្ពិវសុខ្ំា ោតាម្ោតាសម្បតាថត=ិ 
ោោរទ្វតាពួក្ណា ល់រហីយ នូវរសចក្េ ី
សុចរោយលអ រទ្វតាពួក្រន្តេះរ ម្ េះថា 
ោោ។ោោនំា នវិាសា =ោោភមូ្ចិាទ្ី
រៅ បស់ ពួក្រទ្វតាក្នុងអាកាស ោនម្ត
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អាកា ឋរទ្វតា ម្តម្ា៉ា ង, វិោនទ្ិពវសម្បតិត
និងរាងកាយ បស់រទ្វតាចាន់រនេះ លអសាអ ត
ប្បណីតជាងទំាង យុក្ខ័យក្យ៏ឺនយូ ជាង
រទ្វតាជានត់ាវតតិងស។ោោភូម្ិរនេះរៅក្នុង
អាកាសក្ម្ពស់ ៤២ ០ ០០រោជន៌បីក្ំាពូល
ភនំាសិរន ុ ោនប ិរវណ្ាយរៅរសមរីោយ
ក្ំាម្្ងចប្ក្វាឡ្ ោនវិោនម្ លជាទ្ីរៅ បស់ពួក្
រទ្វតាប្ាក្ រៅទ្ូទំាងប ិរវណ។
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ោនអាយ២ុ០០០ ឆ្ន ំា ទ្ិពវ ១ នែួ ១ 
យប=់២០០ឆ្ន ំាម្នុសស ូរចនេះ ២០០០ ឆ្ន ំាទ្ិពវ 
ប្តូវជា១៤៤០០០០០០ (១៤ រកា ិ៤ោន)
ឆ្ន ំាម្នុសស។ 
          តុសិតា ោនរសេចសនេសុិតរទ្វរាជ 
ជាអ្នក្ ប្គប់ប្គងជាភមូ្ិ ម្ លប្ាសចាក្
រសចក្េីរៅេ ប្ក្ហាយ ចិតតោនម្តរសចក្េី
រប្តក្អ្   ីក្រាយចតិតក្នុងទ្ិពវសម្បតិត  បស់ខ្លូន
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រៅជា និចា ូចវចនតថថាៈ នចិាំា តសុនត ិ ឯតថ 
នពិវតាត រទ្វាត=ិតសិុតារទ្វតាទំាងឡាយរាំាម្ង
រកី្ត រសចក្េីរប្តក្អ្  ីក្រាយ ជានិចាក្នងុ
ភូមិ្ណា ភូម្ិរន្តេះ រ ម្ េះថា តុសិតា ។
 ម្ា៉ា ងរទ្ៀត ថាៈអ្តតរោសិ ីសសម្បតត។ិ 
ោ តសុំា  បតី ី ឥតា គតាត=ិ តុសិតា
រទ្វតាពួក្ណា ល់ប្ពម្រោយរសចក្េីរប្តក្
អ្    ីក្រាយក្ិតតក្នុងសម្បតតមិ្ លជាបងគល
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 បស់ខ្លតន រទ្វតាពួក្រន្តេះរ ម្ េះ តសុិតា 
ោក្យថាតុសិតាក្នងុ ទ្រីនេះសំា រៅយក្រ ម្ េះ
 បស់រទ្វតា ជាធំារបសីំា រោយក្ ទ្ីរៅឬ 
ភូម្ិជាធំាោនវចនតថថាៈ តសិុតា នំានវិា សា= 
តសិុតាសាថ នជាទ្ីរៅននរទ្វតាក្នុងជាន់តសុិត
ពួក្ណា សាថ នទ្ីរន្តេះរ ម្ េះថាតុសិតាភូម្ ិ
រោក្សម្ម្េងទ្ុក្ថា សាថ នជានទ់្ី ៤រនេះ
ជាទ្ីរក្ីតននប្ពេះរោធសិតវប្គប់ៗ  ប្ពេះអ្ងគម្ុន
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ានប្តាស់ ឹង ជាទ្ីរក្ីតននពទិ្ធោតា ពុទ្ធ
បិតាប្ពេះងគគសាវក័្ និងអ្នក្ោនបុណយ វិរសស
 នទ្ៗរទ្ៀត  ូចរចនេះរហីយរទ្វរោក្ជាន់
តុសិតរនេះរទ្ីបរាបថ់ា ប្បរសីវិរសសជាង
រទ្វភូម្ិជាន់ នទ្ៗ។ ភូមិ្ជាន់រនេះសថិតរៅ
ក្ណាេ លអាកាស ោនប ិរវណោតសនធឹង
រៅរសមីក្ណាេ ប់ចប្ក្វាឡ្ ោនម្តពួក្អាកាស
 ឋរទ្វតាម្តម្ា៉ា ង រាបោ់ន់ោម្លកាម្រៅ
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ក្ម្ពស់ ៤២០០រោជន៍ោនវោិនទ្ពិវសម្បតត ិ
និង ូបរាងកាយសាអ តប្បណិតជាងទំាងអាយុ
ក្៏យូ ជាងរទ្វតាជានោ់ោ។ 
ោនអាយុ៤០០០ឆ្ន ំាទ្ពិវ 
១នែួ១យប់រសមីនឹង៤០០ឆ្ន ំាម្នុសស
  ូរចនេះ៤០០០ឆ្ន ំាទ្ិពវរសននីឹង
៥៧៦០០០០០០(៥៧រកា ិ 
៦ោន)ឆ្ន ំាម្នុសស។ 
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និោន ន តីៈ  ោនរសេចសុនិម្មិតរទ្វរាជ ជា
អ្នក្ប្គប់ប្គងពកូ្រទ្វតាម្ លរកី្តក្លនងុភូមិ្ទី្
ប្ាំារនេះ  ម្ម្ងោនរសចក្េីសបាយរភលតី
រភលនីក្នងុកាម្គុណ ទំាងប្ាំាម្ លខ្លតនប្ាថាន
រហីយក្៏និម្មតិ ឲ្យរកី្តតាម្រសចក្េីប្តូវកា 
 បស់ខ្លតន ូចវចនតថថាៈ យថា  ុចិរត រភារគ 
សយរម្វនិម្មិនិតាវ   ម្នតិ ឯតាថ តិ=និោម ន តី។ 
រទ្វតាទំាងលឡាយម្ លរក្ីតរៅក្នុងភូម្ិម្ លនិ
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ម្មិតកាម្គុណទំាងប្ាំារឡ្ីង ានតាម្រសចក្េី
ប្តូវកា  កា រពញចតិត បស់ខ្លតនរហីយរក្តី
រសចក្េីរភលីតរភលីន រប្តក្ប្តអាលក្នុងអាម្មណ៍
ម្ លនិម្មិតរន្តេះ  ូរចនេះភូមិ្រន្តេះរ ម្ េះថា និ
ោម ន តី វចនរនេះសំា រៅយក្ថានទ្ីរៅគឺភូមិ្ 
 បស់រទ្វតា របីសំា រៅយក្រ ម្ េះ បស់រទ្វតា 
ោសនវចនតាថ ថាៈ នោិម  តិ ឯរតសនត=ិនិោម
 តិ រទ្វតាម្ លរ ម្ េះថា និោម  តី រន្តេះ
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រប្ោេះោនរសចក្េីរប្តក្អ្  រភលតីរភលនីក្នងុ
កាម្គុណា ម្មណ៍ទំាង ៥ ម្ លខ្លតននមិ្ិតត
រឡ្ីងម្ក្។ អ្ធិបាយក្នងុរទ្វភូម្ិ ៤ជាន់
ខាងរប្កាម្ពួក្រទ្វតាម្តងោនគូប្គងប្បចាំា
របេះ ូង ជា បស់ខ្លតនប្គាន់ម្តតិច និងរប្ចីន
រៅតាម្បញុ្ញា ធកិា ននអាតាម  ម្តក្នុងជានន់ិោម
ន កី្និងប និម្មតិវសវតត(ិជាន់ទ្ី ៦ ) ពួក្
រទ្វតាម្ិនោនគូប្គង បស់ខ្លតន ជាប្បចាំារទ្ 
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រទ្វបុប្ត ឬ រទ្ពធីតា រៅក្នុងជាន់ទ្៥ីរនេះ
 រពលណាម្ លោនតរប្ម្ក្ ប្ាថាន រសព
កាម្គុណរពលរន្តេះ ក្ន៍ិម្មិតរទ្វបបុ្ត ឬ រទ្ព
ធីតារឡ្ីងម្ក្តាម្រសចក្េីប្ាថាន  កាលាន
រប្តក្ប្តអាល នឹងកាម្គុណា ម្មណ៍រន្តេះ
អ្ស់ចិតត រហីយកាម្គណុម្ លនមិ្មិតរន្តេះ ក៍្
អ្នេ ធ្លនរៅ។ រទ្វភូម្ិរនេះ សថិតក្នងុ
អាកាសោនម្តអាកាស ឋរទ្វតាម្តម្ា៉ា ងក្ំាព
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ស់ ៤២០០០ រោជន៍ពីភពតុសិត។  វិោន
ទ្ិពវសម្បតតិនិងស ី ៈរាងកាយ ោនរសេចក្េ ី
 វិចិប្តប្បណីតជាងទំាងអាយកុ្ខយ័ ក្៍យឺនយូ 
ជាងរទ្វតាជាន់តសុិត។ ោនអាយុ ៨០០០ 
ឆ្ន ំាទ្ិពវ ១យប់ ១នែ=ួ៨០០ ឆ្ន ំាម្នសុស ូរចនេះ 
៨០០០ ឆ្ន ំាទ្ិពវប្តូវជា ២៣០៤០០០០០០
 (២៣០ រកា ិ ៤ោន)ឆ្ន ំាម្នសុស។ 
ប និម្មតិវសវតតៈី ោនរសេចរ ម្ េះនិម្មិតវស
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វតតិជាអ្នក្ប្គប់ប្គង។ ក្នុងជាន់ទ្ី ៦ រនេះ
រទ្វតាណាប្ាថាន រសាយកាម្គុណកាលណា 
រទ្វតាអ្ងគ នទ្ ងឹចិតតចាំាបរប្ម្ីរោយនិម្មិតឲ្យ
តាម្ប្តូវកា ។ោនវចនតថថា អ្តតរន្ត  ចុតិាវ  
បរ ហិ នមិ្មរិតសុ រភារគសុ វសំា វតតនេ ិ ឯតាថ
តិ=ប នមិ្មតិវសវតត។ិ រទ្វតាទំាងឡាយម្ ល
រកី្តក្នងុភូមិ្រន្តេះ  ម្ម្ងរសាយកាម្គុណ
ទំាង ៥ ម្ លរទ្វតាអ្ងគ នទ្ ឹងរសចក្េី
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ប្តូវកា  បស់ខ្លតនរហយីនិម្មិតឲ្យភូម្ិរន្តេះរទ្បី
រ ម្ េះថា ប នមិ្មិតវសវតី។ ន័យម្ា៉ា ង 
រទ្ៀតថា ប នមិ្មតិរតសុ រភារគសុ វសំា វរតត
នេតី=ិប នមិ្មតិវស=វតតរិន្ត។ រទ្វតាទំាង
ឡាយម្ លរ ម្ េះថា ប និម្មតិវសវតតីរប្ោេះ
ានរសាយកាម្គណុ ម្ លរទ្វតាអ្ងគ នទ្
និម្មតិឲ្យ។ រទ្វតាក្នងុភូម្ិរនេះគាម នគូរសនហ៍
ប្បចាំារបេះ ងូចំារោេះជា បស់ខ្លតនរទ្ រប្សច
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រហីយម្តខ្លតនប្តូវកា ោនអ្នក្ នទ្និម្មិតឲ្យ។ 
រទ្វភូម្ិរនេះសថិតក្នុងអាស ោនម្តអាកាស ឋ
រទ្វតាម្តម្ា៉ា ងក្ំាពស់ ៤២០០០ រោជន៍ពី
ភពនិោម ន តី។  វិោនទ្ពិវសម្បតតិនិង ូប
រាងកាយ លអប្បណតីជាងទំាងអាយុក្ខ័យក្៏
ម្វងជាងរទ្វតាជាន់ នទ្ៗ រប្ោេះជាក្ំាពូលនន
រទ្វតាក្នុងសាថ នសួគ៌។ ោនអាយុ ១៦០០០
ឆ្ន ំាទ្ិពវ ១យប ់១នែួ=១៦០០ឆ្ន ំាម្នុសស  ូរចនេះ 
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១៦០០០ ឆ្ន ំាទ្ិពវប្តូវជា ៩២១៧០០០០០០
(៩២១ រកា ិ ៦ោន) ឆ្ន ំាម្នុសស។ 
កា រសាយកាម្គណុ  បស់រទ្វតា រក្ចិ
អាចា យរោលថា រទ្វតាជាន់ទ្ី ១និងទ្២ី 
រសពកាម្គុណ ូចគាន នឹងម្នុសស។ ជាន់
តុសិតាប្គាន់ម្តឲ្យសម្ាសស ន ប៉ាេះប្តូវគាន  
ក្៍សរប្ម្ចក្ចិា។ ជានទ់្ី ៥ ប្គាន់ម្តសម្លឹង
រម្ីលរហយីញញឹម្ោក្់គាន ក្៏សរប្ម្ចក្ិចា។ 
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ជាន់ទ្ី ៦ ប្តឹម្ម្តរប្បីប្ក្ម្សម្ភនក្សម្លក្ស់ម្លឹង
រម្ីលគាន រៅវញិរៅម្ក្ ក្៏សរប្ម្ចកិ្ចា។ 
ចំាម្ណក្អ្ ឋក្ថាទំាងឡាយ ានរោល
ជំទល់នូវម្តិរក្ចអិាចា យថា “កា រសពកាម្
របីម្ិនឲ្យសម្ាសស្លូវ កាយោល់ប្តូវគាន  វាង
រទ្វបុប្តនងិរទ្វធតីារទ្ កា រសពរន្តេះ ម្ម្ង
មិ្នសរប្ម្ចក្ិចារឡ្យី” រោក្រលីក្វាទ្ៈថា”
កា រសពកាម្ បស់រទ្វតាទំាង ៦ ជាន់រនេះ 
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គឺ ូចគាន នឹងម្នុសសម្  ”។ រពលប្តូវកា គឺ
រសពរម្ែុនធម្មជាគូៗ។ 

ធម៌្ន្តំាឱ្យរកី្តជារសតចរទ្វតា 
         រសតចរទ្វតា ឬសក្ោរទ្វរាជជារសតច
រទ្វតារៅឋានតាវតតិងសសពវនែួរនេះ កាលប្ពេះ
អ្ងគរៅក្នងុជាតជិាម្នសុស ានរធវបុីណយ 
បំារពញទន ោនសទធ ប្ជេះថាល  ៏ប ិសុទ្ធ នងិ
សោទនវតតបទ្ទំាង ៧ ប្បកា ោ៉ាងខាា ប់ខ្ាតន 

https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
https://free.facebook.com/upsell/advanced_upsell/in_line/?src=https%3A%2F%2Ffree.facebook.com%2F146672515858085%2Fposts%2F1050445445480783%2F&location=photo&story_id=S%3A_I146672515858085%3A1050445445480783&__tn__=EH-R
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ឬរៅថាធម៌្ន្តំាឱ្យរក្ីតជារសតចរទ្វតា ។ 
វតតបទ្ទំាង៧ប្បកា រន្តេះគឺ… 
         រសតចរទ្វតា ឬសក្ោរទ្វរាជជារសតច
រទ្វតារៅឋានតាវតតិងសសពវនែួរនេះ កាលប្ពេះ
អ្ងគរៅក្នងុជាតជិាម្នសុស ានរធវបុីណយ 
បំារពញទន ោនសទធ ប្ជេះថាល  ៏ប ិសុទ្ធ នងិ
សោទនវតតបទ្ទំាង៧ប្បកា ោ៉ាងខាា ប់ខ្ាតន 
ឬរៅថាធម៌្ន្តំាឱ្យរក្ីតជារសតចរទ្វតា ។ 
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វតតបទ្ទំាង៧ប្បកា រន្តេះគឺ ១- ទ្ំានុក្បប្ម្ុង
ចិញ្ាឹម្ោតាបិតាអ្ស់មួ្យជើវិត ២-រគា ព
រាម្ចបងក្នងុប្តកូ្លអ្ស់មួ្យជើវិត ៣- ោន
វាចាម្្អម្ម្លា ម្ សម្តីពីររាេះពិសាអ្ស់មួ្យ
ជើវិត ៤- មិ្នោនវាចាចាក្់ ុក្ញុេះញង់អ្ស់
មួ្យជើវិត ៥- រធវបុីណយោក្់ទន  ក្ា
្ទេះសម្ម្បងអ្ស់មួ្យជើវិត ៦- រោលោក្យ
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សចាៈរទ្ៀងទត់ អ្ស់មួ្យជើវិត ៧- មិ្ន
រប្កាធខ្ឹង  មិ្នរកី្តរទសៈអ្ស់មួ្យជើវិត ។ 
រោយអានិសងសននកា រគា ពប្បណិប័តននូ៍វ
គុណធម្ទ៌ំាង ៧ ប្បកា រនេះរពញប ិបណ៌ូ
រោយចិតតសទធ ប្ជេះថាល   ៏ប សិុទ្ធរហីយ ក្៏
ានរៅរកី្ត ជារសតចរទ្វតារសាយសុខ្ន្ត
ឋាននប្តប្តិងសរទ្វរោក្  ហូត ល់សពវ
នែួរនេះ ។  
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