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អស្ចារយណាេ់ ប្រាន់ តត្ទេះន សេោណា មានសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការ
ធ្លលក្់ចុេះមក្សេោសនាេះ

ប្រទង់សៅជាក្ុ មាររត្់សលងេបាយសោយ

តលបងសក្េងជាង ៨ មុ៉ឺនឆ្ាំ

ល់ប្រពេះជនេគប្រមប់ ៨ មុ៉ឺ ន ៤ ពាន់

ប្រពេះរាជបិ ាប្រទង់ ប្របទនក្ិ ត្ិ យ
ត េឲ្យសធវើជាឧបរាជៗ ាន ៨ មុ៉ឺ ន
៤ ពាន់ ឆ្ាំប្រទង់ មិនេកប់េល់

សោយរាជេមបត្តិានប្រាេ់េួរ

មហាមាត្យថ្ន ទី ណាត លបរ ិបូ ណ៌ សោយរាជេមបត្ិេត ិសេេជាង
សនេះសៅសទៀត្មាន ឬសទ? ។ មហាមាត្យទូ លថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះេមេត្ិ
សទព ក្ាុងសោក្មនុ េសសនេះពុំ មានសទ មានតត្ស្ចានចាត្ុ មហារាជិ កា
សទើបបរ ិបូ ណ៌សោយសេចក្តីេុខ

ប្របសេើរជាងស្ចានមនុ េស

ប្រពេះាទមនាាត្ុ ានប្រជាបសហើយ ក្៏កាន់ចក្ករត្ន៍ ប្រគេ ីស
សៅពា ៍អាកាេប្រពមទំងចត្ុ រងគសេនាសៅចុ េះ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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រាជិកា។ពួក្សទេាក្ាុង

ស្ចានសនាេះ

ានស

សហើយ ក្៏ នាំាាកាន់ភីផ្ក
ញ ក ចូលសៅបូ ជាថ្នវយ
ប្រពេះាទមនាាត្ុសនាេះៗ

ើញ

ប្រពេះាទមនាាត្ុ

រាជេមបត្តិទិពវ ល់

ានសស្ចយរាជេមបត្តិ

សៅស្ចានចាត្ុ

មហារាជិ កាសនាេះ ានចំ នួន ៨ មុ៉ឺ ន ៤ ពាន់ ឆ្ាំមនុ េសប្រទង់មិនាន
េកប់េល
ក ់ក្ុងរាជេមបត្ិ
ា
សត នាេះសទៀត្

សទើបប្រាេ់េួរសៅសេតចចត្ុ

សោក្ាលទំង ៤ ថ្ន ទី ស្ចានត លបរ ិបូ ណ៍សោយសេចក្តី េុខ
ជាងសនេះ មានត រឬ? ។ សេតចចត្ុ សោក្ាលទំង ៤ ប្រកាបទួ ល
ថ្ន រាជេមបត្តិក្ុងស្ច
ា
ា នសនេះ មិនេ ិេេជាងស្ចានមនុេសបុ នាេនសទ

មានតត្រាជេមបត្តិក្ុងស្ច
ា
ា ននប្រត្ប្រត្ឹ ងស សទើបប្របសេើរជាងសនេះជា រយ
គុ ណ។ ប្រពេះាទមនាាត្ុ ានប្រជាបសហើយ ក្៏ ចាប់ចក្ករត្ន៍ប្រគេ ីសហាេះ
សៅស្ចាននប្រត្ប្រត្ឹងសទៀត្ ។ ប្រពេះឥន្រ្នាាធិរាជានទត្ស

ើញប្រពេះាទ

មនាាត្ុសហើយ ក្៏ មានប្រពេះទ័យសស្ចមនេសរ ីក្រាយ កាន់ផ្កក ភញីចូល
សៅបូ ជា ថ្នវយរាជេមបត្តិពាក្់ក្ណា
ត ល ។ ប្រពេះាទមនាាត្ុ ាន
សស្ចយរាជេមបត្តិពាក្់ក្ណា
ត លសៅស្ចាននប្រត្ប្រត្ឹ ងសនាេះ
សក្សមក្ានតអេ់កាលជាយូរអតងវងណាេ់

ចំនួន

៣៦

ជាេុខ
ំណ

ប្រពេះឥន្រ្ន។
ា ឯសេចក្តីប្រាថ្នារបេ់ប្រពេះអងគ មិនសចេះសពញសស្ចេះ សៅ
តត្ខវេះក្នលេះជានិ ចា េូមបីសស្ចក្រាជេមបត្ិ ត ជាយូរអតងវង ល់ សមាលេះ
ក្៏ មិនសចេះេកប់េល
ក ់ សទើ បប្រទង់ប្រពេះចិ នាតថ្ន សបើអញេមាលប់ ប្រពេះឥន្រ្នា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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សចាលសហើយ

សស្ចយរាជតត្មាាក្់ឯង

សទើ បលេម

និងបុ ណយេ័ក្ត

របេ់អញ ។ ប្រាន់តត្គិត្យង សនេះ ការប្រទុឌសប្រទមននេរ ីរៈ ក្៏
សក្ើត្ស

ើងប្រាក្

ពុំ អាចសៅ ោយ

ស្រស្ចប់តត្ចយុត្មក្េាិត្សៅ

ំជាមួ យនឹងពួ ក្សទេាាន

ក្ាុងឧទានរបេ់

ប្រពេះអងគនាស្ចាន

មនុ េស ូ ចកាលមុ នេ ិញ ។ នាយឧទានាល ានស

ើញប្រពេះាទ

មនាាត្ុចុេះ ពី ស្ចានេួគ៌ មក្េាិត្សៅក្ាុងឧទានេ ិញសហើយ ក្៏ ចូល
សៅប្រកាបទូ ល ល់ប្រពេះរាជប្រត្ក្ូ ល។ប្រពេះរាជាត លជាធំក្ុង
ា ប្រពេះរាជ
ប្រត្ក្ូ លានប្រជាប ំ ណឹងសនាេះ សហើយមានសេចក្តី សប្រត្ក្អរណាេ់
ប្រទង់មី មា
ា ា យងសៅឧទាន

ជាមួ យនឹ ងសេតចទំង

៨

ពាន់ ប្រពេះអងគចាត្់តចងប្រកាលសរៀបចំរាជសេយាេនៈ
ឧទានសនាេះសហើយ

៏

ើងផាំសលើេិរ ីរាជ

៏ប្របសេើរក្ាុងឧទានសនាេះសហើយ ានប្របកាេ ល់

ប្រពេះរាជេងានុេងសទំងឡាយថ្ន
សនេះសហើយ

៤

៏ ប្របសេើរក្ាុង

ានប្របកាេប្រាប់ប្រពេះរាជសេយាេនៈ

ប្របសេើរក្ាុងឧទានសនាេះ ។ ប្រពេះាទមនាាត្ុ ប្រទង់ស
សេយាេនៈ

មុ៉ឺន

សយើងតលងសប្រកាក្ចាក្អាេនៈ

អាក្ទំងឡាយចូ លចាំប្រគប់ាាថ្ន

របេ់េត្វសោក្

សេចក្តីប្រាថ្នា

ធំទូោយតេងឆ្ាយឥត្មានទី បំផុត្

ប្រទង់ មាន

ប្រពេះបនាូល ូ សចាេះជាស ើ មសហើយ ក្៏ ប្រទង់សស្ចយទិ េងគត្សៅ ានសៅ
សក្ើត្េុខគិ ត្ភពាមេមគួ រ ល់បុញ្ញក្មេរបេ់ប្រពេះអងគ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ឯបុ ពក្
វ មេរបេ់ប្រពេះាទមនាាត្ុ ត លមានឥទាិពលធំ អស្ចារយ

ប្រាន់ តត្ទេះន មានសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការធ្លលក្់ចុេះមក្ពីអាកាេ និង
មានប្រពេះជនេតេង

សហើយានសស្ចយរាជេមបត្តិទិពសវ ទៀត្សនាេះ

គ៉ឺ

កាលស្ចេនាប្រពេះេមពុទាប្រពេះនាមេ ិបេសី រាប់ពីភទាក្បបសនេះ សៅ
សប្រកាយេ ិញចំ នួន ៩១ ក្បបកាលសនាេះប្រពេះាទមនាាត្ុសក្ើត្ជាបុ រេ
ក្មសត្់មាាក្់

សៅក្ាុងនគរពនាុមត្ី

ជាអាក្េុីឈ្ួលជួ
ា
លបេះជុ ល

េំសលៀក្បំ ពាក្់ ចាេ់ោច់ោចរបេ់អាក្នគរសនាេះ។ ន្ាមួយពួក្

ពុ ទប
ា រ ិេ័ទានសរៀបចាត្់តចង ថ្នវយមហាទន ល់ប្រពេះេងឃ មាន
ប្រពេះពុ ទាជាប្របធ្លនឯបុ រេក្មសត្់ាន ឹ ងថ្នសគសរៀបចាត្់ តចង

នឹង

ថ្នវយមហាទន ូ សចាេះសហើយ ក្៏ នឹក្េសងវគចំ សពាេះខលួនថ្ន ឱ! អាាេ

អញ ជាមនុ េសសេេេល់សថ្នក្ទប ជាទីបំផុត្ពុំានចាត្់ តចង
មហាទន នឹ ងសគសស្ចេះ ពីសប្រពាេះជាអាក្ទ័ លប្រក្ សពលសនេះសបើ អញ
មិ នស្លៀត្សធវើទនសទ ពុំ ឹ ងជាជាត្ិណា នឹ ងានរួចផុ ត្ពីសេចក្តីទុក្ខ
លំាក្ គិត្ស

ើញ ូ សចាេះសហើយេទាក្៏ សក្ើត្ ស

ើងមាំ ចំ សពាេះគុណ

ប្រពេះេមពុទា ។ សពលសនាេះខំជួេជុ លបេះេំពត្់ឲ្យបុគល
គ មាាក្់ ាន
លុយមួ យមាេក្ ឹ ងថ្នសពលថ្នវយមហាទនជិ ត្ ល់សហើយ
មាាសៅ

ផារទិ ញាន

ោក្់ ាប្រត្.

សៅសរាងទន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ក្៏ មី ា

ប្រាប់េតណតក្សស្ចារមួយក្ំ បង់ យក្សៅ
ពុំ មានឱកាេនឹ ងចូ លសៅោក្់ាប្រត្
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ស

ើយ

សប្រពាេះខលួនជាអាក្ទ័ លប្រក្សថ្នក្ទប

ឱកាេឲ្យចូ ល. សទើ បគិត្ថ្ន
នឹ ងប្រពេះេងឃសហើយ

ពួក្មហាជនមិនសបើ ក្

អញអេ់ានចូ លសៅជិ ត្ប្រពេះេមពុទា

សបើ ូសចាេះ អញគួ រសាេះប្រាប់ េតណតក្ េំសៅ

សៅប្រត្ង់ាប្រត្ប្រពេះេមពុេទានឹងប្រពេះេងឃចុ េះ សបើ ាន ចូ លសៅក្ាុង
ាប្រត្តត្មួ យប្រាប់គង់មានផលសប្រចើ ន ។ បុ រេក្មសត្់ ក្៏ចាប់ប្រាប់
េតណតក្សស្ចារសាេះសៅ.

សោយអំ ណាចបញទិ ា

ប្រពេះេមពុទធប្រាប់

េតណតក្ ក្៏អតណតត្សៅធ្លលក្់ ចុេះ ក្ាុងាប្រត្ជាលំោប់
ប្រពេះេមពុទាជាមាាេ់ រាបសៅ
ទី នទមួ យប្រាប់ ស

ល់ាប្រត្ប្រពេះេងឃឥត្មានប្រជុេះសៅ

ើយ ។ បុ រេក្មសត្់សនាេះស

ប្រជេះថ្នលរ ឹងរ ឹត្តត្សក្ើ ត្ស

ាំងពីាប្រត្

ើញអស្ចារយ សេចក្តី

ើងយងនប្រក្ងនលង សទើបាំងសេចក្តី ប្រាថ្នា

ថ្ន សោយអំ ណាចការបូជារបេ់ខំុសញ នេះ ក្ាុងអនាគត្កាល េូមឲ្យ
ានជាធំ ជាងជនអាក្ ប្រត្ូេការសោយកាមទំងឡាយ សបើខំុសញ លើក្ន
ទេះស

ើងសេោណាេូមឲ្យសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការធ្លលក្់ ចុេះពី នផាអាកាេ

សេោសនាេះក្ុំ ខាន។
េុខក្ាុងសទេសោក្

បុ រេរក្មសត្់ លុេះអេ់អាយុានសៅសស្ចយ
និ ងមនុ េសសោក្អេ់កាលជាអតងវង

លុេះ

មក្ខាងស ើ មននភទាក្បបសនេះានមក្សក្ើ ត្ ជាប្រពេះរាជបុ ប្រត្របេ់ប្រពេះ
ាទក្លាណរាជមាននាមបបញ្ញ ត្ិថ្ន
ត ប្រពេះាទមនាាត្ុសនេះឯង។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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មនុស្សយ

ើងមានអំណាចបណា
ុ ា ក៏ត្រូវតរ

ស្លាប់យៅតាម

ថាកមមយ ៀងៗខ្ានយចៀស្មិ
ន
ួ

ផុរអំពើកា យើរស្លាប់យ

ើ

។

គំនិតរិចា ណា
មនុ េសសយើងមានភាពជាធំបុ នណា
ធ្លលក្់ខួនមក្ទបសៅាមយថ្នក្មេ
ល
សហើយសនាេះឯងជាមិនខានសនេះ

ក្៏ គង់មានន្ាណាមួ យ

ត លខលួនស្ចងេនសំទុក្មក្

គ៉ឺ ជាសរឿងពិត្

ត្ួយង

ូចជា

ប្រពេះរាជាប្រពេះាទមនាាត្ុ ជាស ើម។
ប្រពេះរាជា

ប្រពេះអងគសនេះមានអំ ណាចធំសធងេសមបើមណាេ់

មានអានុ ភាពសោយអំ ណាចបុ ណយត លប្រទង់េនសំទុក្មក្សហើយ។
ប្រទង់ ប្រគប់ ប្រគងត ន ី របេ់មនុ េសទំងជមពូ
ប្រាន់

ក្ាុងការប្រគប់ប្រគងអំណាចសនាេះស

ប្រគប់ប្រគងសទេសោក្សទៀត្ផង
េមបត្តិេមបូរ

។

យងណាគង់មាន

ទវីបក្៏ ប្រទង់ សៅមិ នប្រគប់
ើយ

រហូត្មានចិ ត្ច
ត ង់

មនុ េសសយើងប្រគប់ ាាមានាន
ន្ាមួយសៅសប្រកាម

ឥទិព
ា ល

មចាុរាជប្រគប់ៗាាសហត្ុផល ទំងសនេះគ៉ឺ ជាេចាធម៌ពិត្។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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រ ឿងព្រះកុណ្ឌលករកីថររ

ប្រពេះស្ចស្ចត

កាលគង់សៅក្ាុងេត្តសជត្ពនប្រទង់ប្រារពានាង

ក្ុ ណឌលសក្េី ប្រាេ់ប្រពេះធមេសទេនាសនេះថ្ន៖

រ ឿងធថតារីដ្ឋបា
ថ នស្វាមថជារចា
ានឮថ្ន សេ ី មា
ា ា ក្់ ត លមានប្របប្រក្ត្ីសៅក្ាុងប្រក្ុងរាជប្រគឹ េះ

មានអាយុ ១៦ ឆ្ាំ មានរូបលអគួរពិចពិ លរមិ លសមើលជាទី នាំមក្
នូ េសេចក្តីស្រេឡាញ់។ ក្៏ នារ ីទំងឡាយ ត លាំងសៅក្ាុងេ ័យសនាេះ
តត្ងតត្យក្ចិ ត្ទ
ត ុ ក្ោក្់ចំសពាេះបុ រេៗ
បុ រេៗ ស

មានអធាស្រេ័យចូ លចិត្ត

េះសឡាេះក្ាុងបុ រេៗ ។ ប្រាសនាេះមាាបិ ាឲ្យធី ាសនាេះ

សៅក្ាុងបនាុប់ ៏ មានេិរ ី

សលើនផាជាន់ សលើននប្រាស្ចទ

៧

ជាន់

សេ ី ាជាឪពុក្ានប្របគល់ទេីមាាក្់ បុ សណាណេះ ឲ្យសៅបសប្រមើ នាង។
ប្រាសនាេះ

ពួ ក្រាជបុរេចាប់ ានសចារមាាក្់

ចងស្ចលបសេក្

វាយសោយរ ំពាត្់ សតតមតង ៤ រ ំពាត្់ៗ សហើយនាំសៅកាន់ ទីេមាលប់ ។
ធី ាសេ ី ាានឮងេំស
ប្រក្ស

ងមហាជន ក្៏គិត្ថ្នមានសរឿងអវីហ្ា ? ឈ្រ

ក្សមើ លសៅសលើនផាប្រាស្ចទ ស

ចិ ត្ប្រត បត្ិ ព័ទា

សក្ើ ត្ក្តីស្រេឡាញ់សចារ

ើញសចារសនាេះសហើយ ក្៏ មាន
ក្៏សៅស ក្សលើតប្រគមិ នប្រពម

បរ ិសភាគអាហារអវីទំងអេ់។ លំោប់ សនាេះមាាបិ ាេួរនាងថ្ន
តនក្ូ នេមាលញ់ក្ូនឯងសក្ើត្អវី ?

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ធី ាសេ ី ាប្រាប់ ថ្ន

សបើខំុម
ញ ិនានបុ រេ

ត លប្រត្ូេពួក្សគ

ចាប់ នាំសៅ សោយសចាទថ្ន ជាសចារសនាេះសទ ជី េ ិត្ខញំុនឹងមិនមាន
ខញំុនឹងស្ចលប់ ក្ុងទី
ា
សនេះឯង។

មាា តនក្ូនេមាលញ់ ក្ូនឯងក្ុំ សធវើយងសនេះស

ើយ ក្ូនឯង

នឹ ងានស្ចវមី នទ ត លមានជាត្ិ និ ងសភាគៈសេេើសយើង។
ធី ាសេ ី ា ខញំុមិនប្រត្ូេការបុ រេ នទសទ កាលសបើមិនានបុ រេ

សនេះសទ ខញំុនឹងស្ចលប់ ។

មាាកាលមិ នអាចអងវរ ក្ូ នស្រេីឲ្យយល់ប្រពមាន ក្៏ប្រាប់

សេ ី។
ា េូមបីសេ ី ា ក្៏មិនអាចញ
ុ ំងធី ាឲ្យយល់ប្រពមានក្៏ គិត្ថ្ន

សត្ើ សយើងប្រត្ូេសធវើយង ូ ចសមតចហ្?
ា លុេះគិ ត្ ូ សចាាេះសហើយ ក្៏ បញ្ូជ ន
បសងវចប្រទពយមួ យពាន់ ល់រាជបុ រេ ត លបញ្ជ
ជ សគឲ្យចាប់សចារសនាេះ

សោយពាក្យថ្ន សោក្ចូ រទទូ លយក្ប្រទពយសនេះទុក្ សហើយឲ្យបុរេ
សនាេះមក្ខញំុេ ិញ ។ រាជបុ រេសនាេះយល់ប្រពម សោយពាក្យថ្ន ប្របនព

សហើយទទូ លយក្ក្ហាបណៈសនាេះសហើយ សោេះតលងសចារសនាេះសៅ
េមាលប់បុរេ នទជំ នួេសហើយ

ប្រកាបទួ លប្រពេះរាជាថ្ន

បពិ ប្រត្

ប្រពេះេមេត្ិសទព ខញំុប្រពេះអងគេមាលប់សចារសនាេះសហើយ។ ចំ តណក្សេ ី ា
សនាេះ

ានប្របគល់ធីារបេ់ខួនឲ្យ
ល
ល់សចារសនាេះ។

ឯនាងសេ ី ា

ធី ាសនាេះ ានគិ ត្ថ្ន សយើងសធវើនឹងឲ្យស្ចវមី របេ់សយើងេបាយរ ីក្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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រាយ សទើបាក្់ តត្ងសោយសប្រគឿងប្របោប់ទំងពួង ចាត្់ តចងយគូ
ជាស ើម ឲ្យសចារសនាេះសោយន ខលួនឯងផ្កាល់។

រចា គិត កឧបាយន្ំាយកភ ិយារៅីម្លាប់

សោយកាលក្នលងសៅាន

២

៣

ន្ាបុ សណាណេះសចារសនាេះ

ក្៏ ានគិ ត្ថ្ន កាលណាហ្ ា សយើងនឹ ងានេមាលប់ ស្រេតីសនេះ សហើយ
កាន់យក្សប្រគឿងប្របោប់ របេ់ស្រេតីសនេះ លក្់ េុីចាយក្ាុងសរាងេុរាឲ្យ
ានេបាយមតង។

សចារសនាេះគិ ត្ស

ើញឧាយមួ យ

សោយ

េមាគល់ថ្ន ឧាយសនេះលអ អាចសប្របើ ការាន សទើបសៅស ក្សលើតប្រគ
មិ នបរិសភាគអាហារ ។ ខណៈសនាេះ នាងជាភរិយចូ លសៅរក្សចារសនាេះ
សហើយ េួរថ្ន អាក្ជាមាាេ់មានសរឿងអវី ?
សចារ មាាលនាង ៏ចសប្រមើន ាេនសរឿងអវីសទ។
ធី ាសេ ី ា មានមាាបិ ារបេ់ខំុញ ខឹ ងនឹងអាក្ឬ?
សចារ មាាលនាង ៏ចសប្រមើន មិ នខឹ ងសទ។

ធី ាសេ ី ា សបើ ូ សចាាេះ សរឿងសនេះ ូចសមតចសៅ?
សចារ

មាាលនាង ៏ ចសប្រមើ ន

ន្ាត លសគចាប់ បងសៅសនាេះ

បងានបួ ងេួង ល់សទេា ត លអាស្រេ័យសៅ នឹ ងភាំ េប្រមាប់
សចាលសចារសនាេះ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សទើបមានជី េ ិត្រេ់សៅ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

េូមបីអូនបងានសោយ
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អានុ ភាពរបេ់សទេាសនាេះត រ មាាលនាង ៏ ចសប្រមើនបងគិ ត្ថ្ន បង
នឹ ងសធវើពលិក្មេចំសពាេះសទេាសនាេះ។
ធី ាសេ ី ា បពិ ប្រត្អាក្ជាមាាេ់ អាក្ក្ុំ ប្រពួយស
ចាត្់ តចងក្ាុងការសធវើពលិក្មេេូមអាក្ប្រាប់ មក្ប្រត្ូេការអវី?
សចារ

ប្រត្ូេការមធុាយេត លមានទឹក្ត្ិច

ើយ ខញំុនឹងជួ យ
និងផ្កកសឈ្ើ

ត លមានោជជាគប្រមប់ ៥ ។
ធី ាសេ ីសា នាេះ

ចាត្់ តចងពលិក្មេសនាេះប្រគប់យង

សហើយ

សពាលថ្ន បពិ ប្រត្អាក្ជាមាាេ់ មក្ចុ េះ សយើងនឹ ងសៅ។
សចារ មាាលនាង ៏ចសប្រមើន សបើ ូសចាាេះ នាងចូ រឲ្យពពួក្ញត្ិ
របេ់នាងប្រត្
ត្នមលសប្រចើ ន

ប់សៅយក្េំពត្់

និ ងសប្រគឿងប្របោប់ ត ល

មក្ប្របោប់ាក្់តត្ងខលួនសហើយ

មាន

សយើងនឹងសេើចសលង

ស ើ រសៅយងេបាយ។

នាងក្៏ ានសធវើយងសនាេះ លុេះសធវើ ំ សណើរ ល់សជើងភាំសចារសនាេះ
ក្៏ ានសពាលនឹងនាងថ្ន

មាាលនាង ៏ចសប្រមើន

ខាងមុ ខអំ ពីទីសនេះ

សយើងមិ នអាចសៅសប្រចើនាាានសទ សយើងអាច សៅានតត្ពី រនាក្់
បុ សណាណេះ

ូ សចាេះចូ រនាងបញ្ឈប់ជន ៏ សេេ ប្រពមទំងយន សហើយ

សធវើ ំ សណើរសៅទំងពី រនាក្់ សលើក្សភាជនៈពលិ ក្មេសៅសោយន ខលួនឯង។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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នាងានសធវើ ូ សចាាេះសហើយ សចារសនាេះនាំ នាងស

ើងកាន់ ភំា ត លជាក្តនលង

សចាលសចារ។
ក្៏ មនុ េសទំងឡាយ ស
សទៀត្ជាប្រចាំងោច់

ើងកាន់ ភំសា នាេះាមមាខងននភាំ មាខង

មនុេសទំងឡាយ

ឈ្រសលើក្ំពូលភាំសហើយ

សចាលសចារទំងឡាយាមមាខងននភាំសនាេះ

សចារទំងសនាេះោច់ ជា

ក្ំ ណត្់ ត្ូច-ធំ

ធ្លលក្់ចុេះសៅសលើតផន ី

សប្រពាេះសហត្ុ ូ សចាាេះសទើ បសគ

សៅភាំសនាេះថ្ន ភាំជាទីសចាលសចារ។ នាងឈ្រសលើក្ំពូល ភាំសនាេះ
សហើយ សពាលថ្ន បពិ ប្រត្អាក្ជាមាាេ់ អាក្ចូ លសធវើពលិក្មេចុេះ។ សចារ
សនាេះានសៅសេាៀម
ានជាអាក្សេាៀម

កាលនាងេួរសទៀត្ថ្នអាក្ជាមាាេ់
កាលនាងេួរសទៀត្ថ្ន

សហត្ុអី វ

អាក្ជាមាាេ់

សហត្ុ

អវីានជាអាក្សៅសេាៀម? សទើ បប្រាប់ នាងថ្ន ខញំុមិនប្រត្ូេការពលិ ក្មេ
អវីសទ ខញំុបសញ្ជ
ោ ត្នាងមក្កាន់ទីសនេះសទសត្ើ !

ធី ាសេ ី ា សប្រពាេះសហត្ុ អី វ អាក្ជាមាាេ់ ?
សចារ សប្រពាេះសយើងប្រត្ូេការេមាលប់ នាង បលន់យក្សប្រគឿងប្របោប់

របេ់នាង។
នាងប្រត្ូេមរណៈភ័ យ
បពិប្រត្អាក្ជាមាាេ់នាង

ប្រគបេងកត្់សហើយ

ក្៏

សពាលថ្ន

ខញំុប្រពមទំងសប្រគឿងប្របោប់នាងខញំុជារបេ់

សោក្សហើយសទសត្ើ សហត្ុ អីសវ ទើ បសោក្សពាលយងសនេះ? សចារសនាេះ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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េូមបីនាងអងវរសរឿយៗ
តត្សពាលថ្ន
សបើ ូ សចាាេះ

ថ្ន

សោក្ក្ុំ សធវើយងសនេះស

ខញំុនឹងេមាលប់ នាងឲ្យទល់តត្ាន។

សត្ើ វាមានប្របសយជន៍អី វ ល់សោក្

ើយ

ក្៏ សៅ

នាងសពាលថ្ន

សោយការេមាលប់

របេ់នាងខញំុសនាេះសនាេះ េូមសោក្កាន់ យក្សប្រគឿងប្របោប់ ទំងសនេះ
សហើយទុ ក្ជី េ ិត្ឲ្យនាងខញំុចុេះ

ចាប់ ាំងពី សពលសនេះសៅ

សោក្ចូ រ

ចាំនាងខញំុថ្ន ស្ចលប់ សហើយ ឬទុក្នាងខញំុជាទេីរបេ់សោក្ក្៏ ាន
លុេះអងវរសចារ ូ សចាេះសហើយ ក្៏សពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖

េង្វវរមាេទំងសនេះ េុទាតត្េសប្រមចសហើយសោយតក្េ ពិ ទូរយ
បពិប្រត្អាក្ ៏ចសប្រមើ ន េូមអាក្យក្ទំងអេ់ សហើយចូ រប្របកាេថ្ន
នាងខញំុជាទេីចុេះ។

សចារស្ចតប់ ពាក្យសនាេះសហើយ សពាលថ្ន កាលសបើ ខំុសញ ធវើ ូ សចាាេះ

នាងប្រត្

ប់ សៅផាេះេ ិញក្៏ ប្រាប់មាាបិ ារបេ់នាង

ជី េ ិត្ឲ្យនាងានសទ ខញំុប្រត្ូេតត្េមាលប់ នាង

ូ សចាេះ នាងក្ុំ គបបី ខសឹក្

ខសួលអី សហើយសពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖
នាងក្ុំខសឹក្ខសួលស

ើយ

ខញំុមិនអាចទុក្

ចូ ររសេចប្រទពយឲ្យឆ្ប់

ជី េ ិត្របេ់

នាងមិនមានសទ ខញំុនឹងកាន់យក្ប្រទពយទំងអេ់។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ធថតារីដ្ឋថព្ចានរចា ឲ្យធ្លលាក់រព្ជាះស្លាប់

នាងគិត្ថ្ន ឱ ! ក្មេសនេះធាន់ណាេ់ហ្ា ត លឈ្េេះថ្នបញ្ជញ
មិ នតមនស្ចងមក្ស ើ មបីេេ
ល ុីសទ

ការពិ ត្សនាេះស្ចងមក្ស ើ មបីទុក្

ពិ ចារណា សយើងនឹង ឹ ងក្ិចាត លគួ រសធវើចំសពាេះបុ រេសនេះ។
លំោប់ សនាេះ នាងសពាល នឹ ងសចារសនាេះថ្ន បពិប្រត្អាក្ជាមាាេ់
កាលសោក្ប្រត្ូេសគចាប់នាំសៅទី ពិឃាត្ សោយសចាទប្របកាន់ ថ្ន ជា
សចារសនាេះ នាងខញំុានប្រាប់មាារបេ់ខំុញ សោក្ទំងពីរសនាេះលេះ

ប្រទពយមួ យពាន់ ឲ្យសគនាំសោក្មក្កាន់ ផាេះ របេ់នាងខញំុ សហើយាន
ប្របគល់នាងខញំុ
នាងខញំុ

ឲ្យសធវើជាភរ ិយរបេ់សោក្ាំងពីសពលសនាេះមក្

ក្៏ មានឧបការៈចំ សពាេះសោក្

សមើ លសោក្ឲ្យជាក្់ ចាេ់

ន្ាសនេះេូមសោក្ឲ្យនាងខញំុ

ស ើមបីថ្នវយបងគំសោក្។

សចារសនាេះ

សពាលថ្ន ប្របនពសហើយនាង ៏ ចសប្រមើន នាងចូ រសមើ លខញំុឲ្យានចាេ់

សហើយថ្នវយបងគំចុេះ លុេះសពាល ូ សចាេះសហើយ ក្៏ ឈ្រ សៅសលើ ក្ំ ពូល
ភាំសនាេះ។ ប្រាសនាេះ នាងស ើ រប្របទក្សិណ ៣ ជុំ ថ្នវយបងគំសចារសនាេះ
ក្ាុងទិ េទំង ៤ សហើយសពាលថ្ន បពិ ប្រត្អាក្ជាមាាេ់ សនេះជាការ
ស

ើញចុ ងសប្រកាយរបេ់នាងខញំុ

សោក្ស

ើញនាងខញំុ

ចាប់ពីសពលសនេះសៅ

ឬកាលត លនាងខញំុស

ើញសោក្

កាលត ល
មិនមាន

សទៀត្សទ សហើយស្រេវាឱបសចារអំពីខាងមុ ខ ខាងសប្រកាយរួចានឈ្រ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ពី សប្រកាយ យក្ន មាខងចាប់ -ក្ សចារ ត លឈ្រសោយសេចក្តីប្របមាទ
យក្ន មាខងសទៀត្ចាប់ប្រត្ង់សក្លៀក្អំ ពីខាងសប្រកាយប្រចានទមាលក្់ សប្រជាេះ
ភាំ ។ សចារសនាេះប្រត្ូេធ្លលក្់ចុេះសៅបេះខាប់នឹង្េភំ ា ក្៏ោច់ ជាក្ំ ណាត្់
ត្ូ ច-ធំ ធ្លលក្់ចុេះសៅាត្សប្រជាេះ។

ព្ីថដដ្លកម្នបញ្ញក
ា ៏ជាបណ្ឌិតបាន
សទេាត លអាស្រេ័យសៅសលើក្ំពូលភាំ
សចារសនាេះ ស

ត លជាទីសចាល

ើញអំសពើរបេ់ជនទំងពី រសនាេះសហើយ ក្៏ ឲ្យេពវ ស្ចធុ

ការសនាេះ សហើយសពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖
បុ រេមិ នតមន

ជាបណិ ឌ ត្ប្រគប់ទីទំងពួ ងសទ

ចំ តណក្ស្រេតី

ត លមានបញ្ជញ ក្៏ អាចជាបុ គគលប្របសេើរសនាេះត រ។
ធី ាសេ ី សា នាេះ
ប្របេិនសបើសយើងសៅផាេះ

លុេះប្រចានសចារទមាលក្់ សហើយ

ក្៏ គិត្ថ្ន

មាាបិ ានឹងេួរសយើងថ្នស្ចវមីរបេ់នាង

សៅណា? កាលសបើសយើងស្លើយប្រាប់ ាត្់ ថ្ន ខញំុេមាលប់សចារសហើយ

ាត្់ នឹងចាក្់ សោត្សយើងសោយលំតពង គ៉ឺ មាត្់ថ្នមាាលស្រេីក្ាលរ ឹង
សយើងានឲ្យប្រទពយមួ យពាន់

សៅរាជបុ រេ

ហាឹងមក្ស ើ មបីសធវើជាស្ចវមី តត្ឥ
េ ិញ

ូេសនេះនាង

សហើយឲ្យសគនាំបុរេ
តបរជាេមាលប់ សគសៅ

សហើយប្របេិនសបើ សយើងប្រាប់ ាត្់ ថ្ន សគប្រាថ្នានឹ ងេមាលប់ ខំុញ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ស ើមបីយក្សប្រគឿងអលង្វករ ាត្់ក្៏មិនសជឿ
សៅផាេះេ ិញសទ

លុេះគិ ត្ ូ សចាេះសហើយ

ូសចាេះ សយើងមិន ប្រត្

ក្៏ ោក្់

សប្រគឿង

ប់

ប្របោប់

ទុ ក្ក្ាុងទី សនាេះ សហើយស ើរចូ លសៅកាន់ នប្រពស ើ រសៅ សោយ លំោប់

ក្៏ ល់អាស្រេមរបេ់បរ ិពាវជក្ ក្៏ចូលសៅថ្នវយបងគំ សហើយសពាលថ្ន
បពិប្រត្សោក្ ៏ចសប្រមើ ន

េូមសោក្ទំងឡាយ

ឲ្យខញំុបពវជាជ(បួ េ)

ក្ាុងេមាាក្់របេ់សោក្មាាេ់ទំងឡាយផង។ ប្រាសនាេះ បរ ិពាវជក្
ទំងឡាយ ក្៏ឲ្យនាងបពវជាជ។

ធថតារីដ្ឋថបួីជាប ិព្វាជិកា

សេ ីធ
ា ី ាសនាេះ លុេះបួ េសហើយ ក្៏ េួរថ្ន បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់
៏ ចសប្រមើ ន អវីត លជាគុណជាត្ិ ៏ ខពេ់បំផុត្ ននការបួ េរបេ់ពួក្
សោក្មាាេ់ទំងឡាយ ?
បរ ិពាវជិ ក្ មាាលនាង ៏ចសប្រមើន បុគគលសធវើបរ ិក្មេក្ុងក្េិ
ា
ណ

១០ សហើយញ
ុ ំងឈ្នឲ្យសក្ើ ត្ស

ើងខលេះ សរៀនវាទៈមួ យពាន់ ខលេះ សនេះជា

ប្របសយជន៍ ៏ ខពេ់បំផុត្ននបពវជាជរបេ់ ពួក្សយើង។
ធី ាសេ ី ធ

បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ ចសប្រមើ ន

ញ
ុ ំងឈ្នឲ្យសក្ើ ត្ស

ើងានសទ

ពាន់ ាន។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

នាងខញំុមិនអាច

បុ តនតនាងខញំុអាចសរៀនវាទៈមួ យ

15

វដ្តជីវត
ិ

ប្រាសនាេះ

សហើយប្រាប់ ថ្ន

បរ ិពាវជក្សនាេះ

ានឲ្យនាងសរៀនវាទៈមួ យពាន់

េិលបៈត លនាងសរៀនសនាេះចប់សហើយឥ

នាងចូរសៅកាន់ ជមពូទវីបទំងមូ ល

ូេសនេះ

តេវងរក្អាក្ត លអាចស្លើយ

វាទៈរបេ់នាងានសហើយ ឲ្យតមក្ប្រពីង មួ យតមក្សៅនាង សោយ
ពាក្យថ្ន មាាលនាង ៏ចសប្រមើន នាងចូ រសៅចុ េះ សហើយមានបុគគលណា
អាចស្លើយបញ្ជ
ា វាទៈ របេ់នាងាន សបើ ជាប្រគហេានាងចូ រជាាទ
បរ ិចារ ិកា (ប្របពនា) របេ់អាក្សនាេះចុ េះ សបើជាបពវជិត្ នាងចូរបពវជាជ
ក្ាុងេមាាក្់ អក្
ា សនាេះចុ េះ ។

នាងមានសឈ្េេះថ្ន

នាងសចញចាក្ទី សនាេះសហើយ
ស

ជមពូបរ ិពាវជិ កា

ាមនាម

(សឈ្ើ )

ប្រាច់ េួរបញ្ជ
ា ចំ សពាេះអាក្ត លខលួន

ើញសហើយៗ។ ាេនបុគល
គ ណាមួ យអាចស្លើយបញ្ជ
ា ត ល នាង

េួរានស

ើយ។ មនុ េសទំងឡាយ ។

ជមពូបរ ិពាវជិ កាមក្កាន់ ទីសនាេះសហើយ

ប្រាន់តត្ានឮថ្ននាង

ក្៏ រត្់សគចាត្់ អេ់។

នាង

ចូ លសៅកាន់ ស្រេុក្ ឬនិគម ស ើ មបីភិកាខ សធវើគំនរខាច់ទុក្ជិ ត្។ ជិ ត្
សខាលងទវរស្រេុក្ សោត្តមក្ប្រពីង សៅពី រសលើគំនរខាច់សនាេះ សហើយ
សពាលថ្ន អាក្ណាអាចសោេះស្រស្ចយបញ្ជ
ា របេ់សយើងាន ចូ រជាន់
តមក្ប្រពី ងសនេះចុ េះ រួចក្៏ចូលសៅកាន់ស្រេុក្។ ាេននរណាមាាក្់ ហា៊ាន
ចូ លសៅជិ ត្តមក្ប្រពី ងរបេ់នាងស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ើយ ។

នាងតត្ងតត្កាន់ យក្
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តមក្ប្រពី ង នទជំ នួេ

កាលប្រពីងសនាេះចាេ់េិត្
វ ស្រេសពានប្រាច់ សៅ

សោយទំ នងសនេះ

រហូត្ ល់ប្រក្ុងស្ចេត្ាី

ោក្់ តមក្ប្រពី ងជិ ត្ទវរនន

ស្រេុក្សហើយ

និ យយសោយន័ យ ូចសពាលមក្សហើយសនាេះឯង

សហើយចូ លសៅស្រេុក្ស ើមបីភិកាខ។ សក្េងជាសប្រចើនាន សៅឈ្រសចាម
សរាមតមក្ប្រពីងសនាេះ ។

ធថតារីដ្ឋថម្នរ

្ាះថាកុណ្ឌលករកីថ

ក្ាុងកាលសនាេះ ប្រពេះស្ចរ ីបុត្តសត្ារៈ ប្រាច់សៅស ើមបីបិណឌាត្

សធវើភត្តក្ិចសា ហើយ សចញចាក្ប្រក្ុង ស

ើញសក្េងទំងសនាេះឈ្រ សចាម

សរាម តមក្ប្រពីងសនាេះចំ សពាេះប្រពេះស្រៈ។ ប្រពេះស្រៈសពាលថ្ន តនសក្េង
ទំងឡាយ សបើ ូសចាាេះ ពួក្អាក្ចូ រជាន់តមក្ប្រពីងសនាេះសនេះចុ េះ ។
ពួ ក្សក្េង

បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ចសប្រមើន

មិ នហា៊ានសទ ។
ប្រពេះស្រៈ

អាក្ទំងឡាយក្ុំ ខាលច

ពួក្ខញំុប្រពេះក្រុណា

បញ្ជ
ា ទុ ក្ឲ្យអាាេជាអាក្

សោេះស្រស្ចយអាក្ទំងឡាយចូ រជាន់ ចុេះ ។
សក្េងទំងសនាេះ

មានភាពកាលហាន

សោយស្ចរពាក្យរបេ់

ប្រពេះស្រៈសធវើាមប្រពេះស្រៈសហើយ នាំាាតស្រេក្ាចធូ លីស

ើង។ នាង

បរ ិពាវជិ កាមក្សហើយសជរសក្េងទំងសនាេះ សហើយេួរថ្នអាក្ទំងឡាយ
ស្លើយបញ្ជ
ា របេ់សយើងមិនាន សហត្ុអី ព
វ ូក្ឯងនាំាាជាន់តមក្ប្រពីង

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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របេ់សយើង ។ សក្េងទំងសនាេះស្លើយប្រាប់នាងថ្នប្រពេះស្រៈ សប្របើ ឲ្យពួក្
ខញំុជាន់ ។

នាងបរ ិពាវជិ កា

បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ចសប្រមើន

សោក្មាាេ់

ឲ្យពួ ក្សក្េងជាន់ តមក្ប្រពី ងរបេ់ ខញំុប្រពេះក្រុណាឬ ?
ប្រពេះស្រៈ មាាលបអូនស្រេី ពិ ត្តមនសហើយ ។

នាងបរ ិពាវជិ កា សបើ ូសចាាេះ េូមសោក្មាាេ់ស្លើយបញ្ជ
ា របេ់
ខញំុប្រពេះក្រុណា ។

ប្រពេះស្រៈ មាាលបអូនស្រេី ប្របនពសហើយ អាាេភាពនឹ ងស្លើយ ។

សៅសពលរសេៀលននន្ាសនាេះ នាងបរ ិពាវជិ កាានសៅកាន់ េមាាក្់
របេ់ ប្រពេះស្រៈស ើមបីេួរបញ្ជ
ា ។ អាក្នគរទំងអេ់ភាញក្់ សផអើលថ្ន
ពួ ក្សយើងនឹ ងស្ចតប់ ពាក្យរបេ់បណិ ឌ ត្ទំងពី រ ។
ពួ ក្អាក្នគរ ក្៏ ាននាំាាសៅជាមួ យបរ ិពាវជិ កាសនាេះត រ ថ្នវយ
បងគំប្រពេះស្រៈសហើយ អងគុយក្ាុងទី ៏េមគួ រ ។
នាងបរ ិពាវជិ កាសពាលនឹ ងប្រពេះស្រៈថ្ន

៏ ចសប្រមើ ន

ខញំុប្រពេះក្រុណាេូមេួរបញ្ជ
ា

ប្រពេះស្រៈសពាលថ្នមាាលបអូនស្រេីេួរមក្ចុ េះ
មួ យពាន់

។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ប្រពេះស្រៈ

បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់
ចំ សពាេះសោក្មាាេ់។
។

នាងានេួរវាទ

ានសោេះស្រស្ចយបញ្ជ
ា ត លនាងេួរ
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សហើយៗ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះស្រៈសពាលនឹងនាងថ្ន មាាលនាង ៏ចសប្រមើន
បញ្ជ
ា របេ់នាងមានតត្បុ សណណ េះសទឬ?ឬក្៏ សៅមានបញ្ជ
ា នទសទៀត្ ?
នាងបរ ិពាវជិ កា មានតត្បុ សណណ េះឯង សោក្មាាេ់ ។
ប្រពេះស្រៈនាងេួរបញ្ជ
ា អាាេយងសប្រចើន ឥ

ូេសនេះអាាេភាព

េូមេួរបញ្ជ
ា នាងមួ យ នាងអាចស្លើយាន ឬមិនាន ?
នាងបរ ិពាវជិ កា

បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ចសប្រមើន

េូមសោក្

មាាេ់េួរមក្ចុ េះ សបើខំុប្រញ ពេះក្រុណា ឹ ង ខញំុប្រពេះក្រុណានឹ ងស្លើយ ។

ប្រពេះស្រៈេួរបញ្ជ
ា ថ្ន អវី សឈ្េេះថ្ន មួ យ ? នាងបរ ិពាវជិ កា

សនាេះមិ ន ឹងថ្នបញ្ជ
ា សនេះ

គួ រស្លើយយងណាស

ើយ

សទើបេួរថ្ន

បពិប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ សប្រចើន នុ្ េះជាសឈ្េេះន័ យអវី ?
ប្រពេះស្រៈ មាាលបអូនស្រេី សនាេះជាសឈ្េេះននពុ ទម
ា នត ។

នាងបរ ិពាវជិ កា បពិប្រត្សោក្មាាេ់ ៏ចសប្រមើន េូមសោក្មាាេ់
ឲ្យពុ ទម
ា នតសនាេះ ល់ខំុប្រញ ពក្រុណា ។

ប្រពេះស្រៈ សបើ នាងនឹ ងបួ េ ូចអាាេៗ នឹងឲ្យ ។
សបើ ូ សចាាេះ េូមសោក្មាាេ់ឲ្យបពវជាជ ល់ខំុប្រញ ពេះក្រុណា ចុ េះ ។
លុេះានឧបេមបទសហើយនាងក្៏ មានសឈ្េេះ

សក្េី

ថ្នក្ុ ណឌល

នាងក្៏ ានបួ េ ២ ៣ ន្ាបុ សណាណេះ ក្៏ានេសប្រមចជា

ប្រពេះអរហត្តប្រពមទំងប ិ េមភិទទំងឡាយ ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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មនុស្សយ

ើងមុន

ជីវិរមានយ ឿងរវ
មកររំងដំយ

នឹងបានយោគជ័

ោយត្ចើនោពិយស្ស្យ

ើ ជីវិរតរយ

កនងដំ
យ
ុ

ោះ

ើ

គឺឧបស្គគ

ោះយង ណា ជីវិរត្រូវតររស្ ៊ូ

យបើមិនរស្ ៊ូមិនបានស្យត្មចយ

ោះយ

ើ

។

គំនិតរិចា ណា
ឥទាិពលសេាហ៍

មានអានុ ភាពខាលំងកាលណាេ់

េូមបីមាន

សពលខលេះ មានមាាបិ ាញត្ិ សតេនាតននិ យយយងណា ក្៏ មិន
ស្ចតប់ ត រ ។ បុ គគលណាក្៏សោយមានសេាហាសហើយសធវើឲ្យចិត្ត នឹ ង
ប្រាំប្រាមិនានសេចក្តីេុខស

ើយ ។ សេាហាេុទធតត្សក្ើ ត្មានឯង

ៗ សប្រពាេះជាេវ័យប្របេត្តិឥត្ចាំាច់សរៀនសទ េត្វសោក្រតមងសចេះឯង
ឹ ងឯងាមធមេាសស្រេចស្រស្ចប់

ពីក្ំសណើត្សប្រពាេះស្ចធ្លរណេត្វ

មានអេ ិជាជ, ត្ណា
ា , ក្មេជាស ើមជាប្របភព េូមបីេុខុមេត្វត្ូចាច
ក្៏មានសេាហាត រ សោយឥត្ាច់សរៀនពីប្រគូណាស
សរឿងត ល

សយើងានអានមក្សហើយខាងសលើ

ើយ។

ូ ចក្ាុង

ក្៏មានចិត្តសេាហ៍

សេចក្ដីស្រេឡាញ់ជាប់ចិត្មា
ត នចិត្ប្រត បត្ិព័នធេូមបី ឹងថ្នសចារ សហើយ
ក្៏ សោយក្៏ ស្រេឡាញ់ត រ យងសនេះឯងេភាពននចិត្សត េាហ៍។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ជថវព្បវតតិ បី់ន្ងឧបបវណាណាររ
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ជាអាក្ប្រទប្រទង់ នូេគុ ណ

ឧត្តម

៏ឧត្តុងគ

ត្មទំងជាអាក្ានទទួ លការសលើក្ត្សមកើងពីប្រពេះេក្យមុនី

ឲ្យជាអាក្ប្របសេើរជាងភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ
ជាពិ សេេសនាេះ
អគគស្ចេ ិកាស្វង

តផាក្ខាងជាអាក្មានបញទិ ា

ប្រពេះនាងានប្រទង់ នូេក្ិ ត្ិតយេ

របេ់ប្រពេះពុ ទជា
ា មាាេ់សទៀត្ផង

ប្របេត្តិរបេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ

ក្ាុងឋានៈជា

ចំ តណក្ជី េ

មានេតមតងទុ ក្ក្ាុងគមពីរសផសងៗ

ជាសប្រចើនយងពិ ស្ចតរមានទំងបចាុបបនាជាត្ិ និងអត្ីត្ជាត្ិ ផងត រ ។
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី

ានមក្ប ិ េនាិ

គ៉ឺសក្ើ ត្ក្ាុង

ប្រត្ក្ូ លសេ ី ា សៅក្ាុងប្រក្ុងស្ចេត្ាី មាាបិ ារបេ់នាង ានោក្់
សឈ្េេះឲ្យនាងថ្ន

ឧបបលេណាណ

សប្រពាេះនាងមានពណ៌មានេមបុរ

កាយ ូ ចផ្កកឧបបល ( ផ្កកឈ្ូក្ ) សខៀេ ។ ពួ ក្ញត្ិមានមាា បិ ា
ជាស ើម

កាន់ យក្និមិត្នា
ត ម

កាលត្មក្
សហើយ

សទើ បោក្់សឈ្េេះឲ្យនាង ូសចាេះ

នាងឧបបលេណាណមាន

េ ័យចសប្រមើ នសពញប្រក្មុំ ស

នាងមានរូបរាងលអស្ចអត្ណាេ់

។
ើង

ត លជាសហត្ុ សធវើឲ្យ

ប្រពេះរាជាទំងឡាយជាស ើម ក្ាុងជមពូទវីប ប្រទង់ មានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់

ានប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ទុក្ជាេមបត្តិខួនសរៀងៗខល
ល
ួន មួ យអងគៗ
ក្៏ ប្រទង់បញ្ូា នស្ចេន៍

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ឬរាជបណាណការឲ្យសៅ ល់សោក្សេ ីជា
ា

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

21

វដ្តជីវត
ិ

បិ ាថ្ន

េូម

សោក្សេ ី ា

សលើក្ធី ារបេ់សោក្ឲ្យ ល់ខំុ។
ញ

ប្រាក្ ថ្ន មានបុ រេជាសប្រចើ នសទៀត្ ានបញ្ូា នបណាណការ សៅ ល់

សោក្សេ ី ា សនាេះក្៏ មានសប្រចើ នត រ។ សោក្សេ ី ា កាលានទទួ ល
រាជ ស្ចេន៍ ឬ ទទួ លរាជបណាណការពី ប្រពេះរាជាទំងឡាយជាសប្រចើន
ក្ាុងជមពូទវីប

សហើយត លប្រទង់ ានបញ្ូា នមនុ េសមក្ជាប់ត្ាា សធវើ

ឲ្យមានការធាន់ ចិ ត្ត ល់សហត្ុ ការណ៍ ត លសក្ើ ត្ស
ថ្នសយើងមិ នអាច

ើង សទើបគិត្

នឹ ងយក្ចិ ត្តបុរេទំងអេ់សនាេះាន

តត្សយើង

នឹ ងសធវើ ឧាយ យងណាមួ យ លុេះគិត្រក្ ឧាយានសហើយ
សោក្សទើបសៅនាងឧបបលេណាណមក្េួរថ្ន ឧបបលេណាណក្ូន ក្ូន
អាចនឹងសចញបួ េានសទ?ពាក្យត លសោក្សេ ី ានិយយ
សប្របៀប ូ ចជាសប្របងលា

ត លសគរមាាេ់សហើយរមាាេ់សទៀត្

ងត លបុ គគលសស្រស្ចចោក្់ នូេសលើ

ក្ាលសហើយ

ូ សចាេះ
១០០

អាចហូរប្រជួត្

ប្រជាបចូ លសៅ ក្ាុងតេបក្ ានសោយង្វយយងណាមិ ញចំសពាេះ

ពាក្យសនេះត ល សពាលប្រាប់ ល់នាងឧបបេណាណក្៏ ូ សចាាេះត រ សប្រពាេះ
សនេះជាភពចុ ង សប្រកាយជី េ ិត្របេ់នាង ត លមាន ការប្រាច់រង្វគត្់
ក្ាុងេងារេ ដ
ឧបបលេណាណ
ក្ាុងចិ ត្តថ្ន

អេ់កាល ៏យូររក្ប្របមាណមិ នាន
សទើ បស្លើយសៅកាន់ បិាសោយ

ចាេសោក្ឪពុ ក្ក្ូ នអាចបួ េាន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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កាលសបើឮ ូ សចាេះសហើយ ក្៏េបាយចិ ត្ច
ត ំ សពាេះឧាយរបេ់ខួនាន
ល
េសប្រមចាមបំ ណង

សហើយសោក្ក្៏ានរួចផុ ត្អំពីក្ងវល់សៅក្ាុង

ចិ ត្តត ល ក្ំ ពុងជួបប្របទេះ សទើបានសរៀបចំ សប្រគឿងេកាករៈជាសប្រចើ ន
ស ើមបីនាង ឧបបលេណាណ និ ងនាំនាង សៅកាន់ េមាាក្់ ភិក្ុនី
ខ សហើយ
ឲ្យបួ េសៅក្ាុងេមាាក្់ភិក្ុនី
ខ

សនាេះឯង។

កាលនាងឧបបេណណ ស្រ ី

បួ េសហើយមិនយូរបុ នាេន ក្៏ ល់ក្ំណត្់ នាទីទទួ លសេនសរៀប ចំ សរាង
ឧសាេ្នាងានអុ ជប្របទី បបំ ភ៉ឺ ល
ឧសាេ្សហើយ
េមលឹង

និ ងសាេេមាអត្

ជូ ត្សរាង

នាងានកាន់ យក្និ មិត្នត នអណា
ត ត្ប្របទី បនិង

សមើ លសធវើឲ្យ សក្ើ ត្ឈ្នសោយសត្សជាក្េិណ (េមលឹងសភលើង

ជាអារមេណ៍ សហើយសធវើឈ្នសនាេះឲ្យជាទីាំង នាងក្៏ានេសប្រមច
ជាប្រពេះអរហនតី

ល់ ប្រពមសោយប ិ េមភិទ ៤ និ ងអភិញ្ជញ ៦

សហើយគុ ណធម៌ ទំងសនេះឯង

ត លជាសហត្ុ សធវើឲ្យនាងជាអាក្ស្ចាត្់

ជំ នាញ ក្ាុងការេតមតងបញទិសា ផសងៗាន ។ ភាពជាអាក្សក្លៀេកាលអង់

អាច ក្ាុងការ េតមតងនូ េបញទិរា បេ់ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ត ល
អាចប្រជាបសៅ

ានសនាេះ

ពី សប្រពាេះមានេតមតងសៅក្ាុង

អ ក្
ា ថ្ន

ធមេបទនន ពុ ទាេគគ ក្ាុងសរឿងយមក្បា ិ ហារ ិយ៍ថ្ន៖

ស ើមបីកាច់ បំាក្់ទិ ិ ព
ា ួក្អនយត្ិ រយ
ិ ា និងពួក្និ ប្រគនា ត លមក្

និ យយបងកជសមាលេះជាមួ យាានឹ ងប្រពេះអងគ ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះនាង

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

23

វដ្តជីវត
ិ

ឧបបលេណាណស្រ ី ានបនល៉ឺេីហនាទ ( បនល៉ឺេំស

ង ូ ចជាេំស

ង

របេ់រាជេីហ៍) ថ្នវយបងគំប្រពេះេ ិជិ ត្មារ សហើយប្រកាបទូ លថ្នបពិ ប្រត្
ប្រពេះអងគ ៏ ចសប្រមើ នខញំុមាាេ់

េូមេតមតង

ា ិ ហារ ិយ៍

ជំ នួេ

ប្រពេះអងគេ ិញ។ លំោប់ សនាេះប្រពេះស្ចស្ចតប្រាេ់េួរ ឧបបលេណាណថ្ន
នាងនឹង

េតមតងា ិ ហារ ិយ៍យងណា ។ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ

ប្រកាបទូ លត្បថ្នខញំុមាាេ់ នឹ ងេតមតងឲ្យមានបរ ិេ័ទប្របមាណ ១២
សយជន៍ជាបរ ិមណឌលសោយជុំ េ ិញ និ ងជាសេតចចប្រក្ពត្តិត ល មាន
បរ ិេ័ទក្ាុងបរ ិសេណស្ចានទីប្របមាណ៣៦សយជន៍ ជាេង់ មូល ព័ ទាជុំ

េ ិញសហើយចូ លមក្ថ្នវយបងគំប្រពេះមានបុ ណយ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះស្ចស្ចត
ប្រាេ់រាប់រងថ្នឧបបលេណាណត្ថ្នគត្ ឹង ល់អានុភាព (បញទិសធ ត្ជេះ)
របេ់នាងសហើយប្រពេះអងគប្រទង់ប្រាេ់ហាមឃាត្់ ប្រពេះស្រ ីមិ នេតមតង
ា ិហារ ិយ៍ស

ើយ ។

សៅមានសេចក្តីមួយសទៀត្ត លទក្់ទង នឹ ងការេតមតងបញទិ ា
របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី
ប្រពេះស្រ ីជាអាក្មានបញទិ ជា
ា សប្រចើ ន

ត លជាការបង្វាញឲ្យស

ើញថ្ន

ាមត លមានេតមតងទុ ក្សៅក្ាុង

គមពីរខុទាក្និ កាយស្រ ីាថ្នននទវទេក្និ ាត្ ូ ចមានសេចក្តីថ្ន ៖

ក្ាុងសេោ ត លប្រពេះបរមប្រគូ ប្រទង់ នឹងេតមតងយម ក្បា ិ

ហារ ិយ៍ ខញំុមាាេ់ានេតមតងបញទិ រា បេ់ខួននិ
ល
មិត្
េ រ្ ទឹម សោយសេេះ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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៤

ចូ លសៅថ្នវយបងគំប្រពេះយុគលាទរបេ់ប្រពេះេមាេេមពុទា ប្រទង់

មានេិរ ី ប្រទង់ ជាទីពឹងរបេ់េត្វសោក្ សហើយសទើបានប្របត្ិ ស្ចាន
សៅទី ១

៏ េមគួ រ ។ សេចក្តីទំងសនេះ ជាការបង្វាញឲ្យស

ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ីជាបុ គគលមានបញទិ សា ប្រចើន
សផសងៗ សចញមក្ានតត្សេចក្តីទក្់ ទង

ើញថ្ន

អាចេតមតងបញទិ ា

ក្ាុងសរឿងការេតមតងបញទិ ា

របេ់ប្រពេះស្រ ីសៅមានេតមតងទុក្ក្ាុងគមពីរ ខុទក្
ា និកាយ អបទន
ត ល នឹ ងប្រត្ូេសលើក្យក្មក្េតមតងក្ាុងេគគត្សៅសទៀត្ខាងមុខ។
ប្រពេះមានប្រពេះភាគ

េណាណស្រ ី

ប្រទង់ ានសលើក្

ត លជាអាក្មានសេចក្តីអង់ អាច

សរឿងត លប្រពេះឧបបល
អាចបនល៉ឺេីហនាទ

សហើយប្រកាបទូ លេូមេតមតងយមក្បា ិហារ ិយ៍ ជំ នួេ ប្រពេះអងគជា
ស ើមសហត្ុ

សទើបសធវើឲ្យប្រពេះអងគប្រទង់ប្រាេ់េរសេើរ

សលើក្ត្សមតើង

ប្រពេះស្រ ី ឲ្យជាឯត្ទគគៈ ាមត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុង គមពីរ
អងគុរត្តរនិ កាយឯក្និ ាទថ្ន៖

េម័ យមួ យ ប្រពេះសោក្នា្ប្រទង់គង់ សៅក្ណា
ត លភិ ក្ុខ េងឃ

ក្ាុងេត្តសជត្ពន ប្រពេះអងគានប្របកាេតត្ងាំងភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយទុក្
សៅក្ាុងត្ំ តណងជាឯត្ទគគៈសផសងៗ

េមគួ រសៅនឹងបុ ណយារមី

សរៀងៗខលួន ត លានេនសំមក្សហើយ សពលសនាេះត រ ប្រពេះសោក្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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នា្

ក្៏ ានប្រទង់ ប្របកាេតត្ងាំង

ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ

ស្រ ី

មួ យរូបផងត រ ូ ចមានសេចក្តីថ្ន៖
មាាលភិ ក្ុទំ
ខ ងឡាយ នាងឧបបលេណាណ ជាអាក្ប្របសេើរជាង

ភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ ត លជាស្ចេ ិការបេ់ត្ថ្នគត្ តផាក្ខាងជាអាក្
មានបញទិ ា ។

សប្រៅអំ ពីប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី

ានទទួ លការសលើក្

ត្សមកើង ឲ្យជាអាក្ប្របសេើរតផាក្ខាងជាអាក្មានបញទិសា ហើយ ប្រពេះនាង

ជាមាាេ់ ានទទួ លនូ េក្ិត្ិតយេ ៏ខពង់ខពេ់ គ៉ឺ ានជាអគគ ស្ចេ ិកា
ស្វងរបេ់ប្រពេះពុទាអងគ ។

កាលត្មក្ជា ខាងសប្រកាយប្រពេះនាង

ឧបបលេណាណ ស្រ ី េសប្រមចជាប្រពេះអរហនតី

ប្រពេះនាងជាមាាេ់ាន

ចារ ិក្គ៉ឺប្រាច់ សៅក្ាុងជនបទ ស ើមបីជួយផសពវផាយប្រពេះពុ ទស្ច
ា
េនា
ត លជាការ ក្ស្ចងប្របសយជន៍ឲ្យសៅ ល់េងគម សហើយប្រត្

ប់

ចូ លសៅសៅ

។

ក្ាុងរយៈសេោ

ក្ាុងនប្រពអនាេ ័ន(នប្រពប្រកាេ់
សនាេះ

ប្រពេះមានបុ ណយ

ឬនប្រពសចារខាវក្់តភាក្)
ប្រទង់សៅមិនទន់

ាន

បញ្ញ ត្ិ តហាមភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយសៅក្ាុងនប្រព ។ ប្រាសនាេះ ពួក្មនុ េស
ានក្ស្ចងខាម

និងត្មកល់តប្រគាំងវាំងននទុក្ ក្ាុងនប្រពអនាេ ័ន

ប្របសគន ល់ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ។ សេោប្រពឹក្ស
ានចូ លសៅបិ ណឌាត្ សៅប្រក្ុងស្ចេត្ាី សហើយប្រត្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ើងប្រពេះស្រ ី

ប់ សចញពីប្រក្ុង
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មក្កាន់ ខម
ា ទី េប្រមាក្ របេ់ខួនេ
ល ិញ ។ ក្ាុងប្រាសនាេះ ក្៏ មានននា
មាណព ត លជា ក្ូន អ៊ាំ របេ់ ប្រពេះស្រ ីធ្លលប់ ានមាន ចិ ត្ប្រត បត្ិ ព័ទធ
គ៉ឺ ស្រេឡាញ់ចំសពាេះ

ប្រពេះស្រ ីមក្ាំងពី សពលត ល

ប្រគហេា លុេះសគ ប្រជាប
សទើបចូ លសៅកាន់ នប្រព
ប្រត្

នាងសៅជា

ំណឹងថ្ន ប្រពេះស្រ ីេប្រមាក្សៅក្ាុងនប្រពសគ

អនធេ ័នសនាេះស ើ មបីសៅរង់ ចាំមុន

ប្រពេះស្រ ី

ប់មក្ពីបិណឌាត្ សគសទើ បចូ លសៅ សៅក្ាុងខាមសហើយោក្់

ខលួនសៅខាងសប្រកាមតប្រគរបេ់ប្រពេះស្រ ី ។
េណាណស្រ ីប្រត្

ប់ មក្ ល់

សទើបចូ ល

ចំ តណក្ប្រពេះនាងឧបបល

សៅក្ាុងខាម

បិ ទទវរសហើយ

ក្៏ អងគុយសៅសលើក្តប្រគ សពល ត ល ប្រពេះស្រ ីចូ លមក្ក្ាុងខាម្េីៗ
តភាក្ក្៏ សៅងងឹ ត្ មិនអាច សមើ ល ស

ើញចាេ់ សប្រពាេះប្រត្ូេពនល៉ឺន្ា

ខាងសប្រៅ។ ប្រាសនាេះននាមាណព ត លោក្់ខួនសៅខាងសប្រកាមតប្រគ
ល
សទើបសចញមក្

សហើយក្៏ានចាប់ ប្រពេះស្រ ី

ស ើមបីប្របប្រពឹ ត្អ
ត េទធមេជាមួយ

នឹ ងប្រពេះស្រ ី

ត លអងគុយសៅតប្រគ
។

សពលសនាេះ

ប្រពេះនាងឧបបលេណាណមាន ស្រ ីវាចាហាមថ្ន តនបុ គល
គ ពាល អាក្
ក្ុំ សធវើយងសនេះស

ើយ សបើអក្
ា សធវើយង សនេះ អាក្នឹងេ ិនាេមិ នខាន។

ននាមាណពាន ឮស្រ ីវាចា ហាម របេ់ ប្រពេះនាង ូ សចាេះសហើយ
ក្៏ សៅតត្ ប្របប្រពឹត្ត សៅាមចំ ណងរបេ់ខួន
ល សទៀត្សៅសលើប្រពេះស្រ ី
កាលប្របប្រពឹ ត្ត

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

រួចសស្រេចសហើយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ក្៏ ានរត្់ សគចសចញសៅាត្់។
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ខណៈត លប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ប្រត្ូេននាមាណពប្របទូ េសត នាេះ
នាងជា មាាេ់ មិ នមានការសប្រត្ក្អរក្ាុងអេទធមសេ នាេះស

ើយ ឧបមា

ូ ចបសង្វគល្េ ឬ ងគត្់សឈ្ើ គគីរ ូ សចាាេះត រ។
បុ តនតក្មេ ៏ ធន
ា ់ ត លននាមាណព

ានប្របទូេច
ត ំ សពាេះប្រពេះអរ

ហនតី ខីណាស្រេពសនាេះ តផន ី ៏ធំ និ ងមាន ក្ប្រមាេ់ ប្រកាេ់ ២
តេន

៤

មុ៉ឺ នសយជន៍

ក្៏ មិនអាចប្រទនឹ ងទមាន់សទេ

ត ល

ននាមាណពានសធវើសហើយត រ ភាលមៗ សនាេះ តផន ីក្៏ តបក្ ជាពី រ

ចំ តណក្ ស្រេូបយក្ននាមាណព សៅានធ្លលក្់សៅ ក្ាុងអេ ិចី មហា

នរក្ ។ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ត លប្រត្ូេននាមាណព ប្របទូ េត
សហើយ
ប្រជាប

ក្៏ ានសរឿងរាេទំងអេ់សនាេះ
ភិ ក្ុនី
ខ ទំងសនាេះ

ក្៏ ាននាំយក្

ទូ លប្រពេះេ ិជិត្មារឲ្យប្រទង់ ប្រជាប

។

ប្រពេះេណា
ត ប់សរឿងសនាេះសហើយប្រទង់

ឲ្យភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ
សេចក្តីសនាេះ

ាន

សៅប្រកាប

កាលប្រពេះមានសជាគ

ប្រទង់

ក្៏ ានប្រាេ់សៅ

ភិក្ុខ

ទំងឡាយ ឲ្យចូ លាល់ សហើយប្រាេ់ថ្ន មាាល់ភិក្ុឡាយ
ខ
មិ នថ្ន
បុ គគលពាល

អាក្ណានីមួយ

ឧាេិកា លុេះសធវើាបក្មេ
សប្រត្ក្អររ ីក្រាយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សធវើាបក្មេ

ចំ សពាេះភិ ក្ុខ

ភិ ក្ុនី
ខ

៏ ោមក្ សនាេះ រួចសហើយ ក្៏ សៅតត្

ូ ចជាមានេះ ស

ើយៗ ឬសប្របៀប ូ ចជាបុ រេ ទំ ពារ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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បេ់ត លមានរេតផអម មានទឹក្
ប្រទង់ ប្រាេ់េតមតងប្រពេះាថ្ន ថ្ន៖

ំុេ េករសាាត្ជាស ើ ម ប្រពេះអងគក្៏

រាបណាាបមិនទន់ ឲ្យផល បុគគលពាល េមាគល់ ាប
សនាេះមានរេជាត្ិ តផអម ូ ចទឹ ក្

ំុ េ

ល់សពលណា ាបឲ្យផល សទើប

បុ គគលពាលសនាេះ ានចូល ល់នូេសេចក្តីទុក្ខ ត លលំាក្ ប្រាំ
ប្រាជាទី បំផុត្ ។
ប្រពេះាថ្នសនេះ
ពាលសធវើាប

មានសេចក្តីអធិបាយថ្ន

គ៉ឺ អក្ុ េលក្មេ

កាលសបើបុគគល

ក្មេសនាេះរតមងប្រាក្

ូ ចទឹក្

ំុ េ

ត លមានរេតផអម សមើ លសហើយគួ រប្រាថ្នា គួ រស្រេឡាញ់ គួ រ សពញ
ចិ ត្ត បុគគលពាលសនាេះ រតមងេមាគល់ថ្នាបសនាេះ

ូ ចជាទឹ ក្

ំុ េ

រាបណា ាបសៅមិ នទន់ ឲ្យផល ក្ាុងទិ ធ
ា ម៌ (ក្ាុងបចាុបបនា)ឬក្ាុង

េមបរាយិក្ភព ាបសនាេះសឈ្េេះថ្នឲ្យផល ក្ាុងកាលសនាេះ បុគគល
ពាលសនាេះ

រតមងប្របេពវនឹងសេចក្តីទុក្ខជាសរឿយៗ

។

សេោ

ប្រពេះសោក្នាយក្ ប្រទង់ ប្រាេ់ប្រពេះធម៌ សទេនាចប់ មានមនុ េស ជា
សប្រចើនានេសប្រមចអរ ិយផល មានប្រពេះសស្ចាបត្តិផលជាស ើ ម ។
លុេះេម័ យខាងសប្រកាយមក្ មហាជនាននាំយក្សរឿងរបេ់
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី

មក្េនានាាាក្ាុងស្ចោធមេស្ចភាថ្ន

េូមបីប្រពេះខីណាស្រេព ( អាក្អេ់ក្ិសលេសហើយ ) ទំងឡាយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ប្របតហលជានឹ ងសៅមានសេចក្តីសប្រត្ក្អរក្ាុងកាមេុខ
កាម

សៅសេព

ូចសមតចនឹងមិនសេព សប្រពាេះប្រពេះខីស្រេពទំងសនាេះ មិ នតមន

សឈ្ើ ពុក្ មិនតមន ំបូក្ េឹងមានស្ចច់ និ ងរាងកាយ សៅ ស្រេេ់
សៅស

ើយ សប្រពាេះ ូ សចាាេះ េូមបីប្រពេះខីណាស្រេពទំងសនាេះ ក្៏គង់

សៅមានការសប្រត្ក្អរក្ាុងកាមេុខនិ ងសេពកាម

។

ប្រាសនាេះ

ប្រពេះបរមស្ចស្ចត សេតចប្រាេ់េួរថ្ន មាាល់ភិក្ុខទំងឡាយ ឥ
ពួ ក្អាក្អងគុយេនានាាាពី សរឿងអវី?
ត្បថ្ន

បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ៏ ចសប្រមើន

ានេនានាាា
ក្ាុងកាមេុខ

ភិក្ុទំ
ខ ងឡាយសនាេះប្រកាបទូ ល

ពួក្ខញំុប្រពេះក្រុណាទំងឡាយ

ពី សរឿងប្រពេះខី ណាស្រេពទំងឡាយ
និងមិនសេពកាមស

ូេសនេះ

ើយ

សៅសប្រត្ក្អរ

ូចជាត្ំ ណត្់ទឹក្ត ល

ស្រេក្់ចុេះពី សលើេឹក្
ល ឈ្ូក្ រតមងមិ នជាប់ និ ងមិ ន សទើ រប្រត្ង់ ពាក្់
ក្ណា
ត លសហើយរសមៀលធ្លលក្់ ចុេះមក្អំពីសលើេឹក្
ល ឈ្ូក្
មិ ញ នឹង ូចប្រាប់ នេពរតមងមិនជាប់

យងណា

មិនាំងសៅ សលើចុង ត ក្

ស្រេួចរតមងរសមៀលធ្លលក្់ចុេះមក្ចាក្ចុងត ក្ស្រេួច យងណា េូមបី
កាម ទំងពីរយង ( ១ ក្ិសលេកាមគ៉ឺក្ិសលេត លសធវើឲ្យសេចក្តី
ស្រេឡាញ់សក្ើត្ស

ើង

២

េត្ាុកាមគ៉ឺេត្ាុកាមត លគួ រឲ្យស្រេឡាញ់

ាន ល់ កាមគុ ណ ៥ ) រតមងមិ សប្រជៀត្ចូ ល មិ នាំងសៅ ក្ាុងចិត្ត
របេ់ប្រពេះខីណាស្រេព

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ូ សចាាេះត រ។
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កាលប្រពេះសោក្នា្

ប្រទង់នឹងបនតសរឿងស ើមបីេតមតងធមេ

សទេនាសទើ បប្រាេ់ប្រពេះាថ្ន ត លមានេតមតងប្រាក្ ទុ ក្សៅក្ាុង
គមពីរធមេបទ

ខុ ទក្
ា និ កាយ

ននប្រពាហេណេគគ

ឧបបលេណាណស្រ ីថ្ន៖

ក្ាុងសរឿងប្រពេះនាង

បុ គគលណា មានចិត្តមិនជាប់សៅ ក្ាុងកាមទំងឡាយ

ូច

ទឹ ក្សលើេឹក្
ល ឈ្ូក្ ឬ ូចប្រាប់ នេពសលើចុងត ក្ស្រេួច ត្ថ្ន គត្សៅ
បុ គគលសនាេះថ្នជាប្រពាហេណ៍ ។ ក្ាុងសេោចប់ ប្រពេះធម៌ សទេនា មាន

មហាជនជាសប្រចើន ត ល ានស្ចតប់ប្រពេះធម៌សទេនាក្ាុងសពលសនាេះ
ានេសប្រមចអរ ិយផលទំងឡាយមាន

ប្រពេះសស្ចាបត្ិផ
ត ល

ស ើម ។ លុេះសហត្ុ ការណ៍ត លមិ នលអ មិ នស្ចអត្សក្ើ ត្ស

ជា

ើង ចំសពាេះ

ភិ ក្ុនី
ខ ូ សចាាេះសហើយ សទើ បប្រពេះសោក្នា្ ប្រាេ់ឲ្យយងប្រពេះាទ
បសេនទិ សកាេល ប្រពេះរាជាននត នសកាេល ត លប្រទង់ ប្រគប់ ប្រគង

រាជេមបត្តិសៅប្រក្ុងស្ចេត្ាី មក្ាល់ប្រពេះអងគ សហើយប្រពេះអងគ ប្រាេ់
ថ្ន មហាបពប្រត្ ក្ុ លធីាទំងឡាយ ក្ាុងប្រពេះពុទាស្ចេនាសនេះ
លុេះបង់ពពួក្ញត្ិ ជាសប្រចើន
មក្បួ េសហើយ
ទំងឡាយ

និ ងគំនរប្រទពយេមបត្តិជាសប្រចើនសចញ

សៅអាស្រេ័យក្ាុងនប្រព ូចាានឹង

ក្ុ លបុ ប្រត្

៏ សប្រចើនត រ តត្មនុ េសពាល ៏ ោមក្ ត លប្រត្ូេរាគៈ

(ត្សប្រមក្ ) សក្ើ ត្ស

ើងក្ាុងចិ ត្សត ហើយ រតមងប្របទូ េច
ត ំសពាេះភិ ក្ុនី
ខ សៅ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ក្ាុងនប្រពសោយសេចក្តីប្របមា្សមើ លង្វយខលេះទំងសនេះជាហត្ុ សធវើឲ្យ
សក្ើត្អនតរាយ ល់ប្រពហេចរ ិយធម៌ ( ការប្របប្រពឹ ត្ធ
ត ម៌ ៏ប្របសេើរ ឬការ

សចញបួ េត លលេះនូ េសម្ុន ) ខលេះសប្រពាេះ ូ សចាាេះ េូមបពិ ប្រត្ គួ រ
សធវើទីសៅខាងក្ាុងប្រក្ុងឲ្យ ល់ភិក្ុនី
ខ ផលចុ េះ ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះាទ
បសេនទិ សកាេលប្រាេ់ទទួ លថ្ន

លអសហើយ

សហើយមានប្រពេះរាជឱង្វករឲ្យក្ស្ចងទីលំសៅ
ភិ ក្ុនី
ខ

ប្រពេះក្រុណាមាាេ់

េប្រមាប់ទីសៅរបេ់

សៅក្ាុងក្តនលងមួ យ សៅក្ាុងប្រក្ុង ។ចាប់ាំងអំ ពីសនាេះមក្

ភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ ានសៅខាងក្ាុងស្រេុក្តត្បុ សណាណេះ ។

ភាពជាអាក្អង់ អាច ក្ាុងេតមតងបញទិសធ ផសងៗរបេ់ ប្រពេះនាង

ឧបបេណាណស្រ ី ាមត លមានេតមតងទុ ក្សៅក្ាុង គមពីរខុ ទក្
ា និ កាយ
អបទន

សោយប្រពេះស្រ ី ជាអាក្សពាល

របេ់ប្រពេះនាងផ្កាល់ខួនឯងទុ
ល
ក្
ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ

ត្ំ ណាងអំ ពីប្រក្តេជី េ ិត្

ូច មានសេចក្តីថ្ន ៖

ល់នូេសប្រត្ើ យននបញទិ ធ

ានថ្នវយបងគំ

ប្រពេះាទប្រពេះសោក្នាយក្ សហើយសពាលនូេពាក្យសនេះថ្ន បពិប្រត្
ប្រពេះមហាមុនី

ខញំុមាាេ់្ង
ល ផុត្

នូ េជាត្ិ េងារសហើយ

ល់នូេ

ប្រពេះនិ ពាវន ជាទី មិនក្សប្រមើក្ ខញំុមាាេ់េូមប្រកាបទូ លនូ េទុ ក្ទ
ខ ំងពួង
របេ់ខំុមា
ញ ា េ់ត លអេ់សហើយ ។ ពួក្បរ ិេ័ទទំងបុ នាេន ប្រជេះថ្នលក្ាុង

ស្ចេនាននប្រពេះជិ នស្រេី ក្ំ ហុេរបេ់ខំុមា
ញ ា េ់ មានចំ សពាេះពួក្ជន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ណា េូមពួ ក្ជនសនាេះ អត្់សទេ ក្ាុងទីចំសពាេះប្រពេះភន្រ្ក្តនន ប្រពេះជិន

ស្រេីឲ្យទន។ បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគជាមហាេ ិរៈបុ រេខញំុមាាេ់ក្ំពុង អសនាាល
សៅក្ាុងេងារ សបើខំុមា
ញ ា េ់មានសេចក្តីភាលត្់ ភាលំង ខញំុមាាេ់េូមអងវរ

េូមប្រពេះអងគអត្់សទេចំ សពាេះក្ំ ហុក្ននខញំុមាាេ់សនាេះ ។ មាាលនាង
ចូ រនាងសធវើាមស្ចេនារបេ់ត្ថ្នគត្ សបើ ូ សចាាេះ ចូ រនាងេតមតងនូ េ

បញទិច
ធ ុ េះ ចូ រនាងញ
ុ ំងបរ ិេ័ទទំង ៤ ឲ្យកាត្់ នូេសេចក្តីេងស័យ
ទំងបុ នាេន ក្ាុងន្ាសនេះចុ េះ ។ បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគជាមហាេ ិរបុ រេប្រទង់

មានបញ្ជញ ប្រទប្រទង់នូេសេចក្តីរង
ុ សរឿង ខញំុមាាេ់ជាធីារបេ់ប្រពេះអងគ
ចំ តណក្ខាងអំ សពើ ៏សប្រចើ ន

ត លសគក្ប្រមសធវើាន

ខញំុប្រពេះអងគាន

សធវើឲ្យជាអំសពើ រ ឹត្តត្ក្ប្រមនប្រក្តលង។ បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ជាមហាេ ិរៈ
បុ រេ

ប្រទង់ មានបញ្ជញចក្ខុ

េមបុររបេ់ខំុមា
ញ ា េ់

ូចជាេមបុរ

ននផ្កកឧបបល ខញំុមាាេ់មានសឈ្េេះថ្ន ឧបបលេណាណ ជាធី ារបេ់
ប្រពេះអងគ េូមថ្នវយបងគំប្រពេះាទ ។ ប្រពេះរាហុលសត្ារ និងខញំុមាាេ់

ធ្លលប់ សក្ើ ត្ក្ាុងភពតត្មួ យ អេ់រយននជាត្ិ ជាសប្រចើ ន ជាអាក្មានចិត្ត
និ ងមាន្នាៈសេេើាា
ក្ាុងជាត្ិ មួយាា

។

ការសក្ើ ត្ស

ើងក្ាុងភពជាមួ យាាក្៏ មាន

ក្៏ មានលុេះ ល់បចោិមជាត្ិ ជនទំងពីរនាក្់ សក្ើត្

សោយសឈ្េេះ ( សផសង ាា ) ។ ប្រពេះរាជបុ ប្រត្ ានមក្ជាក្ុ មារ សឈ្េេះ
រាហុល ខញំុមាាេ់ ានមក្ជាធី ាសឈ្េេះឧបបេណាណ ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ជាេ ិរបុរេ េូមប្រពេះអងគទត្បញទិនធ នខញំុមាាេ់

ចុ េះខញំុមាាេ់នឹងេតមតងក្មាលំងថ្នវយប្រពេះស្ចស្ចត ។ នាងឧបបលេណាណ
ោក្់ មហាេមុ ប្រទទំង ៤ សលើនផាាត្ន
្កឹេះតផន ី ោក្់ សលើនផាាត្

។ នាងឧបបលេណាណ

ូចសក្េងជំ ទង់ ោក្់នូេយបលង ៏ េ ិចិ ប្រត្ ។

នាងឧបបលេណាណាំងនូ េាត្ន សេេើចប្រក្វា

សលើក្ាល សហើយញ
ុ ំ

ប្រាប់ សភលៀង មានពណ៌សផសងៗឲ្យធ្លលក្់ ចុេះ ។ នាងសធវើតផន ី ជាត្ាល់
សធវើប្រគួេជាស្រេូេ សធវើភំ េ
ា ិសនរុជាអតប្រង
សឈ្េេះឧបបលេណាណ

ជាធី ារបេ់

ូ ចសក្េងបុក្ស្រេូេ ។ ខញំុមាាេ់

េូមសធវើនូេេ ិក្ុពវនបញទិសធ ផសងៗ

េតមតងថ្នវយបងគំប្រពេះទេពល សហើយប្របកាេនូេនាម និ ងសាប្រត្
សទើបថ្នវយបងគំប្រពេះាទប្រពេះអងគ ។ បពិប្រត្ប្រពេះភគវាខញំុមាាេ់ជា អាក្

ស្ចាត្់ ក្ុងបញ
ា
ទិផ
ធ ង ក្ាុងទិ ពវសស្ចត្ធ្លត្ុបទ
ញ ិផ
ធ ង ជាអាក្ស្ចាត្់ ក្ុងសចសា
ា
បរ ិយញ្ជញណផង ។ ខញំុមាាេ់ ឹ ងនូ េបុ សពវនិវាេ ទំងទិ ពច
វ ក្ខុ ក្៏ខំុញ
មាាេ់ជប្រមេះសហើយ អាេេៈទំងអេ់ ក្៏ អេ់រលីងសហើយ ឥ

ូេសនេះ

ភព្េីសទៀត្ មិនមានសទៀត្សទ ។ ញណរបេ់ខំុមា
ញ ា េ់ ៏ទូោយ
ស្ចអត្ក្ាុងអត្ា ធម៌ និរត្
ុ ិ ត និងប ិ ភាណ ាមេភាពរបេ់ប្រពេះពុទាជា

មសហេី ។ បពិប្រត្ប្រពេះមហាមុ នី ប្រពេះអងគធ្លលប់ េតមតងនូ េេន្រ្ង្វគម
ចំ សពាេះប្រពេះជិនស្រេី ៏ ប្របសេើរទំងឡាយ ក្ាុងកាលមុន ក្ិ ចាការ ៏ នប្រក្
តលងសប្រចើនយងរបេ់ខំុមា
ញ ា េ់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ប្រពេះអងគ

។

បពិ ប្រត្ប្រពេះេុគត្អំ សពើ ណាមានក្ាុងកាលមុ ន

ខញំុមាាេ់ានសធវើសហើយ

ត ល

េូមប្រពេះអងគរឭក្នូ េអំ សពើ ជាក្ុ េលរបេ់ខំុញ

មាាេ់សនាេះ ។ បពិ ប្រត្ប្រពេះេយមភូ បុណយត លខញំុមាាេ់េនសំ ទុ ក្
សហើយ ស ើ មបីប្របសយជន៍ ល់ប្រពេះអងគ ។ បពប្រត្ប្រពេះអងគជាេក្កៈ

ខញំុមាាេ់សេៀរ ( នូេអំសពើ ) ក្ាុងទី មិនគួ រ សហើយានទត្់ សចាល នូ េ
អនាចារ ជីេ ិត្ ៏ឧត្តម ត លខញំុមាាេ់លេះបង់ សហើយស ើមបី ប្របសយជន៍

ល់ប្រពេះអងគ ។ បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគជាេក្កៈ ខញំុមាាេ់សេៀរ ( នូ េអំ សពើ ) ក្ាុង

ទី មិនគួរ សហើយានទត្់ សចាលនូ េនូេអនាចារ ជី េ ិត្ ៏ឧត្តម ត ល
ខញំុមាាេ់លេះបង់ សហើយ

ស ើមបីប្របសយជន៍ ល់ប្រពេះអងគ

។

បពិប្រត្

ប្រពេះជិ នស្រេី ប្រពេះអងគានប្របទនជី េ ិត្ ល់ខំុមា
ញ ា េ់ អេ់ ១០ ពាន់
សកា ិ ទំងខលួនខញំុមាាេ់ានលេះបង់ សហើយ

ស ើមបីប្របសយជន៍ ល់

ប្រពេះអងគ ។ ប្រាសនាេះបរ ិេ័ទទំងអេ់េប
ញ ់ តេញងនប្រក្តលង សធវើអញ្ជលី
សោយត្បូង ានសពាលថ្ន បពិ ប្រត្ប្រពេះនាងមាាេ់សេចក្តីពាយម
មានបញទិ ្
ធ ឹង
ល មិ នាន ត លនាងសធវើសហើយ សត្ើ ូ ចសមតច ។

សេចក្តីថ្ន សរឿងត លទក្់ ទងនឹងការេនសំបុណយារមី សៅ
ក្ាុងអត្ីត្ជាត្ិ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី
ទុ ក្ក្ាុងអត្ី ត្ជាត្ិ របេ់នាង
នាំយក្សរឿងបចាុបបនាជាត្ិ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

នឹ ងាននាំសពាល

ចំ តណក្ក្ាុងេគគត្សៅសទៀត្សនេះ

របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ត លមានេតមតងសៅក្ាុង គមពីរេំយុត្ន
ត ិ កាយ េា្េគគ និងក្ាុង

គមពីរខុទាក្និ កាយស្រ ីាថ្ននិ ងក្ាុងគមពីរខុ ទក្
ា និ កាយអបទន ត ល
សពាលទក្់ ទងសរឿងមារក្មរុក្ក្ួ នប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ថ្ន៖

ប្រាមួ យប្រពេះស្ចស្ចតប្រទង់គង់សៅេត្តសជត្ពនជិត្ប្រក្ុងស្ចេត្ាី ។
ក្ាុងេម័ យសនាេះ
ប្រក្ុងស្ចេត្ាី

ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ីប្រត្

ប់ពីបិណឌាត្ ពី

ក្ាុងសេោបចាោភត្ត គ៉ឺ ាំងអំពីសពលន្ាសប្រជពី ប្រត្ង់ សៅ

ប្រពេះស្រ ីានចូ លសៅសៅនប្រពអនធេ ័ន និងសៅឈ្រសៅសប្រកាម ស ើមរាំង

មួ យស ើ ម ត លមានផ្កករ ីក្េគេស្ច
គ យ ។ ប្រាសនាេះ មារចិ ត្តាប
ុ
ប្រាថ្នាស ើមបីញ
ំ ័ យ សេចក្តីត្ក្់ េក្
ុ ភ
ុល និ ងសេចក្តី ប្រព៉ឺសរាមឲ្យ សក្ើត្
ស

ើង ល់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ មានប្រាថ្នាឲ្យឃាលត្ ចាក្េ

មាធិ សហើយចូ លសៅរក្ឧបបលេណាណភិ ក្ុនី
ខ លុេះចូ លសៅ ល់សហើយ
ានសពាលាថ្ននឹ ងប្រពេះឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ ថ្ន

មាាលភិ ក្ុនី
ខ

នាង

អាស្រេ័យ នូេស ើ មស្ចលប្រពឹ ក្ស ( រាំង ) មានចុ ងប្របក្បសោយផ្កក
រ ីក្េគេស្ច
គ យ េាិត្សៅមាាក្់ ឯង សប្រកាមមលប់ស ើ មស្ចលប្រពឹក្ស ធ្លត្ុ
ុ
គ៉ឺ សភទ ( ភិ ក្ុនី
ខ ជាអាក្មិ នមានស

ើយ ) ជាគប្រមប់ពីររបេ់ នាង មិ ន

មាន គួ រតត្មានស្រេតីទំងឡាយ ប្រាក្

ូចជានាង មក្សៅ ក្ាុង

ទី សនេះផង នាងខាលចអំ សពើពាល របេ់ពួក្សលងឬ ? លំោប់ សនាេះ
ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ មានសេចក្តីប្រត្ិ េះរ ិេះយងសនេះថ្ន អាក្សនេះជាអវីហ្ា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ជាមនុ េស ឬអមនុ េស (មក្ ) សពាលាថ្ន

ូ សចាេះ ។ លុេះនាង

ឧបបេណាណភិក្ុនី
ខ ឹ ងចាេ់ថ្ន សនេះជាមារមានចិ ត្តាប សហើយ ាន

សពាលាថ្នទំងឡាយ នឹងមារមានចិត្តាបថ្ន អាក្សលង មួ យ
រយនាក្់ ក្៏សោយ មួ យពាន់ នាក្់ក្៏សោយ ជនទំងឡាយ ប្រាក្
ូ ចជាអាក្ត លមក្ក្ាុងទី សនេះក្៏សោយ សយើងក្៏មិនប្រព៉ឺសរាម មិនត្ក្់

េលត្សទ
មាាលមារ សយើងេូមបីតត្មាាក្់ឯងតមន ក្៏ មិនខាលចអាក្ស
ុ

ើយ

សយើងសនេះចង់ ាត្់ សៅក្៏ ាន ចង់ ចូលក្ាុងសពាេះអាក្ក្៏ាន អាក្មិន
ស

ើញសយើង ត លក្ំ ពុងេាិត្សៅក្ាុងចសនាលេះសរាមតភាក្ស

ជាស្រេតីស្ចាត្់ សៅក្ាុងចិត្តឥទធិាទទំងឡាយ

ើយ សយើង

សយើងានចសប្រមើន

សហើយសោយប្របនព សយើងផុ ត្សហើយចាក្ចំ ណងទំងអេ់ ។ តន
អាេុសស្ច សយើងមិនខាលចអាក្សទ ។ លំោប់សនាេះមារមាន ចិត្តាប
ឹ ងថ្ន ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ
ស្ចគល់ខួនសហើ
ល
យ ក្៏ មានសេចក្តី ទុក្ខ

ត្ូ ចចិ ត្ត ាត្់អំពីទីសនាេះសៅ។

ចំ តណក្ឯជីេប្របេត្តិអត្ី ត្ជាត្ិ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី
ត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុងគមពីរខុទក្
ា និ កាយអបទន និងក្ាុង

អ ក្
ា ថ្នមសនារ្បូរណីតត្សរឿងខលេះក្ាុងគមពីរទំងពី រសនេះមាន សេចក្តី
សផសងាាខលេះ

ូ សចាេះ េូមសលើក្យក្ន័ យទំងពី រគមពីរសនាេះ ស ើ មបីយក្

មក្ជាសេចក្តីសប្របៀបសធៀបាា ក្ាុងេគគ ំ បូងសនេះ េូមសលើក្ យក្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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សេចក្តីសៅក្ាុង គមពីរខុទក្
ា និ កាយ អបទន ត លាន េតមតង
អំ ពីបុពច
វ រ ិយ របេ់ប្រពេះស្រ ីមក្េតមតងមុ ន ត លជាការសពាលអំសពើ

ំ សណើរជី េ ិត្ខលួនឯងផ្កាល់ សប្រកាយពី នាងានេសប្រមចអរ ិយ ធម៌ ៏

ខពង់ខពេ់បំផុត្ ជាប្រពេះអរហនតីសហើយ ូចត លមានសេចក្តីថ្ន៖

ក្ាុងក្បបទី មួយតេន អំ ពីក្បបសនេះ កាលសនាេះ ខញំុសក្ើត្ជាក្ញ្ជញ

នននាគ សឈ្េេះនាងេ ិមោ ត លសគេនេត្់សៅថ្ន ជាស្រេីលអ ជាង
នាគក្ញ្ជញទំងឡាយ

។

ពេ់ធំសឈ្េេះ

មហានាគប្រជេះថ្នលក្ាុង

ស្ចេនាននប្រពេះជិ នស្រេី ាននិមនតប្រពេះពុ ទប្រា ពេះនាមបទុមុត្រត ៈ ប្រទង់

មានសត្ជៈសប្រចើនប្រពមទំងស្ចេ ័ក្ ។ មហានាគសនាេះ ានសរៀប ចំ នូេ
មណឌប ជាេ ិការននតក្េផង នូ េបលល័ងកជាេ ិការននតក្េផង នូេសប្រគឿង

បរ ិសភាគ ជាេ ិការននតក្េផង ត លោយសោយ ខាច់ ជា េ ិការ

ននតក្េផង នូេផលូេត លេអិត្ស្ចអងសោយ ទង់ជ័យជាេ ិការននតក្េផង
សហើយប្របគំសោយត្ូ រយត្ន្រ្នីទ
ត ទួ លប្រពេះពុ ទា ។ ចំតណក្ ប្រពេះសោក្
នា្ ត លបរ ិេ័ទទំង ៤ ានតហហមសហើយប្រទង់គង់ សលើអាេនៈ
៏ ប្របសេើរ ក្ាុងលំសៅននមហានាគ ។ សេតចនាគានថ្នវយនូ េាយ

ទឹ ក្ផង

នូ េសភាជនត លសគបរ ិសភាគមានត្នមលសប្រចើនផង

នូ េពរ ៏

ប្របសេើរផង ចំសពាេះប្រពេះពុទា ប្រទង់ មានយេធំ ។ លុេះប្រពេះេមពុទា
សនាេះប្រទង់ សស្ចយសហើយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ប្រទង់ ោងាប្រត្

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

សហើយសធវើអនុ សមាទនា
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សោយឧាយននប្រាជាញថ្ន ចូ រនាងនាគក្ញ្ជញមានបញទិ សធ ប្រចើនចុ េះ នាង
នាគក្ញ្ជញានស
សប្រចើន

ើញប្រពេះេមពុទា ត លប្រទង់ ស្រេេ់បេ់ មានយេ

ចិ ត្ក្
ត ៏ ប្រជេះថ្នលចំ សពាេះប្រពេះស្ចស្ចតផង

ចិ ត្ក្
ត ៏ ប្របត្ិព័ទច
ធ ំ សពាេះ

ប្រពេះស្ចស្ចតផង ។ ក្ាុងខណៈសនាេះ ប្រពេះេមពុទា ជាមហាេ ិរៈបុ រេ
ប្រពេះនាមបទុ មុត្តរៈ ប្រទង់ជាក្់ ចាេ់នូេចិត្តរបេ់ខំុញ ប្រទង់ បង្វាញនូ េ
ភិ ក្ុនី
ខ សោយ ឬទធិ ។ ភិក្ុនី
ខ សនាេះសក្លៀេកាល េតមតងនូេបញទិ សធ ប្រចើនប្របការ
ខញំុក្៏រ ីក្រាយ

ានសពាលពាក្យសនេះ

ប្រពេះអងគជាអាក្ប្រាជញ

ចំសពាេះប្រពេះស្ចស្ចតថ្ន

ខញំុមាាេ់ានស

បពិប្រត្

ើញបញទិ ទ
ធ ំងសនេះត លរាប់ថ្ន

នប្រក្នលងជាងបញទិឯ
ធ សទៀត្ភិក្ុនី
ខ សនាេះសក្លៀេកាលសោយបញទិខា
ធ ល ំងសមលេះ សត្ើ

សោយប្របការ ូចសមតច ? ភិក្ុនី
ខ សនេះជាធី ា ជាឱរេ សក្ើ ត្អំ ពី របេ់
ត្ថ្នគត្

សទើបជាភិក្ុនី
ខ

មាននូេបញទិ សធ ប្រចើន

ជាសធវើាមអនុ ស្ចេ

នី របេ់ត្ថ្នគត្ ានជានាងមានសេចក្តីសក្លៀេកាលនប្រក្តលង សោយ
បញទិ ធ ។ លុេះខញំុស្ចតប់ ប្រពេះវាចាននប្រពេះពុទសា ហើយ ក្៏សប្រត្ក្អរសពាល នូ េ
ពាក្យយងសនេះថ្ន េូមឲ្យខញំុមាាេ់ជាស្រេតីសក្លៀេកាលនប្រក្តលង សោយ
បញទិប្រធ ាក្

ូចជាភិក្ុនី
ខ សនាេះ។

បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ជានាយក្ ខញំុមាាេ់ចិត្តអរេបាយរ ីក្រាយ

មានចិត្តខង
ព ់ខពេ់

េូមឲ្យាន ូ ចភី ក្ុនី
ខ សនេះ

ក្ាុងកាលអនាគត្

ក្ុំ ខាន។ (ខញំុានថ្នវយ ) នូ េបលល័ងកជាេ ិការននតក្េមណីផង នូ េ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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មណឌប ៏ភ៉ឺ សល ផលក្ផង សហើយញ
ុ ំងប្រពេះពុទាជាសោក្នាយក្ ប្រពមទំង

ភិ ក្ុេងឃឲ្យឆ្ន់
ខ
ត្អត្េកប់េល
ក ់សោយាយនិ ងទឹ ក្ ។ ខញំុបូជាផ្កក
ឧបបលសឈ្េេះ អរុណ ជាផ្កក ៏ ប្របសេើររបេ់ពួក្នាគ ចំ សពាេះ ប្រពេះពុទា
ជាសោក្នាយក្ សហើយ េូមឲ្យពណ៌េមបុរ របេ់ខំុញ ូច ជាពណ៌

ផ្កកសនេះ ។ សោយអំ សពើត លខញំុសធវើលសអ នាេះផង សោយការត្មកល់ ទុក្
នូ េសចានាសនាេះផង ខញំុលេះបងរាងកាយជារបេ់មនុេសសហើយ ក្៏

ានសៅសក្ើ ត្ក្ាុងស្ចានាេត្ិ តងស ។ លុេះខញំុ ចុត្ិចាក្ស្ចាន ាេត្តិងស
សនាេះសហើយ ក្៏ មក្សក្ើ ត្ស្ចានមនុ េស ានថ្នវយបិ ណឌាត្ត លបិទ

ាំងសោយផ្កកឧបបលទំងឡាយ ចំ សពាេះប្រពេះពុ ទាជាេយមភូ ។ ក្ាុង

ក្បបទី ៩១ អំ ពីក្បបសនេះ ប្រពេះពុ ទាជានាយក្ ប្រពេះនាមេ ិបេសី មាន
ប្រពេះសនប្រត្ ៏ភ៉ឺ ថ្ន
ល ល មានបញ្ជញចក្ខុក្ាុងធម៌ ទំងពួង ប្រទង់សក្ើត្ស
ក្ាុងកាលសនាេះ
ពារាណេី

ខញំុានសក្ើត្ជាសេ ីធ
ធ ីា

ក្ាុងបូ រ ី ៏ឧត្តម

ាននិមនតប្រពេះេមពុទធជាសោក្នាយក្

ប្រពេះេងឃខញំុថ្នវយមហាទន

បូ ជាប្រពេះពុ ទជា
ា នាយក្

ើង ។
សឈ្េេះ

ប្រពមទំង
សោយផ្កក

ឧបបល ទំងឡាយសហើយប្រាថ្នាឲ្យមានពណ៌េមបុរ លអ ូ ចជាផ្កក
ឧបបលទំងសនាេះ ។ សៅក្ាុងភទាក្បបសនេះ ប្រពេះពុទាប្រពេះនាមក្េសបៈ

មានសតពងស ៏ ប្របសេើរ មានយេសប្រចើ ន ប្របសេើរជាងពួ ក្ជនពាល
ប្រទង់ សក្ើ ត្ស

ើង

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

។

ប្រាសនាេះ

ប្រពេះរាជាត នកាេី

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ប្រពេះនាមក្ិក្ិ
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ជាឥេសរៈសលើប្របជាជន ក្ាុងប្រក្ុងពារាណេីបូរ ី ៏ ប្របសេើរ ានជា

ឧបោាក្ននប្រពេះពុទជា
ា មសហេី ។ ខញំុជាធី ាទី ២ របេ់ប្រពេះរាជា
អងគសនាេះ សឈ្េេះនាងេមណគុ ាត ានស្ចតប់ធម៌ របេ់ ប្រពេះពុទា
ជិ នស្រេី ជាបុ គគលប្របសេើរសហើយ សពញចិត្តនឹងបពវជាជ ។ ប្រាសនាេះ
ប្រពេះេររាជបិ ារបេ់សយើង

ប្រទង់មិនអនុញ្ជញត្

សយើងក្៏មិនខជិល

ប្រចអូ េប្របប្រពឹត្តប្រពហេចរ ិយៈេប្រមាប់ ក្ុមារ ី អេ់ ២០ ឆ្ាំពាន់ ឆ្ាំ សៅ
ក្ាុងផាេះ ជារាជក្ញ្ជញេាិត្សៅក្ាុងសេចក្តីេុខ សប្រត្ក្អររ ីក្រាយ ក្ាុង
ការបសប្រមើប្រពេះពុ ទា ប្រពេះរាជធី ា

៧ អងគ គ៉ឺ ប្រពេះនាងេមណី ១

ប្រពេះនាងេមណគុ ាត ១ ប្រពេះនាងភិ ក្ុនី
ខ ១ ប្រពេះនាងភិក្ុទេិ
ខ
កា ១
ប្រពេះនាងធមាេ ១ ប្រពេះនាងេុធមាេ ១

ប្រពេះនាងេងឃទេី ១ ។

( ក្ាុងពុ ទុបាទប្រពេះេមណសាត្មសនេះធី
ធ
ាទំងសនាេះានមក្ជា )
១

ប្រពេះនាងេមណីានមក្ជាប្រពេះនាងសខមាស្រ ី

២

ប្រពេះនាង

េមណគុ ាត ានមក្ជាប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី ៣ ប្រពេះនាង
ភិ ក្ុនី
ខ ានមក្ជាប្រពេះនាងបោចារាស្រ ី ៤ ប្រពេះនាងភិ ក្ុនី
ខ ទេីកា
ានជាប្រពេះនាងក្ុ ណឌលសក្េីស្រ ី ៥ ប្រពេះនាងធមាេ ានមក្ជា

ប្រពេះនាងក្ិ ស្ចសាត្មី ស្រ ី ៦ ប្រពេះនាងេុធមាេានមក្ជាប្រពេះនាង
ធមេទិនាាស្រ ី ៧ ប្រពេះនាងេងឃទេី ានមក្ជាមហា ឧាេិកា
េ ិស្ចខ ។ កាលប្រពេះនាងេមណគុ ាតទិ េងគត្សហើយ ានសៅ សក្ើត្
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ក្ាុងស្ចានាេត្តិងស និងសេោចយុត្ចាក្ស្ចានាេត្តិងសសនាេះសហើយ មក្

សក្ើត្ក្ាុងមនុ េសប្រត្ក្ូ លធំ ។ ក្ាុងជាត្ិ សនេះ ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ នាង
សក្ើត្ជាធី ាននប្រត្ក្ូ លធំ ណ

ានមានក្ុ េលចិត្តថ្នវយនូ េេំពត្់

ស្ចច់ ម ាមានពណ៌សលឿង ល់ប្រពេះអរហនតមួយរូប ។ លុេះអេ់ជីេ ិត្
ចាក្ជាត្ិត លជាធី ា

ននប្រត្ក្ូ លធំ សហើយ

ក្៏ ានសៅសក្ើ ត្សៅ

ប្រត្ក្ូ លប្រពាហេណ៍ ក្ាុងអរ ិ ាបុរ ី សោយានជាធី ាននត្ិ រ ិ ិេចោសេ ី ា
សឈ្េេះនាងឧមាេទនតី

ត លមានសេចក្តីថ្ន

អាក្នាំមក្នូ េភាពជា

ទី សពញចិត្តរបេ់បុរេទំងឡាយ ។ ទំងសនេះ សប្រពាេះនាងមានរូប
រាងស្ចអត្ណាេ់

បុ រេត លានស

ើញនាងសហើយ

រតមងមាន

សេចក្តីសពញចិត្ត េសងវងប្រាថ្នាក្ាុងខលួននាង ។
រ ីឯជី េប្របេត្តិសៅក្ាុងអត្ីត្ជាត្ិ

របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ

ភិ ក្ុនី
ខ ត លសពាល ល់ការសធវើអធិ ការក្ុ េល ត លជាផល ឲ្យាន
ទទួ លនូ េត្តណងជាឯត្ទគគៈ និងានេសប្រមចជាប្រពេះអរហនតី មាន
សៅក្ាុង អ ក្
ា ថ្ន មសនារ្បូរណី និ ងក្ាុង អ ាក្ថ្នបរមត្ាទីបនី

មានសេចក្តីតបលក្សផសងាាពី គមពីរខុ ទក្
ា និ កាយ អបទន ាម ត ល
សពាលរួចសហើយខាងស ើមសនាេះ

តត្ការក្ស្ចងបុ ណយក្ុ េល នទៗ

ក្ាុងជាត្ិ សផសងៗសនាេះមាន ូចាាខលេះ

សផសងាាខលេះក្៏ មាន

ូ ចមាន

សេចក្តីថ្ន៖
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ប្រាពុទាកាល

ប្រត្

ននប្រពេះបទុ មុត្តរេមពុទធជាមាាេ់

ប់ ្យសប្រកាយពីភទាក្បបសនេះមួ យតេនក្បប

។

សោយរាប់
ប្រពេះនាង

ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ ានចុ េះ កាន់ប ិ េនធិគ៉ឺ សក្ើ ត្សៅក្ាុងផាេះ របេ់
អាក្មានធនធ្លនមាាក្់ ក្ាុងនគរហងសេត្ី ។ លុេះនាងចសប្រមើន េ ័យ ធំ
ឹ ងក្តីសហើយ

មួ យមហាជន

នាងានចូលសៅាល់ប្រពេះបទុមុត្រត េមពុទាប្រពម
ខណៈត លនាងស្ចតប់ ធម៌ានស

ើញប្រពេះពុទា

ជា
ជា

នាយក្ ប្រទង់ ប្របកាេតត្ងាំងភិក្ុនី
ខ មួយរូបទុក្ក្ាុង ត្ំ តណក្ជាឯ
ត្ទគគៈ គ៉ឺ ជាអាក្ប្របសេើរជាងភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ តផាក្ខាងជាអាក្មាន
បញទិ ា ។ នាងសទើ បថ្នវយបងគំមហាទន ល់ភិក្ុេងឃ
ខ
មាន ប្រពេះបទុ

មុ ត្រត ៈជាប្រពេះប្របធ្លន អេ់ ៧ ន្ា សហើយ ាំងនូ េសេចក្តីប្រាថ្នា ក្ាុង
ត្ំ តណងសនាេះ ត្ពី សនាេះមក្ នាងក្៏ ាន សធវើបុណយក្ុ េលរហូត្ អេ់
ជី េ ិត្កាលនាងអេ់ជីេ ិត្សៅសហើយ

ានប្រាច់រង្វគត្់ េ ិលស្ចលប់ សក្ើត្

ជាមនុ េសនិងសទេាអេ់កាល ៏ យូរអតងវង
ប្រពេះក្េសបេមពុទធនាងក្៏ ានប្រត្

។

ក្ាុងពុ ទាកាលនន

ប់មក្សក្ើត្ជាប្រពេះរាជធី ា របេ់

ប្រពេះាទក្ិក្ិ ក្ាុងនគរពារាណេី ប្រទង់ មានប្រពេះនាមថ្ន ប្រពេះនាង
េមណគុ ាត

ត លរួមសៅក្ាុងបណា
ត ប្រពេះរាជធី ា

៧

អងគត ល

នាំាាប្របប្រពឹ ត្ប្រត ពហេចរ ិយៈ អេ់ ២០ ពាន់ ឆ្ាំ ប្រទង់ ាន ក្ស្ចង
បរ ិសេណទី េប្រមាក្ថ្នវយភិក្ុេងឃ
ខ
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គុ ាតទិេងគត្សហើយ

ានសៅសក្ើត្ក្ាុងសទេសោក្

(

ូ ចត លាន

សពាលទុ ក្រួចមក្សហើយខាងស ើ ម) ។បុ តនតក្ុងជាជាត្ិ
ា
មួយ ប្រពេះនាង
ឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ

ានសក្ើត្ក្ាុងប្រត្ក្ូ លមួ យ

ត លជាប្រត្ក្ូ ល

អាក្មិ នមានធនធ្លន សោយនូ េជនបទមួ យក្តនលង ជាប្រត្ក្ូ ល ត ល
ប្របក្បការង្វរសោយន របេ់ខួនឯង
ល
។ ន្ាមួយ នាងានសៅកាន់
ទី ខម
ា ឯវាលតស្រេ ស

ើញផ្កកឈ្ូក្រ ីក្សៅក្ាុងស្រេេះមួយរវាងផលូេ នាង

សទើបចុ េះសៅក្ាុងស្រេេះស ើ មបីសបេះផ្កកឈ្ូក្ និ ងេលឹក្ឈ្ូក្មក្ស ើមបីនឹង
យក្មក្ទុក្ខាប់ាយ

នាងត្មទំងានក្តិចក្ួចស្រេូេស្ចលីក្ង
ា

តស្រេមក្អងគុយលីងសធវើជាោជសៅក្ាុងខាមតស្រេ

សហើយនាងាន

លីងោជាន ៥០០ ប្រាប់ ។ ក្ាុងខណៈសនាេះ ប្រពេះបសចាក្ពុ ទា មួ យ
រូប សចញអំ ពីនិសរាធេមាបត្តិ ( ការចូ លនិ សរាធាន ល់ រលត្់

េញ្ជញ គ៉ឺ ការចងចាំ និ ងសេទនា គ៉ឺការសស្ចយអារមេណ៍) សៅភាំ
គនធមាទន៍សហើយសហាេះមក្ឈ្រសៅជិ ត្នាង។ នាង (ឧបបលេណាណ)
ស

ើញប្រពេះបសចាក្ពុទាសហើយសទើបកាន់ យក្ផ្កកឈ្ូរប្រពមសោយ ោជ

ស ើ រសចញពី ខម
ា សហើយយក្ោជសៅោក្់ ក្ុងាប្រត្
ា
ត្មទំង ាន
យក្ផ្កកឈ្ូរោក្់ សៅសលើប្រគបាប្រត្របេ់ប្រពេះបសចាក្ពុទសា ទៀត្ ផង ។
កាលប្រពេះបសចាក្ពុ ទន
ា ិ មនតសចញសៅមិ នយូរបុ នាេន

នាងសក្ើត្

ការប្រត្ិ េះរ ិេះថ្ន ធមេាបពវជិត្ សោក្មិ នប្រត្ូេការផ្កក សយើងនឹ ងសៅ
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ាមយក្ផ្កកឈ្ូក្មក្ប្របោប់ ខួនឯង
ល
លុេះគិត្យងសនេះសហើយ នាង
សទើបប្របញប់រត្់សៅាមេុំផ្កកឈ្ូក្មក្
នាងប្រត្
ឈ្ូរសទ

ពី ប្រពេះបសចាក្ពុ ទេា ិញ

តត្

ប់គិត្សទៀត្ថ្ន ប្របេិនសបើ សោក្មាាេ់ មិ នប្រត្ូេការ ផ្កក
សោក្ក្៏គង់ តត្មិ នឲ្យសយើងោក្់ ផ្កកឈ្ូក្

សៅសលើប្រគប

ាប្រត្របេ់សោក្ត រ ប្របតហលជាសោក្មាាេ់គង់ មានសេចក្តីប្រត្ូេ
ការផ្កកឈ្ូក្សនាេះ

ពិ ត្ប្រាក្ ត រនាងគិ ត្ ូ សចាេះសហើយ

សទើ ប

ប្របញប់យក្ផ្កកឈ្ូក្សៅោក្់ សលើប្រគបាប្រត្េ ិញ សហើយសពាលេូម
ខមាសទេចំ សពាេះប្រពេះបសចាក្ពុទា ត្មទំងាន ាំងសេចក្តី ប្រាថ្នា

ថ្ន បពិ ប្រត្សោលមាាេ់ ៏ ចសប្រមើន សោយផលននការថ្នវយោជសនេះ
េូមឲ្យខញំុមាាេ់មានបុប្រត្សេេើនឹងចំ នួនប្រាប់ ោជ សោយផលននការ
ថ្នវយផ្កកឈ្ូក្សនេះ

េូមឲ្យមានផ្កកឈ្ូក្ផុ េស

ើងរង់ ចាំទទួ ល

ប្រទសជើងរបេ់ខំុមា
ញ ា េ់ប្រគប់ជំហានសៅក្ាុងស្ចានទីក្តនលងត លខញំុ សក្ើ ត្
សហើយ ។ ចំ តណក្ប្រពេះបសចាក្ពុ ទា ក្៏ ានសហាេះសៅកាន់ ភំគ
ា នាមាទន៍
ចំ សពាេះមុ ខនាង

និងានោក្់ផ្កកឈ្ូក្សនាេះ

សៅប្រត្ង់ទីជិត្សជើង

កាំជសណើតរ េប្រមាប់ សប្របើជូត្សជើងរបេ់ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងឡាយ សៅ
សប្រជាយភាំគនាមាទន៍

សនាេះ ។ លុេះសេោនាងចយុត្ចាក្ស្ចានមនុ េស

ក្៏ ានសៅសក្ើត្សៅក្ាុងសទេសោក្ ចាប់ ាំងពី ត លនាងសក្ើ ត្សហើយ
ផ្កកឈ្ូក្ធំ ានផុ េស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ើងរង់ ចាំទទួ លាត្សជើងនាងប្រគប់ជំហាន ។
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សទពធី ាសនាេះចយុត្ចាក្ស្ចានសទេសោក្

ក្៏ ានមក្សក្ើ ត្ក្ាុងប្រត្បក្

ននផកឈ្ូរ ក្ាុងស្រេេះមួ យក្តនលងតក្បរសជើ ងភាំ ។ មានាបេ មួ យរូប
ត លអាស្រេ័យសៅសជើងភាំ សេោប្រពឹក្ប្រពលឹម ាបេសនាេះ
សៅកាន់ ស្រេេះសនាេះ ស ើមបីលុបមុខក្៏ ានស

ាន

ើញផ្កកឈ្ូក្សនាេះ សហើយ

គិ ត្ថ្ន ផ្កកឈ្ូរសនេះធំ ជាងផ្កកឈ្ូក្ នទៗត លរ ីក្អេ់សហើយ សៅ
េល់តត្ផ្កកឈ្ូក្សនេះមិ នទន់ រ ីក្

ូចជានឹងមានេត្ាុណាមួ យ សៅ

ខាងក្ាុងផ្កកឈ្ូរសនេះ សហើយាបេសនាេះ សទើបចុ េះសៅក្ាុងស្រេេះ សបេះ
ផ្កកឈ្ូក្យក្មក្ ។ ផ្កកឈ្ូក្សនាេះ ប្រាន់ តត្ាបេសនាេះ យក្ ន
ចាប់បេះបុ សណាណេះ

ក្៏ រ ីក្ភាលមសធវើឲ្យាបេានស

ើញទរ ិកា

ត ល

ស ក្សៅខាងក្ាុងប្រត្បផ្កកឈ្ូក្ សពលត លាបេសនាេះ ានស

ើញ

ទរ ិកាសនាេះក្៏ ានសក្ើ ត្សេចក្តីស្រេឡាញ់ ូចាានឹងក្ូនរបេ់ខួន
ល ។

កាលាបេាននាំទរ ិកាសនាេះ សៅកាន់បណណ ស្ចោប្រពម ទំង
ផ្កកឈ្ូក្សហើយោក្់ ឲ្យទរ ិកាសនាេះស ក្សៅសលើក្តប្រគត្ូចក្ាុង ខណៈ
សនាេះទឹ ក្សោេះ ក្៏សក្ើត្ភាលមស
សនេះសក្ើ ត្ស

ើងសៅប្រត្ង់ប្រមាមន របេ់ាបេ ទំង

ើងសោយអានុ ភាពននបុ ណយ ក្ុ េលរបេ់ ទរ ិកាសនាេះ

នាងទរ ិកាានសៅទឹក្សោេះពី ប្រមាមន របេ់ាបេ កាលផ្កកឈ្ូក្
ចាេ់េិត្
វ

ាបេសនាេះ

ក្៏ ានសៅសបេះផ្កកឈ្ូក្្េីមក្បតូរឲ្យនាង

ទរ ិកាសនាេះស ក្ ។ លុេះសពលក្នលងមក្ទរ ិកាសនាេះ រត្់សលងមក្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ាន

ក្៏ មានផ្កកឈ្ូក្ផុេស

ើងមក្រង់ ចាំទទួ លប្រទសជើងរបេ់នាង

ប្រគប់ៗជំ ហាន ចំតណក្ទរ ិកាសនាេះ មានពណ៌េមបុរេរ ីរៈ
េមបុរផ្កកឈ្ូក្

និងជាអាក្មានពណ៌េមបុរស្ចអត្

ូចជា

សលើេមនុ េស

ធមេា(គ៉ឺសលើេលុបជាងេមបុររបេ់នារ ីទំងឡាយ ) តត្សៅមិ ន

ទន់េមបុររបេ់សទេា (នាងមានសឈ្េេះាមនិ មិត្ថ្ន
ត បទុមេត្ី ) ។
ក្ាុងសពលត លាបេប្រាច់ សៅរក្សបេះតផលសឈ្ើ

ឬសៅរក្សមើ មសឈ្ើ

ត្ូ ចធំ នាងបទុ មេត្ី ក្៏ សៅចាំបណណ ស្ចស្ច ។ កាលនាងបទុ មេត្ី

ធំ សពញេ ័យប្រក្មុំសហើយ ន្ាមួយ ាបេានចូ លសៅក្ាុងនប្រព ស ើ មបី
សៅរក្សបេះតផលសឈ្ើ ឬសៅរក្ សមើមសឈ្ើ ត្ូចធំសនាេះ សពលសនាេះ មាន
ប្រពាននប្រពមាាក្់ានមក្
មនុ េសទំងឡាយ

ស

ើញនាង

សទើបគិ ត្ពិ និត្យថ្ន

ធមេា

រតមងមិ នមានរូបរាងកាយស្ចអត្ ល់សមលេះសទ

ូ សចាេះ សយើងប្រត្ូេ ពិនិត្យសមើ លឲ្យ ឹងការពិ ត្េិន សហើយអងគុយរង់

ចាំឃាលំសមើ ល
ប្រត្

រាប ល់ាបេសនាេះប្រត្

ប់មក្េ ិញ។ កាលាបេ

ប់ ល់ នាងបទុមេត្ី ស ើ រសចញសៅទទួ លអំ តរក្ និងបំពង់ ទឹ ក្

ពី ន ាបេសនាេះមក្កាន់ សហើយសទើបប ិបត្ិច
ត ំ សពាេះាបេ សពល
ត លាបេអងគុយរួចសោយប្របការសផសងៗ ។ ក្ាុង ប្រា សនាេះ ប្រពាន

នប្រពានប្រជាបថ្ន នាងជាមនុ េស សទើបចូ លសៅ ប្រកាបេំពេះាបេ
សហើយក្៏អងគុយចុ េះក្ាុងទី ៏េមគួរ ។ ប្រា សនាេះ ាបេានអសញ្ជើញ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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នាយប្រពាននប្រព
សហើយេួរថ្ន

ឲ្យបរ ិសភាគតផលសឈ្ើ
តនបុ រេ ៏

មក្ទី សនេះមានការអវីត រ

ចសប្រមើ ន
?

សមើមសឈ្ើ ត្ូចធំ

និ ងផឹក្ទឹក្

អាក្មក្ពីទីណា

សៅទីណា

ប្រពាននប្រពានត្បថ្ន

បពិ ប្រត្សោក្

មាាេ់ ៏ ចសប្រមើន ខញំុក្រុណា សៅកាន់ទី នទសទ តត្ខញំុ ក្រុណាស ើ រ
មក្ស

ើញទី សនេះ ក្៏ចូល មក្សលងសោក្មាាេ់េិនសៅ មិ នមាន

ការអវី សោក្មាាេ់ ។
ប្រាសនាេះ
អាក្មក្ស

ាបេសទើបនិ យយប្រាប់ ថ្នសហត្ុការណ៌ត ល

ើញសហើយទី សនេះ សបើ អក្
ា សចញទីេ ិញ ក្ុំនិយយប្រាប់ឲ្យ

អាក្ណាាន ឹងឲ្យសស្ចេះ ចំ សពាេះទីក្តនលងសនេះណា ។ នាយប្រពាន
ត្បថ្ន ប្របេិនសបើ សោក្មាាេ់មិនប្រាថ្នាឲ្យខញំុក្រុណាសពាលប្រាប់ សទ
សនាេះខញំុក្រុណា

ក្៏មិនសពាលប្រាប់ឲ្យអាក្ នទ ឹងត រសោក្មាាេ់

នាយប្រពាននប្រពកាលសពាល ូ សចាេះសហើយ

ក្៏ ានប្រកាបេំពេះោ

ាបេសចញសៅ តត្កាលសធវើ ំ សណើរសចញសៅ នាយប្រពាននប្រព ាន
សធវើសប្រគឿងេមាគល់សោយតមក្សឈ្ើ

សធវើស្ចាមគំ នូេ

និ ងសធវើសប្រគឿង

េមាគល់ទុក្ប្រត្ង់ ស ើ មសឈ្ើ ស ើមបីនឹងឲ្យចំណាំចាំផូេាន
ល
ក្ាុងសពល
ត លខលួនប្រត្

ប់ មក្មតងសទៀត្ ។ កាលនាយប្រពាននប្រពសៅ ល់នគរ

ប្រពេះរាជាទត្ស

ើញនាយប្រពាននប្រពចូ លមក្ាល់ សទើបមានប្រពេះរាជ

ពារាណេីសហើយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សទើបចូ លសៅាល់ប្រពេះរាជា
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ត្ប្រមាេ់េួរថ្ន តននាយប្រពាន អាក្ចូ លមក្ាល់សយើងស ើ មបីអី វ ?
នាយប្រពាននប្រពប្រកាបបងគំទូលត្បថ្ន េូមសត្ជេះត្មកល់សលើត្បូង ខញំុ
ក្រុណាជាប្រពាននប្រពានសៅជួ បនារ ីរត្ាន៍មាាក្់
ណាេ់

គួរឲ្យអស្ចារយសពច

តត្នាងអាស្រេ័យសៅជាមួ យនឹងាបេ

សៅឯសជើងភាំ

មួ យឯសណាេះ ប្រពេះក្រុណាន្លេ ិសេេសោយសហត្ុ សនេះសហើយ សទើ ប
ចូ លមក្ាល់ ប្រកាបបងគំ ឲ្យប្រទង់ ប្រជាប ។ លំោប់ សនាេះ ប្រពេះាទ
ពារាណេីប្រទង់ប្រពេះេណា
ត ប់ ពាក្យរបេ់នាយប្រពាននប្រពសហើយ
េពវប្រពេះរាជហបញទ័យជាពន់ សពច

ក្៏

សទើបសេតចសចញសៅកាន់ ក្តនលង

សជើងភាំសនាេះ ប្រពមសោយពលសយធ្ល សពលត លប្រពេះអងគយងសៅ
ល់ក្តនលងសនាេះ ក្៏ មានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ឲ្យាំងបនាាយេប្រមាក្សៅ
ជិ នៗនឹក្

សជើងភាំក្តនលងាបេសនាេះ

ប្រពេះអងគប្រពមសោយនាយប្រពាននប្រព

ស្ចាក្់អាស្រេ័យ

សហើយ

និងរាជបុ រេ នទៗសេតចយង

ចូ លសៅកាន់ អាស្រេមរបេ់ាបេ ។
បុ តនតក្ុងខណៈសនាេះ
ា

ឆ្ន់ អាហារប្រពេះរាជាស

ើញ ូ សចាេះសហើយក្៏ប្រកាបថ្នវយបងគំាបេ ។

លុេះប្រកាបថ្នវយបងគំរចសហើយ
ប្រាសនាេះ

គ៉ឺ ជាសពលត លាបេក្ំ ពុងតត្អងគុយ
គង់ ប្របថ្នប់សៅក្ាុងទី ៏ េមគួ រ

។

ប្រពេះរាជាប្រទង់ោក្់ សប្រគឿងបរ ិកាខរេប្រមាប់បពវជិត្ទុក្ជិត្

នឹ ងសជើងាបេសហើយមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ប្រាេ់េួរថ្ន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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សោក្មាាេ់ ៏ ចសប្រមើ នសោក្មាាេ់ឲ្យពួក្ ខញំុសធវើអីយ
វ ងណាមួ យក្ាុង
ទី សនេះឬថ្ននឹ ងឲ្យសៅ
ហាបពិប្រត្

?

ាបេទូ លត្បថ្ន

េូមថ្នវយប្រពេះពរម

េូមប្រពេះអងគសេតចយងសចញសៅ

។

លំោប់ សនាេះ

ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ប្រាេ់ថ្ន បពិប្រត្សោក្មាាេ់ ខញំុនឹង

សៅ តត្ខញំុានឮថ្ន មានស្រេតីសៅក្ាុងទី សនេះ សោក្មាាេ់ ពី សប្រពាេះថ្ន
ស្រេតីជាមនាិលរបេ់បពវជិត្ទំងឡាយសោយពិ ត្ សហត្ុ ូសចាេះ េូម

សោក្មាាេ់ឲ្យនាងសៅសៅជាមួ យខញំុចុេះ ។ ាបេទូ លថ្ន េូម

ថ្នវយប្រពេះពរ មហាបពិ ប្រត្ ធមេាចិ ត្រត បេ់មនុ េស ឹងានសោយ
ក្ប្រម ទរ ិកាសនេះ នឹ ងសៅសៅជាមួ យពួក្មនុ េសជាសប្រចើ នានយង
ណា

ពី សប្រពាេះនាងមិ នធ្លលប់ រេ់សៅសទសនាេះ

។

ប្រពេះរាជា

មាន

ប្រពេះត្ប្រមាេ់ថ្ន បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ ឲ្យតត្សោក្មាាេ់សលើក្នាង ឲ្យ
ខញំុក្ុងសពលណាសហើ
ា
យ ខញំុមាាេ់ នឹ ងតត្ងាំងនាងទុក្ក្ាុងត្ំ តណង
ជាអគគមសហេីឯក្សហើយឲ្យសគជួ យសមើ លត្រក្ាឲ្យានលអ ។
ាបេានស្ចតប់ប្រពេះរាជបនាូលរបេ់ប្រពេះរាជាសហើយ

សទើ ប

សៅធី ាសោយនិមិត្តនាម ត លោក្់ឲ្យនាងសៅជាទរ ិកាថ្ន ក្ូ ន
ស្រេីបទុ មេត្ីចូរក្ូ នស្រេីសចញមក្សណាេះ ។ កាលាបេសៅប្រត្ឹមតត្
ពាក្យមួ យមាត្់បុ សណាណេះ

នាងបទុ មេត្ី ក្៏សចញមក្ភាលម

ពី បណណ

ស្ចោ សហើយប្រកាបថ្នវយបងគំាបេរួចអងគុយក្ាុងទី ៏ េមគួរ ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ប្រាសនាេះ ាបេនិ យយប្រាប់នាងថ្ន តនក្ូនស្រេីបទុមេត្ី
ធំ សហើយ

ក្ូ ន

ូ សចាេះ ចូរក្ូនសៅសៅជាមួ យនឹងប្រពេះរាជាចុ េះ ក្ូ ននឹងាន

សេចក្តីេុខ

ពី សប្រពាេះប្រពេះរាជាានេនាជាមួ យនឹ ងបិ ាថ្ននឹ ង

សមើ លត្រក្ាក្ូនស្រេី

ត្មទំងានតត្ងាំងក្ូនស្រេីទុក្

ក្ាុង

ត្ំ តណងជាអគគមសហេីសទៀត្ផង ។ នាងបទុមេត្ី ត្បទទួ លពាក្យ
ាបេសោយបងខំចិត្តថ្ន លអសហើយ នាងក្៏ ថ្នវយបងគំាបេសហើយក្៏
យំសោយការត្ូចចិត្ត ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជាប្រទង់ ប្រត្ិ េះរ ិេះថ្ន សយើងនឹ ង
ប្រត្ូេយក្ចិត្តាបេ

ត លជាបិ ារបេ់នាងបទុមេត្ី គិត្

សហើយនឹ ងប្រត្ូេយក្ចិត្តាបេ
ូ សចាេះសហើយ

ត លជាបិ ារបេ់បទុ មេត្ី

ូ សចាេះ
គិ ត្

សទើបចាប់ សលើក្នាងបទុមេត្ី ឲ្យអងគុយសលើគំនរប្រាក្់

គំ នរមាេ សហើយប្រទង់អភិ សេក្ និ ងប្រទង់សស្រស្ចចស្រេង់ ទឹក្ប្រក្អូប
ឲ្យកាលយជាអគគមសហេីក្ុងទី
ា សនាេះឯង ។ ត្ពី សនាេះ ប្រពេះាទពារា
ណេី ានយងអគគមសហេីបទុមេត្ី
េី

។

ចាប់ ាំងពី ប្រពេះរាជា

ចូ លសៅកាន់ប្រក្ុងពារាណ

សេតចចូ លមក្ ល់ប្រក្ុងពារាណេី

ឬប្រពេះរាជ ំ ណាក្់សហើយ ប្រពេះអងគប្រទង់មិនចាប់អារមេណ៌ចំ សពាេះស្រេតី
នទស

ើយ

ប្រទង់ តត្ងតត្មក្អភិ រមយសប្រត្ក្អរសៅជាមួ យនឹងនាង

បទុមេត្ី បុសណាណេះ ។ សហត្ុ ទំងសនេះ សទើ បសធវើឲ្យពួក្ស្រេតី នទសទៀត្
ក្៏ សក្ើ ត្ការមិនសពញចិត្តចំសពាេះនាងបទុ មេត្ី

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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រក្ឧាយញុេះញង់ ប្រពេះរាជា
តមនជាមនុ េសសទ

ស ើមបីបំតបក្បំ ាក្់នាងបទុ មេត្ីមិន

សប្រពាេះមនុ េសទំងឡាយ

មិ នធ្លលប់ មានផ្កកមនុ េសឈ្ូក្ផុ េស
ធ្លលប់ ទត្ស

ើញក្ាុងទី ណាត រឬ

នាងយក្ខិនីសហើយ
នគរចុ េះ

។

ត លស ើ រ

សៅមក្

ើង មក្រង់ ចាំប្រទសជើ ងសទប្រពេះអងគ
ូ សចាេះនាងបទុ មេត្ីសនេះប្រាក្ ជា

ប្រពេះអងគេូមប្រពេះអងគប្រទង់ឲ្យសគនាំនាងសចញពី

ប្រពេះរាជាប្រទង់ប្រពេះេណា
ត ប់ ពាក្យប្រកាបទូ លរបេ់ស្រេី ត

ទំងសនាេះសហើយ ប្រទង់ក្៏សៅសេៀមប្រពសងើ យ ។ លុេះេម័ យត្មក្
សទៀត្ សពលមួ យ ខាងជាយត នននប្រពេះរាជាណាចប្រក្ មានេប្រត្ូេ
បងកភាពចោចលសក្ើត្ស

ើង

ប្រពេះរាជាប្រទង់ ប្រត្ិ េះរ ិេះថ្ន

បទុមេត្ីតត្មានគភ៌ជិត្ប្រគប់ តខត រ
ប្របថ្នប់ សៅក្ាុងប្រពេះនគរ

ប្រពេះនាង

សទើបប្រទង់ឲ្យប្រពេះនាងបទុ មេត្ី

ឯប្រពេះអងគសេតចយងសៅខាងជាយត ន

ននប្រពេះរាជាណាចប្រក្មួ យប្រពេះអងគឯង ។ ប្រាសនាេះពួក្ស្រេតីត លចិ ត្ត
ប្រចតណនានឲ្យប្រទពយ ល់នាងស្រេីេំ ា

អាក្បសប្រមើ របេ់ប្រពេះនាង

បទុមេត្ី សហើយ សពាលថ្ន កាលប្រពេះនាងបទុមេត្ី ប្រទង់ ប្របេូត្បុ ប្រត្
នាងចូរនាំយក្ក្ូ នសនាេះសចញសៅឲ្យផុ ត្

សហើយនាំយក្ក្ំណាត្់

ិ ។
សឈ្ើ មួយក្ំ ណាត្់ យក្ឈ្មោបឲ្យប្របឡាក្់ សហើ យោក្់ ជំនួេ េញ
លុេះកាលមិ នយូរបុនាេន
បទុមេត្ី ានសក្ើត្មានស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ើយ

ការប្របេូត្ិបុប្រត្របេ់

ប្រពេះនាង

មានប្រពេះរាជឱរេទំងអេ់ចំនួន
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៥០០ ប្រពេះអងគ ។ ប្រពេះឱរេត លសៅក្ាុងប្រពេះគភ៌របេ់ប្រពេះនាង
បទុមេត្ី មានតត្ប្រពេះមហាបទុមក្ុ មារប្រត្ឹ មតត្មួ យប្រពេះអងគបុ សណាណេះ
សទ

។

ចំ តណក្ឯក្ុ មារ ៏ សេេ

៤៩៩

អងគសទៀត្សក្ើ ត្មក្ពី េំ

សេទជៈ ( គ៉ឺ សក្ើ ត្សញើេ ) ។ ក្ាុងសពលត លប្រពេះមហាទុ មក្ុ មារ
ប្របេូត្ចាក្ប្រពេះគភ៌ ប្រពេះមាាប្រទង់េនលប់ ។ ខណៈសនាេះ អាក្បសប្រមើ
របេ់ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី
ខលួនសទសនាេះ

កាលស

ើញថ្ន

ប្រពេះនាងសៅមិ នទន់ ឹ ង

ក្៏ ាននាំយក្ក្ំ ណាត្់សឈ្ើ មក្ោបនឹងឈ្មសហើយ

ោក្់ ទុក្តក្បរប្រពេះនាងផាំសនាេះ

ត្ពី សនាេះ

សទើបបញ្ូា នទរក្សនាេះ

សៅឲ្យស្រេីទំងឡាយ ត លក្ំ ពុងតត្រង់ ចាំទទួ ល ។ ស្រេតីចំនួន ៥០០
នាក្់ មាាក្់ៗ បីក្ុមារមួ យ សហើយបញ្ូា នសៅឲ្យនាយជាងរចនាភលុក្សធវើ
ប្របអប់ ( ប្របអប់ មានសជើ ង មានគប្រមប ) សហើយនិយយប្រាប់ ថ្ន ចូ រ
សធវើប្របអប់ សនេះមក្

សហើយសរៀបចំ ោក្់

ប្របអប់ ឲ្យសធវើសប្រគឿង

េមាគល់ទុក្

ប្រពេះរាជក្ុ មារទំងអេ់ក្ុង
ា

ប្រត្ង់ខាងប្របអប់ ទំង សនាេះ ។

ើងេ ិញសហើយ សទើ បប្រាេ់េួរ

លុេះប្រពេះនាងបទុ មេត្ី

មានស្ចេរត្ី ស

នាងេាំអាក្បសប្រមើ នថ្ន

នាងខញំុប្របេូត្បុប្រត្សហើយឬ?

នាងេាំអាក្

បសប្រមើប្រកាបបងគំទូលថ្នប្រពេះនាងមាាេ់ប្របេូត្បុ ប្រត្សហើយ។ ប្រពេះនាង
បទុមេត្ី
បុ ប្រត្ស្រេី?

ប្រាេ់េួរត្សៅសទៀត្ថ្ន

ខញំុានប្របេូត្បុប្រត្ប្របុេ

នាងបសប្រមើប្រកាបបងគំទូលក្ុ ហក្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ឬ

ចំសពាេះប្រពេះនាងថ្ន
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ប្រពេះនាងមាាេ់

ប្រទង់ានប្របេូត្បុ ប្រត្មក្ពី ណា

ានសលើក្យក្ក្ំ ណាត្់ សឈ្ើ

សហើយអាក្បសប្រមើ

ត លប្របឡាក្់ឈ្មសនាេះឯង

បង្វាញប្រពេះនាងសហើយប្រកាបទូ លក្ុ ហក្ថ្ន

េត្ាុសនេះឯង

មក្

គ៉ឺ ជាបុ ប្រត្

ត លប្របេូត្ចាក្ប្រពេះគភ៌របេ់ប្រពេះនាងមាាេ់។
ប្រាសនាេះ

ប្រពេះនាងបទុមេត្ី

កាលានទត្ស

ើញក្ំ ណាត្់

សឈ្ើ សហើយ ប្រទង់សទមនេស សទើបមានប្រពេះរាជេេនី យ៍ថ្ន នាងចូ រ
នាំក្ំណាត្់សឈ្ើ សនេះសចាលឲ្យឆ្ប់រហ័េ ប្របេិន សបើមាននរណាៗ
មក្ស

ើញខញំុ

នឹងប្រត្ូេខាេេសគជាពុំ ខាន ។ អាក្បសប្រមើ ស្ចតប់ប្រពេះរាជ

េេនីយ៍សហើយតក្លងសធវើ ូច ជាមាន បំ ណងលអចំសពាេះប្រពេះនាងបទុម
េត្ីយងនប្រក្តលង

សទើ បប្របញប់យក្ក្ំ ណាត្់ សឈ្ើ សនាេះ

សហើយោក្់ ក្ុងសជើ
ា
ង្ករប្រកាន ុ ត្សចាលភាលមៗ

ប្រាសនាេះ

សៅពុ េះ
ានឲ្យ

ប្រទពយ ល់នាងស្រេីេំអ
ា ាក្បសប្រមើ របេ់ប្រពេះនាងបទុមេត្ី សហើយសពា
លថ្ន កាលប្រពេះបទុមេត្ី ប្រទង់ប្របេូត្បុប្រត្ នាងចូ រនាំយក្ក្ូ នសនាេះ
សចញឲ្យផុត្ សហើយនាំ យក្ក្ំ ណាត្់សឈ្ើ មួយក្ំណាត្់ យក្ឈ្ម
ោបឲ្យប្របឡាក្់ សហើយោក្់ជំនួេេ ិញ។

លុេះកាលមិ នយូរបុនាេន ការប្របេូត្ិបុប្រត្របេ់ប្រពេះនាងបទុ ម
េត្ី ានសក្ើត្មានស

ើង

មានប្រពេះរាជ ឱរេទំងអេ់ចំនួន ៥០០

ប្រពេះអងគ។ ប្រពេះឱរេត លសៅក្ាុង ប្រពេះគភ៌ របេ់ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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មានតត្ប្រពេះមហាបទុមក្ុ មារប្រត្ឹម

តត្មួ យប្រពេះអងគបុសណណ េះសទ

។

ចំ តណក្ឯក្ុ មារ ៏ សេេ ៤៩៩ អងគ សទៀត្សក្ើ ត្មានពី េំសេទជៈ
(គ៉ឺ សក្ើត្ពីសញើេ ) ។ ក្ាុងសពលត លប្រពេះមហាបទុមក្ុ មារប្របេូត្
ចាក្ប្រពេះគភ៌ ប្រពេះមាាប្រទង់េនលប់។ ខណៈសនាេះ អាក្បសប្រមើ របេ់
ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី កាលស

ើញថ្ន ប្រពេះនាងសៅមិ នទន់ ឹ ងខលួនសទ

សនាេះក្៏ ាន នាំយក្ក្ំ ណាត្់សឈ្ើ មក្ោបនឹ ងឈ្ម សហើយោក្់

ទុ ក្ តក្បរ ប្រពេះនាងផាំសនាេះ ត្ពី សនាេះ សទើបបញ្ូជ ន ទរក្សនាេះ សៅ
ឲ្យស្រេីទំងឡាយ

ត លក្ំ ពុងតត្រង់ ចាំទទួ ល។ ស្រេីចំនួន

៥០០

នាក្់ មាាក្់ៗបីក្ុមារមួ យ សហើយបញ្ូជ នសៅឲ្យនាយជាងរចនាភលុក្សធវើ
ប្របអប់ ( ប្របអប់ មានសជើងមានគប្រមប់ ) សហើយនិ យយប្រាប់ ថ្នចូ រ
សធវើប្របអប់ សនាេះឯង មិ នរង់ចាំសពលសេោឲ្យយ៉ឺត្យូរ។
ប្រពេះរាជា

សេតចានយងប្រត្

ចំ តណក្

ប់ពីជាយត នមក្េ ិញសោយប្រទង់

ានសាេះបនាាយក្ងទ័ ព េប្រមាក្សៅខាងសប្រៅប្រពេះនគរ ។ ប្រា
សនាេះ ពួ ក្ស្រេីេំទ
ា ំងឡាយ ានប្រជាប ំ ណឹង សនាេះសហើយ ក្៏ នាំាា
សចញសៅទទួ លប្រពេះរាជា សោយប្រកាប បងគំទូលថ្ន បពិ ប្រត្មហារាជ
ប្រទង់ គង់ នឹងមិ ន សជឿពួក្ ខញំុមាាេ់ សោយពាក្យត លខញំុមាាេ់ប្រកាប

បងគំទូលសនេះ សមើ លហាក្់បី ូចថ្ន រក្សហត្ុផល មិ នមាន េូម
ប្រពេះអងគ

ប្រាេ់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សៅអាក្បសប្រមើរបេ់ប្រពេះមសហេី
សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

មក្ស្ចក្េួរ
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ថ្នប្រពេះសទេ ីប្របេូត្ប្រពេះឱរេជាក្ំ ណាត្់ សឈ្ើ ពិត្តមនឬ ប្រពេះពរមាាេ់
ប្រពេះអងគ ។ ប្រពេះរាជាប្រទង់ពិចារណាសហត្ុការណ៍សផសងៗ ត លប្រទង់
ប្រពេះេណា
ត ប់រច
ួ មក្សហើយពីស្រេតីទំងសនាេះ

សទើបប្រទង់ មានប្រពេះរាជ

ត្ប្រមិ េះ និងយល់សេក្តីថ្ន ប្រពេះនាងបទុមេត្ី មិ នតមនជាមនុ េសពិត្
ប្រាក្ តមន សទើ បប្រទង់ ប្រាេ់បសណតញបំ បរបង់ ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី
សចញចាក្

ប្រពេះរាជវាំង។

និមិត្តត លខុ េប្របប្រក្ត្ីានសក្ើ ត្ស

ល់ប្រពេះនាងបទុមេត្ីក្ុងសពលត
ា
លប្រពេះនាងសចញផុត្

វាំង សហើយ ផ្កកឈ្ូក្ទំងឡាយត លធ្លលប់ ផុេ ស

ើង

ពីប្រពេះរាជ

ើងប្រទប្រពេះយុគល

ាទ ក្៏ េ ិនាេាត្់ សៅប្រពេះ្េ ីេណណ ត លធ្លលប់ផូរផង់ ក្៏បូរេមប
ត
ុ រខុ េ

ប្របប្រក្ត្ី ។ ប្រពេះនាងបទុ មេត្ីមួយប្រពេះអងគឯង សេតចយងសចញសៅ
ាមផលូេសោយ ាេនសាលសៅ។ ប្រាសនាេះ មានជី ូ នចាេ់ជរាមាាក្់
ានជួ ប

ប្រពេះនាងសហើយ

សក្ើ ត្ការនឹ ក្ស្រេឡាញ់ ូ ចាានឹ ងក្ូន

ប្រក្មុំ របេ់ខួន
ល
សទើបេួរថ្ន ក្ូនសអើ យ ក្ូនសៅទី ណា? ប្រពេះនាង
បទុមេត្ីប្រាេ់ ត្បថ្ន ខញំុជាអាក្ ំ សណើរ ទំងត លាេនទិ េសៅពិត្
ប្រាក្

ឬទីេប្រមាក្ក្តនលងណាក្៏មិនមាន។

ជី ូនចាេ់ជរាសនាេះសទើ បបបួ លថ្ន មក្សណេះចុ េះក្ូ ន សហើយ
នាំនាងបទុ មេត្ីសៅកាន់ផាេះរបេ់ខួន
ល
ត្មទំងាន សរៀបចំ ាយ

ទឹ ក្ឲ្យប្រពេះនាងសស្ចយសទៀត្ផង ។ ខណៈសពល ត លប្រពេះនាង

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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បទុមេត្ី មក្សៅជាមួ យនឹងជី ូ នចាេ់សនាេះ។ ពួក្ខញំុមាាេ់ានបន់

ស្រេន់ ប្រពេះតមគង្វគថ្ន កាលសបើ ប្រពេះេមេត្ិ សទពរបេ់ពួក្ខញំុមាាេ់ឈ្ាេះ
េន្រ្ង្វគម សេតចយង ប្រត្

ប់មក្េ ិញពួ ក្ខញំុមាាេ់ នឹ ងសធវើពលិក្មេ បួង

េួង ល់ ប្រពេះតមគង្វគ សហើយនឹ ងនាំាាសលងទឹ ក្ េូមប្រពេះអងគប្រទង់

ប្រជាប សរឿង សនេះចុ េះប្រពេះពរមាាេ់ប្រពេះអងគ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជា ប្រទង់
េពវ ប្រពេះហបញទ័យនូេពាក្យប្រកាបទូ លរបេ់ ស្រេីទំងសនាេះ សទើប
ានសេតចយងសៅ ស ើមបីនឹងប្រទង់ សលង ទឹ ក្ក្ាុង ទសនល គង្វគសនាេះ
សៅាមត លស្រេីទំងសនាេះប្រកាប ទូ លសហើយ។ ចំតណក្ស្រេីទំង

៥០០ នាក្់ ានកាន់ ប្របអប់ ោក្់ ប្រពេះរាជក្ុ មារទំងសនាេះ រុនេប
ំ
ោក្់ ទុក្សោយ

ណតប់េំពត្់ហ៊ាុមបិទាំងប្របអប់ ស ើ មបីនាំយក្

សៅទសនល គង្វគ ប្របអប់ ទំងសនាេះានអតណតត្មក្រួមជាប់ ាា ហូរ
ាម ទឹ ក្សៅជាប់ េំណាញ់ ក្តនលងត លការពារអនតរាយសប្រកាម
ប្រក្តេទឹ ក្ ។ លុេះប្រពេះរាជាប្រទង់ឈ្ប់ សលងទឹ ក្សហើយ សទើ បសេតច
ស

ើងមក្ េ ិញ ពួក្រាជបុ រេាន នាំាាសលើក្ េំណាញ់ស

ក្៏ ានស

ើង

ើញប្របអប់ ទំងសនាេះសទើ ប នាំាាប្រកាបទូ លថ្នវយប្រពេះរាជា។

ប្រពេះរាជាទត្ស

ើញសនាេះសហើយ

សទើបមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់េួរថ្ន

មានអី វក្ុងប្របអប់
ា
សនេះឬសទ? ពួ ក្រាជបុ រេាន ប្រកាប ទូ លថ្ន ពួ ក្

ខញំុប្រពេះអងគ មិ ន ឹងសទ។ ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមិ េះប្រាេ់ថ្ន ឲ្យ
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សបើក្ ប្របអប់ ទំងសនាេះសចញពិ និត្យសមើ ល នច នយ ានសបើ ក្ ប្របអប់
ត លោក្់ ប្រពេះមហាបទុមក្ុមារ

ជាសលើក្ ំ បូង

ចំតណក្ប្របអប់

នទៗ ក្៏ មានប្រពេះរាជក្ុ មារត រ ត លសៅ ខាងក្ាុងប្រគប់ ៗ ប្របអប់។

ក្ាុងន្ាត លប្រពេះរាជក្ុ មារទំង

អេ់សនាេះ ទឹ ក្សោេះ ានសក្ើ ត្ស

អេ់អងគ

ប្រត្ូេោក្់ក្ុងប្របអប់
ា
ទំង

ើង ប្រត្ង់សមន របេ់ខួនសរៀងៗ
ល
ខលួន

សោយអំ ណាច បុ ញ្ញបញទិ ា សទើបជួ យឲ្យប្រពេះមហាបទុម និងប្រពេះរាជ

ក្ុ មារ ទំងអេ់អងគសនាេះ ានមានទឹ ក្សោេះសៅប្រគប់សពល ត ល
ឃាលនសៅទឹ ក្សោេះ ។
បុ តនតមុនប្រពេះាទពារាណេី
ទំងសនាេះ នឹងានទត្ស
ចារ ិក្អក្សរ

ប្រពេះរាជបិ ារបេ់រាជក្ុ មារៈ

ើញ ប្របអប់ ទំងឡាយ ប្រពេះឥន្រ្នាប្រទង់ាន

ទុ ក្ខាងក្ាុងប្របអប់

ស ើមបីកាត្់នូេសេចក្តីេងស័យ

ប្រពេះរាជាថ្ន ប្រពេះរាជក្ុ មារទំងសនេះប្រទង់សក្ើត្សៅ ក្ាុងប្រពេះគភ៌របេ់
ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី ជាឱរេរបេ់ ប្រពេះាទពារាណេី

ចំតណក្

សហត្ុការណ៍ត លមាន ូចសនេះ ពី សប្រពាេះស្រេី ៥០០នាក្់ រួមស្ចវមី
ជាមួ យនឹងប្រពេះនាងបទុមេត្ី

ាននាំប្រពេះរាជក្ុ មារទំងសនេះោក្់

ក្ាុងប្របអប់ សហើយបតណតត្សចាលាមទឹ ក្ទសនលគង្វគ េូមប្រពេះរាជា
ប្រទង់ប្រជាបសហត្ុការណ៍សនេះចុ េះ ។ កាលសបើពួក្រាជបុ រេសបើក្ប្របអប់
សចញសហើយ ប្រពេះរាជា ានទត្ស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ើញអក្សរ ប្រពមទំងប្រពេះរាជក្ុ មារ

58

វដ្តជីវត
ិ

សទើបប្រទង់ អានសេចក្តីសនេះ សហើយមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់បញ្ជ
ជ ថ្ន ពួ ក្
សោក្ទំងឡាយ

ចូ រសលើក្ប្រពេះមហាបទុ មក្ុ មារស

ើង

រត្់សោយ

រហ័េ និងសប្រត្ៀមសចញសេេះសៅសហើយមាន ប្រពេះរាជ ត្ប្រមាេ់ថ្នន្ា
សនេះ

ល់ ប្រពេះនគរសហើយ សយើងនឹងសធវើសេចក្តីស្រេឡាញ់ឲ្យសក្ើត្

ល់ស្រេតី ពួ ក្ ខលេះ លុេះសេតចយង មក្
ស

ើងសលើប្រាស្ចទ

មានប្រពេះរាជគំនិត្

ពាន់ ក្ហាបណៈទុ ក្សលើក្
ថ្នអាក្ណាានជួ ប

ល់ប្រពេះនគរ ប្រពេះអងគ
ឲ្យោក្់ ្ង់ប្រទពយ

មួ យ

ំ រ ីសហើយ ឲ្យវាយេគរ បងកូក្ប្របកាេ

និងានស

ើញប្រពេះនាងបទុមេត្ី

អាក្សនាេះ

នឹ ងានទទូ លប្រាក្់ មួ យ ពាន់ ក្ហាបណៈ ពី ពួក្សយើង។ ប្រា
សនាេះប្រពេះនាង

បទុ មេត្ី

ប្រទង់

ានស្ចតប់េំស

ងបងកូក្ប្របកាេ

ូ សចាេះសហើយ សទើបប្រទង់ប្រាប់ជី ូ នត លចាេ់ជរា ទុក្ ូ ចជាមាា
ថ្ន អាក្មាតយចូ រសៅទទួ ល្ង់ប្រទពយមួ យពាន់ ក្ហាបណៈពី សលើ ក្
ំ រ ីមក្។ ជី ួនចាេ់ជរា ត្ប ថ្ន តមមិនហា៊ានទទួលប្រាក្់សនាេះ
សទក្ូ ន។

ប្រពេះនាងបទុមេត្ី

ប្រាេ់ប្រាប់ឲ្យជី ូនចាេ់សៅទទួ ល

ប្រាក្់ជាសលើក្ទី ២ ជាសលើក្ទី ៣ ។ ជី ូនចាេ់សនាេះ ានេួរ
នាងថ្ន សយើងនឹ ងសៅនិ យយជាមួ យនឹងសគ ូចសមតច សពលត ល
មាតយសៅទទួ លយក្ប្រាក្់សនាេះ និ យយជា មួ យ ពួក្សគថ្នយង
ណា សទើ បនឹងានទទួ ល ្ង់ប្រាក្់មក្ាន ក្ូន?ប្រពេះនាងបទុ ម
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េត្ី ប្រាេ់ប្រាប់ េ ិធីឲ្យថ្ន អាក្មាតយចូ លសៅប្រាប់ពួក្សគថ្ន ក្ូនប្រក្មុំ
របេ់ខំុញ ជាអាក្ានជួប ានស

ើញប្រពេះនាងបទុមេត្ី សហើយេូម

អាក្មាតយទទួ លយក្្ង់ ប្រាក្់ ១០០០ ក្ហាបណៈសនាេះមក្។ ជី
ូ ន ចាេ់ សពាលថ្ន េត្ាុណានឹងសក្ើ ត្ េត្ាុសនាេះចូ រសក្ើ ត្ សហើយចូ ល

សៅរក្រាជបុ រេទំងសនាេះ ស ើមបីយក្ប្រាក្់ មួយពាន់ ក្ហាបណៈ
សនាេះមក្។
ប្រាសនាេះពួក្រាជបុ រេ េួរជី ូ នចាេ់សនាេះថ្ន សោក្ យយ

ស

ើញប្រពេះនាងបទុមេត្ីសទេ ីឬ?

ស

ើញខលួនឯងសទ តត្ក្ូនប្រក្មុំរបេ់ខំុា
ញ នស

ជី ូនចាេ់ត្បថ្ន

ខញំុ

មិ នាន

ើញប្រពេះនាង ។ ពួ ក្រាជ

បុ រេេួរថ្នក្ូ នរបេ់សោក្យយសៅ ទី ណា? កាលពួ ក្រាជបុ រេ
ានប្រជាប ំ ណឹងពីជី ូ នចាេ់ សហើយសទើបនាំាាស ើរសៅ ាម ជី
ូ នចាេ់សនាេះ ។ សពលសនាេះពួ ក្រាជបុ រេ កាលជួ បប្រពេះនាង បទុ ម
េត្ីក្៏ានសទើបប្រពមាា

ានប្រកាបចុ េះថ្នវយបងគំប្រពេះនាង។

សហត្ុ

ការណ៍សនាេះ សធវើឲ្យជី ូនចាេ់្ាល់សហើយសពាលេួរថ្ន ក្ូនស្រេីសនេះ
ឬគ៉ឺ ជាប្រពេះនាងបទុមេត្ី សទេ ី? សហើយសទើ បសពាលត្សទៀត្ថ្ន ក្មេ
ត លមនុ េសសធវើធន
ា ់ ល់មឹង
ល
េូមបីប្រពេះនាងបទុ មត្ី ជា ប្រពេះអគគ
មហាេីរបេ់ប្រពេះរាជា ៏ ល់សមលេះ
មិ នមានការត្រក្ា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

មក្គង់សៅក្ាុង ក្តនលង

ជាការមិនេមគួ រសទ។

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ពួក្រាជបុ រេ

ត ល
សទើប
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ានប្រកាបបងគំទូលយងប្រពេះនាង បទុមេត្ី ឲ្យសេតចយងចូ លសៅ
ំ ននព័ទាជុំេ ិញ ាំងពី សខាលង
កាន់ប្រពេះនគរេ ិញ សោយឲ្យ ាំងារាំវាង

ទវរសហើយ សទើ បសៅប្រកាបបងគំទូលប្រពេះរាជាឲ្យប្រទង់ប្រជាប ។ ប្រពេះរាជា
ប្រទង់បញ្ូជ នតប្រគតេាងមាេ សៅទទូ ល ប្រពេះនាងបទុ ម េត្ី សទេ ី ។ រ ីឯ
ប្រពេះនាងបទុ មេត្ីសទេ ីប្រាេ់ថ្ន

ខញំុមាាេ់

មិ ន

ប្រពម

សៅសោយ

េ ិធី សនេះសទ តត្ខញំុមាាេ់នឹងស ើ រសៅសោយសជើ ងទសទ េូមឲ្យ ប្រពេះរាជា
នាំ

សប្រគឿងប្របោប់ ទំងប្រពេះរាជទនចំ សពាេះក្ប្រមាលសប្រគឿងប្រកាល

៏ េ ិចិ ប្រត្

មក្នូ េសលើតផន ីាំងពី លំសៅរបេ់

ខញំុមាាេ់មក្

ល់

នឹ ងានស

ើញ

ប្រពេះនគរ ចំ តណក្ឯខាងសលើឲ្យយក្ផ្កាំង េំពត្់ ៏ លា
អ ំង ជាពិ ោន
េអិត្ស្ចអងសោយ

មាេ

អានុ ភាពបុ ណយខញំុមាាេ់

អាក្ប្រពេះនគរទំងអេ់
សោយេ ីធី យងសនេះ។

ប្រពេះរាជាមាន

ប្រពេះត្ប្រមាេ់ថ្ន អាក្ទំងឡាយ ចូ រសធវើាមសេចក្តីប្រាថ្នា របេ់
ប្រពេះនាង បទុ មេត្ីសទេ ីចុ េះ។

ប្រពេះនាងបទុមេត្ី សទេ ី

ទំងពួងសហើយប្រាេ់ថ្ន

ប្រទង់ េិត្
អ ស្ចអងសោយសប្រគឿងប្របោប់
ខញំុមាាេ់នឹងសៅកាន់ប្រពេះនគរ

សហើយ

ប្រពេះនាងសេតចយងសៅាម ងផលូេ។ ក្ាុងខណៈ ត ល ប្រពេះនាង
បទុមេត្ី សេតចឈ្នប្រពេះាទចុ េះសៅ ក្៏ មានផ្កក ឈ្ូក្ផុ េសលើប្រទ
ប្រពេះាទប្រពេះនាងប្រគប់ ៗជំហាន ននប្រពេះាទ ត លប្រពេះនាងយង

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ជាន់ សហើយ ។ ប្រពេះនាងបទុ មេត្ីប្រទង់ានេតមតង អំពីភាពអស្ចារយ
របេ់ខួនឲ្យមហាជនានស
ល
សេតចយងស

ើញ ត លសក្ើ ត្មក្អំពីបុណយ សហើយ

ើងកាន់ ប្រពេះរាជ

េូមឲ្យប្រពេះរាជា

៏ េ ិចិ ប្រត្ទំងអេ់ សធវើឲ្យជាមូលត្នមលសប្រគឿង

ប្របទនសប្រគឿងក្ប្រមាល
ត្រក្ាជី ូ នចាេ់

និ សេេន៍ ាន

ត លប្រពេះនាងានសៅស្ចាក្់អាស្រេ័យសៅជា

មួ យ ។ ចំ តណក្ប្រពេះរាជាប្រាេ់បញ្ជ
ជ ឲ្យស្រេតីទំង ៥០០ នាក្់ ទំង

សនាេះ ចូ លមក្ាល់សហើយ ប្រាេ់ថ្ន តនប្រពេះនាងសទេ ីសយើងសលើក្ស្រេតី
ទំង ៥០០នាក្់ សនេះ ឲ្យជាទេីរបេ់ប្រពេះនាងសទេ ី ។ ប្រាសនាេះ
ប្រពេះនាងបទុ មេត្ី ប្រកាបទូ លថ្ន បពិ ប្រត្មហារាជលអសហើយ

េូម

ប្រពេះអងគប្រទង់ ឲ្យពួក្អាក្ប្រពេះនគរទំងអេ់ាន ឹ ងឮ ត ល ប្រពេះអងគ
ប្រពេះរាជទនស្រេតីទំងសនេះ ឲ្យ ល់ខំុមា
ញ ា េ់សហើយ ប្រពេះអងគ។ ប្រពេះរាជា
ប្រាេ់ប្រាប់ ឲ្យរាជបុ រេវាយេគរ ស ើរ

ប្របកាេទូ សៅប្រពេះនគរថ្ន

ខញំុានសលើក្ស្រេតី ៥០០ នាក្់ អក្
ា គិ ត្អាប្រក្ក្់ចំសពាេះប្រពេះនាងបទុ មេត្ី
ឲ្យជាទេីរបេ់បទុមេត្ី

។

លំោប់ សនាេះ

ប្រពេះនាងបទុមេត្ី

កាលសបើ ប្រទង់ប្រជាបថ្ន អាក្ប្រពេះនគរ ឹងទូ សៅអេ់ សហើយថ្ន ស្រេតី
ទំងសនេះជាទេីរបេ់ប្រពេះនាងសហើយ សទើ បទទួ ល ប្រពេះឲ្យរាជា ថ្ន
បពិប្រត្ប្រពេះេមេត្ិសទព
សនេះ

េូមឲ្យ

ខញំុមាាេ់ានសោេះតលងទេីទំង

ឲ្យមានសេរ ីភាពេ ិញប្រពេះពរមាាេ់។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ប្រពេះរាជាប្រាេ់ថ្ន

តន
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ប្រពេះនាងសទេ ីាមតត្ប្រពេះនាងសទេ ីេពវប្រពេះទ័ យចុ េះ។ ប្រពេះនាងបទុម
េត្ីទូលថ្ន កាលសបើប្រពេះអងគប្រទង់អនុ ញ្ញត្សហើយខញំុេូម

ឲ្យប្រពេះអងគ

ប្រាប់ ំ ណឹង ល់អាក្នគរទំងអេ់ឲ្យានប្រជាបទូ សៅមតងសទៀត្ថ្ន
ស្រេតី ៥០០ នាក្់ ទំងសនេះ ត លប្រពេះរាជាប្របទនឲ្យជាទេីរបេ់
ប្រពេះនាងបទុ មេត្ីសទេ ីឥ

ូេសនេះ

ប្រពេះនាងបទុ មេត្ីក្៏ានសោេះតលង

ឲ្យចាក្ភាពជាទេីសហើយ ។ កាលស្រេតី ទំង ៥០០ នាក្់ ផុត្ចាក្
ភាពជាទេី

មានសេរ ីភាពេ ីញសហើយប្រពេះនាងបទុមេត្ី

ាន

ប្របទនប្រពេះរាជឱរេ ៤៩៩ ប្រពេះអងគឲ្យ ល់ស្រេតីទំងសនាេះជួ យ ត្
រក្ាឯប្រពេះមហាបទុ មក្ុ មារ ប្រពេះនាងទទួ លត្រក្ាសោយ ប្រពេះអងគឯង។
លុេះេម័ យជាខាង

សប្រកាមមក្កាលប្រពេះរាជក្ុ មារទំងសនាេះ

ប្រទង់ ចសប្រមើនេ ័យ ឹងក្តីសហើយ ប្រពេះរាជាប្រទង់ឲ្យក្ស្ចងក្តនលងេប្រមាប់

សលងទឹ ក្ ប្រគប់តបបយង សៅក្ាុងប្រពេះរាជឧទាន ។ ក្ាុងសពលត ល
ប្រពេះរាជក្ុ មារទំងអេ់ មានប្រពេះជនេាន ១៦ ប្រពេះេេា សេតចាន

នាំាាសលងទឹក្ក្ាុង ស្រេេះសាក្ខរណី ត លជាស្រេេះមងគលសពារសពញ
សៅសោយផ្កកឈ្ូក្

ក្ាុងប្រពេះរាជឧទាន និងានទត្ស

ើញ ផ្កក

ឈ្ូក្ ្េីរ ីក្ តត្ផ្កកចាេ់ប្រត្បក្ផ្កកឈ្ូក្ ក្៏ ប្រជុេះធ្លលក្់ចុេះចាក្ទង សទើ ប
កាន់យក្ជាអារមេណ៍ថ្ន ភាពជរា ( ភាពប្រទុឌសប្រទម ) ស
រតមងពិ ចាណាស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ើញ ូ សចាេះ

ើញ ំ សណើរននេង្វខរធម៌មិនសទៀង ) មិនអាចប្រគប់
សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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ប្រគងានចាំាច់ សពាលសៅ្វី ល់េរ ីរៈ របេ់ពួក្សយើង សប្រពាេះថ្ន
េរ ីរៈរបេ់ពួក្ សយើងក្៏ មានេភាពយងសនាេះត រគ៉ឺមិនសទៀង។ ក្ាុង
ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជក្ុ មារទំងអេ់ ក្៏ ាន េសប្រមចបសចាក្េសមាពធិ
ញ្ជញណ

គ៉ឺ សោយការពិ ចារណាស

ើញ

ផ្កកឈ្ូក្

ត លមាន

េភាពមិនសទៀងានជាប្រពេះបសចាក្ពុ ទប្រា គប់ ៗ ប្រពេះអងគគ៉ឺទំង ៥០០
ប្រពេះអងគ ។ មួ យប្រពេះអងគៗ សប្រកាក្ស
ទំងឡាយ

។

ពួក្រាជបុ រេ

ក្ុ មារទំងសនាេះ ស

ើញថ្ន

ើង មក្គង់ សលើតផល ឈ្ូក្

ត លមក្ប្រពមជាមួយនឹ ងប្រពេះរាជ

ល់សពលោាចសហើយសទើ បប្រកាបទូ លថ្ន

បពិប្រត្ប្រពេះអយយបុ ប្រត្ េូមប្រទង់ប្រជាបសពលប្រពេះប្រក្យហារ េប្រមាប់
ប្រពេះអងគចុេះ
ប្រពេះរាជបុ រេ

តត្ប្រពេះរាជក្ុមារទំងសនាេះសៅសេាៀមប្រពសងើ យ

ពួ ក្

សទើ បសៅចូលាល់ប្រកាបបងគំទូល ប្រពេះរាជាឲ្យប្រទង់

ប្រជាបថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះេមេត្ិសទពប្រពេះរាជក្ុ មារទំងអេ គង់ប្របថ្នប់
សៅសលើតផលឈ្ូក្ប្រគប់ៗប្រពេះអងគេូមបីពួក្ខញំុ
ទូ លយងណា

ក្៏មិនានប្រាេ់

ត្ប

ប្រពេះក្រុណាមាាេ់ប្រកាប

ប្រពេះក្រុណាន្លេ ិសេេ។

ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ថ្ន ពួ ក្សោក្ចូរបសណា
ត យឲ្យពួក្សគ
គង់សៅាម ប្រពេះទ័ យចុ េះ។ រាជបុរេទំងសនាេះប្រត្
រក្ារហូត្ទល់ភ៉ឺ។
ល

ប់ មក្ចាំត្

ចំ តណងប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងអេ់អងគសនាេះ

ក្៏

សៅតត្ប្របថ្នប់គង់សលើតផល ឈ្ូក្ទំងឡាយ ូចស ើ ម ត ល ។ រាជ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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បុ រេទំងឡាយ លុេះ ល់ប្រពឹក្ស
ប្រពេះរាជបុ ប្រត្

ើងក្៏នាំាា ប្រកាបទូ លថ្ន បពិ ប្រត្

េូមប្រពេះអងគប្រទង់ ប្រជាបកាលសនេះចុ េះ

ប្រពេះក្រុណា

ន្លេ ិសេេ ។ លំោប់សនាេះ ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង សនាេះប្រាេ់ ត្បថ្ន
ពួ ក្សយើងមិ នតមនជារាជបុ ប្រត្សទ

តត្ពួ ក្សយើងជាប្រពេះបសចាក្ពុ ទសា ទ

សត្ើ។ ពួក្ប្រពេះរាជបុ រេប្រកាបទូ លថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះរាជបុប្រត្ ប្រពេះអងគ
ប្រាេ់ពាក្យសនេះជាក្មេធាន់ត លសឈ្េេះថ្ន ប្រពេះបសចាក្ពុ ទា សនាេះមិ ន
តមន ូ ចាានឹ ងប្រពេះអងគទំងឡាយសទ

គ៉ឺ ប្រពេះបសចាក្ពុ ទាសោក្មាន

តត្ប្រពេះសក្ស្ចនិ ងប្រពេះមេសុប្រត្ឹមតត្ពី រអងគុលី
ទំង ៨ សទៀត្ផងប្រពេះក្រុណាន្លេ ិសេេ។
លំោប់ សនាេះប្រពេះបសចាក្ពុទាជាមាាេ់
ស្ចតំស្ចាបប្រពេះេិរស្ច

មួយរសំ ពចសនាេះ

ប្រពមទំងមានបរ ិកាខរ
ប្រទង់ យក្

ប្រពេះហេា

សភទប្រគហេា

ក្៏ ាត្់ សៅ

េមណៈេ ិញ។

សហើយានមានប្រាក្ នូ េបរ ិកាខរទំង

៨របេ់

ត្ពីសនាេះ ទំងត លមានមហាជនប្រក្ស

ក្ សមើ លសនាេះឯង ប្រពេះបសចា

ក្ពុទជា
ា មាាេ់ទំងឡាយសនាេះ សេតចានសហាេះសៅាមផលូេអាកាេ
សៅកាន់ភំ ន
ា នាមូលត ល សៅប្រត្ង់ភំ គ
ា នធមាទន៍។ ចំ តណក្ប្រពេះនាង
បទុមេត្ី ានប្រត្ិ េះរ ិេះថ្ន

សយើងជាអាក្មានបុ ណយសប្រចើនតត្បុ ប្រត្ទំង

សនាេះានប្រពាត្់ ប្រាេចាក្សយើងសៅសហើយប្រពេះនាងប្រទង់ប្រពេះក្តនសង
យងខាលំងកាលសហើយសេតច

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ក្៏ សស្ចយទិ េងគត្សៅ
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ក្ុ េលក្មេឯណានី មួយត លនាងសធវើមក្សហើយានសធវើឲ្យ ប្រពេះនាង
ត លមានការចិ ញ្ាឹមជីេ ិត្

សៅសក្ើត្សៅក្ាុងស្រេុក្មួ យ
សោយន

ត លេាិត្សៅស្រេុក្ជិ ត្ទវរប្រពេះនគររាជប្រគឹេះ

សធវើការ
។

លុេះ

េម័ យខាងសប្រកាយមក្នាង ចសប្រមើនេ ័យធំ ឹងក្តីសហើយ នាងាន
សៅកាន់ ប្រត្ក្ូ លខាងបតី

ន្ាមួយ

នាងានយក្យគូសៅឲ្យស្ចវមី

ត លសៅក្ាុងចំ សណាមបុ ប្រត្ ៥០០ អងគ របេ់នាងក្ាុងអត្ីត្ជាត្ិ
ក្ំ ពុងតត្សហាេះសៅាមផលូេអាកាេ
បិ ណឌាត្) នាងស

ក្ាុងសពលភិ កាខចារ

(

ប្រាច់

ើញ ូ សចាាេះសហើយ សទើ បប្របញប់ សៅរក្ ស្ចវមី

សោយរហ័េសហើយក្៏ ានប្រាប់ស្ចវមី ថ្ន អាក្ានស
ពុ ទទ
ា ំងឡាយសទសយើង
ប្របសគនចង្វាន់បិណឌាត្

ើញប្រពេះបសចាក្

នឹ ងនិ មនតប្រពេះបសចាក្ពុ ទាទំងសនាេះ
។

ស្ចវមី ានសពាលថ្ន

មក្

ធមេាបក្សី

ទំងឡាយរតមងប្រាច់សៅយងសនេះ ឯងក្៏ មាន ជនទំងសនាេះមិន
តមនជាប្រពេះបសចាក្ពុទសា ទ ។ ខណៈត លស្ចវមី
តត្េនានាាាសនាេះ

ប្រពេះបសចាក្ពុទទ
ា ំង

៨

និងភរ ិយក្ំ ពុង

អងគសនាេះាន

ឮ

ពាក្យេនានា របេ់ អាក្ទំងពី រនាក្់ សនាេះ សទើ បចុ េះចាក្អាកាេ
សៅប្រាក្ ប្រត្ង់ ក្តនលងជិ ត្អាក្ទំងពី រសនាេះ។ ន្ាសនាេះ ចំ តណក្
ភរ ិយាន ប្របសគននូ េសភាជនីយហារត លជា ចំ តណក្របេ់ខួន
ល

ល់ប្រពេះបសចាក្ពុទទ
ា ំងសនាេះ សហើយសពាលថ្ន ក្ាុងន្ាតេអក្សនេះេូម

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

66

វដ្តជីវត
ិ

សោក្មាាេ់ទំង ៨ អងគ មក្ទទួ លភិ កាខ របេ់ ខញំុ មាាេ់សទៀត្។
ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំងសនាេះសពាលថ្នតនឧាេិកា លអសហើយៗ ប្របេិន
សបើក្ុងន្ា
ា
តេអក្សនេះ

ឧាេិកាានស

ើញ

ប្រពេះបសចាក្ពុ ទសា ប្រចើ ន

អងគសនាេះ ចូ រឧាេិកា ញ
ុ ំងសេចក្តីសប្រត្ក្អរឲ្យសក្ើត្ស

ើងសៅាន

សហើយៗ ឧាេិកាចាត្់តចង ប្រកាលអាេនៈទុក្ ៨ ក្តនលង សោយ
សត្ៀមតត្សប្រគឿងេកាករៈ

ទុក្េប្រមាប់ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំង

៨

អងគ

បុ សណាណេះ។
ចំ តណក្ប្រពេះបសចាក្ពុទា៨

អងគសនាេះាននិមនតប្រពេះបសចាក្ពុ ទា

អងគ នទៗ សទៀត្ថ្ន ន្ាសនេះ េូមសោក្ មាាេ់ទំងឡាយ ក្ុំ
និ មនតសៅបិ ណឌាត្ក្តនលង នទអីចូរនាំ

ាាសៅសប្រាេ ល់សញម

ស្រេីរបេ់សោក្មាាេ់ទំងឡាយផងចុ េះ

ប្រពេះបសចាក្ពុទទ
ា ំងសនាេះ

ត លានស្ចតប់ ពាក្យ និមនត របេ់ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំង ៨ អងគសនាេះ
សហើយសទើប ានប្រពមាាសហាេះមក្ាមផលូេអាកាេសោយសៅប្រាក្
សៅប្រត្ង់ មុខ ទវរផាេះរបេ់សញមស្រេី។ ឧាេិកា កាលាន ស

ើញ

ប្រពេះបសចាក្ពុ ទន
ា ិ មនតមក្សប្រចើន ជាងការក្ំ ណត្់ និមនត ក្៏ មិន ាន
រនាត្់ញប់ ញ័រចិត្ត សទើ បាននិ មនតប្រពេះបសចាក្ពុទា ទំង អេ់សនាេះ
ចូ លសៅគង់សលើអាេនៈក្ាុងផាេះត លានសរៀបចំ ប្រកាលទុ ក្ ។ កាល
ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំង ៨ អងគគង់ សលើអាេនៈាមលំោប់ េេាសហើយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ី

៩

ាននិ មិេត្អា
ត េនៈស

ើង

៨

សទៀត្សហើយ

សោយអងគ ខលួនឯងគង់សលើអាេនៈត លសៅជិត្នឹ ងខលួន ។ អាេនៈ
បតនាមសប្រចើនស

ើងប្រត្ឹមណា

ត្ួផាេះក្៏រ ីក្ធំ

សចញសៅសប្រចើនបុ សណាណេះ

(គ៉ឺ រ ីក្សចញសៅ រហូត្ប្រគប់ប្រាន់េប្រមាប់ ប្រពេះបសចាក្ពុ ទាទំង ៥០០
អងគ) ។ កាលសបើប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងអេ់គង់សលើអាេនៈសរៀប រយ
សហើយ ឧាេិកា សទើ បថ្នវយសប្រគឿងេកាករៈ ត លខលួនសរៀប ចំ សប្រត្ៀ
មទុក្ថ្នវយប្រពេះបសចាក្ពុទប្រា ត្ឹ មតត្ ៨ អងគ តត្ ប្រាក្
េកាករៈមានប្រគប់ប្រាន់ថ្នវយ ល់ប្រពេះបសចាក្ពុទា
សហើយសទើបយក្ផ្កកឈ្ូក្សខៀេ

៨

ផ្កក

ថ្នសប្រគឿង

ទំងអេ់

អងគ

សចញមក្ោក្់ប្រត្ង់ទីជិត្

ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំងឡាយ ត លខលួននិ មនតមក្សនាេះសទើបាំងសេចក្តី
ប្រាថ្នាស

ើងថ្ន បពិ ប្រត្សោក្មាាេ់ទំងឡាយ េូមឲ្យ្េ ី េណណ នន

េរ ីរៈរបេ់ខំុមា
ញ ា េ់
សនេះក្ាុងប្រគប់ ៗ

មានពណ៌សខៀេ ូចប្រត្បក្ននផ្កកឈ្ូក្សខៀេទំង

ទីក្តនលង

ត លខញំុមាាេ់សក្ើត្សហើយ។

ប្រាសនាេះ

ប្រពេះបសចាក្ពុ ទទ
ា ំងឡាយ ក្៏ ាននាំាាសធវើការអនុ សមាទនាទន ល់
ឧាេិ កា

ិ សៅ
សហើ យានសហាេះសៅកាន់ ភំាគនាមាទន៍ េញ

ឧាេិ កាសនាេះ

។

ានសធវើក្ុេលក្មេសផសងៗរហូត្ ល់អេ់ជីេ ិត្

ចំតណក្
កាល

នាងអេ់ជីេ ិត្ ពី ជាត្ិសនាេះសៅសហើយ ានសៅសក្ើត្ក្ាុងសទេសោក្
ក្ាុងពុ ទាកាលសនេះនាងានប្រត្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ប់

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ
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សឈ្េេះថ្ន

ឧបបលេណាណេមសៅាមសចត្នាបុ ណយារមី ត លខលួន

ានាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទុ ក្រួចមក្សហើយ។
ជី េប្របេត្តិ

ក្ាុងអត្ីត្ជាត្ិ

របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ី

ត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុង អ ក្
ា ថ្នជាត្ក្ ត លជា អ ក្
ា ថ្ន
អធិបាយសេចក្តីាលីនន គមពីរខុទក្
ា និកាយ មហានិាត្ ត ល

មានប្របេត្តិរម
ួ សៅក្ាុងសរឿងខលេះ ននទេជាត្ិ (១០ជាត្ិ ) ជាជាត្ិ ត ល

ប្រពេះមហាបុរេប្រទង់បំសពញបុ ណយារមី ទំងឡាយ សោយប្រពេះស្រ ី
ានមាន

ឱកាេសធវើសេចក្តី

លអសផសងៗ

រួមផង

ូ ចមានសរឿង

ត្ំ ណាងសៅសនេះថ្ន៖
សរឿងប្រពេះសត្មិ យៈ ត លជាសរឿង របេ់ប្រពេះសត្មិ យសពាធិ េត្វ
ឬសៅទូ សៅថ្ន ប្រពេះសត្មិយៈ ានសក្ើត្ក្ាុងជាត្ិ សនេះស ើ មបីបំសពញ
សនក្ខមេារមី ( សនក្ខមេៈ

គ៉ឺ ការសចញបួ េ ឬការសចញចាក្កាម )

ប្រពេះនាងឧបបលេណាណស្រ ីានសក្ើ ត្ជា នាងសទពធី ា អាស្រេ័យសៅ
សេវត្ចោប្រត្របេ់

ប្រពេះាទកាេិក្រាជ

សៅក្ាុងនគរពារាណេី

ក្ាុងអត្ីត្ជាត្ិនាងសទពធីាសនាេះ ធ្លលប់ានជាមាាននប្រពេះសត្មិ យ
រាជក្ុ មារ នាងសទពធី ា ាន ជាអាក្ស្លើយការនឹ ងគិត្ក្ាុងចិ ត្ត របេ់
ប្រពេះសត្មិ យរាជក្ុ មារ ត លប្រទង់ នឹក្ខាលចខលួនធ្លលក្់នរក្ សប្រពាេះជាប់
ទក្់ ទង

នឹ ងកាលត លប្រពេះអងគធ្លលប់ សធវើជាប្រពេះរាជា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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បញ្ជ
ជ ឲ្យប្របហារជី េ ិត្មនុេសជាសប្រចើ នសោយអំ សពើក្មេសនេះ សទើ បសធវើ ឲ្យ
ប្រពេះអងគធ្លលប់ សៅសស្ចយទុក្ក្
ខ ុងនរក្
ា
នឹក្ស

ើញ ូ សចាេះសហើយ សទើប

ពិ ចារណាថ្នសធវើយងណាហា្ សទើបសយើងរួចផុត្ពី រាជេមបត្តិ ត ល
ូ ចជាផាេះរបេ់មហាសចារសនេះាន ។ ប្រាសនាេះសោយប្រពេះនាងសទព
ធី ាសពាលត្បោេ់សត្ឿន ឲ្យមាន ស្ចេរត្ីថ្ន តនាសត្មិ យៈ ាក្ុំ
ានទុក្ខសៅតប្រក្ហាយអវីស

ើយ

ប្របេិនសបើ ាប្រត្ូេការនឹ ង

សៅឲ្យ

ផុ ត្ចាក្ទីសនេះចូ រសធវើជាមនុេសពិ ការសធវើជាមនុ េស្លង់ សធវើជាមនុ េស
្កួត្ចុ េះាក្ុំ សធវើជាលអប្រត្ឹមប្រត្ូេ

។

ទំងសនេះចាត្់ ជាពាក្យត លមាន

ប្របសយជន៍ ល់ប្រពេះសត្មិ យៈ ានស្ចតប់ ការោេ់សត្ឿនពី នាង សទព
ធី ាប្រពេះសត្មិ យៈក្ុ មារ

ប្រទង់សធវើាមទី បំផុត្រហូត្ប្រទង់សចញបួ េ

ាមសេចក្តីប្រាថ្នាានសប្រពាេះានការជួ យខាេះតខាងពី នាងសទពធី ា ។
សរឿងប្រពេះមហាជនក្ ត លជាសរឿងេតមតង ល់ការបំ សពញនូេ
ារមី របេ់ប្រពេះមហាជនក្សពាធិេត្វ ត លប្រទង់សស្ចយរាជយ សៅ
ក្ាុងនគរមិ្ិោត នេ ិសទហៈ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណភិក្ុនី
ខ ាន សក្ើត្
ជានាងមណីសមខោសទពធី ា
េន្រ្ង្វគេះប្រពេះមហាជនក្ ស

សៅក្ាុងប្រាមួ យ

នាងានជួ យ

ើងពី ការតហលទឹក្ សៅក្ាុងមហាេមុ ប្រទ

អេ់ ៧ ន្ា ឲ្យប្រទង់ រច
ួ ផុត្ពីការលង់ ទឹក្សប្រពាេះសរឿងប្រពេះមហាជនក្
លិច េំសៅក្ណា
ក លមហាេមុ ប្រទ សោយប្រពេះមហាជនក្ក្ំ ពុងតត្

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ពាយមតហលទឹ ក្
ស

សៅក្ណា
ត លមហាេមុប្រទ

ើញសប្រត្ើ យ ូ សចាេះាន អាក្ស

ត លមិ នអាច

ើញប្របសយជន៍ ណា សទើ បានត្េ៊ាូ

ពាយមយងសនេះ ។ ប្រពេះមហាជនក្ ប្រទង់ ប្រត្ិ េះរ ិេះថ្ន ចាប់ ាំង
ពី ការតហលទឹ ក្សៅក្ាុងមហាេមុ ប្រទមក្ អេ់ ៧ ន្ាសហើយសៅ
មិ នទន់មាននរណាចរចានឹ ងសយើងស
ប្រពេះអងគប្រត្ិ េះរ ិេះ ូ សចាេះសហើយ
សលើអាកាេ កាលប្រទង់ស

ើយ អាក្សនេះជានរណា? លុេះ

សទើ បប្រទង់សងើបប្រពេះភន្រ្ក្តស

ើងទត្សមើ ល

ើញនាងមណីសមខោ សទើ បប្រាេ់ត្បថ្ន

តននាង សទពធី ា សយើងានពិ ចាណាស

ើញទំ សនៀមរបេ់សោក្

និ ងផលននសេចក្តីពាយមសហើយ សទើ បានពាយមតហល ទឹ ក្
សៅក្ាុងមហាេមុ ប្រទ ត លប្រក្ស
ឯង
ស

។

ក្ សមើ លមិ នស

ើញ សប្រត្ើ យសនាេះ

នាងមណីសមខោសពាលត្សៅសទៀត្ថ្ន

អាក្ប្រក្

ើញសប្រត្ើ យមហាេមុ ប្រទ េូមបីអាក្នឹងពាយមតហលសៅ

ក្មិ ន
ក្៏

នឹ ងប្រត្ូេស្ចលប់ ត លអាក្

នឹ ងមិ នអាចតហល ល់

េមុ ប្រទានស

ប្រពេះមហាជនក្ប្រទង់ ប្រពេះេណា
ត ប់ ូ សចាេះ

ើយ

។

សហើយសទើបប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន
សេចក្តីពាយម

សប្រត្ើ យមហា

តននាងសទពធី ាខណៈត លបុ គគលសធវើ

េូមបីស្ចលប់ សៅក្៏ ានសឈ្េេះថ្ន

មិ នជាទី ត្ិេះ

ស ៀលរបេ់មាាបិ ា ញត្ិ េនាតន រហូត្ ល់សទេាទំងឡាយ
ប្របការមួ យសទៀត្ បុគគលាំងចិ ត្សត ធវើាមនាទី របេ់ខួន
ល រតមង មិ ន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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សៅតប្រក្ហាយ សក្ើត្ទុ ក្ខសទមនេសក្ាុងកាលជាខាងសប្រកាយស

ើយ ។

នាងមណីសមខោសពាលជំទេ់ត្សៅសទៀត្ថ្ន ការង្វរត លសធវើមិន
ទន់េសប្រមច សហើយសក្ើត្ការលំាក្រហូត្ ល់ស្ចលប់សៅមុនមិន គួ រ
ពាយមសធវើការង្វរសនាេះមិ នតមនឬ ។
កាលប្រពេះមហាជនក្ ប្រទង់នឹងសធវើឲ្យនាងមណីសមខោទល់
បញ្ជញសទើ បប្រាេ់ថ្ន កាលបុ គគលណា ឹ ងថ្ន ការង្វរ ត លសធវើសៅ
នឹ ងមិ នទន់ េសប្រមច

សហើយមិ នការពារអនតរាយ

បុ គគលសនាេះក្៏

សឈ្េេះថ្ន មិ នរក្ាជីេ ិត្ខលួន ប្របេិនសបើ បុ គគលសនាេះ លេះបង់សេចក្តី
ពាយមសចាលសហើយ
បុ គគលខលេះ ានស

ក្៏ នឹងានស

ើញសទេ

ននសេចក្តីខិ ល
ជ

ើញផលននបំ ណងរបេ់ខួន
ល
សហើយាំងចិត្តសធវើ

ការង្វរ េូមបីថ្នការ ង្វរនឹ ងេសប្រមច ឬមិនេសប្រមចក្៏ សោយ រតមង
ានស

ើញ ផលននការង្វរប្របចក្ស ល់ខួន
ល
ចូរសមើ លបុ គគល ទំង

ឡាយ ត លមក្សៅក្ាុងេំសៅជាាានឹ ង សយើងចុ េះបុ គគលទំងសនាេះ
មាាក្់ ៗ នាំាាចុ េះចាញ់ចំសពាេះអនតរាយ សទើបប្រត្ូេនាំាា លិច ទឹ ក្
ស្ចលប់ ក្ុងមហាេមុ
ា
ប្រទ

រហូត្អេ់រលីង

សៅេល់តត្សយើងប្រត្ឹ ម

តត្មាាក្់ បុ សណាណេះ ត លត្េ៊ាូឧេាហ៍ពាយមតហល ទឹក្ សៅាន
៧ ន្ា ៧ យប់ ក្ាុងន្ាសនេះសហើយ ឥ
ពាយមសនាេះ គ៉ឺ សយើងានស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ូេ សនេះ សយើង ានផលននការ

ើញ នាងជា សទពធី ា ត លមិ នធ្លលប់
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ស

ើញពី មុខមក្ សស្ចេះ សប្រពាេះ

ូ សចាាេះ សយើងនឹងពាយមជាបនតសៅ

សទៀត្ ឲ្យ ល់ សប្រត្ើ យ មហាេមុ ប្រទឲ្យាន ។ នាងមណី សមខោ
ានស្ចតប់ប្រពេះរាជបនាូល ៏ រ ឹងមាំ របេ់ប្រពេះមហាជនក្សហើយ សទើ ប
ាន សពាលេរសេើរថ្នអនលង់េមុប្រទ ៏ ធំ រក្ប្របមាណមិ នាន

ូច

សនេះ សោក្ានពាយម រហូត្មិនលិចក្ាុងទឹក្ស្ចលប់ រាប់ថ្ន ជា

បុ គគលរក្ានសោយក្ប្រមក្ាុងសោក្ សប្រពាេះ ូ សចាាេះ ប្របេិនសប្រត្ក្អរ
នឹ ងសៅទីណា

ក្៏ ចូរសៅាមបំ ណងចុ េះ

កាលនាងមណីសមខោ

សពាល ូ សចាេះសហើយ សទើបេួរ ប្រពេះមហាជនក្ថ្ន បពិ ប្រត្សោក្អាក្
ជាបណិ ឌ ត្សោក្ជា អាក្មាននូេសេចក្តី

ពាយមសប្រចើ នឥ

ូេសនេះ

សោក្មានបំ ណង នឹ ងសៅកាន់ក្តនលងណា? ប្រពេះមហាជនក្ប្រាេ់

ត្បថ្ន តននាងសទពធី ា ខញំុមានបំ ណងនឹ ងសៅកាន់នគរមិ្ិោ។
នាងមណីសមខោ សទើបយក្ន ប្រត្ក្ងប្រពេះមហាជនក្ស
ផអឹបនឹ ងប្រទូង

ើង មក្ឱប

ូចាាមាតយបី បុប្រត្ជាទី ស្រេឡាញ់បំផុត្ សហើយនាង

សហាេះ នាំយក្សៅោក្់នគរមិ្ិោ សៅាមបំ ណងរបេ់ប្រពេះមហា
ជនក្ ។ ប្រាសនាេះប្រពេះមហាជនក្ប្រទង់អេ់ ក្មាលំងខាលំងសោយតហល
ទឹ ក្មក្អេ់

៧

ន្ាសហើយលុេះរាងកាយាន

មក្បេះេមជេស

រាងកាយ ត លជាទិពវ របេ់នាង មណីសមខោ ក្៏ ផំ ល
ា ក្់សៅ។
កាលនាងមណីសមខោ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

នាំប្រពេះជនក្ ល់ប្រពេះរាជឧឡាន
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នគរមិ្ិោ នាងមណីសមខោ សទើបោក្់ ប្រពេះមហាជនក្ឲ្យផាំ សៅ
សលើ ប្រពេះតទនេិោអាេនៈសហើយ សទើបប្រាប់ ពពួ ក្សទេាក្ាុង ទី
ក្តនលងសនាេះ ឲ្យជួ យអភិ ាលរក្ាត្សៅចំ តណក្ឯខលួន ក្៏ ប្រត្
កាន់ក្តនលងទិ ពេវ ិមានរបេ់ខួនេ
ល ិញ

។

ប់មក្

សនេះជាសរឿងត លប្រពេះនាង

ឧបបលេណាណស្រ ី នាងសក្ើត្ជានាងមណីសមខោ និងជាសទពធី ា
សធវើក្មេលអ រួមទុ ក្ ជាមួ យនឹងប្រពេះមហាជនក្សពាធិេត្វ។
ផលលអ

និ ងក្ិត្ិ គ
ត ុណសផសងៗ

របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ

ភិ ក្ុនី
ខ គង់ នឹ ងមិ នចាំាច់ សពាលេរសេើរថ្ន មានសប្រចើនយងសនេះសទ
ពី សប្រពាេះថ្ន

ប្រពេះអរហនតីត លជាស្ចេ ិការបេ់

ប្រពេះពុទា

ត លជា

អាក្ានទទួ លត្ំ តណង ជាអគគស្ចេ ិកាស្វង ត លប្រពេះសោក្នា្
ប្រទង់ ប្របកាេតត្ងាំង ឲ្យស ើមបីជួយ សធវើក្ិចាការង្វរសផសងៗ មិន
តមនតត្ងាំង
ការង្វរ

ឲ្យស ើ មបីជាក្ិ ត្ិ យ
ត េបុ សណាណេះសទ ូ សចាាេះ

គ៉ឺ ការេិក្ាចំ តណក្ខលួនរបេ់នាងានចប់

កាលសបើ
(

មហា

េ ិឡាល័យជី េ ិត្ ) យងបរ ិបូណ៌ សោយនាង ឹ ងជាក្់ ចាេ់យល់ពិត្
ទំងភាពប្រទឹ េី ត និង ភាពប ិបត្តិ ។ ចំ តណក្ការង្វរនឹងសធវើត្សៅ
ក្៏ ាន ល់ការង្វរស ើមបីេងគមត ល មានប្រពេះពុទត្
ា ប្រមាេ់ ប្រាេ់
ប្រាប់ចំសពាេះស្ចេ ័ក្ទំងឡាយទុ ក្ថ្នអាក្ទំងឡាយចូ រ
ក្ាុងជនបទស ើ មបីប្របសយជន៍

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ប្រាច់សៅ

និងសេចក្តីេុខ ល់ជន សប្រចើ នសទើប
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ជាសហត្ុ ឲ្យប្រពេះអរហនតទំងឡាយសធវើការង្វរ ឲ្យ ល់ជនសប្រចើន សទើប
ជាសហត្ុ ឲ្យប្រពេះអរហនតទំងឡាយសធវើ

ការង្វឲ្យ ល់េងគមមួ យ

ចំ តណក្ត រ មិនានេងឃឹមយក្ តត្ប្របសយជន៍និង សេចក្តីេុខ
ស ើមបីតត្ខលួនឯងតត្មាាក្់ស

ើយ ។ ផលបុ ណយរបេ់ប្រពេះនាងឧបបល

េណាណស្រ ី ផតល់ប្របគល់ឲ្យនាងជាក្់ ចាេ់នូេទី បំ ផុត្ទុក្ខ ប្រត្ឹមតត្
មួ យតផាក្បុ សណាណេះ។
កា វិលយៅមក; ដំយ

ើ វិលយើរវិលស្លាប់; វង់ម ៊ូល; ។

វដតទក
ុ ខ ទុកក
ខ ងវដត
ៈ គឺទុកស្
ខ ត្មាប់ស្រវតដលវិលយើរវិលស្លាប់
ុន
។ វដតភ័

ភ័

អំពើកា វិលយើរវិលស្លាប់ ។ វដតយោក យោកគឺ

កា វិលយើរវិលស្លាប់ ។ វដដស្ងា
វិលស្លាប់

។

វដតម ៊ូល

ដំយ

ើ អយ ោ លវិលយើរ

ទើតាំង បស្់វដតៈ,

ឫស្ បស្់វដតៈ

(បានដល់អវិោាតរ មយង បយុ ណា
ា ោះ)។

គំនិតរិចា ណា
មនុ េសសយើងប្រគប់ ាា

តត្ងតត្មានសេចក្តីទុក្ខ

ប្រគប់ ៗ

ាា

ត លេាិត្ ិត្ោមជាប់ ាម ក្ាុងចិត្ប្រត បប្រពឹ ត្សត ៅជាក្មេ ទំងតផាក្លអ
ទំងតផាក្អាប្រក្ក្់ សប្រពាេះខលួនសយើងជាអាក្ស្ចង េនសំ ទុក្មក្សហើយ
ទំងសនេះឯងសៅថ្ន េត្វទំងឡាយ ប្របប្រពឹ ត្សត ៅាមយថ្នក្មេ ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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អំ សពើ លអ ក្៏សៅថ្ន (ក្មេជាក្ុ េល) អំសពើអាប្រក្ក្់ក្៏សៅថ្ន

(ក្មេជាអក្ុ េល) ទទួ លក្មេ ាមត ល បុ គគល អាក្ ប្របប្រពឹត្ត គ៉ឺ
ាមអំ សពើត លខលួនានសធវើ ានេនសំមក្សហើយ។ ក្មេសនេះតត្ងតបង
តចក្េត្វសោក្សៅាមរយៈទវរទំង ៣ គ៉ឺ កាយ

វាចា ចិ ត្ត

ទំងលអ ទំងអាប្រក្ក្់ ក្មេសនេះតត្ងសរៀបចំជីេ ិត្មនុ េសេត្វសរៀងៗខលួន
សប្រពាេះអាស្រេ័យខលួនេនសំមក្សហើយ មានអាក្មាន មានអាក្ប្រក្ មាន
គ មាន្លង់ មានខាវក្់ ខិន
វ ជា ស ើម សប្រពាេះក្មេជាស ើ មចម ។

រ ឿងនាងបដាចារា
ប្រពេះស្ចស្ចត

កាលគង់ សៅក្ាុងេត្តសជត្ពនប្រទង់ប្រារពាប្រពេះនាង

បោចារាស្រ ី ប្រាេ់ប្រពេះធមេសទេនាសនេះថ្ន រោ ច វសសសតំ
ជីរវ ជាស ើម។

រេចក្តីស្េឡាញ់មិនរ ើេវណ្ណៈ
ានឮថ្ន នាងបោចារាសនាេះ ជាធី ារបេ់សេ ី ធ អាក្មាន
េមបត្តិ ៤០ សកា ិត លមានប្របប្រក្ត្ី សៅក្ាុងប្រក្ុង ស្ចេត្ាី ជាស្រេី ត
មានរូបលអស្ើត្ឆ្យ។ ក្ាុងកាលត លនាងមានអាយុ ១៦ ឆ្ាំមាា
បិ ារបេ់នាង

ានឲ្យនាងសៅសលើប្រាស្ចទជាន់ទី

៧

ស ើ មបី

រក្ានាង។ េូមបី ូ សចាាេះសហើយ ក្៏ សោយ នាងក្៏ សៅតត្ប្របប្រពឹ ត្ត ខុ េ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

76

វដ្តជីវត
ិ

ប្របនពណី ជាមួ យនឹ ងក្ូ នឈ្ាូលបេ់នាង ។ ប្រាសនាេះ មាា បិ ា
របេ់នាង សលើក្នាង ឲ្យសៅបុ រេក្ំសោេះមាាក្់ ក្ាុងប្រត្ក្ូ ល ត ល
រួចសហើយានក្ំ ណត្់ ន្ាេ ិវាហមងគល

មានជាត្ិ សេេើាា

។

កាល

ន្ាេ ិវាហៈ សនាេះ ជិ ត្មក្ ល់នាង ក្៏ សពាលនឹ ងក្ូ នឈ្ាូលសនាេះថ្ន
មាាបិ ា

របេ់ខំុា
ញ នសលើក្

ខញំុឲ្យសៅប្រត្ក្ូ លឯសណាេះក្ាុងកាល

ត ល ខញំុសៅកាន់ប្រត្ក្ូលស្ចវមី សពលសនាេះ េូមបីសោក្ កាន់ យក្

បណាណការមក្ស ើ មបីខំុញ ក្៏មិនអាចចូ លសៅកាន់ ទី សនាេះ ានត រ
សបើ សោក្ស្រេឡាញ់ខំុព
ញ ិ ត្តមន សនាេះសោក្ចូ រនាំចាក្សចញអំពី ទី
សនេះ សៅកាន់ទីណាមួ យ ក្ាុងកាលឥ

ូេសនេះចុ េះ។ អាក្បសប្រមើ សនាេះ

យល់ប្រពមសោយ ថ្ន ប្របនពសហើយនាង ៏ចសប្រមើន សហើយសពាលថ្ន
សបើ ូ សចាេះ

ន្ាតេអក្សនេះ

ខញំុនឹងរង់ ចាំនាងសៅក្ាុងទី ឯសណាេះននទវរ

នគរអំពីប្រពឹ ក្ប្រពលឹមនាង គបបីសចញសៅសោយឧាយយង ណា
នី មួយ សហើយសៅ កាន់ ទីសនាេះចុ េះ ល់ន្ាទី២ ក្៏ានសៅរង់ ចាំនាង
ក្ាុង ទី ត លានេនាាា។

នាងបដាចាោរចៀសរចញរៅជាមួយអនកបរ្មើ
ធី ាសេ ី ធ សនាេះសេលៀក្ពាក្់ េំពត្់ ចាេ់ៗ រ ំស្ចយេក្់យក្

ក្នាក្់ោបេរ ីរៈ កាន់ក្ម
អ ទឹ ក្សចញអំ ពីផាេះ សធើ វ ូចជាស ើ រសៅជាមួ យ
នឹ ងពួ ក្ទេី

ានសៅកាន់ទីត លណាត្់ាា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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បុ រេជាអាក្បសប្រមើ សនាេះ នាំនាងសៅកាន់ ទីឆ្ាយ សហើយេសប្រមច
ក្ិ រ ិយសៅអាស្រេ័យក្ាុងស្រេុក្មួ យ ភជួរតស្រេក្ាុងនប្រពមួយ សហើយាន
នាំឧេ និ ងបតនលជាស ើ មមក្ ។ ឯធី ាសេ ីសធ នាេះេ ិញ យក្ក្អម
សៅ ងទឹ ក្មក្សហើយសធវើក្ិចទ
ា ំងឡាយមានការបុ ក្អងករ

និងោំ

ាយជាស ើ មសោយន ខលួនឯង ។ ប្រាសនាេះេត្វត លអាស្រេ័យគភ៌

ានសក្ើ ត្ ក្ាុងនផារបេ់នាង ។ សពលត លមានគភ៌ចាេ់ ក្៏ ាន
អងវរស្ចវមី ថ្ន បពិប្រត្នាយ បុ គគលណាៗត លជាអាក្មានឧបការៈ
ល់សយើង មិនមានសៅទី សនេះសទ ធមេាមាាបិ ា ជាអាក្មានចិត្ត
ទន់ភលន់ ក្ាុងបុប្រត្ទំងឡាយ េូមសោក្នាំខំុសញ ៅកាន់ េមាាក្់ នន

មាា បិ ារបេ់ខំុច
ញ ុ េះ ខញំុនឹងប្របេូត្បុ ប្រត្សៅទីសនាេះ។ ស្ចវមី សនាេះ
ហាមឃាត្់ថ្ន មាាលនាង ៏ចសប្រមើននាងនិ យយអវី? មាាបិ ារបេ់
នាងស

ើញខញំុសហើយ

គបបីសធវើនូេអំ សពើក្មេទំងឡាយ

មានប្របការ

សផសងៗ ខញំុមិនអាចសៅកាន់ ទីសនាេះានសទ។ ស្ចវមីនាងអងវរយង
ណាក្៏ សោយ

ស្ចវមី របេ់នាងសៅតត្មិ នប្រពមជូ ន

នាងសៅត រ

កាលត លស្ចវមីរបេ់នាងមិ នយល់ ូ សចាាេះ សពលត លស្ចវមីរបេ់
នាងសៅនប្រព
ស

នាងក្៏ផ្កតំមនុ េសសៅជិ ត្ ខាងនាងថ្នសបើាត្់ មក្មិន

ើញខញំុសហើយេួររក្ខញំុ ពួក្សោក្ គបបីប្រាប់ាត្់ថ្ន ខញំុសៅកាន់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ប្រត្ក្ូ លរបេ់ខួនសហើ
ល
យលុេះ

ផ្កតំ ូ សចាេះសហើយ

ក្៏បិទទវរផាេះសចៀេ

សចញសៅ។

ចំ តណក្ បុ រេត លជាស្ចវមី មក្ ល់សហើយ មិនស

ើញភរ ិយ

របេ់ខួន
ល ក្៏ េួរមនុ េសត លេាិទស្ច
ា ា លទំងឡាយ លុេះាន ឹងថ្ន
ភរ ិយរបេ់ខួនសៅកាន់
ល
ប្រត្ក្ូ លរបេ់ខួន
ល ក្៏ រត្់ាមសៅសោយ គិ ត្
ថ្ន

នឹ ងនាំនាងប្រត្

អងវរនាងឲ្យសៅផាេះេ ិញ
ញ
ុ ំងនាងឲ្យប្រត្

ប់មក្េ ិញ

ជួបនាងពាក្់ក្ណា
ត លផលូេសហើយ

េូមបីអងវរយងណាក្៏ សោយ

ក្៏មិនអាច

ប់ េ ិញាន ។ ប្រាសនាេះ ខយល់ក្មេជវា
ជ ត្ (ខយល់

ត លសក្ើ ត្អំពីក្មេ ) របេ់នាងក្សប្រមើក្ស

ើងក្ាុងទីមួយ។ នាងចូ ល

សៅក្ាុងចសនាលេះ

គុ មពសឈ្ើ មួយគុមពសហើយនិ យយថ្ន

សៅសលើតផន ី

ប្របេូត្ទរក្ានសោយលំាក្

ខយល់ក្មេជវា
ជ ត្ របេ់ខំុក្
ញ សប្រមើ ក្ស

បពិប្រត្នាយ

ើងសហើយ នាងស ក្បប្រមេះនសនៀល
លុេះប្របេូប្រត្

សហើយ ក្៏គិត្ថ្នសយើងសៅកាន់ផាេះ ននប្រត្ក្ូ លស ើ មបីប្របសយជន៏ណា
ប្របសយជន៍សនាេះាន េសប្រមចសហើយ ក្៏ប្រត្

ប់ សៅកាន់ផាេះជាមួ យ

នឹ ងស្ចវមីរម
ួ រេ់សៅជាមួ យត្សៅសទៀត្។
េម័ យសប្រកាយមក្សទៀត្ នាងក្៏ ាំងគភ៌មង
ត សទៀត្ ។ សពល
ត លនាងមានគភ៌ ចាេ់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

នាងានអងវរស្ចវមីសោយន័ យ ូចមុ ន
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សនាេះឯង េូមបីស្ចវមី របេ់នាងាមសៅទន់សហើយ អងវរយងណា
ក្៏ សោយ ក្៏ នាងសៅតត្មិនប្រពមប្រត្

ប់សៅ េ ិញត រ។

ប្រាសនាេះ កាលជនទំងពីរ សនាេះក្ំ ពុងតត្ស ើ រសៅ មហាសម
ត លមិ នតមន ជារ ូ េកាលានសក្ើ ត្ស

ើង។ នផាអាកាេ ូ ចជាស្េះ

ទូ សៅសហើយសោយសផលក្បសនាារទំងឡាយនផាសម
ចុ េះមិ នមានចសនាលេះ ូ ច

ជាតបក្សោយការ

មាន

បេះទងគិចាា

ទទឹក្ធ្លលក្់
ននសម

ទំងឡាយ។ ខណៈសនាេះ ខយល់ក្មេជវា
ជ ត្ របេ់នាងានក្សប្រមើក្
ស

ើង ។ នាងប្រាប់ ស្ចវមីរបេ់នាងថ្នបពិ ប្រត្នាយខយល់ក្មេជវា
ជ ត្

របេ់ខំុញ

ក្សប្រមើក្ស

ើងសហើយខញំុមិនអាចប្រទំានសទសោក្ចូ រតេវង

រក្ទីក្តនលងណា ត លមិនមានសភលៀងធ្លលក្់ សស្រស្ចចប្រត្ូេខញំុចុេះ។ សពល
សនាេះស្ចវមី

របេ់នាងកាន់ កាំបិត្សៅរក្សមើ លសឈ្ើ ខាងសនេះ

សនាេះាន

ស

ើញគុមសព ឈ្ើ ត ល ុ េះសៅសលើ ំ បូក្មួយ

កាប់ ។ ប្រាសនាេះ អាេិរពិេមានពិ េ

សផតើមនឹ ង

៏ពនលឹក្វារសចញអំ ពី ំ បូក្ ខាំ

បុ រេសនាេះក្ាុងខណៈ សនាេះឯង េរ ីរៈ របេ់សគមានពណ៌សខៀេ
ប្រត្ូេអណា
ត ត្សភលើងស្េះអំពីខាងក្ាុង

ខាង

ក្៏ ួ លស ក្សៅទី សនាេះឯង

ូច
។

ចំ តណក្ នាងត លជាភរ ិយសស្ចយទុក្យ
ខ
ងខាលំង រង់ ចាសំ មើ លផលូេ
ស្ចវមី មិ នស

ើញ ស្ចវមី មក្ ក្៏ប្របេូត្ បុ ប្រត្តត្មាាក្់ សៅទីសនាេះ។

ទរក្ ទំងពី រសនាេះអត្់ប្រទំនិងក្មាលំងនន ខយល់និងសភលៀងមិ នាន ក្៏
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តស្រេក្ប្រទសហាយំ ។ នាងយក្ទរក្ទំងពី រនាក្់ សនាេះ មក្ ោក្់
សប្រកាមសពាេះ សប្រទបសលើតផន ីសោយជងគង់ និងន ទំងពីរ ញ
ុ ំង
រាប្រត្ី ឲ្យក្នលងសៅអេ់មួយរាប្រត្ី ។េរ ីរៈទំង អេ់របេ់ នាងមាន
ពណ៌ ូចជាពណ៌េលឹក្សឈ្ើ សលឿង
សស្ចេះ។ កាលអរុណរេះស
ូ ចជា ុំ ស្ចច់បីផង

ូចជាមិ ន មានឈ្ម ទល់ តត្

ើង នាងនាំបុប្រត្មាាក្់ ត លមាន ពណ៌

ឹ ក្ន ក្ូ នបងផង សហើយសពាលថ្ន មក្ចុ េះក្ូ ន

េមាលញ់ បិ ាក្ូ នឯងសៅាមផលូេសនេះលុេះសពាល
និ ង ឹ ក្ន ក្ូន
ស្ចវមី

ូ សចាេះ សហើយក្៏បី

សធវើ ំ សណើរសៅាមផលូេត លស្ចវមីស ើ រ

ួ លស្ចលប់សៅសលើ ំ បូក្មានពណ៌សខៀេេរ ីរៈរ ឹង

សៅស

ើញ

ូ ចអងកត្់

ឧេ ក្៏ទួញយំខសឹក្ខសួលថ្ន សប្រពាេះតត្សយើងសទើបស្ចវមីរបេ់សយើង
ស្ចលប់ ាមផលូេស្ចាត្់ យងសនេះ ូ សចាេះសហើយក្៏សធវើ ំ សណើរសៅ។
នាងស

ើញេាឹងអចិ រេត្ី

សពារសពញសៅ

សោយទឹ ក្មាន

ប្របមាណប្រត្ឹមជងគង់ និងប្របមាណប្រត្ឹ មសោេះ សប្រពាេះសភលៀងធ្លលក្់រហូត្
មួ យយប់ទល់ភ៉ឺ ល

នាងមិនអាចយក្ទរក្ទំងពី រនាក្់

្លងេាឹង

ត លមានទឹក្សប្រៅ សៅប្រពមជាមួ យាាានសទ សប្រពាេះ ភាេៈននខលួនជា

ស្រេតីមានស្ចេរត្ីទន់សខាយ សទើបោក្់ បុប្រត្ចបង ទុ ក្សៅសប្រត្ើ យនាយ
ប្រកាលក្ំ ណាត្់ ននតមក្សឈ្ើ ោក្់ឲ្យបុ ប្រត្ស ក្សហើយ គិត្ថ្ន នឹងស ើ រ
សៅកាន់ក្តនលងត លបុ ប្រត្អាស្រេ័យសៅ សៅកាន់ សប្រត្ើយនាយ ប្រកាល
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ក្ំ ណាត្់ននតមក្សឈ្ើ ោក្់ឲ្យ បុ ប្រត្ស ក្សហើយ គិ ត្ថ្ននឹ ងសៅកាន់
លំសៅរបេ់បុប្រត្សប្រៅសនេះ

សោយមិនអាចលេះបង់ បុប្រត្ត្ូ ចាន

នាងស ើ រសៅ សោយ ការប្រក្ស

ក្សមើ លក្ូន ខាីសនាេះសរឿយៗ។ លុេះ

នាងស ើ រសៅ ល់ក្ណា
ត លេាឹង តខលងមួ យស

ើញទរក្សនាេះសហើយ ក្៏

ឆ្បចុ េះមក្អំពីអាកាេ សោយេមាគល់ថ្នជា
ស

ុំ ស្ចច់ ។ នាង

ើញេត្វ តខលងវាឆ្បចុ េះមក្ បប្រមុងនឹងឆ្បយក្បុ ប្រត្ក្ូ ន ខាីខួន
ល

ក្៏ សលើក្ន ទំងពីរស

ើង តស្រេក្សោយមានេំស

ថ្ន េូ េូ តខលងមិ នានឮេំស
យក្ក្ូ នខាីសនាេះ សហើរស

ង

ងសនាេះសទ សប្រពាេះសៅឆ្ាយក្៏ ឆ្ប

ើងកាន់ សេហាេ៍ាត្់សៅ ។

ត លឈ្រ សៅសប្រត្ើ យខាងអាយ ស
តស្រេក្សោយ មានេំស

ងខាលំងៗ ៣

ចំ តណក្បុ ប្រត្

ើញមាាសលើក្ន ទំងពី រស

ើង

ងខាលំងៗ សៅក្ណា
ត លេាឹង ក្៏សោត្ចុ េះ

េាឹងយងរហ័េ សោយេមាគល់ថ្នមាាសៅខលួន។ េត្វតខលងឆ្ប
យក្បុ ប្រត្ត្ូ ចរបេ់នាងសៅ បុ ប្រត្ចបងប្រត្ូេទឹ ក្បនាត្់ សោយប្របការ
ូ សចាេះ។

ងត្ោបដំ
នាងសធវើ ំសណើរសៅ

ឹងថាមាតាបិតាស្លាប់យទៀរ
សោយទួ ញខសឹក្ខសួលថ្ន

បុ ប្រត្របេ់

សយើងមាាក្់ប្រត្ូេតខលងឆ្បយក្សៅ បុ ប្រត្មាាក្់ សទៀត្ប្រត្ូេទឹ ក្បនាត្់សៅ
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ស្ចវមី ក្៏ស្ចលប់ក្ុងទី
ា
ស្ចាត្់ ជួបបុ រេមាាក្់ ត លសធវើ ំ សណើរមក្អំ ពីប្រក្ុង
ស្ចេត្ាី ក្៏េួរថ្ន មាាលអាក្ ៏ ចសប្រមើ ន សោក្មក្អំពីណា?

បុ រេ មាាលអាក្នាង ៏ចសប្រមើន ប្រត្ក្ូ លសឈ្េេះសនេះ សៅជិត្
្ាល់ឯសណាេះ ក្ាុងប្រក្ុងស្ចេត្ាី សោក្ស្ចគល់សទ?

បុ រេ មាាលនាង ៏ចសប្រមើន ខញំុស្ចគល់ចាេ់ណាេ់ បុ តនត េូម

ក្ុំ េួរ ល់ប្រត្ក្ូ លសនាេះស

ើយ

សបើ នាងចង់ ឹ ងប្រត្ក្ូល នទចូ រេួរ

មក្ចុ េះ។
ធី ាសេ ី ា ការចង់ ឹ ងអំ ពីប្រត្ក្ូ ល នទរបេ់ខំុញ មិ នមានសទ

ខញំុចង់ ប្រជាបតត្ប្រត្ក្ូ លសនាេះបុ សណាណេះ

ូសចាាេះេូមសោក្ប្រាប់មក្។

បុ រេ មាាលនាង ខញំុមិនេមគួរ នឹងប្រាប់ នាងស

ើយ។

ធី ាសេ ី ា មាាលអាក្ ៏ ចសប្រមើ ន ចូ រប្រាប់ មក្ចុ េះ។
បុ រេ មាាលនាង ៏ចសប្រមើនន្ាសនេះ នាងមានស

ើញសភលៀងធ្លលក្់

ចុ េះមួ យយប់ទល់ភ៉ឺ សល ទ?
ធី ាសេ ី ា មាាលអាក្ ៏ចសប្រមើន ខញំុានស

ើញ សហើយសភលៀង

សនាេះបងអុរចុ េះ មក្ស ើមបីខំុប
ញ ុ សណាណេះ មិនតមនធ្លលក្់ ស ើមបីអាក្ នទសទ
បុ តនតខំុន
ញ ឹ ងប្រាប់សហត្ុត លសភលៀងបងអុរចុ េះមក្ស ើមបី ខញំុ

ល់សោក្

ជាខាងសប្រកាយ សមាតប្រាប់ ការប្របប្រពឹ ត្ិ តសៅ នូ េ ប្រពឹត្ិកា
ត រណ៍ក្ាុងផាេះ
សេ ី សា នាេះ ល់ខំុម
ញ ុនចុ េះ។
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បុ រេ មាាលនាង ៏ចសប្រមើនន្ាសនេះសៅពាក្់ ក្ណា
ត លយប់ ផាេះ

រលំេងកត្់ជនទំងបី នាក្់ គ៉ឺ សេ ី ា ១ ភរ ិយសេ ី ា ១ បុ ប្រត្សេ ី ា ១
ជនទំងបី នាក្់ សនាេះ ប្រត្ូេ ុត្សៅសលើសជើង្ករ ១ ជាមួ យនឹ ងាា មាាល
នាង ៏ ចសប្រមើ ន នុ្េះតផសង សៅប្រាក្ សៅស ើយ។
ក្ាុងខណៈសនាេះ នាងមិនាន ឹងថ្ន េំពត្់ត លនាងសេលៀក្

សនាេះ របូត្សចញពីខួនស
ល

ើយ

ល់ភាពជាមនុ េសេ ិក្លចរ ិត្ (្កួត្)

ឈ្រសៅមួ យក្តនលង ទួ ញយំខសឹក្ខសួលសរៀបរាប់ ថ្ន៖

បុ ប្រត្ ២ នាក្់ ស្ចលប់ សហើយ ស្ចវមី របេ់សយើងក្៏ ស្ចលប់ប្រត្ង់ផូេល

ស្ចាត្់ មាាបិ ា និងបងប្របុេក្៏ ប្រត្ូេ ុត្សៅសលើសជើង ្ករតត្មួ យ
ជាមួ យនឹងាា។
មនុ េសទំងឡាយស

ើញនាងសហើយ ក្៏ សៅនាងថ្ន ស្រេតី្ួត្
ក

រួចក្៏ យក្េំរាម អាចម៍ ី ាចោក្់សលើក្ាលនាង យក្ ុំ ីគប់
ប្រគតេង និងប្របហារសោយប្របការសផសងៗ។
ប្រពេះស្ចស្ចត

ប្រទង់គង់ េតមតងធម៌

សៅក្ាុងក្ណា
ត លបរ ិេ័ទ

ទំង ៤ ក្ាុងេត្តសជត្ពនមហាេ ិហារ ានទត្ស
អាក្បំ សពញារមីមក្មួ យតេនក្បប ល់

ើញនាងត ល ជា

ប្រពមសោយអភិនីហារ

ក្ំ ពុងស ើ រមក្។

នាងបានត ំងរសចកតី្បាថ្ននទុកកនងជាត៊ិ
មុន
ុ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ានឮថ្ន ក្ាុងកាល ននប្រពេះពុទធប្រពេះនាមថ្ន

នាងបោចារាសនាេះ ស

បទុមុត្រត ៈ

ើញប្រពេះស្រ ីអាក្ប្រទប្រទង់េ ិន័ យមួ យរូប ត ល

ប្រពេះបទុមុត្រត ស្ចស្ចត ប្រទង់ តត្ងាំងទុ ក្ក្ាុងត្ំ តណង ជា ឯត្ទគគៈ
តផាក្ខាង េ ិន័ យធរ ហាក្់ ូ ចជាានេក្កសទេរាជចាប់ ប្រត្ង់ ស ើ មន
សៅោក្់ ក្ុងេួ
ា
នននាេ ័ន

សទើបសធវើសេចក្តីលអ

សហើយាំងសេចក្តី

ប្រាថ្នាទុ ក្ថ្ន បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ៏ ចសប្រមើ ន េូមបីខំុប្រញ ពេះអងគក្៏គបបីាន

ក្ាុងចសនាលេះននប្រពេះស្រ ីអាក្ប្រទប្រទង់ េ ិន័យទំងឡាយ

ជាស្រេតី ៏ ស្ាើម

ក្ាុងេមាាក្់ប្រពេះពុទាជាមាាេ់ ូ ចជាប្រពេះស្រ ីសនេះត រ
ជាមាាេ់

ប្រទង់ពិចារណាសមើ លនូ េអនាគត្សោយ

ប្រពេះបទុ មុត្តរៈ
អនាគត្ងស

ញ្ជញណ ក្៏ ប្រទង់ ប្រជាបថ្ន សេចក្តីប្រាថ្នារបេ់នាងនឹងានេសប្រមច
សទើបប្រទង់ពាក្រថ្ន ក្ាុងអនាគត្កាលស្រេតីសនេះនឹ ងានជាស្រេតី ៏ ស្លើម

ជាង ប្រពេះស្រ ីអាក្ប្រទប្រទង់េ ិន័ យទំងឡាយ មានសឈ្េេះថ្ន បោចារា
ស្រ ី ក្ាុងស្ចេនាននប្រពេះពុទាប្រពេះនាមសាត្ម។

ប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់ប្រជាបថ្ន នាងជាស្រេតីមានសេចក្តីប្រាថ្នាាំង

ទុ ក្សហើយយងសនាេះ ជាអាក្បរ ិបូ ណ៌សោយអភិ នីហារ ក្ំពុងតត្ស ើរ
មក្អំ ពីចមាាយ ប្រទង់ ប្រពេះត្ប្រមិ េះថ្ន សេៀរចាក្ត្ថ្នគត្សហើយ អាក្ នទ
ត លសឈ្េេះថ្ន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

អាចជាទីពឹងរបេ់ស្រេតីសនេះ
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មានមុខសឆ្ពេះសៅ កាន់ េ ិហារ សោយប្របការណាប្រពេះេមាេេមពុទា
ក្៏ ប្រទង់សធវើយងសនាេះ។
បរ ិេ័ទស

ើញនាងសហើយ ក្៏ សពាលថ្ន មាាលអាក្ទំងឡាយ

ក្ុំ ឲ្យស្រេតី្ួត្សនេះមក្ទី
ក
សនេះស
ប្រពេះស្ចស្ចត

ើយ។

ប្រទង់ ប្រាេ់ថ្ន

មាាលអាក្ទំងឡាយ

ទំងឡាយចូរសចៀេសចញ ក្ុំ ហាមឃាត្់ នាងស
នាងមក្ជិត្ ល់
ចូ រនាងមានស្ចេរត្ីស

ើយ ក្ាុងកាលត ល

ប្រពេះេមាេេមពុទាប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន
ើង។

អាក្

ក្ាុងខណៈសនាេះឯងនាង

មាាលបអូនស្រេតី
ក្៏ប្រត្

ប់

មានស្ចេរត្ី សោយពុ ទធនុភាព។ ក្ាុងសពលសនាេះ នាងក្៏ ាន ឹងថ្ន
េំពត្់ត លនាងសេលៀក្សនាេះ
ហិរ ិឱត្តបបៈ ឲ្យសក្ើត្ស

របូ ត្សចញអំ ពីខួននាងសហើ
ល
យញ
ុ ំង

ើង (ការខាេេសអៀន) សហើយអងគុយប្រចសហាង

ខាងមុ ខបរ ិេ័ទទំងឡាយ ។ ប្រាសនាេះបុ រេមាាក្់ានសាេះ េំពត្់

ណតប់សៅឲ្យនាង។ នាង សេលៀក្េំពត្់សនាេះសហើយ ចូលសៅ ាល់
ប្រពេះស្ចស្ចតថ្នវយបងគំ

សោយបញ្ាងគប្របត្ិ ស្ចាន

(ថ្នវយបងគំប្របក្ប

សោយអងគទំង ៥ ) សទៀបប្រពេះាទទំងគូ ត លមានេណណ ៈ ូ ចមាេ
សហើយទូ លថ្ន បពិ ប្រត្ប្រពេះអងគ ៏ សប្រចើន េូមប្រពេះអងគជាទី ពឹង

ល់

នាងខញំុប្រពេះអងគផងចុ េះ សប្រពាេះថ្ន បុ ប្រត្របេ់ខំុមា
ញ ា ក្់ប្រត្ូេតខលងឆ្បយក្
សៅ

មាាក្់ សទៀត្ប្រត្ូេទឹ ក្បនាត្់ សៅ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

សមថធរោ អុ៊ិត សុជាត៊ិ

ស្ចវមីស្ចលប់សៅប្រត្ង់ ផូេស្ច
ល
ា ត្់
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មាា បិ ា និងបងប្របុងប្រត្ូេផាេះាក្់ េងកត្់ ស្ចលប់ សគ ុ ត្សៅសលើ
សជើង្ករជាមួ យាា ។

ប្រពេះស្ចស្ចតប្រទង់ ប្រពេះេណា
ត ប់ នូេ ពាក្យ

របេ់នាងសហើយ ក្៏ ប្រទង់ ប្រាេ់ថ្នមាាលនាងបោចារា នាងក្ុំ ប្រពួយ
ារមភស

ើយ

នាងានមក្កាន់េមាាក្់ របេ់អាក្ត លអាចជាទី

ពំ នាក្់អាស្រេ័យរបេ់នាង សហើយ ូ ចយងថ្ន ឥ
របេ់នាង

ប្រត្ូេតខលងឆ្បយក្សៅ

ស្ចវមីស្ចលប់សៅប្រត្ង់ផូេស្ច
ល
ា ត្់

ូេសនេះ បុ ប្រត្មាាក្់

មាាក្់សទៀត្ប្រត្ូេទឹ ក្បនាត្់ សៅ

មាាបិ ានិ ងបងប្របុេប្រត្ូេផាេះាក្់

េងកត្់ យងណា ទឹ ក្តភាក្ត លហូរសចញអំពីតភាក្របេ់អក្
ា ត ល
យំក្ុងេងារេ
ា
ដសនេះ

ក្ាុងសេោត លបិ យជន

ស្ចលប់សនាេះសប្រចើនជាងទឹក្មហាេមុ ប្រទទំង

៤

មានបុប្រត្ជាស ើម
សៅសទៀត្

ូសចាេះ

សហើយប្រទង់ានប្រាេ់ប្រពេះាថ្នសនេះថ្ន៖
ទឹ ក្ក្ាុងេមុ ប្រទទំង ៤

មានប្របមាណត្ិ ច ទឹ ក្តភាក្របេ់

បុ គគលត លទុ ក្ពា
ខ ល់ ប្រត្ូេសហើយសស្ចយសស្ចក្មិ នតមនត្ិ ច សប្រចើន
ជាងទឹក្ក្ាុងមហាេមុប្រទសនាេះសៅសទៀត្ មាាល នាង សប្រពាេះសហត្ុ អី វ

សទើបនាងសៅប្របមាទ។ លុេះ ប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់ប្រាេ់ប្រពេះេូប្រត្មួ យ
ក្តនលងយងសនេះសហើយ សេចក្តីសស្ចក្ក្ាុងចិ ត្រត បេ់នាង ាន ល់
នូ េភាព ធូ រស្រស្ចល។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ប្រាសនាេះ

ប្រពេះស្ចស្ចត

ប្រទង់ប្រជាបថ្ន

នាងមានសេចក្តី

សស្ចក្ស្រស្ចលសេតើងសហើយ ក្៏ ប្រទង់ ោេ់សត្ឿនសទៀត្ សហើយប្រាេ់ថ្ន
មាាលនាងបោចារា

ត លសឈ្េេះថ្ន បិយជន មានបុ ប្រត្ជាស ើម

មិ នអាចស ើ មបីជាទី ពឹងឬជាទីអាងឬជាទីពួនរបេ់បុគល
គ
ត លសៅ
កាន់ បរសោក្ានស

ើយ

សប្រពាេះសហត្ុ ូ សចាាេះ

សនាេះេូមបីមានក្៏សឈ្េេះថ្ន

បុប្រត្ជាស ើ មទំង

មិនមានសោយពិត្គ៉ឺមាន ូ ចជាអត្់

ចំ តណក្បណិ ឌ ត្ជប្រមេះេីលសហើយ គួរជប្រមេះផលូេត លញ
ុ ំងេត្វ ឲ្យ

ល់និពាវនរបេ់ខួនប
ល ុសណាណេះ កាល នឹ ងប្រទង់បនតអនុ េនាិ ស ើមបី

េតមតងធម៌ ានប្រាេ់ប្រពេះាថ្នទំងសនេះថ្ន៖
បុ ប្រត្ទំងឡាយ

មិ នមានស ើ មបីជាទីពឹង

បិ ាក្៏ មិនមាន

េូមបីសតពងសក្៏មិនមាន កាលបុ គគល ប្រត្ូេសេចក្តីស្ចលប់ប្រគបេងកត្់
សហើយ ភាពជាទី ពឹងក្ាុងញត្ិ ទំងឡាយ រតមងមិនមាន បណិ ឌ ត្
ប្រជាបអំ ណាចប្របសយជន៍សនាេះ

សហើយេប្រងួមក្ាុងេីលគបបីជប្រមេះ

ផលូេសៅប្រពេះនិ ពាវន សោយរហ័េក្ុំ បងអង់។

ក្ាុងកាលចប់ធមេសទេនា នាងបោចារាក្៏ ុត្ក្ិ សលេ មាន

ប្របមាណបុ នលំអងធូ លី

ក្ាុងតផន ី ៏ធំសហើយ

សស្ចាបត្តិផលជន នទសទៀត្

ាំងសៅក្ាុង

ជាសប្រចើ នេសប្រមចអរ ិយផលទំង

ឡាយមានសស្ចាបត្តិផលជាស ើម ។
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ន្ងបដាចារាទូលកីូមបរវជាចា

ចំ តណក្នាងបោចារាសនាេះ

លុេះានជាប្រពេះសស្ចាបនា

សហើយក្៏ ទូលេូមបពវជាជនឹងប្រពេះស្ចស្ចត ។ ប្រពេះស្ចស្ចតប្រទង់បញ្ូា ន

នាងសៅកាន់ េមាាក្់ របេ់ពួក្នាងភិ ក្ុនី
ខ
ស ើមបីឲ្យភិ ក្ុនី
ខ ទំងឡាយ
បំ បួេនាង

។

លុេះនាងានឧបេមបទសហើយមានសឈ្េេះថ្ន

បោចារា សប្រពាេះនាងមានអាការៈធ្លលក្់ចុេះ គ៉ឺ ជាអាក្ប្របប្រពឹ ត្សត េៀរចាក្
ផ្កាំងេំពត្់ ។ ន្ាមួយនាងនាំយក្ទឹ ក្សោយក្អមមក្ោងសជើ ង ក្ាុង
សពលត លោងសនាេះ
សស្រស្ចចសនាេះ

នាងានសស្រស្ចចនូ េទឹ ក្។

ទឹ ក្ត លនាង

ហូរសៅានបនតិចក្៏ ប្រជាបចូ លសៅក្ាុង ី អេ់

។

ទឹ ក្

ត លនាងសស្រស្ចចសលើក្ទី ២ ហូរសៅានឆ្ាយជាងសនាេះសេចក្តីស្ចលប់ ក្ុាង
័ ក្៏ មាន
បចោិមេយ

ូ ចទឹ ក្ត លសយើងសស្រស្ចចសលើក្ទី ៣ ហូរសៅានឆ្ាយ

េូមបីជាងសនាេះ។
ប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់ គង់ ក្ុងប្រពេះគនា
ា
ក្ុ ិ ប្រទង់ផាយប្រពេះរេេីសៅ

កាន់េមាាក្់ របេ់នាង

ហាក្់ ូចជាប្រពេះអងគ

ប្រទង់សៅចំ សពាេះ

មុ ខនាង ប្រាេ់ថ្ន មាាលនាងបោចារា ការត លនាងគិត្នុ្ េះ យង
ហាឹងសហើយ សប្រពាេះថ្ន ការរេ់សៅមួ យន្ាក្ី ត មួ យខណៈក្តី របេ់
បុ គគលត លស

ើញនូ េការសក្ើ ត្ស

ើង

និងការរលត្់សៅននបញ្ាក្ខនា

ទំងសនាេះ ប្របសេើរជាងការរេ់សៅ ១០០ ឆ្ាំ របេ់បុគគលត លមិន
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ានស

ើញការសក្ើត្ស

ើង

និងការរលត្់ សៅននបញ្ាក្ខនា

លុេះប្រទង់

េតមតង ូ សចាេះសហើយ កាលនឹ ងប្រទង់ បនតអនុ េនាិស ើ មបីេតមតងធម៌ ាន
ប្រាេ់ប្រពេះាថ្នសនេះថ្ន៖

សយ ច េេសេត្ំ ជីសេ អបេសំ ឧទយពវយំ
ឯកាហំ ជីេ ិត្ំ សេសយា បេសសា ឧទយពវយំ។
បុ គគលណារេ់សៅ

១

ឆ្ាំមិនស

ើញការសក្ើ ត្ស

ើងនិ ងការ

េ ិនាេសៅ ការរេ់សៅេូមបីតត្មួ យន្ារបេ់បុគគល ត លស
សក្ើត្ស

ើង និងការេ ិនាេសៅ ប្របសេើរជាង។

ើញការ

គំនិតរិចា ណា
េត្វទំងឡាយមានសេចក្តីទុក្ប្រខ គប់ៗ
ស

ើយ

ាាមិ នថ្នបុ គគលណា

សេៀរតលងតត្ប្រពេះអរ ិយបុ គគលមួ យសចញ។

មនុ េសសយើង

ប្រគប់ ាារតមងជួបនូេសហត្ុទំងសនេះ ក្ប្រមនឹងសចៀេរួចណាេ់ ធម៌

ទំងសនេះ គ៉ឺ ជាមរត្ននជិ េ ិត្ននមនុ េសប្រគប់ៗ រូប សប្រពាេះ អាស្រេ័យ
មាន ជាត្ិ ជរា ពាធិ មរណៈ។ កាលណាមានជាត្ិសហើយក្៏
ជាប្របភពនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខជាប់ ត្ ភព ត្ ក្ំ សណើត្មាន សក្ើត្
ស្ចលប់ រក្ទីបំផុត្មិ នមានស

ើយ

មិ នមានត នក្ំណត្់ សហើយមាន

ការអសនាាលប្រាច់រង្វគត្់សក្ើត្ស្ចលប់

ក្ាុងវាលេ តេងារ

េ ិលសក្ើត្

េ ិលស្ចលប់ អសនាាលសៅក្ាុងភពត្ូ ច ភពធំ សប្រពាេះមានជាត្ិ ជាសហត្ុ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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រ ឿងបុព្តរីដ្ឋថអ្ក
ន ម្នព្ទរយរព្រើន
សេចក្តីខាងសផតើម

ប្រពេះស្ចស្ចត កាលគង់ សៅក្ាុងនប្រពឥេីបត្នមិ គទយេ ័ន ប្រទង់

ប្រារពាបុប្រត្សេ ី ា

អាក្មានប្រទពយសប្រចើ ន

ប្រាេ់ប្រពេះធមេ

សទេនា

សនេះថ្ន អចរ ិាវ ប្រពហេចរ ិយំជាស ើម ។

ពួកអនករេងបបួេរសដ្ឋីបុ្តឲ្យផឹកសុោ

ានឮថ្ន សេ ីប
ា ុ ប្រត្សនាេះ សក្ើត្ក្ាុងប្រត្ក្ូ លអាក្ មាន េមបត្តិ

៨០ សកា ិ ក្ុងប្រក្ុ
ា
ងពារាេី។ ប្រាសនាេះ មាាបិ ា នន សេ ីប
ា ុ ប្រត្
សនាេះគិ ត្ាាថ្ន

ប្រត្ក្ូ លរបេ់សយើង

នឹ ងប្របគល់គំនរប្រទពយសនាេះ

មានគំនរ

ឲ្យបុ ប្រត្របេ់សយើង

ប្រទពយសប្រចើ ន,សយើង

សប្របើ ប្រាេ់យង

េបាយ, ក្ិ ចសា ោយការង្វរ នទមិ នចាំ ាច់ មាន,

ូ សចាេះសហើយ

សទើបឲ្យក្ូនេិក្ាេិលបៈ ប្រត្ឹ មតត្ការរាំ ការសប្រចៀង និងការប្របគំ តត្
បុ សណាណេះ។ក្៏ ក្ុងនគរសនាេះឯង
ា
មាន ធី ាមាាក្់សក្ើត្ ក្ាុងប្រត្ក្ូ ល មួ យ
សទៀត្ ត លមានេមបត្តិ ៨០ សកា ិ ត រ ។ េូមបីមាាបិ ារបេ់

នាង ក្៏ គិត្ ូចមាា បិ ារបេ់សេ ីប
ា ុ ប្រត្ត រ សហើយក្៏ នាង េិក្ា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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េិលបៈប្រត្ឹមតត្ការរាំការសប្រចៀង
អាក្ទំង
មាា

និងការប្របគំតត្បុសណាណេះ។

ពី រចសប្រមើនេ ័យសហើយក្៏ សរៀបការជាមួ យាា,

បិ ារបេ់អាក្ទំងពី រសនាេះានស្ចលប់ សៅ។

កាល

សប្រកាយមក្
ប្រទពយ

១៦០

សកា ិ ក្៏ ានរួមសៅក្ាុងផាេះតត្មួ យ។ សេ ី ប
ា ុប្រត្ តត្ងតត្សៅ កាន់
ទី ជាទីបសប្រមើប្រពេះរាជាមួ យន្ា ៣

ង។ ប្រា សនាេះពួក្អាក្ សលង ក្ាុង

នគរសនាេះគិត្ាាថ្ន ប្របេិនសបើ សេ ី ា បុ ប្រត្សនេះ នឹ ងជាអាក្សលងេុរា
សេចក្តីេបាយ

នឹ ងមាន

ល់ពួក្សយើងមិ នខាន,

សយើងនឹង

ញ
ា ុប្រត្ ឲ្យសរៀននូេ ភាពជាអាក្សលងេុរា (ឲ្យសចេះ ផឹ ក្
ុ ំងសេ ី ប
ស្រស្ច)។ ពួក្អាក្សលង ទំង សនាេះ សទើ បកាន់យក្េុរា ចងស្ចច់

និ ង ុំ អំបិលទុ ក្ក្ាុង ជាយេំពត្់ កាន់ ន្ថ្នេ អងគុយ ចាំ សមើ ល
ផលូេសេ ី ាសនាេះ

សចញមក្អំ ពីរាជប្រត្ក្ូ លស

ើញ

សេ ី ាបុប្រត្ក្ំ ពុង

ស ើ រមក្ ក្៏ផឹក្ េុរា យក្ ុំ អំបិលោក្់ចូល សៅក្ាុងមាត្់ ខាំន្ថ្នេ
សពាលថ្ន េូម សេ ី ាបុប្រត្រេ់សៅអេ់ រយននឆ្ាំចុេះ ពួ ក្ខញំុអាស្រេ័យ
សោក្ គបបីជាអាក្អាច ក្ាុងការ ទំ ពា េុី និ ងការផឹក្។

សេ ី ាស្ចតប់ ពាក្យ របេ់ពួក្អាក្សលង សនាេះ សហើយ ក្៏េួរ

អាក្បសប្រមើជិត្ ិត្

ត លស ើ រមក្ាម

សប្រកាយថ្ន

ពួ ក្នុ្ េះ

សគ

ក្ំ ពុងផឹក្អវី?
អាក្បសប្រមើ បពិ ប្រត្នាយ ពួ ក្សគក្ំ ពុងផឹ ក្ទឹ ក្មួយប្របសភទ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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សេ ីប
ា ុ ប្រត្ ទឹក្សនាេះមានរេជាត្ិ ជាទីាប់ចិត្ឬ
ត ? អាក្ បសប្រមើ ,

បពិប្រត្នាយសឈ្េេះថ្ន

ទឹក្ ៏គួរ ល់ការផឹ ក្ប្រាក្ សេេើសោយទឹ ក្

សនេះ មិ នមានក្ាុងសោក្សនេះសទ។

បុ្តរសដ្ឋីខូចខលនរ្រោះ្ប្ពឹ
តតអបាយមុខ
ួ

បុ ប្រត្សេ ីសា នាេះនិ យយថ្ន

សបើ ូសចាាេះ

សយើងគួរតត្

ផឹ ក្

ត រសហើយសគឲ្យនាំ យក្ស្រស្ចមក្បនតិចបនតួច សហើយ ក្៏ ផឹក្ ត្ មក្
មិ នយូរបុ នាេន អាក្សលងទំងសនាេះ
ក្៏ នាំាាសចាមសរាមសេ ីប
ា ុ ប្រត្សនាេះ

ឹ ងថ្ន សេ ី ា បុ ប្រត្ សចេះផឹក្

កាលក្នលង

សៅមិ នយូរបុ នាេន

សេ ីប
ា ុ ប្រត្ក្៏ មានបរ ិវារសប្រចើន។ សេ ីប
ា ុ ប្រត្ សនាេះ សប្របើឲ្យនាំេុរាមក្
សោយប្រទពយមួ យពាន់ខលេះ ពី រពាន់ ខលេះ សហើយផឹ ក្, ាំងទុក្ គំ ន
រក្ហាបណៈ ក្ាុងទីទំងឡាយមានទីជាអងគុយ ជាស ើម ផឹ ក្ េុរា

បសណើតរ សពាលបសណើ ត រថ្ន ចូ រនាំយក្ផ្កកសឈ្ើ មក្ សោយ ក្ហាបណៈ
សនេះ ចូ រនាំយក្សប្រគឿងប្រក្អូបមក្សោយក្ហាបណៈ បុ សណាណេះ អាក្
សនេះឆ្លត្ក្ាុងការរាំ,
ការប្របគំ ,ចូ រឲ្យ

អាក្សនេះឆ្លត្ក្ាុងការសប្រចៀង,អាក្សនេះឆ្លត្ក្ាុង

ប្រទពយមួយពាន់ ល់អាក្សនេះ,

ចូ រឲ្យប្រទពយពីរពាន់

ល់អក្
ា សនាេះ, កាលសេ ីប
ា ុ ប្រត្ចាយប្រទពយខជេះខាជយយង សនាេះអេ់
កាល មិ នយូរបុ នាេនក្៏ សធវើប្រទពយ ៨០ សកា ិ ត ល ជាប្រទពយ របេ់
ខលួនឲ្យអេ់សៅ កាល ហិរញ្ញក្
ិ ប្រាប់ ថ្ន បពិ ប្រត្នាយ ប្រទពយរបេ់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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នាយអេ់សហើយ ក្៏ និយយថ្ន ប្រទពយភរ ិយ របេ់អញ់ មិ នមាន
សទឬ?កាល

ហិរញ្ញក្
ិ

(អាក្រក្ាមាេប្រាក្់ )

ប្រាប់ថ្នសៅមាន

សទើបប្រាប់ ថ្នសបើ ូ សចាាេះ ចូរយក្ប្រទពយ សនាេះមក្ានសធវើប្រទពយេមបត្តិ
ទំងសនាេះ ឲ្យអេ់សៅ យងសនាេះ

ូ ចាា សហើយលក្់េមបត្ិរត បេ់

ខលួនទំងអេ់ គ៉ឺតស្រេ េួនផ្កក េួនតផល យនពាហនៈជាស ើម សោយ
សហាចសៅ

េូមបីតត្ភាជនៈេប្រមាប់ សប្របើ ប្រាេ់

េំពត្់េប្រមាប់

ណតប់ និងេំពត្់ ប្រកាលលក្់េុីផឹក្អេ់ាេនេល់។

រសដ្ឋីបុ្តរដ្ើរសុទា
ំ ន

ក្ាុងកាលត លសេ ី សា នាេះចាេ់

អេ់ប្រទពយេមបត្តិសហើយ

មាាេ់ផាេះានបសណតញសចញអំ ពីផាេះ សហើយលក្់ ផាេះ មិ នានមក្សៅ
កាន់ កាប់ផាេះសនាេះេ ិញសទ
ជញ្ជ
ជ ំងផាេះននជន នទ

សេ ីប
ា ុ ប្រត្សនាេះ
កាន់ អំតបងស ើ រ

នាំភរ ិយសៅអាស្រេ័យ
េុំទនសគ

៏ សេេអំពីជន នទ ។ ន្ាមួយ ប្រពេះស្ចស្ចតទត្ស
ពី រសនាេះ ឈ្រសៅប្រត្ង់ ទវរស្ចោឆ្ន់

បរ ិសភាគភត្ត
ើញអាក្ទំង

រង់ ចាទ
ំ ទួលយក្សភាជន

ត លជារបេ់ភិក្ុក្ំ
ខ សោេះនិងស្ចមសណរឲ្យសទើបប្រទង់សធវើការ ញញឹម
ឲ្យប្រាក្

។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះអាននាសត្ារៈទូ ល េួរនូ េ សហត្ុ ត លនាំ

ឲ្យប្រពេះអងគ ប្រទង់ញញឹម ។ ប្រពេះស្ចស្ចតកាលនឹ ងប្រាេ់ប្រាប់ នូេ
សហត្ុ ត លនាំឲ្យប្រពេះអងគប្រទង់ ញញឹម ក្៏ានប្រាេ់ ូសចាេះថ្ន មាាល

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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អាននា អាក្ចូ រសមើ លនូ េសេ ី ាបុប្រត្ត លមានប្រទពយ សប្រចើនសនេះ បំ ផ្កលញ
ប្រទពយ

១៦០

សកា ិឲ្យអេ់សៅសហើយ

ក្ាុងនគរសនេះឯង

នាំភរ ិយស ើ រេូមទនសគ

មាាលអាននាប្របេិនសបើ សេ ី ា

បុ ប្រត្សនេះ

មិន

ញ
ុ ំងសភាគៈទំងឡាយឲ្យអេ់សៅ សហើយខំប្របក្បការង្វរក្ាុងបឋម
េ ័យ, សគនឹងានជាអគគសេ ី ា ក្ាុងនគរ សនេះឯង សបើសចញបួ េ នឹ ង
ានេសប្រមចប្រពេះអរហត្ត,ភរ ិយ របេ់សគនឹ ងាំងសៅក្ាុងអនាាមិ

ផល, សបើ មិនបំ ផ្កលញប្រទពយ ឲ្យអេ់សៅ សហើយខំ ប្របក្បការង្វរក្ាុង
មជឈិមេ ័យ នឹងានជាសេ ីទ
ា ី ពីរ, សបើសចញបួ េនឹ ងានជា អនា

ាមី , ភរ ិយរបេ់សគនឹ ងាំងសៅក្ាុងេក្ទាមិ ផល, សបើមិនសធវើ
ប្រទពយឲ្យអេ់សៅ ប្របក្បការង្វរក្ាុងបចោិមេ ័យ នឹងានជា សេ ី ា
ទី បី, សបើសចញ បួ េនឹងានជា

េក្ទាមី ភរ ិយ របេ់ សគ នឹង

ាំងសៅក្ាុងសស្ចាបត្តិផល, តត្ឥ

េសនេះ
បុ ប្រត្សេ ី សា នាេះ ស្ចប
ូ

េូនយទំងសភាគៈជារបេ់ប្រគហេា ស្ចបេូនយទំងស្ចមញ្ញ ផល

(ផលរបេ់េមណៈ), ក្៏កាលស្ចបេូនយសហើយ សទើ ប ូ ចជាេត្វ
សប្រក្ៀលក្ាុងភក្់េត្
ួា ូសចាាេះសហើយ សទើបប្រាេ់ប្រពេះាថ្នទំងសនេះថ្ន៖
ជនពាលទំងឡាយ

មិនប្របប្រពឹ ត្ប្រត ពហេចរ ិយធម៌

មិន

ានប្រទពយ ក្ាុងកាលខលួនសៅជាក្ំ សោេះប្រក្មុំ រតមងេញ្ាប់ េញ្ាឹង
ូ ចេត្វសប្រក្ៀលចាេ់ េំក្ុក្សៅក្ាុងភក្់

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ជនពាលទំងឡាយ មិ នប្របប្រពឹ ត្ប្រត ពហេចរ ិយធម៌មិនានប្រទពយ ក្ាុង
កាលខលួន សៅជាក្ំ សោេះប្រក្មុំ រតមងស ក្្ាួរ សស្ចក្ស្ចតយ ប្រទពយ
ចាេ់ទំងឡាយ

ូចប្រពួញត លផុ ត្ចាក្ តខសបសនាលេះ ូសចាាេះ ។

គំនិតរិចា ណា
អាក្មាននិងអាក្ប្រក្ សបើមិនប្របយ័ត្អ
ា េ់ប្រទពយឥត្ប្របសយជន៍
សប្រពាេះអាស្រេ័យមិ នមានគំ និត្គិ ត្ក្ាុងផលូេប្រត្ូេ ។ ការមានស្ចេរត្ី ក្ាុង
ការចាយវាយប្រទពយេមបត្តិ

គ៉ឺ ជាសរឿង

៏ប្រត្ឹ មប្រត្ូេមួ យ ក្ាុង ជី េ ិត្

ប្របចាំន្ាសនាេះសហើយក្៏ ជាមងគល េប្រមាប់ជីេ ិត្ កាន់តត្ប្របសេើរស

ើង

មួ យក្ប្រមិត្សទៀត្ ។ បុគល
គ ត លប្របមាទរតមងមិ ន ឹងគុ ណ ត្នមល
ននជី េ ិត្ថ្ន ខលួននឹងប្រត្ូេសរៀបចំជីេ ិត្យងណាសនាេះ ក្៏ មិន ឹង សប្រពាេះ
អាស្រេ័យខលួនជាមនុ េសលាង់

។

ការត្មកល់ចិត្តប្រត្ូេ

ប្របសេើរបំផុត្ក្ាុងជី េ ិត្រេ់សៅសនាេះ

គ៉ឺ ជាសរឿង

ូ ចសរឿងត លសយើងានេិក្ា

សហើយខាងសលើគ៉ឺចង់បញ្ជ
ជ ក្់ពីជីេ ិត្រេ់សៅរបេ់មនុេសទូ សៅ េូមបី
ខលួនមានប្រទពយេមបត្តិយងសប្រចើន

ូ ចជាសោក្សេ ី ា

ក្៏ ប្រត្ូេអនតរា

យសប្រពាេះសេចក្តីប្របមាទ ។

កំណាពយ វដ្តជីវត
៊ិ

ិ គួរគិ ត្េសងវគ
១ េ តជីេត្
ស

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ើញចាេ់និងតភាក្សហើយ អនិ ចាារ
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សក្ើ ត្ចាេ់ឈ្៉ឺស្ចលប់ វាលេ តេងារ
ទំងមនុ េសសទេាសចៀេមិ នានស

ើ យ។

២ េ តតប្របថ្នគ៉ឺ ជាការេិល
ត លជាមនាិលទុ ក្ខឥត្សេបើយ
សទេសោក្ប្រពហេសោក្ឥត្មានសកាេះសប្រត្ើ យ
គួរក្ុំ ក្សនតើយរក្សប្រត្ើ យនិ ពាវន។
៣ មានក្ូ នប្រពាត្់ ក្ូនមានបតីប្រពាត្់ បីត
ប្រគប់របេ់អីវៗក្តីប្រពាត្់តត្ងមាន

ិ សស្ចយសស្ចក្រាប់ សកា តេនសលៀន
ជីេត្

ទឹ ក្តភាក្សប្របៀបាននឹ ងមហាេមុ ប្រទ។
៤ ជរាប្រាំប្រាពាធិចូល ល់
កាយចិ ត្តអំពលតេនខវល់ត្ក្់ េលត្់
ិ ប្រត្ូេផុ ត្
មរណៈកាត្់ ផ្កតច់ជីេត្
សនេះសហើយេមុ ប្រទវាលេ ដេងារ។
៥ អាក្សក្ើ ត្តត្ងស្ចលប់ អាក្ស្ចលប់ តត្ងសក្ើត្
រូបកាយលអស្ើ ត្គង់ តត្មរណា
មានយេមានប្រទពយ អំ ណាចសជស្ចតរ
គង់តត្មរណាសចៀេមិ នផុ ត្ស

ើ យ។

៦ ូាសចាេះ គួរគិ ត្ រិត្រក្ ចំសពាេះ
សរៀនធម៌ឲ្យសចេះប ិ បត្តិឲ្យសហើយ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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តេវងរក្ក្តីេុខ ក្ុំសៅក្សនតើយ
ប្រពេះធម៌ និងសហើយនាំ ល់និពាវន ។
រដាយភ៊ិក ខុ កេាណ ធរមោ ម៉ន សារមៀន

គនាឹោះកនងកា
គិរគំនិរោបទពិចា ណា
ុ

ម្នាលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្៏សេចក្តី
ទុក្ខស េះឯងសៅថា អរ ិយេចច
គឺ ក្ាំស

ើ ត (ទាំង៤ ម្ន ជលា

ពុជជាស ើម) ជាក្ងទុក្១
ខ សេចក្តី
ចាេ់គ្រាំគ្រជាក្ងទុក្ខ១ ពួក្ជមងឺ
ាំកាត់ជាក្ងទុក្ខ១ សេចក្តីស្លាប់
ជាក្ងទុក្ខ១

ាំស

ើ រគ្បេប់ចូលសោយេតវ

ិងេង្ខខរមិ

ជាទីស្េឡាញ់ទាំងឡាយ ជាក្ងទុក្ខ១ សេចក្តីគ្ាត់ គ្រេ
ចាក្េតវ ិងេង្ខខរជាទីស្េឡាញ់ទាំងឡាយ

ជាក្ងទុក្ខ១

បុគគលគ្រថាាវតថុណា មិ រ វតថុស េះ ( ូ ចបាំ
ង) ជា ក្ង
ទុក្ខ ១ សបើសាលសោយេសងខប ឧរទ ខ ទ
ធ ាំង៥ (ម្ន

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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រូបខ ជា
ធ ស ើម) ជាក្ងទុក្ខ១។ ម្នាលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សេតុជា
ដ

សក្ើតន ក្ងទុក្ខស េះឯង

[តណា
ា ដគ្បថា ចាំ

សៅថា

អរ ិយេចច

គឺតណា
ា

ង់ សេចក្តីគ្រថាា សេចក្តី អ ទេះអដ ង
ទ

សេចក្តីគ្ចួលគ្ចាល់េសគ្មក្។]

រេតុដដ្នននកងទុក ខ
ម្នាលភិក្ុទាំ
ខ ងឡាយ សេតុជាដ

សក្ើត

ន ក្ងទុក្ខស េះឯង សៅថា អរ ិយេចចគឺ
តណា
ា [តណា
ា ដគ្បថា ចាំ

ង់ សេចក្តី

គ្រថាាសេចក្តីអ ទេះអដ ង
ទ សេចក្តីគ្ចួល
គ្ចាល់េសគ្មក្ស េះឯង
គ្បក្បសោយ
ជាធមមជាតិ

ជាធមមជាតិ

សេចក្តី
ាំេតវ

រ ីក្រាយ

ាំេតវឲ្យសក្ើតសទៀត

ិងសេចក្តីសគ្តក្គ្តអាល

ឲ្យ

សគ្តក្គ្តអាលសៅក្ាុងភពស េះៗ
េះៗ ) តណា
ា ស េះ ូចសមតច តណា
ា ស េះ

( ឬក្ាុងអារមម ៍ ស
គឺកាមតណា
ា (សេចក្តី គ្រថាាក្ាុងកាមភព)១ ភវតណា
ា (សេចក្តី
គ្រថាាក្ាុងរូបភព ិងអរូបភព ) ១ វិភវតណា
ា (សេចក្តី គ្រថាា ក្ាុង
ភពេូ យតាម

័យក្ាុងអ ឋក្ថា

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

ិង
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កាមគុ

ទាំង៥យ៉ា ង សៅថា កាមតណា
ា តសគ្មក្ក្ាុងរូបភព ិង
អរូបភពតសគ្មក្គ្បក្ប សោយសេចក្តីអាល័យក្ាុងឈា
ិង េេស
តទិ ិឋ សៅថា ភវតណា
ា តសគ្មក្គ្បក្ប សោយ ឧសចេទទិ ិឋ គឺយល់ថា
េតវស្លាប់ សៅេូ យសៅថាវិភវតណា
ា )១។

រកើតបញ្ញ
ា ចកខុ

តថាគតរ គ្តាេ់ ឹងសេើយជាសេចក្តី
គ្បតិ បតតិ សធវើសអាយសក្ើតបញ្ញាចក្ខុ(គឺសធវើឲ្យ
សក្ើតសេចក្តីសចេះ ឹ ង) គ្បគ្ពឹតតសៅស ើ មបី
សេចក្តីរម្នងប់ក្ិសលេ ស ើមបីស្លគល់ ូ វ
អរ ិយេចច ស ើមបីគ្តាេ់ ឹង ូ វអរ ិយេចច ស ើមបីគ្ពេះ ិាវ ។ ម្នាល
ភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយ ក្៏មជឈិម ិបទស

េះ

ូចសមតច ដ លតថាគត គ្តាេ់

ឹ ងសេើយ ជាសេចក្តីគ្បតិបតតិសធវើសអាយសក្ើតបញ្ញាចក្ខុ គ្បគ្ពឹតតសៅ

ស ើមបីសេចក្តីរម្នងប់ក្ិសលេ ស ើមបីស្លគល់ ូ វអរ ិយេចច ស ើមបី គ្តាេ់
ឹ ង ូ វអរ ិយេចច ស ើ មបី ិាវ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

( មជឈិម្នប ិបទស
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ទាំងឡាយ សេចក្តីរលត់ន ក្ងទុ ក្សខ េះឯង សៅថា អរ ិយេចច
រ ខាង ិ ាវ ធម៌ ជាេភាវៈ ស ឿយណាយ

ិងរ ាំលត់ សោយ មិ

ម្ន សេេេល់ ជាេភាវៈលេះបង់ គ្គដវងសចាល ជគ្មរេះសចាល មិ
អាល័យគ្តង់តណា
ា ស

េះឯង ។

រេត់ទុក ខ
ម្នាលភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយសេចក្តីគ្បតិបតតិ

ាំេតវឲ្យ ល់ ូ វគ្ពេះ ិ ាវ ជាទីរលត់

ន ក្ងទុ ក្សខ េះឯង សៅថា អរ ិយេចច
រ ខាងអរ ិយមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះ
ឯង អរ ិយមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស
សមតច អរ ិយមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស

េះ ូ ច
េះគឺ សេចក្តីស

ើញគ្តូវ១។សប។

ការ មកល់ចិតតគ្តូវ១។ អរ ិយមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះឯងអរ ិយមគគ
គ្បក្បសោយអងគ ៨ គ្បការ
គ្បការស

េះគឺ សេចក្តីស

ូ ចសមតច អរ ិយមគគគ្បក្បសោយអងគ ៨

ើញគ្តូវ១ សេចក្តីគ្តិ េះរ ិេះគ្តូវ១ វាចាគ្តូវ១

ការង្ខរគ្តូវ១ការចិ ញ្ចឹមជី វ ិតគ្តូវ១សេចក្តីពាយមគ្តូវ១ ស្លមរតី គ្តូវ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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១ការតមកល់ចិតគ្ត តូវ១។ ម្នាលភិ ក្ុទាំ
ខ ងឡាយ មជឈិម្នប ិបទស េះ
ឯងដ លតថាគតគ្តាេ់ ឹងសេើយ

ជាសេចក្តីគ្បតិបតតិសធវើឲ្យសក្ើត

បញ្ញាចក្ខុ ដតងគ្បគ្ពឹ តសត ៅស ើមបីសេចក្តីរម្នងប់ក្ិសលេ ស ើមបីស្លគល់
ូ វអរ ិយេចច ស ើមបីគ្តាេ់ ឹ ង ូ វអរយ
ិ េចចស ើ មបី ិ ាវ ។
ចិរស្
ត ប
ង ់
ការាំងចិ ត្ព
ត ាយមអប់ រ ំសៅរក្សេចក្តីេប
ា ់

មិ នតមនមាន

ន័ យថ្ន ទល់តត្ប្រពេះពុទធសនាេះសទបុគគលណា ក្៏ អាចចសប្រមើន សេចក្តី
សនាេះ ាន ូ ចតត្ាាឲ្យតត្សយើងមានចិ ត្អ
ត ប់ រ ំ ពិ ត្បំ សពញ សេចក្តី
លអសនាេះមិ នថ្នប្រពេះអរ ិយឬបុ ្ុជជន។
ការអប់រ ំច៊ិតត
ការទូ នាេនចិត្ម
ត ិ នតមនជាសរឿងង្វយស្រេួល ូចអវី?ត ល អាក្
ានគិត្ថ្ន វាង្វយសនាេះសទាមពិ ត្ចិត្តសនេះលំាក្តេន លំាក្
ណាេ់ក្ុងការអប់
ា
រ ំសនាេះ

សបើអាក្រក្ាចិ ត្តានសនាេះ

ពិ ត្ជាលអ

ណាេ់។

សុខច៊ិតត
ការអប់ រ ំចិ ត្តាមតបបផលូេេមាធិចិត្សត នេះ

ផតល់សេចក្តីេុខ

សនេះយងនប្រក្តលងក្ាុងចិ ត្រត បេ់អក្
ា សេចក្តីេប
ា ់ សនេះសធវើឲ្យចិ ត្េ
ត ុខ
េាប់ពិត្។
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បញ្ញ
ា
ប្របភពននបញ្ជ
ា ទំងអេ់េុទធ

តត្មានមុ ខចំណងត លប្រត្ូេ

សោេះស្រស្ចយសត្ើ សយើងគួរសោេះស្រស្ចយមុខននចំ ណងសនាេះ រសបៀបណា
សបើ សយើងមិនសោេះស្រស្ចយសទចំ ណងននបញ្ជ
ា សនាេះ វា កាន់ តត្ត្ឹងសៅ
ពីមួយន្ាសៅមួ យន្ាសហើយេភាពននចិត្ត របេ់អក្
ា សនាេះមិ នាននូ េ
សេចក្តីេុខសនាេះស

ើយ។
សបាយច៊ិតត

សពលខលេះស

ើញខញំុ េបាយចិ ត្តមិនមានន័ យថ្ន ខញំុ អត្់ ក្ងវល់សនាេះសទ

ការេបាយរបេ់ខំុញនូេមានសរឿងជា
ត លវាក្ប់ ទុក្នូ េក្ាុងចិ ត្តរបេ់ខំុញ
ចំ ណុចននប្របភពទំងសនាេះ

សប្រចើ នត លអាក្ប្រគប់ ាា មិ នាន ឹ ង

៏ តេនសប្រៅមិ នអាច

រាប់ ានរាល់

វាជាេភាពរបេ់ ចិត្តទូសៅននមនុ េសប្រគប់ ាា

ត លមានសេចក្តីទុក្ខ។
ចំរណោះដ្ឹង
អារមេណ៍ត លមិ ន នឹ ងនរសេាើតត្ឃាលត្សៅ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ចំ សណេះ ឹ ងសចេះសប្រចើ នសពក្ អារមេណ៍សោភលន់ សប្រចើនប្រជុល ការចង់
ាននូេក្ិត្ិ យ
ត េហួេសហត្ុ សនាេះការ

ឃាលត្ឆ្ាយពីគុណធម៌កាន់

តត្ឃាលត្ឆ្ាយៗសៅ។

រមតតច៊ិតត
បុគគលទំងឡាយ

ណាមានសមាតចិត្តានលអប្របសេើរាន

ប្រគប់ ប្រជុងេភាពននចិត្ត រតមងានសេចក្តីេុខប្រគប់ឥរ ិយ្បទំង
៤ ចិត្តមាំមួនសប្រពាេះតត្ប្របប្រពឹត្តលអ ។
កូនរកោង
េភាពននបុគគលមិនខវល់តបបសក្េងសនេះពួក្

វាប្រត្ូេេបាយ

ចិ ត្តជាងមនុ េសធំ ពីសប្រពាេះមនុ េសធំ មានសេចក្តីទុក្ខសប្រចើ នជាប់ ាម
ក្ាុងចិ ត្សត ប្រពាេះអំ សពើ អាប្រក្ក្់។

អំរពើេ អ

មនុ េសសយើងប្រគប់ ាាប្រត្ូេស្ចងេនសំនូេសហត្ុ ននសេចក្តីលអ

ឲ្យាន

សោយ កាយ វាចា ចិ ត្ត សបើ បុគគលឯណាមានការប្របប្រពឹ ត្ិតានពិ ត្សហត្ុ នន
សេចក្តីេុខសនាេះពិ ត្ជាេាប់ក្ុាងចិ ត្ត ។
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ទារកតូច

សនេះសក្េងត្ូចសបើ សគងស្រេួលណាេ់មនុ េសសយើង
ស្រេួលមិ នគិត្អវីអាប្រក្ក្់ ៗក្ាុងចិត្តពិត្ជាេុខ
ចិ ត្គ
ត ិ ត្អវីអាប្រក្ក្់ ៗពី អក្
ា នទចិត្តសនាេះ
ប្រាក្ សនាេះស

ើយ ។

សបើ សគង

បុ តនតមនុ េសខលេះចូ ល

រតមងមិនាន សេចក្តីពិត្

មិនយទៀង

សប្រចើ នន្ាតខមក្សហើយមានក្សតតខាលំងខុ េប្របប្រក្ត្ីស ើម សហត្ុ
សប្រពាេះអាកាេធ្លត្ុ តប្របប្របួលបុ តនតឥ
ចិ ត្តត ប្របពី សៅតមក្ប្រត្ជាក្់

ា
ូេសនេះ ក្៏ តប្របសៅជាប្រត្ជាក្់ក្ុង

គិត្សៅអាកាេធ្លត្ុមិនសទៀងតមនជី េ ិត្

េត្វសោក្ក្៏ ូចាា។
វាស្
វាេនាមនុ េសសយើងមានការបទតបនខាលំងណាេ់

ជាសប្រចើនក្ាុងឆ្ក្ជីេ ិត្របេ់មនុ េសេពវប្រគប់ តបបយង
ស្ចេនមិនប្រត្ូេសនាេះសទសរឿងសហត្ុ ត លវានឹ ងសក្ើត្ស

សរឿង
សយើងនឹ ក្

ើង វា ពិត្ជាសក្ើ ត្

សបើ េសប្រមចចិត្ខ
ត ុ េអាក្ នឹងបរាជ័ យវាេនារបេ់សយើងគ៉ឺ ខួនឯងជា
ល
អាក្ក្ំ ណត្់ ខួនឯង។
ល

ការសធវើសេចក្តីលសអ នេះ

ស

កុំខ្លាច
េូមមិត្តទំងអេ់ក្ុំខាលចសនាេះ

ើយអំ សពើ អាប្រក្ក្់សនាេះសទត លសយើងប្រគប់ ាាគួ រខាលចសៅេ ិញ
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អាក្មានបញ្ជញមិនខាលចសនាេះសទ ? ។

កនុងចិរត

សរឿងជាសប្រចើនននបុគល
គ មាាក្់ ៗត លមាន សៅក្ាុងចិត្តត លអាក្

នទមិនអាច ឹងសប្រៅពី ខួនសយើ
ល
ង ជាអាក្ ឹងមិ នយល់សប្រពាេះេភាព

ចិ ត្នត នបុ គគលមាាក្់ ៗសនាេះ
សហើយសពលខលេះ

មានទំងសរឿងលអ

សយើងមិនអាចសមើ លមនុ េស

ខាងសប្រៅានសនាេះសទ

មានទំងសរឿងមិ នលអ
វាយត្នមលតត្េំបក្

សប្រពាេះមនុ េសសយើងប្រគប់ ាា

វាមានទំង

ចំ ណុចេ ិជជមាន និងអេ ិជជមានចំ ណុចលអរបេ់ មនុេសេាិត្សៅប្រត្ង់
ការប្របប្រពឹត្េ
ត ុចរ ិត្ប្រត្ឹមប្រត្ូេក្ាុងចិ ត្។
ត

ចិរម
ត នុស្ស
ចិ ត្ម
ត នុ េសមានការតប្របប្របួលប្រគប់ខណៈ
សប្របៀប ូ ចជាេត្វេុនខត ល
សេាៀមមួ យក្តនលងសទ

វា

ចិ ត្ម
ត ិ នសទៀងទត្់

មានសរាគប្របចាំកាយវាមិ នសៅ

ចិ ត្សត នេះវាមានអាការៈ ំ សៅក្ាុង

ចិ ត្តជានិចា

តត្ងតត្ប្រាច់រង្វគត្់សៅរក្អារមេណ៍សផសងៗទំងសពញចិ ត្តទំងមិនសព
ញចិ ត្ត ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ

យោលជំហ
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សធវើជាមនុ េសប្រត្ូេប្របកាន់ ខាជប់ នូេសាលជំ ហរ សធវើជាមន្រ្នីតប្រត្ូេប្របកាន់

នូ េេចាធម៌ ស្ចរជាត្ិ របេ់ មនុ េសលអមិនតក្នូ េអំ សពើ លអ ។

យបើកចិរត
ការសបើ ក្ផលូេចិ ត្ឲ្
ត យធំទូោយសឈ្េេះថ្ន សរៀនទទួ ល ស្ចគល់អី វ

ត លជាការពិ ត្ននជី េ ិត្សនាេះ

សទើ បចិត្តសនេះវាេាិត្នូេជាេុខ

សបើ

មនុ េសសយើងប្រគប់ ាា សរៀនទទួ លយក្នូេសរឿងពិត្នន ជី េ ិត្េូមបីសរឿង
សនាេះលអក្ី អា
ត ប្រក្ក្់ក្ី ត

ក្៏ ប្រត្ូេទទួ លស្ចគល់នូេសរឿង

សនាេះៗពិត្ជាលអ

ណាេ់េប្រមាប់មនុ េសប្រគប់ ាាយល់នូេសេចក្តីពិត្សនាេះ ។

អំណាច
អាក្កាន់អំណាចប្របេិន សបើ មិនយល់អំពីចរ ិត្របេ់ រាស្រេត
សធវើអី វៗសប្របើសៅាមអំ ណាចផ្កតច់ ការរបេ់ខួនាមតត្ចិ
ល
ត្ត នឹក្ស
សនេះជាេំណាងអាប្រក្ក្់របេ់រាស្រេត

ជាេំណាងអាប្រក្ក្់

ើញ
របេ់

ប្របសទេជាត្ិ ទំងមូ លសនេះជាសរឿងពិត្ ។

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ជីវិរ

សរឿងរាេជីេ ិត្សនេះសពារសពញសោយសេចក្តីទុក្ខ យងសប្រចើនរាប់
មិ នអេ់សនាេះសទ ។
មិនយទៀង
សប្រកាមសម

សលើតផន ីសនេះ

វានឹ ងតប្របប្របួលមិ នសទៀងេូមបី

ធមេជាត្ិ ក្៏តប្របប្របួលមិនថ្នមនុ េស

ឬក្៏ េត្វេិត្
ា នូ េសប្រកាមអំ ណាច

ននការសក្ើត្ចាេ់ឈ្៉ឺស្ចលប់មិនសទៀង។
ស្លាប់

សេចក្តីស្ចលប់ ាេនអវីត លគួ រឲ្យខាលចសនាេះសទអវីត លគួ រ
ខាលចសនាេះេាិត្នូ េប្រត្ង់ សេចក្តីលអ មិ នទន់ ានបំ សពញនូ េស

ឲ្យ

ើយ(េ ិបប

ស្ចរ ីសនាេះអី សេចក្តីសៅតប្រក្ហាយ) អាក្គបបីគិត្នូេប្រត្ង់ ចំណុចសនេះ ។

ចុងយត្កា
ទីបំផុត្ខញំុ

សទើបតត្យល់ថ្ន

មាេប្រាក្់ ឋានៈបុ ណយេ័ក្ិ ត

សប្របៀប ូ ចជា ុំពពក្សហាេះកាត្់ អីៗ
វ គង់ តត្ក្នលងផុត្សៅចុ ង សប្រកាយ
ននជី េ ិត្គ៉ឺ ាេនន័ យអវីសនាេះសទ ។
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ស្យនសើម

ទឹ ក្េសនសើមសៅសលើចុងសមេក្ាុង (សហមនតរ ូេ រ ូ េ

សនេះជាបញ្ជ
ជ ក្់ឲ្យស

ើញថ្ន

ជី េ ិត្របេ់មនុ េសេត្វ

ការមិនសទៀងតប្របប្របួលប្រគប់សពលសេោ

ប្រត្ជាក្់)

េាិត្នូេប្រត្ង់

សោយចាញ់អំណាចក្សតត

ប្រពេះទិ នក្រយងណាមិ ញមនុ េស ក្៏ ូចាាចាញ់អំណាចសក្ើត្ចាេ់
ជរាមរណសនេះជាមរត្ក្ននជី េ ិត្ ។

ស្ាឹកយ

ើ

អាកាេធ្លត្ុ ធមេជាត្ិ ក្៏ជាការេិក្ាជាបទពិចារណាអំពីការ
រេ់សៅេប្រមាប់មនុ េសេត្វប្រគប់ ាា

េលឹក្សឈ្ើ គង់មាន

ប្រជុេះេលឹក្ធ្លលក្់ ចាក្ទងយងណាមិ ញជី េ ិត្មនុ េសេត្វ

ន្ាមួយ

គង់ មានន្ា

មួ យតបក្ធ្លលយសៅេ ិញជាធមេាសរឿងសខាលចផា គ៉ឺ ការឈ្៉ឺ ចាប់ ។

អវិោា

អេ ិជាជសពាល គ៉ឺ សេចក្តីលង
ា ់ មនុ េសសយើងកាលណា សបើ មាន
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ភាពលាង់សលលបិទាំងមុ ខជិត្េលង
ុ
ននសេចក្តីលសអ

សប្រពាេះមិនានស

ើញគុ ណត្នមល

ើយ មានតត្ភាពទុ ចរា ិត្បងវក្់ ឹ ក្នាំមុខទញទមាលក្់

ធ្លលក្់ សប្រៅសប្រពាេះមានភាពមានៈប្របកាន់ យងមាំសៅក្ាុងចិត្តជានិច។
ា
ច៊ិតតបរ ៊ិសុទធ

ចិ ត្ប
ត រ ិេុទធស្ចអត្មិនមានសប្រគឿងសមហេង រតមងានសេចក្តី
េុខប្រគប់ កាលទំងពួងសោយអំ ណាចចិត្តេប
ា ់ពិត្។
តស្វង កយស្ចើតស្ខ្
ុ

មនុ េសសយើងកាល

សបើ តេវងរក្សេចក្តីេុខស

គបបីក្ំណត្់ ននសេចក្តីេុខសនាេះ

ើញសហើយក្៏

សោយបញ្ជញញណសោយប្របនព

ចុ េះអាក្ នឹងានយល់ថ្នការយល់ ឹ ងអំពីជីេ ិត្សនេះវាមានលក្ខណៈ
េំខាន់ យងណាខលេះេប្រមាប់ ជីេ ិត្សនេះ

ប្រាន់តត្សយើងយល់ក្ុង
ា ខ

ប្របប្រពឹត្តប ិ បត្ិជ
ត ី េ ិត្ប្របចាំន្ាបញ្ជ
ា ជី េ ិត្សនេះ វានឹងមក្ ល់ប្រពមៗាា
តត្មតងអវីត លជាការេំខាន់ ននជីេ ិត្

គ៉ឺ ការយល់ ឹ ងអំ ពីបញ្ជ
ា ជី េ ិត្

កាល សបើអាក្មិ ន ឹងមិនយល់ពីរ សបៀបរេ់សៅសទ អាក្នឹងជួបនូេ
សេចក្តីទុក្សខ នាេះជាក្់ មិនខានសនាេះស

ើយ ។

ដកចិរត
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ចិត្តមនុ េសមិ នខុ េអំ ពីអី ប
វ ំពង់ ទឹក្សោេះ មិ នខុេអំ ពីអី ា
វ ត្

ទឹ ក្ត លវាមានភាពក្ក្សពលត លចិត្តេប
ា ់ សេាៀមពពួក្ក្ក្ ក្៏ ធ្លលក្់
ចុ េះសធវើឲ្យប្របមូ លសៅជាផតំុាាសៅខាងសប្រកាមនផាទឹក្ ចិត្ម
ត នុ េសសយើង
ប្រគប់ាាធ្លលក្់ ក្ក្សហើយ

ឬ

សបើចិត្តមិនធ្លលក្់ក្ក្សទពិាក្និងតេវង

យល់អំពីប្រពេះធម៌ត លជាផលូេបុ ណយក្ុ េលណាេ់
ប្រគប់ ាា ក្ចិត្អ
ត ំ ពីសេចក្តីទុក្សខ ស្ចក្

េូមឲ្យមនុ េស

សចញអំ ពីចិត្ត ៏ អាប្រក្ក្់ សនេះ

ចុ េះអាក្នឹ ងានសេចក្តីេុខពិ ត្។
ផា៊ូវត្រូវ

មនុ េសលអសធវើអីៗ
វ ប្របកាន់ ខាជប់នូេ អវីត លជាភាពប្រត្ឹ មប្រត្ូេមិន

សធវើអំសពើ អាប្រក្ក្់ ជាោច់ ខាត្ជី េ ិត្ប្របចាំន្ា

សប្រពាេះខលួនយល់យង

ចាេ់ចំសពាេះសេចក្តីទុក្ខទំងឡាយសនាេះ បុគគលអាក្មានបញ្ជញក្ាុង
ជី េ ិត្សនេះមានភាពភល៉ឺថ្នល ជានិ ចម
ា ិ នសធវើជីេ ិត្សនេះប្របក្បសោយភាពសម
ហេងស

ិ សនេះមានសេចក្តីលអជាទី ពឹងេប្រមាប់ ខួលន។
ើ យសប្រពាេះជី េត្

ស្លនមញញឹម
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មនុ េសសយើងប្រគប់ ាាគ៉ឺ មានន្ាមួយននជីេ ិត្

បុ តនត េូមននការស្ចលប់សនាេះចុ ងសប្រកាយ

គ៉ឺសេចក្តីស្ចលប់

េូមឲ្យមានស្ចាមញញឹម

គ៉ឺមានភាពបរ ិេុទក្
ធ ុងចិ
ា
ត្តត លជាទីពឹងចុងសប្រកាយផងចុ េះ។
អំយពើកមម

មនុ េសសយើងប្រគប់ ាា េុទធតត្មានជាក្មេសរៀងៗខលួន នឹ ងជា

ទសងវើការសធវើរបេ់មនុ េស អាក្សធវើយងណាក្មេសនាេះ

រតមងទទួ ល

នូ េផលននក្មេសនាេះពុំខានសនេះជាសរឿងពិ ត្។
ម៊ិនរ
មនុ េសសយើងកាលណាតេវង

ញ
ើ
រក្សេចក្តីេុខេាប់មិនទន់ ស

ើញ

សទសេចក្តីទុក្ខ ក្៏ នូេមានសេចក្តីទុក្ខសនាេះជាបនតបនាាប់ សប្រពាេះខលួនមិ នទន់
ស្រស្ចយចំ ណងននក្ងទុ ក្ខសនាេះស

ើ យ។

កមមចាស្់

សយើងមិ នអាចតក្ក្មេចាេ់បុ តនត

ក្៏ អាចតក្ការពារក្មេ

្េី

ានផងត រឬសផតើមជី េ ិត្្េីសោយាេនការយ៉ឺត្សពល េំណួរតត្ងេួរ
ថ្ន សត្ើ ស្ចលប់ សៅៗទីណាវាអាស្រេ័យសៅសលើថ្ន សត្ើចិត្សត យើងេ ិលេល់
សៅសលើអីសវ បើេនសំអី តវ លអាប្រក្ក្់ ចិត្ត

និងក្តីស្ចលប់សនេះនឹ ងេ៊ាូនូេអវី

ត លជាអាយមុខ។
ទុកលក
ខ ំបាក
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សេចក្តីទុក្ខលំាក្ត ល សយើងធ្លលប់្ង
ល កាត្់មក្ សហើយខលួន

សយើងសនាេះ គួ រឲ្យអសណាចអធមេាមពិត្សៅប្រាន់ តត្ជាលំអងធូ លី
ជាប់ សៅអាកាេ ។ សបើសប្របៀបសធៀប នឹ ងសេចក្តីទុក្សខ ៅសលើសោក្
សយើងសនេះមានសេចក្តីទុក្ត្
ខ ិចត្ួ ចណាេ់
ប្របប្រពឹត្អ
ត ំ សពើអាប្រក្ក្់

។

ត លសយើងមានការ

ត លធ្លលក្់សៅអាយភូមិ ៏ យូរសនាេះ

វាមាន

សេចក្តីទុក្តខ េងឆ្ាយមិ នអាចគណនាានសនាេះសទ។
យេ់អំពធ
ី មោ
សេចក្តីទុក្ខទំងឡាយរបេ់មនុ េសសយើងប្រគប់ាា សក្ើត្សចញ
មក្ពី ក្ុងចិ
ា
ត្ខ
ត ួនឯង
ល
សបើចង់ រ ំលត្់ ទុក្ខទល់តត្រ ំលត្់ សេចក្តីទុក្ខ
ខ ួន
ល

ឯងសចាលប្រពេះេមាេេមពុទធប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន ឲ្យពិ ចារណានូេធមេសនាេះ
សក្ើត្អំពីអីសវ ហើយសប្របើបញ្ជញសនាេះសោេះស្រស្ចយឲ្យចំ
ទុ ក្សខ នាេះសោយបញ្ជញ

សហត្ុ ននសេចក្តី

េូមអាក្ទំងឡាយចូ រាំងចិត្តពាយមចុ េះ

នឹ ងានេសប្រមចជាក្់ ជាមិនខាន។

វ៊ិធីរេត់ទក
ុ ខ
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អវីៗប្រគប់ យងមិនសទៀងទត្់ សក្ើត្ស

ើងក្៏ េិត្
ា សៅស្ចបរោប

និ ងរលត្់ សៅសៅទីបំផុត្អវីៗប្រគប់ យងកាល

សបើប្របកាន់ ខាជប់ ជា

របេ់ខួនសហើ
ល
យ ក្៏ េុទតធ ត្ជាទុក្ខទំងអេ់អីៗ
វ ប្រគប់

យងសៅសលើ

សោក្សយើងសនេះាេនអវីពិត្សទ េុទធតត្ជាេង្វខរ ធម៌ាក្់ តត្ងមក្
ទំងសយើងប្រត្ូេេិក្ាប្របក្បប្រពមសោយបញ្ជញ

យល់េភាពននក្ង

ទុ ក្សខ ទើបរ ំលត្់ ទុក្ខសនាេះាន។
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កងទុក ខ
ជាត្ិ ជរា ពាធិ មរណ គ៉ឺ ជាប្របភពននសេចក្តីទុក្រខ បេ់
េត្វទំងឡាយក្ាុងនប្រត្ភពសនេះ សប្រពាេះសហត្ុសនាេះបុគល
គ អាក្ មាន
បញ្ជញសទើ បសោក្មិនជាប់ជំពាក្់ ក្ុងភពត្សៅសទៀត្។
ា
រកើតទុក ខ

សេចក្តីទុក្ខរបេ់មនុ េសសយើងប្រគប់ ាា
របេ់វាមានមក្ពី បុគគលខលេះ

េុទតធ ត្មានប្របភព

រ ំពឹងអវីត លខពេ់សពក្ហួេប្របមាណ

ខលួនក្៏ បងកសហត្ុ សក្ើ ត្ននសេចក្តីទុក្ខហឹង
ា ឯងសគង ក្៏ មិនលក្់ បក្់ ក្៏មិន
សលាើយ

េុខចិត្ត

ក្ាុងចិត្តបណា
ត លសៅជាបញ្ជ
ា ជំ ង៉ឺសផសងៗសប្រពាេះសក្ើត្ទុក្ខមិន

សោយខលួនមិ នានទូ នាេន(មិ នានសប្រត្ៀមចិ ត្ទ
ត ុ ក្ជាមុន

សនាេះអី ) ទំងសនេះក្៏ ជាប្របភពននសេចក្តី ទុក្ខយងពិ ត្ប្រាក្ នន
មនុ េសប្រគប់ ាា ។
វ៊ិេវេ់
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ជាត្ិ ជរា ពាធិ

មរណ គ៉ឺ ជាធម៌ឲ្យមានការសក្ើត្ស្ចលប់

សៅមក្ក្ាុងភពមិ នមានទីបំផុត្ សក្ើត្ ចាេ់ ឈ្៉ឺ ស្ចលប់ គ៉ឺ ជាសរឿង
ននការេ ិលេល់ក្ុងវាលេ
ា
េ
ត ងារ

របេ់មនុ េសេត្វប្រគប់ ាាក្ប្រម

សគចសចៀេផុត្ណាេ់។

វដ្ត
ាក្យ វ :ត ជារូបរាងកាយ គឺ ចិតតសចតេិក្ សធវើក្ិចចវ ិល
ជុាំ វ ិញម្ន ៣គឺ ៖
១

ក៊ិរេសវដ្ត: រ

២

កមោវដ្ត: រ

៣

វ៊ិបាកវដ្ត: រ

េឡាយត : ផេស:សវទ

ល់អវ ិជាា តណា
ា ឧរទ

ល់ក្មមភវ:

ិ ងេង្ខខរ

ល់ ឧបបតិភ
ត វ: វ ិញា

ជាតិ ជរា មរ

មរូប

។

មនុសសរមស់មត់

mnusSrmas;mat;bNþal[
cg;EtbegðIbmat;niyay .
mnusSrmas;mat;Bi)akXat;
[enAes¶ómតត្ehtucitþenACab;
eComes¶ómBMuekIteRBaHrmas;.
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ពាក្យេមតី
មនុសសមត់ដវងជាងឬក៏ផវដវងជាងសូ
លូ
មវ៊ិភាគទា ំងអស់គ្នន

ណាម៊ិតត ។

តាមពិតមាត់មនុេសវវងជាងផ្លូវរៅរ ៀត គួ ឲ្យខ្លលចណាេ់
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រ្លោះគ្នារដាយេមតី
ពាក្យេមតីអាចសធវើឲ្យមនុ េសសឈ្លេះាា

វាយាាសោយស្ចរ

តត្ពាក្យ េមតីសមើ លមុខាាមិ នចំ ។

ស្លតប់មាខងដាក់មាខង
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សធវើជាមនុ េសប្រត្ូេស្ចតប់ ទំងេងខាងក្ុំ ស្ចតប់ តត្មាខងៗ មិនលអ

សនាេះសទ ។

សាលប់រ្រោះសមតីម៊ិនបានគ៊ិត
សាលប់រ្រោះសមតីម៊ិនបានគ៊ិត

កំភ្លាញស្លាប់យត្រោះមារ់
តខ្វកស្លាប់យត្រោះអាចម៍ ។
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សង្រ្គាមរកយសមតី
រកយសមតីគឺជាអាវុធ

sBVavuFGacsmøab;mnusSstV RKb;RbePT)anTaMg
Gs;edayGaRs½ymnusSCaGñkbgÁab;bBa¢a ពីeRBaH
karKitrbs;mnusSkñúgcMENk pøÚvRtÚvk¾mankñúg cMENk
pøÚvxusk¾man>>>>>
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ខលឹមមនុសស
មនុ េសសគយក្េមតី
ប្របសៅនាងនួនខលឹមក្ាុង

ំ រ ីសគយក្ភលុក្ តខេរចងប្រក្ងទុក្ជាពាក្យ

បញេសីខឹម
ល សប្រៅ

ខលឹមមនុ េសេំសៅនូ េប្រត្ង់

សពាលពិ ត្។ សនេះជាបុ រាណភាេិត្ប្រត្ូេប្របប្រពឹ ត្ខ
ត ួនឲ្យលអ
ល
។
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រកយចចាមអាោ៉ម
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ររៀនរ្រើខួរក្បាលគត
ិ

រោយបញ្ញ
ា រ ប
ើ ជា

ការលអ្ររសើរក្បនងការរស់
រៅ្រច ំាថ្ងៃ ក្បរុំា ្វជាមន
ុសស
ើ
ុ
ខួ រក្បាលអន ់ ឬក្ប ៏គត
ិ ររឿងមិនលអរៅ រលើក្បអន ក្បដថ្
របើរយងរ្វ
ម
ើ
ើ ិនបានរមមង មិនបានរសចក្បតសុ
ី ខរ ើ យ ។
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kareQøaHKña
kareQøaHKñaminEmnCaehtu
naMmknUvesckþIsuxBitR)akd
enaHeTvaCabBaðamYyrMxan
pøÚvcitþedayBitR)akdnig
begáItPaBsµúKsµaញkñúg
dMeNIrCIvitrbs;Gñk nigGñkdéTeTotpg EteTaHya:gNa eyIgeron
begáIt snþiPaBkñúgcit[)aneRcIneTIbcitþsux . eQøaHkñúgRKÜsar dUc
Rsatkayabgðajjati eQøaHkñúgsgÁmCatidUcKaេ់kMNb;bgðajecar
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)aTédss¥atsm¥atépÞkñúg .

មនុសស្តរចៀក ស

sUmcaMTukkñúgeBlsnÞnab£¤
cUlrYmGgÁRbCuMeKcminput
eLIyrEmgelIkerOgbuKÁl
enHbuKÁlenaHmkTietonKña
b¤vacaya:genHya:genaHជា
ស ើម. eyIgRtÚvhat;eFVIcitþ[F¶n;kñúgerOgenHRBmTaMg[Rtecok F¶n;pg
eBal KWkuMCamnusSRtecokRsaleCOBaküGñkdéTedaygay² eday
cMeBaHya:gsMxan;ebIeyIgCaGñkFMGñkbgÁab;bBa¢a CaGñkdwknaMb¤emRKÜsar
eyIgRtÚvRby½tñ[Nas; . eRBaHmanmnusSxøHniyayminTTYlxusRtÚv
niyayeTAtamEtcitþcg;niyay minKitdl;plénkarb:HBal;dl;Gñk
déTfaeKសតតRkhayya:gNa b¤xUcekrþ×eQµaHya:gNaGñkxøH eRBaH
niyayRsÜlmat;cg;eXIjGñksþab;ykcitþTukdak;sþab; b¤eXIjkarP¶ak
;ep¥IleTAtamBaküsmþIrbs;xøÜnGñkxøH RtÚvniyayeRBaHcg;[eKEbk)ak;Kña
xøHeToteRBaHniyaycg;sgát;sgáineK .l. mansBVmanRKb;erOgra:v
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kñúgBaküsmþIrbs;Gñkniyay eyIgsþab;BaküsmþIrbs;mnusSTaMgLay
niyayehIyeyIgRtÚvføwgEføg[l¥kuMGalRbjb;eCO TukBaküsmþIrbs;
GñkdéTnigRtecoksincuH kuMGalTan;ykmkeRbIkar RtÚvBiesaFn_RtÚv
BicarNa[)ansBVRKb;dUecñH eyIgmin)anxUccitþmin)anekþARkhaykñúg
kalCaxageRkayeLIy .

kuMRtecokRsal
mnusSRtecokRsalqab;
eCOBaküsmþIGñkdéTrEmg
eFVIxøÜnÉgឲ្យekþARkhay
kñúgkalCaxageRkayxUcekrþ×
eQµaHminCaTIrab;Ganrbs;Gñk
déTeLIy.បុគគលEbbenH
eRcInnak;mkehIymüa:geTot mnusSRtecokRsalenaHrEmgeFVI[sVamI
Priyarbs;xøÜnElglHKñaEckpøÚvKñaedIreFVI[RKÜsardYlrlMenAminsux .
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BuMenaHeTRtÚvsgS½yKña .l. b¤k¾eRkómRkMcitþEbbenH k¾maneRcIn
ehIyEdr dUecñHeyIgRtÚvRby½tñxøÜnTukCamuneTIbCakarl¥ .
BaküsmþIGñkdéTniyayRtÚvRby½tñCanic©sþab;ehIyBicarណា
សរឿងរា៉ា វស

េះយ៉ា ងណាស្លតប់សេើយគ្តូវវ ិភាគ ( ស្លតប់សេើយ

ក្ុាំទ ់វ ិ ិច័យ
េ ដតគ្តូវគិតឲ្យរ សគ្ចើ ជាមុ េិ ) ។



បុោណភាស៊ិត
3
រកយរគថ្ន

gayNas;Rtg;fa lM)akGs©arüRtg;

karRbRBwtþ.
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រពេរវលា

eBlevlaEdlknøgputeTA KWCabTBiesaFn_énCIvit .

mYynaTImanRbeyaCn_sRmab;´

»¡ អាក្ទំងឡាយcUr

kMuRbmaTnwgeBlevlaeLIy>>>>>>>
c b; 
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នាមអនកមនឧបការ:កនងក៊ិ
ចចការគរធមោទាន
ុ

្រះអងគ្គូ ម៉ន សារមៀន

្រះគ ុណម្ចាស់ មុត សំា ប៉ូរ

្រះគ ុណម្ចាស់ ញ៉ ម យង
៉ុ

្រះគ ុណម្ចាស់ យុត បន
ុ យន
៉ុ

ឧ.បាសិកា អួ រ គម
ឹ របា៉

្រះគ ុណម្ចាស់ សា លី
ឧបាសក្ប រ

ឧបាសក្ប ឃុត រសង

ឧបាសក្ប

ឧបាសិកា ឈឹម ឡាង

ង ផលលី

ឧបាសិកា គង ់ រៅ

ឧបាសិកា ឱម សារន
៉៉ូ

ឧបាសិកា ងន

ឧបាសិកា រសង ថ្ៃ

ឧបាសិកា លី លី

ឧបាសិកា ប៉ូ ចន ់ណា
ឧ.បាសិកា លីោ អងគរ

ង

ឧបាសិកា

ិ
ុង សារន

ឧបាសិ ឧបា សិកា ណុប សាររឿន

ឧបាសិកា រម្ចង រៅ
ឧបាសិកា របង យន ់

រោម ជ៉ូរ រៅ ក្បំារង ់ក្ប ី ត

ឧបាសក្ប អំាង តក្បឡាយ
ឹ

ឧបាសិកា រសៀន

ឧបាសិកា លី រោ
ី

រអ៉ូន រីង វណណៈ

ឧបាសិកា សុីណាត

ឧបាសិកា ស

ឧបាសិកា

ឧបាសក្ប ផាន រុទ្ធាន ុភារ

ច
៉ូ

ឯកសារព៊ិរ្គ្នោះ
បដិក្ប ភាគ ៥២

្រះអដាក្បថា្មមប
្រជំានា
ុ នាជាតក្ប
ឱ ! ក្ប៉ូន ខ ំាុ ្

វចនាន្រមមខ
ុ
ែរ

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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វដ្តជីវត
ិ

រ្ោោះរសៀវរៅដដ្េររៀបររៀងរដាយ
ខ្្ំុ ពោះករ ុណា អាតោភាព អុ៊ិត សុជាត៊ិ

រ ុ ាក្បច
ិ ាទ្ធ ំាង ៥ ្រការអមរោយរ៉ូ បភារ
ឱ ! រៅហ្វវយខ ុំា ្

ស៉ូ មក្បច
ុំា ងររៀរគ្នន

្រជំាអ
ុ សុភក្បមមោាន
្មមជាត ិ

្រះរាជក្បច
ិ ា

អត់បញ្ញ
ា

ឱវា រោក្បរសដាី

អង ៌ក្បំាបា ំាង កាយ វាច ចតត
ិ

គំានតរ
ិ
ិ ចរណា

មហ្វសង្រ្គគមរោក្ប ភាគ ១

្រះសីលវរតេរ
ឱ ! ក្ប៉ូន ខ ំាុ ្

សិក្បាអំា រីសីល

សិក្បា្រះ្ម៌ ភាគ ១
របះដ៉ូងសនតភារ
ិ

អ្ាស្ស័យរបស់មនសស
ុ
សសនៈរបស់ខ ំាុ ្ ភាគ ១

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ
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ឈ្មោះភិក្/សា.ម/និ
ខុ
ងញាតិឈញាមចូលឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅធម៌(វដតជីវិត)តាមរយៈ ភិក្ ខុ យុត បុនយន
ុ ឈៅទឹក្វិល

ភិក្ុខ វ ៉នសាវន………………………...........................២០០០០៛

ភិក្ុខ សញ្ជាតបបឈញ្ជោ ឈលង ត្រក្ឹម …..........២៤០០០០៛

ភិក្ុខ ផាញ់ ដដន……………………. ..........................១៥០០០៛

ភិក្ុខ

ភិក្ុខ យត់ ឆាយ ……………………...........................២០០០០៛
ភិក្ុខ ឡញ
ុ ……………………………..........................១០០០០៛
ភិក្ុខ សាន ត្រាន……………………................…........ ៥០០០៛

ពុទប
ធ រ ិស័ទ ភូមព្ិ ត្រពត្រក្ូច………............................១០៥០០០៛
ពុទប
ធ រ ិស័ទ…………………………................. .........៣០០០០៛
ឧ.ស វ៉ ត+ត្រាម+ណង+ឧ.សិ កំាង......................៣០០០០៛
ឧ.ស ភី ឈឈឿម ឧ.សិ ភិន ឡម ...........................២៥០០០៛
ឧ.ស ឈ

ឿង ឧ.សិ រ ៉ម……………................. .........២៥០០០៛

ឈក្េងវតតត្របម៉ ………………………...........................២០៩០០៛
ឧ.សិ បូ …………………………….............................១០០០០៛
ឧ.ស បូយ ឌិន……………………. ..........................១០០០០៛
ឧ.សិ នួម ……………………………..........................១០០០០៛
យាយ ចាប់+យាយចួង+ភួង………................ .........៨០០០៛
ឧ.ស ឈាន ឈួន …………………............................៥០០០៛
ឧ.ស ភន់ ឈៅ ……………………….............................៥០០០៛
ឧ.ស គួ ……………………………….................….........៥០០០៛
ឧ.ស ដន ……………………………..........................…៥០០០៛
ឧ.សិ ព្ភៃ វ៉ ត …………………………...........................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈាន់ ឈវឿត…………………… ..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ណម…………………………… ..........................៥០០០៛
ឧ.សិ សាយ………………………….. ..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ងិក្……………………………… ..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ធី …………………………………..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ឆួក្ ………………………………..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ឡំា………………………………. ..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈនឿន ……………………………..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ហាន់ ……………………………..........................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈ

យ
ើ …………………………............................៥០០០៛

ឧ.សិ ឈយឿត …………………………............................៥០០០៛
ឧ.ស សុង ……………………………............................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈយឿត …........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ យា៉ ន…….......................................................៥០០០៛

ភិក្ុខ សុខ ឈ

ង ...................................................៥០០០០៛

ម
ុី នូវ ….........................................…........២០០០០៛

ភិក្ុខ ឆាន់ វ……................................................... ២០០០០៛

សាមឈណរ វួច ចន្ថា…...........................................២០០០០៛
សាមឈណរ រុន រសេី ..................................….........២០០០០៛
សាមឈណរ

ម

ង ..........................................១០០០០៛

សាមឈណរ ដឡម ពិស…
ី .......................................១០០០០៛
ឧ.ស ឈោង លន់ …..............................................១៥០០០៛
ឧ.សិ ឈ ឿបនិង ឧ.សិ ឯក្…................................ ១០០០០៛
ឧ.ស ឌុន ឌាន និង ឧ.សិ ម៉ន់ ក្ ….....................១០០០០៛
ភៃឺ សុគង់ …..........................................................១០០០០៛
ឧ.ស ភៃន់ …............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ សាប ….........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ លុម …..........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ នូវ ….............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈរឿត …….......................................................៥០០០៛
ឧ.ស ហាំា យាយ ឈតឿ…...........................................៥០០០៛
ឧ.ស យាន ….........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈសឿត….........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ផន …............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ វ ឹង ….............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឡាម ….........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ

ុិប ….......................................................…៥០០០៛

ឧ.សិ ហា ង …......................................................…៥០០០៛
ឧ.សិ ឈយឿ …….......................................................៥០០០៛
ឧ.សិ

ត …..............................................….........៥០០០៛

ឧ.សិ អាត …..........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈក្ើ……...........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ រ ឹម……...........................................................៥០០០៛
ឧ.សិ លុំា ….............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈសើរ .................................................….........៥០០០៛
សរុបទឹក្ត្រាក្់ ……...........................................៧២៩៥០០៛

តាមរយៈ ភិក្ ខុ មុត

លោក តា ល ឿន លោក យាយ ទុុំ និងលោក ជិន

ចិត្ត យាយ យា៉ា ត្ យាយ រ ៉ាន ...............៦១០០០៛

ី ិត)
ប
ំ ូរ (វដតជវ

ភិកុខ បញ្ញាបទីលបា (ឆន ឆង ).................៥៥០០០៛
ឧ.សិ ឌាន ល

៉ា និង ឧ.សិ ស៊ាវ សួម....................

ស៊ាុម ស៊ាន ស៊ាម
ុ ហួរ .........................៣០០០០៛

(សង្កាត្់ទឹកវ ិល) .................................៤០០០០៛

ឧ.សិ ឆាយ លន់ និង ឧ.សិ គឹម លរ ៉ាម .២០០០០៛

ឧ.សិ យិន លសៀក លឡង....................... ២៥០០០៛

លោក ឌី និងអនកស្សី រម
៉ាុ អនកស្សី លវ ៉ាត្ ឧ.សិ សួន

អ៊ាុ៊ុំ ប៉ាុម ភរ ិយា និងកូន ...........................២០០០០៛

.................................................... ២០០០០៛

ឧ.សិ អុិត្ សុីវច ...................................២០០០០៛

នាង សន នាង រាម នាង ជា លៅ ....១៣០០០៛

យាយ តា លៅ (ថ្នលច់ ចក) ....................១៥០០០៛

តា ជុុំ និង យាយ ន (ថ្នល់ចចក) ......១០០០០៛

ឧ.សិ មាស ហុន
ិ រពមទុំងកូនលៅ....... ១២០០០៛

តា វ ៉ាន និង តា គុំ ..............................១០០០០៛

តាម ស៊ាង យាយ រ ឹប ...........................១១០០០៛

ឧ.សិ សុឹម សុណា
ី
ត្ +សវមី+កូន ......១០០០០៛

ឧ.សិ នង ផន និងកូនលៅ.................... ១០០០០៛

ឧ.សិ សុំ បាត្់ និងកូនលៅ................. ១០០០០៛

ឧ.សិ មិញ សុំអត្និងសវមី................. ១០០០០៛

ឧ.សិ វ ិន .............................................៨០០០៛

យាយ សរ លមសិញ .............................១០០០០៛

ឧ.សិ ចវន ខុម និង កូនលៅ.................. ៦០០០៛

អនក ស្សី អ៊ាុំ ចាន់យា៉ា............................. ១០០០០៛

យាយ ហុន នាង ភាព (ថ្នល់ចចក)....... ៨០០០៛

អនកស្សី សនង ចាន់ លថ្ត្ ........................១០០០០៛

ោុំ សលវន (ថ្នល់ចចក) ........................៦០០០៛

ទយិកា ជា កកាដា+សវមី.................... ១០០០០៛

ឧ.ស ស្សី សឹដី .....................................៥០០០៛

ឧ.សិ ទន់............................................. ១០០០០៛

យាយ សុំ............................................ ៥០០០៛

តា វ៉ា ន់ និង យាយ វុន ............................៨០០០៛

យាយ លសឿម និង តា លឆង សង ថ្ង..៥០០០៛

ឃត្់ ផុន (ថ្នលរ់ ត្ង់) ...............................៨០០០៛

តាយ លខង និង យាយ យី.................... ៥០០០៛

យាយ លហៀប យាយ អ៊ាន់ យាយ ឆាត្ យាយ មុំ

យាយ ហម ..........................................៥០០០៛

...............................................................៨០០០៛

ឧ.សិ លៅ សរន
៉ាុ (ថ្នល់ចចក)................ ៥០០០៛

ឧ.សិ លនឿន (បញ្ចលគល) ........................៥០០០៛

យាយ ឡុំ ...........................................៥០០០៛

យាយ វន និង អុិត្.................................. ៥០០០៛

យាយ ផុន (រត្ពុំងថ្នល់) .....................៥០០០៛

យាយ វន និងតា អុិត្............................. ៥០០០៛

ឧ.សិ ស្សី ឡញ
ូ ...................................៥០០០៛

តា លន់ យាយ លរម ................................៥០០០៛

ឧ.សិ ភី បិច និងកូនលៅ....................... ៥០០០៛

ឧ.សិ គ ភាន់ (ភូមិថ្លម គល) ...................៥០០០៛

សន ដួង និង អុិត្ សុផល (ស្សី)........... ៥០០០៛

ឧ.សិ ផផ (រត្ពុំងរតាវ) ...........................៥០០០៛

ឧ.សិ ហួត្ ី ........................................៥០០០៛

លោក យាយ ថាន់................................. ៥០០០៛

កុមារ ី លពរជ បញ្ញា និង លពរជពិទូរយ .......៥០០០៛

ទយិកា ឆាយ សុមន់ និងសវមីរកុមនាង ល

ឧ.សិ អុំង ចក ោន .............................៥០០០៛

...............................................................៥០០០៛

ឧ.សិ ទូច តាុំង .....................................៥០០០៛

ឧ.សិ លថាង ប៊ាុនណាា............................... ៥០០០៛

ឧ.សិ លពញ លវឿន.................................. ៥០០០៛

ឧ.សិ សរា៉ា យ សុចខ ...............................៥០០០៛

ឧ.សិ យ៉ាន ...........................................៤០០០៛

ឧ.សិ តាុំង ហួយ.................................... ៥០០០៛

ឧ.សិ មុុំ សវងស................................... ៤០០០៛

ឧ.សិ ចាន់ ថ្ុន (ផារលដើមរកឡញ់)....... ៥០០០៛

៉ា

តា ផាន់ (ថ្នល់ចចក) .............................៤០០០៛

ឧ.សិ ថា នយ និង នាង សន ចាន់ណា ( រត្ពុំង

ឧ.សិ អុំ ជិន ឡយ............................. ៤០០០៛

រតាវ) ......................................................៥០០០៛

ឧ.សិ ចប៉ាន សរុ ុំ ................................. ៣០០០៛

យាយ អ៊ាន ( ភូមិថ្ល
ន ់ចចក ) ..................៥០០០៛

ឧ.សិ បួយ និង កូនលៅ........................ ៣០០០៛

លោក យាយ អន ..................................៣៥០០៛

យាយ ុំ.............................................. ១៥០០៛

ឧ.សិ លរៀម.............................................. ២០០០៛

លភាគ សុច
ិ (ថ្នល់ចចក) .........................៣០០០៛

ជន់ ត្ី (ភូមិលគល)................................. ៣០០០៛

តាមរយៈ ឧ

កា
ិ
តូច (វដតជីវិត) ឈៅរបទោះឡាង និងភូមិភា

ឧ.សិ វត្ លវឿន លៅលព ិចិនត្ុង……….៥៥០០០៛

ឯក ឧត្តម សុំវ៉ាន់ ឌីនិងលោកជុំទវជីមផោលលៅ

ឧ.ស ណាត្ ឧ.សិ ចសម ផននីកូនលៅ ភូមិបឹង….

ភនុំលពញ …………………………………………..៥០០០០៛

សឡន ផារលដើមគ ……………………….៥០០០០៛

ស្សស់ សុត្ី និងដាលឡង ចាន់ល

ឧ.ស លគៀល គុំ និង ឧ.សិ ស៊ាុ៊ុំ សក់ .៣០០០០៛

ឧ.សិ សួន យ៉ាន
ុ និង លោកពុកសួន ..៣០០០០៛

ឧ.សិ សុំង យ៉ាម
ុ និងកូនលៅ …………..២៥០០០៛

សិសស សោ វ ិឡល័យពងទឹក ……..១៨៥០០៛

សូរត្ សុខ គុំ ………………………………….២០០០០៛

មឹង ចាន់ រ ី រពមទុំងរគូសរ …………….១៥០០០៛

ផល ស្សីលៅ រពមទុំងបុរត្…………….. ២០០០០៛

កឹ វ ៉ាន ចាន់ ថ្ន ………………………………..១០០០០៛

ឧ.ស មា៉ា ត្់និងឧ.សិ រ ី និងអួន ឡយរា៉ា នីនិងកូវលម

លវ ៉ាង សល់ …………………………………………១០០០០៛

ទធី លភលើងលឆេះរលទេះ…………………………....... ១៥០០០៛

ស្សស់ លសភា …………………………………១០០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាូ នាង ឧ.ស ចសម ស៊ាុ៊ុំ និង លខៀវ យ៉ាង់….

ង៉ាយ លសភា ……………….…………………..១០០០០៛

………………………………………………………...១៥០០០៛

យន់ រ ីម និង ភរ ិយានិង អនកស្សី អ៊ាុង ចាន់លដា
ី ..

ឧ.ស មួង អន និងកង លសន ……………១០០០០៛

……………………………………………………….១០០០០៛

លោក វ៉ា ន សវ ី និង ចសន បុរត្ ………១០០០០៛

លៅ សរ ៉ាុ ……………………………………….១០០០០៛

សរ រត្នឆាយា ស ឡត្
ុ ……………………..១០០០០៛

លោក បាន គីរ ិវណ្ាអក
ន ស្សី លរឿងទូច.. ១០០០០៛

លោក សុទធ សុំអន និង ភរ ិយារពមទុំងបុរត្ ..

ឧ.សិ ជួ ខា ហួយរពមទុំងបុរត្+លៅ ..១០០០០៛

……………………………………………………….១០០០០៛

ឧ.សិ យូ សវ+សុខន រពមទុំងបុរត្.. ១០០០០៛

ឧ.សិ ភួន…………………………………………..១០០០០៛

ញាមមាចស់សចរ ៉ាន កមពជាលរកាម
……..១០០០០៛
ុ

ហុីម សណា
ត ប់ សុផលរពមទុំងបុរត្ .១០០០០៛

៉ា …….៤០០០០៛

លោក យូ កុំសន អនកស្សី បឹប+បុរត្.. ១០០០០៛

ឧ.ស ឯម ចឆម និងឧ.សិ លយឿន ………១០០០០៛

ឧ.សិ នឹម ……………………………………….១០០០០៛

ឧ.ស លៅ ពុក ឧ.សិ សុំង យិន ……….១០០០០៛

ឧ.សិ ភឹម លសដា ………………………....….១០០០០៛

ឧ.សិ មួង វណ្ា និងបអូន កមួយ ……………១០០០០៛

ឧ.សិ ទូច…………………………………….…. ១០០០០៛

ឧ.សិ ជាស្សី ឡឹម និងសវមីបុរត្…….. ១០០០០៛

ឧ.ស ចសម សុុំ ឧ.សិ លខៀវ យ៉ាង់ ……….១០០០០៛

ឧ.សិ វងស ស្សីលៅ និង ឧ.សិ វងស រពមបុរត្លៅ…

ឧ.សិ ជុុំ សមុុំ កមពជាលរកាម
……………..១០០០០៛
ុ

………………………………………………………...១០០០០៛

ឧ.សិ ខឹម អ៊ាូច ឧ.សិ អ៊ាុច តាល+បុរត្..១០០០០៛

លមៀច សុភាព តាលមម ……………………….១០០០០៛

ឧ.សិ នី លៅ វ៉ា ត្ គថា ………………………..៨០០០៛

ហុំ លរពឿន ………………………………………..១០០០០៛

ចនាន ណាវ ិន កូនលៅ ……………………………៨០០០៛

ល

៉ា សុភាព ល

៉ា ស្សី …………………………..៧០០០៛

ចសម ចាន់ សុ…
ី …………………………….…….៥០០០៛

ឧ.សិ ពិន កូនលៅ ……………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ជម ល

៉ា រពមបុរត្ ………………………៥០០០៛

លោក ចអម អនកស្សី លផង …………………….៥០០០៛

ឧ.សិ លឈៀង សក់ រពម ទុំងបុរត្ ……..៥០០០៛

ឧ.សិ យី ផាននី ……………………………………..៥០០០៛

ផជ សុភស័ត រពមទុំងបុរត្ …………………….៥០០០៛

ឱម មារ ិយា៉ា …………………………………………៥០០០៛

ឆន ស្សី ល័ក…
ខ …………………………………....៥០០០៛

ឧ.សិ រស់ សុខ លខង ……………………………៥០០០៛

ណ្ុល ផណ្ ស ………………………………....៥០០០៛

ឧ.សិ លៅ ស្សីទូច ស្សុកលកាេះ ុំ …………..៥០០០៛

បាន ចាន់ ណារ ី ………………………………....៥០០០៛

ចសម ហ៊ាួរ រពមទុំងបុរត្ ……………………..៥០០០៛

អនក ឡច សលួត្ ………………………………៥០០០៛

តា រពុំ យាយ វ៉ា ង……………………………….. ៥០០០៛

កាន សុភារា៉ា ………………………………….…..៥០០០៛

លៅ ផោល ……………………………………….….៥០០០៛

លោក អ៊ាុំ ភកតី …………………………………..….៥០០០៛

ឧ.ស អ៊ាុង គន និង ឧ.សិ នុត្ សុផល.. ៥០០០៛

ទិន សុខម……………………………………….... ៥០០០៛

យុត្ យាវ និងកូនលៅ ………………………….៥០០០៛

ថា ភាព …………………………………………..….៥០០០៛

លោក គង់ លលៀបនិងស្សីរបាក់ចុំលរ ើន …...៥០០០៛

ចកវ ស្សីណាក់ …………………………………....៥០០០៛

ឧ.សិ លថាង វ ៉ាន …………………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ឈឹម មាោ………………………….…. ៥០០០៛

ឧ.សិ រុ ុំ រពមទុំងកូនលៅ ……………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ឡង
ុ ទន់ កូនលៅ ………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ជួន ផុន វណ្ាៈ សយ លសើរ……….. ៥០០០៛

ត្ុ សុខ គួរ ……………………………………….…៥០០០៛

ឧ.ស ភន ឧ.សិ ង្កត្់ …………………………..៥០០០៛

ជួង លជាត្ …………………………………….……៥០០០៛

ឧ.សិសម
ិ ឡញ់ បុរត្……………………….. ៥០០០៛

ជួប សមិត្ត ………………………….…………….៥០០០៛

ជា សុំ បុរត្……………………………………..… .៥០០០៛

លោក រ ិន លថ្ង………………………….………. ៥០០០៛

លោក យាយ រ ិន …………………………..……៥០០០៛

សុក សន………………………………….………..៥០០០៛

លសឿន សុំ …………………………………….…….៥០០០៛

ឧ.សិ វ៉ា ន់ យ៉ាន លសៀមរាប…………………… ៥០០០៛

ឧ.សិ លអឿក ផល …………………………..…….៥០០០៛

ឃឹម សុំភី ……………………………………….….៥០០០៛

ឧ.សិ យាយ រ ីម …………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ យិន រា៉ា ត្់……………………………………. ៥០០០៛

អុល សុផារ ី ………………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ផលុង វណ្ាី …………………………………….៥០០០៛

អុល សុលខឿន ………………………………………៥០០០៛

ឧ.សិ លៅ សក់ នី ……………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ផប៉ា ………………………………….…………៥០០០៛

ឧ.ស សន ឧ.សិ រម
៉ាុ …………………..………៥០០០៛

ឧ.សិ គង់ សុខ លី និងភរ ិយា ……………..៥០០០៛

ចហម សុគុណ្ …………………………….……..៤០០០៛

ឌី ផាត្និងសវមី …………………………………៥០០០៛

ជួ ចាន់ បរមី

ផាត្ ស្សីស្សស់ ……………………………………៥០០០៛

ចប់…………………………………..…មួយវគគលទៀត្លហើយ

ន់ …………………………..…….៥០០០៛

តាមរយៈ ឧ

ក្ ឈេង (វដតជីវិត)ឈៅវតតរពហ្មរតន័

ឧ.សិ លី លួស និង ឧ.សិ លី វ៉ា ន់ ថ្ន..២០$
បភាត្ លមាម ទឹត្ ពុក និង សុំុំផណ្ ៧០០០០៛

ឆឹម ថ្ន និង ឆឹម សុខុន ………………………….២០$
ឧ.សិ លីវ គឹម លអង និងសវមី ហុងរពមទុំងបុរត្..

ឧ.សិ សួន មុុំ (លក់សបង់ចីវរ)ស្សី យន់………

……………………………………………………៥០០០០៛

…………………………………………..៤០០០០៛

គង់ សុខ ខុមនិង អុំង ផណ្ ហ៊ាងរពមទុំងបុរត្ ..

ឧ.ស ឈូករ ី ឧ.សិ ល

៉ា ជីមសមបិត្ិ២
ត ៥០០០៛

……………………………………………………៤០០០០៛

ឧ.សិ ស្សី ហ៊ាន់ ………………………២៥០០០៛

ឧ.សិ សួន ហ៊ាន និង បុរត្រពមទុំងលៅ ៣០០០០៛

ឧ.ស លឹម ហុក លម៉ាង ឧ.សិ ម៉ាក់ គឹម លីននិង

ឧ.សិ បិល បូរ ី រពមទុំងបអូននិងកមួយ ……២៥០០០៛

កូន…………………………………….. ២៥០០០៛

ឧ.សិ លហឿង ………………………………….២៥០០០៛

ឧ.សិ គួច ហ៊ាយ…………………….. ២៥០០០៛

រពហម សវ ី …………………………………..៣០០០០៛

ភិកុខ មា៉ា ប់ ផម៉ា ………………………….២០០០០៛

គុយ វ ិ រ ិយា កូន យឹម សុទធរ ី និង អុី ផល ២៥០០០៛

គុណ្មាចស់ ឌុល ពនលឺ ………………២០០០០៛

ឧ.សិ ប៊ាូ ខាវ នាង មាស សុំភី …………….២៥០០០៛

ឧ.សិ យូរ សខន…………………. ២០០០០៛

កុំរង ……………………………………………២០០០០៛

ឧ.សិ លលលក ច័នទ ឈរ ី និង ភរ ិយា.២០០០០៛

ឧ.សិ ជុុំ កុសល (ផារចាស់ ) ……………២០០០០៛

លមៀត្ ខាក់ វ ី …………………………២០០០០៛

ឧ.សិ ហួត្ យត្់ ហូ និងបអូនកូនស្សី …….២ ០០០០៛

បាន់ ចត្ន …………………………….២០០០០៛

លោក អ៊ាន ជីវ៉ា+ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្… ២០០០០៛

ឧ.សិ ពិន លសង គុណ្ ……………..២០០០០៛

ឧ.សិ ម៉ាន មឹក ………………………………..២០០០០៛

ឧ.សិ អនក ឌួង ……………………… ២០០០០៛

ឧ.សិ សម គង់ …………………………….២០០០០៛

ឧ.សិ មា៉ា ឃន់ និង លសង …………២០០០០៛

ឧ.សិ លលឿង ឡដា …………………………២០០០០៛

លោក អុឹម ចុំលរ ើននិងភរ ិយារពមទុំងបុរត្…..

ឧ.សិ ណ្ុប មុនី……………………………..២០០០០៛

…………………………………………..១៥០០០៛

ឧ.សិ ទួច តាុំង គឹម លហៀក ………………..១៥០០០៛

រពេះគុណ្ មាចស់ កិសន……………. ១០០០០៛

ឧ.សិ លៅ និងលោក វណ្ា លកឿន ………..១៥០០០៛

រពេះគុណ្ មាចស់ លយ៉ាន យូណា …..១០០០០៛

អនក ស្សី សួល ចត្ុោរពមទុំងបុរត្…… ១៥០០០៛

សុធា …………………………………..១០០០០៛

គុណ្មាចស់ ឆន ផឆ …………………………១០០០០៛

លោក លឡ ប៉ាូរា៉ាត្់និងភរ ិយាលៅ..១០០០០០៛

គុណ្មាចស់ ចប៉ាន សុវណ្ាមុនី……………… ១០០០០៛

នួន តារាវ ិចឆ័យ ………………………១០០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាុំ អុី …………………………………….១០០០០៛

លន គឹម ហ៊ាត្់ រពមទុំងបុរត្លៅ ..១០០០០៛

ឧ.សិ នាង សុឺ……………………………….. ១០០០០៛

ឧ.សិ នី ………………………………..១០០០០៛

ឧ.សិ ទឹម គវ……………………………….. ១០០០០៛

លសង វណ្ា សយ ………………….១០០០០៛

ឧ.ស លៅ គីម លសង ………………………..១០០០០៛

ឧ.ស សម ហូន និង ភរ ិយា ……..១០០០០៛

រពង សុី វ៉ា ន់ ចិន…………………………… ១០០០០៛

ឧ.សិ គង់ វណ្ានិង កូនលៅញាត្ិរពេះ ម៌ …..

រពង មុុំ រកូច ត្ឹម ឡម …………………….១០០០០៛

…………………………………………..១០០០០៛

លោក ផានីនិង ភរ ិយារពមទុំងបុរត្ ……១០០០០៛

ឧ.សិ វូ លសភា និងសវមី…………. ១០០០០៛

អនកស្សី លអង គឹម រ ិន ……………………….១០០០០៛

ឧ.សិ នីម សុីម ……………………..១០០០០៛

លោក សុឹម សយ ………………………… ១០០០០៛

ឧ.សិ យស និង សរុ ុំ កូនលៅ ……១០០០០៛

ឧ.សិ មួង ស រ ៉ាន ……………………………១០០០០៛

ឧ.សិ ទន់ លសរ ីរ ័ត្ន ឧ.សិទន់ មចរ ៉ាម ១០០០០៛

ឧ.សិ ចយ៉ាម ពិត្ណាា ………………………..១០០០០៛

ឧ.សិ ស៊ាង ណារា៉ា និងលោក មុត្សម័យរពម

អនកស្សី ចប៉ាន យក់ ………………………..…១០០០០៛

ទុំងបុរត្សវយបងគុំ …………………១០០០០៛

ឧ.សិ ស៊ាងណាលរ ៉ាត្កូន និងលៅ………….. ១០០០០៛

ឧ.សិ សម ផាន និង បុរត្ …………១០០០០៛

ឧ.សិ ស៊ាង ណារុន+ទឹមសុខនរពមទុំងបុរត្……….

ឧ.សិ មា៉ា សុំ តាមុល………………. ១០០០០៛

……………………………………………………១០០០០៛

ឧ.សិ មា៉ា ង្ក៉ា ត្ តា មុល …………….១០០០០៛

យុក យា៉ា ន …………………………………….១០០០០៛

ឧ.សិ ជុុំ ចសន ………………………. ១០០០០៛

ឧ.សិ កលឹប កាណារា៉ា ន់………………………. ១០០០០៛

ឧ.សិ លស គិម ណាក់……………. ១០០០០៛

ឧ.សិ គឹម សុថា ………………………………១០០០០៛

ឧ.សិ ចវ ៉ាន ពីសី ………………………១០០០០៛

ឧ.ស កឺត្ ឡច ឧ.សិ យីម វ ី និងឡងនិ
ង តារា……
ុ

ឧ.សិ សវយលណ្ភួងរពមទុំងបុរត្១០០០០៛
ឧ.សិ សួន មា៉ា នី ……………………..១០០០០៛

……………………………………………………១០០០០៛

ឧ.សិ តាយ របាងគ …………………..១០០០០៛

ឧ.សិ អុី លញា៉ា ប បអូន លទល ……………….១០០០០៛
ឧ.សិ ទីង ល័កន
ខ ិង ពូវុ ……………………១០០០០៛

រពប ប៉ាន……………………………. ១០០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាុ៊ុំ លគឿន និង អ៊ាុ៊ុំ សុំ …………………..១០០០០៛

លបឿន ប៊ាុន លថ្ង ………………………១០០០០៛

ឧ.សិ វ៉ា ត្ (លៅបា៉ា ប់ )……………………… ១០០០០៛

ឧ.សិ ឈឹម លភាគ …………………..១០០០០៛

ឧ.សិ វក សូ ថ្ន …………………………….១០០០០៛

ឡុំ ឡ និង ប៊ាូ ប៊ាី …………………១០០០០៛
ឧ.សិ ជូ ពីកូនលៅ …………………១០០០០៛

មា៉ា ហក និងយាយ ប៊ាិច ………….៩០០០០៛

អុី ភរក័………………………………………….១០០០០៛
គឹម សុីណា …………………………………..១០០០០៛
វ ី លវន …………………………………………..១០០០០៛

ឯកឧត្តម វ ៉ាន សុំង លវៀងនិង លោកជុំទវ…

សរ ភាព ……………………………………….១០០០០៛

………………………………………........៩០០០៛

លៅ គឹម ហួយ ……………………………….១០០០០៛

ឧ.សិ លប៉ាង មួយ……………………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ ស៊ាុន ចាន់ ថារ ី ……………………….១០០០០៛

ឧ.សិ លឌៀម ……………………………. ៥០០០៛

សមលណ្រ ហួន សូនី ………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ……………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ លៅ ………………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ខុន ……………………………..…៥០០០៛

លោក ត្ុង លឡង និង ភរ ិយា……………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ អុឹម សរ ៉ាន …………………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ ទូច ស្សី លី ………………………………៥០០០៛

ឧ.សិ ណាប់ សវុន………………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ ឈឺ លៅ …………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ មិត្ត ……………………………...៥០០០៛

សយ សុខ ណាវ ី ……………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ពិន ចាន់ នី …………………….៥០០០៛

ឧ.សិ លឆង លសង លី …………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ សុំ លីវ ……………………….…..៥០០០៛

ឧ.សិ លទព

ឧ.សិ លឹម សយ ……………………..៥០០០៛

ឧ.សិ លៅ ហគិច ផណ្ …………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ សុខុន ……………………………៥០០០៛

ឧ.សិ សឹម យ៉ាន………………………………. ៥០០០៛

លី លអង …………………………………៥០០០៛

ឧ.សិ លៅ ………………………………………..៥០០០៛

សុខ សុីណា …………………………..៥០០០៛

ឧ.ស គង់ លពឿន+ចរ ៉ាន កប …………………….៥០០០៛

យឹម លយើន ចកវនី ………………………៥០០០៛

ចកវ និង សវមី កូង រកសុំង …………………៥០០០៛

ីតា ………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ លឡក ផលលី…………………….. ៥០០០៛

លោក លប៉ាង និង ភរ ិយារពមទុំងបុរត្…….. ៥០០០៛

គុណ្ លគឿន ស្សុីម …………………….៥០០០៛

យាយ លលន ……………………………………៥០០០៛

លឹម គិត្ ទូច …………………………..៥០០០៛

អ៊ាុ៊ុំ ស្សី ……………………………………………៥០០០៛

មា៉ា សល ……………………………… ៥០០០៛

ឧ.សិ លសៀប លរៀម ………………………………៥០០០៛

ឧ.សិ លី ចិនាត ………………………… ៥០០០៛

លោក សុឹម សរ………………………………. ៥០០០៛

ឧ.សិ ស្សី លពរជ ………………………៥០០០៛

រត្នា …………………………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ជា លរ ៉ាន …………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ សត្ លៅ ………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ចបលក សរាុ…
ុំ …...................... ៥០០០៛

ឧ.សិ ផអ…………………………………………. ៥០០០៛

លឹម លទឿម ……………………………...៤០០០៛

លហង លទៀង ……………………………………..៥០០០៛

លៅ ស មូន …………………………..៣០០០៛

របិម សរុន …………………………………….៥០០០៛

ហ៊ាុប ឃលី និងភរ ិយា បុរត្ ……………..៥០០០៛

យុត្ លខមរា ……………………………………..៥០០០៛

គុណ្មាចស់ ចញ៉ាល របុញ …………….៥០០០៛

គុណ្មាចស់ យា៉ា ត្ ឡិច ………………………..៥០០០៛

តាមរយៈគណៈក្មមការ វតតរពោះនាង (វដតជីវិត) ឈៅឈសាោងក្ំពង់ធំ
ឧ.សិ ចហម លសៀប+ឧ.ស ហុី រពមទុំងបុរត្កូន

ញ៉ា វន លអនណ្ង ផា លអឿនណាយនួ១៥០០០៛

លៅ ចុំនួន…………………….. .........១០០០០០៛

ឧ.ស លី ប៊ាុន ស៊ា និង ឧ.សិ ស៊ាន គឹម ផហ….

ឧ.ស លអង ប៊ាុន ថាន់ +ឧ.សិ ម៉ាក់ គឹម លន់......

………………………………………………១០០០០៛

…………………………………..........….២០០០០៛

ឧ.ស លកឿន ឧ.សិ រន
៉ាុ …....................១០០០០៛

៉ាុ ……………………………......១០០០០៛
លហង វន

ឧ.ស លសៀង សុខុម….......................១០០០០៛

ឧ.សិ ទវ គឹម អ៊ាន …………………....១០០០០៛

ឧ.សិ ទវ គឹម អន និងកូនលៅ........ ១០០០០៛

ឧ.ស បា៉ា រទី ឧ.សិ គឹម យន់+បុរត្......១០០០០៛

លោក ោង លសង និង លង្ក៉ា លបង លបាេះ រពម....

ឧ.សិ យូ ប៊ាុន នន កូនលៅ………….... ១០០០០៛

នាងកូន….......................................១០០០០៛

ឧ.ស ង៉ាូយ លម៉ាង ោប ឧ.សិ លៅ លប៉ាងលហ៊ាង...

យន ផប សុម
ី …..............................១០០០០៛

…………………………………………......១០០០០៛

ឧ.សិ អុង ស៊ាង លី..................... ….១០០០០៛

លឹម ផឆ លហង+នាង ចសម សុំវណ្ាី..១០០០០៛

ឧ.ស សុំ លអឿន …............................១០០០០៛

ឧ.សិ គឹ វួច លង្ក៉ា ……………...……….១០០០០៛

ហ៊ាក ចស …......................................៧៥០០៛

ឧ.សិ ឌុច ោង………………....…….. ១០០០០៛

ឧ.ស អប យាយ យុន លយត្ នន ថ្ន លនឿន...

លោក លលន ហុង
ឺ ………………....…. ១០០០០៛

ត្ុងសីល យាយ លកា .........................៧០០០៛

ឧ.សិ

ី ហ៊ា …………………………......១០០០០៛

លអ លចក….........................................៦០០០៛

លពើន យីន យាយ លរនយាយ លៅ យាយ គ.....

លហឿន យា៉ា ន់....................................…៥៥០០៛

យាយ ហម ………………………….......៩០០០៛

ស៊ាន ហ៊ាន
ួ …...................................…៥០០០៛

លហឿន មត្……………………………....... ៦០០០៛

លសម លឆង…..................................…៥០០០៛

លរ ៉ាន លរ ៉ាត្ ………………………………….....៥០០០៛

ឧ.ស ឡូ នន…...................................៥០០០៛

លសៀវ ភា ………………………………......៥០០០៛

ឧ.សិ កន សត្..............................…៥០០០៛

លថ្ង សុឹម លី…………………………..... ៥០០០៛

ឧ.សិ លពជ ចន ឧ.ស សុខ ផល់ ….......៥០០០៛

លសៀប ធាង ផឡ……………………....… ៥០០០៛

លឹម លបា៉ា មា៉ា ច ……..........................…៥០០០៛

លោក ឆាយ ផហ និងអ៊ាង មុុំ ……...….៥០០០៛

ឧ.សិ ថាុំង លង …..............................៥០០០៛

ឧ.សិ ទិន និង ឧ.សិ ងីម សុលឃៀន ......៥០០០៛

ឧ.សិ ជឹង ហ៊ាង …...........................…៥០០០៛

ឧ.ស លអៀម អង ឧ.សិកុយ សុចា
ី ន់.... ៥០០០៛

ឧ.សិ លង្ក៉ា និង ឧ.សិ ប៉ាូ…..................…៥០០០៛

ឧ.ស អុឹម ឌន ………………………….....៥០០០៛

ឧ.សិ លី គឺម ហួរ …........................…៥០០០៛

សុំ លវ ៉ាត្ ………………………………….....៥០០០៛

ឧ.ស លហង អន ឧ.សិ លឹវ បូផា .....…៥០០០៛

ឧ.សិ សូត្ វត្…………………………..... ៥០០០៛

តារពឹង ហ៊ាក ….................................៥០០០៛

ហុន ហច……………………………....... ៥០០០៛

ឧ.សិ ភី …....................................……៥០០០៛

ពុត្ ល ឿន ……………………………....….៥០០០៛

ឧ.សិ លអង ប៉ាូ គុណ្ និងកូនលៅ.......... ៥០០០៛

គ………………………………………...... ៥០០០៛

យា៉ា ត្ ណ្ុមនិង ឌិន មា៉ា ក់ …...............៥០០០៛

ឧ.សិ លឹម លបា៉ា សួ ឧ.សិ លទៀង ……....៥០០០៛

ឧ.សិ លមឿន …....................................៥០០០៛

ឧ.សិ សវយ សត្ ……………………....៥០០០៛

លស គឹលឆង ….................................…៥០០០៛

ឧ.ស លបា៉ា ចាន់ ថ្ុល…………………..... ៥០០០៛

ឧ.ស សុំរន
ុ ឧ.ស គិន សុខ..............…៥០០០៛

ឧ.ស គន គឹម ស៊ាន ឧ.សិ ហ៊ាន គឹម ផថ្ ........

ឡយ ជា សុទធ គនាធ ….......................៥០០០៛

…………………………………………….....៥០០០៛

ឧ.សិ ត្ូ កឹម ហ៊ាត្ ............................…៥០០០៛

លខៀវ លសរភី …………………………......៥០០០៛

តា សុខ យាយ លហឿន ....................…៥០០០៛

ឧ.សិ បា៉ា ន សុំណាង+សវមីរពមកូន.....៥០០០៛

ឧ.សិ

ឧ.សិ ភាញ់ យា៉ា យ លហន…………….... ៤០០០៛

ឹង លម៉ាងលី+ឡក
ូ ដុក ............…៤០០០៛
យាយ មានោប ទវ និង លី ឡន…....៤០០០៛

យាយ លកឿន យាយ កាយ …………......៤០០០៛

លឆង ោច ហិន ជា….........................៤០០០៛

សន យស់……………………………..... ៤០០០៛

ស៊ា សង និង សិក លវន...................…៤០០០៛

បា៉ា យ ខាន និង យាយ ត្ …..............៤០០០៛

សយ សុំ និង សុំ លឈៀង…..................៤០០០៛

ឧ.សិ លហៀង ហក់ ………………....……៣៥០០៛

សិត្ ភាច និង ណាុំ រុ ុំ …......................៤០០០៛

ឧ.សិ មី លហឿន ……………………....…..៣៥០០៛

នី នូ និងបា៉ា ត្ លលង …........................៤០០០៛

យាយ ោត្ ………………………....…..៣៥០០៛

ហ៊ាង ចហល និង មា៉ា ន់ ម៉ាុន..............… ៤០០០៛

លសឿប ឈឹន

អ៊ា សុន
ី និង សក់ លសើន…................. ៤០០០៛

ន អ៊ាត្ ហ៊ាន ឡង….... ៣០០០៛

តាមរយៈ ឧ

កា
ិ ឈៅ (វដតជីវិត) ឈៅរ ុក្ រូ ទនិគម

ឧ.សិ ភិន ……………………………….២២០០០៛

ឧ.សិ លរន ………………………………..…២០០០០៛

ឧ.សិ លសម គឹម ហុង ………………២ ០០០០៛

លោក ផន រពមទុំង ………………….…២០០០០៛

ឧ.សិ នាង នី រា៉ា ន់ នាង លរ ើន នាង រ ៉ាម នាង........

ឧ.សិ យុន យាយ លខម យាយ យី អួន.១១០០០៛

លខម………………………………………..១១៥០០៛

លោក ហុង ផវ ៉ា …………………………….១០០០០៛

៉ាុ រន
ឧ.សិ អត្ វង
៉ាុ ………………………១០០០០៛

អនក ស្សី ហុក សុភី ……………………….១០០០០៛

ញា៉ា ញ់ មា៉ា ណ្ លខត្តរពេះវ ិហរ ……….១០០០០៛

ឧ.សិ ឃត្់ ផុន…………………………... ១០០០០៛

នាង លន់ …………………………………៧៥០០៛

យាយ វន ………………………………….១០០០០៛

តា វន់ យាយ ថ្ន ………………………..៥០០០៛

ឧ.ស លខង យី …………………………….១០០០០៛

យាយ ផម ………………………………….៥០០០៛

ឈានិងភរ ិយា…………………………… ១០០០០៛

ឃុយ យាយ សរ …………………………៥០០០៛

យាយ មិញ និង យាយ ខុំ ………………..៦០០០៛

សអត្ យាយ មុុំ…………………………… ៥០០០៛

យាយ ផូ…………………………………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ ទូចតាុំង ……………………………៥០០០៛

ឧ.សិ គន តា ឆីម ទឹប………………….. ៥០០០៛

គល់ ឆាត្ …………………………………..៥០០០៛

ភា សន ………………………………………៥០០០៛

លោក រ ៉ាម និងអនកស្សីសុភាន់ ………….៥០០០៛

យាយ ឡប ………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ គីម ហគច
ិ និងលឹម រ ិន …………….៥០០០៛

យាយ គិន យា៉ា កបងអត្ ……………………៥០០០៛

លឹម លសៀវ ឆិញនិង គឹមទូច ………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ លរ ៉ាម …………………………………….៥០០០៛

លោក ចសប លៅ សុភាន់រពមកូន…...៥០០០៛

ឧ.សិ មិន មុុំ ………………………………..៥០០០៛

ផាន់ លឆន និងភរ ិយា កូន ……………….៥០០០៛

ឧ.សិ លពរជអូនឧ.សិ លបង យុន …………៥០០០៛

ឧ.ស ភួង ភិន …………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ សួង រ ៉ាន និងឧ.សិ លភាគ លមើយ …..៥០០០៛

ស្ស៊ាុន ី និងភរ ិយារពមទុំងកូន……… ៥០០០៛

ឧ.សិ មួយ លឡង បាត្់ដុំបង ……………..៥០០០៛

ឧ.សិ ផផ …………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ យឹម គឹម លសង រពមទុំងបុរត្…….៥០០០៛

នាង អន …………………………………..៥០០០៛

ឧ.សិ ម៉ាន យាយ ខាន់ …………………….៥០០០៛

ឧ.សិ លរពឿន អន់ ……………………….៥០០០៛

អុិន រន
៉ាុ ……………………………………….៥០០០៛

ឧ.សិ ផល…………………………………..៥០០០៛

ឧ.ស លហង………………………………….. ៥០០០៛

ឧ.ស ផរ ……………………………………..៥០០០៛

ឧ.ស ខន…………………………………… ៥០០០៛

ី ចរ ៉ា ………………………………………… ៥០០០៛

ឧ.សិ វ ិន …………………………………….៥០០០៛

លោក ប៊ាិន បូ និងភរ ិយា រស់ ងិក……. ៥០០០៛

តា រ ៉ា យាយ ភី ………………………………៥០០០៛

ឧ.សិ នឹម នី………………………………. ៥០០០៛

ឧ.ស លឡង ម៉ាុម…………………………… ៥០០០៛

កញ្ញា លរឿម …………………………………៥០០០៛

ឈឹម យា់រ ី កូនៗបតី (ស្សុកអងគរជុុំ )………៥០០០៛

លោក ឈាន…………………………….. ៥០០០៛

ឧ.សិ លឡ ………………………………….៥០០០៛

យឹម ិមយាយ ចកវ យិន ……………….៥០០០៛

យាយ រ ិន និង ជាម………………………. ៤៥០០៛

សុុំ ចរចង ……………………………………៥០០០៛

លយ៉ាន រាម និង លនឿម ពូ ឡន…………… ៤០០០៛

យាយ ថាន់ លឆលឿម សទុម លអៀ ឈឺ លៅ .........

ឧ.សិ លសឿ យាយ ឡន់ លមម ឡន់ កញ្ញា លីន..

សូផាន់ ……………………………………...៤៥០០៛

…………………………………………………..៤០០០៛

នារ ី ឌី យាយ សួន យាយ លឈើន ……..៤៥០០៛

រស់ គង់ យាយ ឡម ……………………….៤០០០៛

មា៉ា ក់ សិម ជិត្ ……………………………..៤០០០៛

ឧ.សិ ៤ នាក់ និងយាយ ផឡ ……………..៤០០០៛

ឧ.សិ ៤ នាក់ ………………………………៤០០០៛

ដុេះ រា៉ា យ និង

ឧ.សិ នឹម លសឿម …………………………៤០០០៛

សុផល សុុំ បូស្សី ល

ី ឡយ……………………. ៤០០០៛
និងនារ ី យាយ ញាម.......

យាយ អង យាយ លឹម យាយ ណាន់ យាយ..

………………………………………………….៤០០០៛

ឡយ ……………………………………….៤០០០៛

លឈឿយ ថ្ម យាយ ចរ ៉ា ……………………៤០០០៛

ផន លលឿម ណារ ី លឆលឿម សុភួន ស៊ាន
ុ លមស …

៉ាុ …………………………….៤០០០៛
យាយ ប៉ាូនិង វន

………………………………………………..៤០០០៛

យាយ លជឿន យាយ លរននិងយាយតាច. ៤០០០៛

តា រ ី តា រុ ុំ តា ហង នារ ី បុក………….…៤០០០៛

យាយ ហម និងយាយ ផុន ……………….៤០០០៛

តា ផាន់ តា រុ ុំ តា ចក់ តា នី …………..៣៨០០៛

យាយ លនឿន យាយរា៉ា យ យាយទួច…… .៤០០០៛

នាង លយត្ តា គយ យាយ ត្ង……… ៣៣០០៛

យាយ ហង យាយ ល

យាយ អត្់ យាយ យាយ លផង មី…... ៣០០០៛

យាយថ្ន យាយផអនាងវ៉ា ន ញា៉ា ញ់ ……៤០០០៛

ឧ.សិ ណ្ុង ………………….…………….៣០០០៛

ប៉ាយ ផា កញ្ញា ចណ្ត្ ភាក់នារ ី រ ិត្ លពទយ កញ្ញ
ជ ចុំ

រមុុំ សុល ………………………………….៣០០០៛

បី ……………………………………………....៤០០០៛

លោក យាយ ោត្ ……………………..៣០០០៛

អុិម ជាក់ និង យាយ លរបើច ………………៣៥០០៛

គួន ថ្ន…………………………………….៣០០០៛

លោក បូ វ ិបុល និង មា៉ា ប់ ហវ…………. ៣៥០០៛

លហង ខាន់………………………………… ៣០០០៛

ញាន លណ្ឿន ……………………………..៣០០០៛

សម សង ……………………………….. ៥០០០៛

រួចមួយលទៀត្...........................................លហើយ

ឈ្មោះពុទឋបរ ិ ទ
័ មក្ពីទិ
ឧ.សិ លីដាអងគរ រពមទុំងសវមីកូន+ញាត្ិ ម៌....៥០$
ឧ.ស ហុឺ លបា៉ា លអង ឧ.សិ អ៊ាង ផោល ឧ.សិ លអង
មា៉ា រ ីណា រពមទុំងកូនលៅ................១៦០០០០៛
លញាម ជូរ លៅ កុំពង់កី ត

................ ១០០០០០៛

តាមរយឧ.សិ តាន់ គឹមរពម ដុំចដក.....៩០០០០៛
ឧ.សិ ហួរ ចាន់ ី .........................................២០$

អនករគូ ទឹម ញាញ់ អង្រងគង........... ៥០០០០៛
ឧ.សិ របាក់ ទីរពមទុំង កូនលៅ .........៥០០០០៛
ឧ,ស ជា លសង គុណ្ ឧ.សិ របាក់ ច័នទ ថាវ ី .. ១០$
ឧ.សិ ឈឹម មា៉ា + លោកជុំទវ មា៉ា រា៉ា ឌី...៥០០០០៛
ឧ.ស លជាគ ឌី និងភរ ិយា..................... ៤០០០០៛
លោក ទឹង ឡង+ឧបាសិ
កា វង់ ឃី+កូនលៅ
ុ

៉ា យាយចាន …….៤០០០៛

ឈផេងៗ

ឧ.សិ អួរ គឹម លបា៉ា រពមទុំងកូនលៅ..................១០០$
ឧ,សិ លី លី +សវមីរពមទុំងកូនលៅ .................៥០$
ឧ.សិ សុន និង កូនលៅ លៅតាុំងរកសុំង .១៨០០០០៛
ឧ.ស លភឿន និងកូនលៅ លៅតាុំងរកសុំង ៨០០០០៛

កញ្ញា ត្ូច ........................................................២០$
លោក ឥន មា៉ា រ ិន និង លោកស្សី លសក ស៊ាន
ុ ...
ប៉ាុន ី រពមទុំង បុរត្ .............................. ២០$
លញាម គី .............................................................៥០០០០
៛
ឧ.ស ផឆ និងភរ ិយា............................. ៤០០០០៛
ឧ.សិ គីម សួរ និងបុរត្........................ ៤០០០០៛
ឧ.សិ លរ ើន និងសវមីបុរត្ ......................៤០០០០៛

បនាទយស្សី ............................................៤០០០០៛

ឧ.សិ ផឡ ស៊ាយ
ុ ហ៊ារ និង ឧសិ លី គនោន.......

ឧ.សិ គី + សវមីរពមទុំងកូន......៤០០០០៛

........................................................៣០០០០៛

ឧ.សិ លី មួយ ហគច
ិ និង សវមី................... ១០$
ឧ.សិ លឆាម ប៉ាូយនិង លោកតា សរ លឆាម ភូមិ....
សោកុំលរ ើក ....................................៣៥០០០៛
ទយក ស លទវ ី+ឧសិ តាន់ គឹមរពម ..៣០០០០៛

លោក ចា វ ិចិរត្ និង អនកស្សី ផឡ គឹមពុន...........
រពមទុំងកូន ៣នាក់ .........................៣០០០០៛
លោក គង់ លម៉ាងរ ី និង អនកស្សី ផឡដារ ី រពមទុំង
កូន លហ គឹមយូ................................ ២៥០០០៛

ឧ.សិ គឹម ប៉ាុក និងបអូននិង កមួយ..........៣០០០០៛

អនកចូលតាម ឧសិ ផាន់ គឹមងន់..........២៥០០០៛

.........................................................២៥០០០៛

ឧ.សិ លហឿង គុំង រពមទុំងកូន+លៅ.. ២៥០០០៛

ឧ.សិ គឹម លសៀន និង សវមី រពមទុំង បុរត្

អនក មាតយ សរ សលរ ៉ាត្ លោក ប៉ាុន ី៊ា និង.....

ឧ.សិ ខាលស
ុំ មបត្តិ និងកូនលៅ ……...................៥$
ឧ.សិ សុំ សរ ិន+កូនលៅៗ.................. ២០០០០៛
ឧ,ស ទឹម និងអុិត្ ហ៊ាង ……………………......……….២០០០០៛
លោក ហុង ......................................២០០០០៛
វងស បូរ ីកា ……...................................២០០០០៛
ឧ.សិ លអ សុីនផឆ+ឧសិ ដួងកញ្ញា.......២០០០០៛

បងស្សី មុុំនិង សវមី និងកូន ......២០០០០៛
អនកស្សី ផឡ សុភាព និង សវមីរពមទុំង.....
ឧ.សិ នាន ស្សីលៅនិង លោក ជា សុផល...
និងជា លីមីង............................២០០០០៛
បង របុស សុខា លៅអចងវង

....២០០០០៛

ឧ.សិ អុឹង ឆម និងកូនលៅ ..........១០០០០៛
កញ្ញា ត្ុម .........................................១០០០០៛

អនកស្សី ប៊ាិន ស្សី ................................១០០០០៛
អនកស្សី ភាព .....................................១០០០០៛
ដួង ឌីណា ………………………............១០០០០៛

ឧ.សិ ល

៉ា វណ្ាឌី លៅ ុល ........១០០០០៛

ឧ.សិ លរន រពមទុំងបុរត្........... .១០០០០៛
លោក ជុុំ ពី ភូមិ ថ្នល់ចចក..,,,,,,...........១០០០០៛

កូនអឡ អលី ........................១០០០០៛
ឧសិ ស៊ាន ចកម …………………......….១០០០០៛

ឧ.សិ មី ឡ ..............................១០០០០៛
ផុង សូត្ និង ភរ ិយា ភូមិ របាដាក់……១០០០០៛

ឧ.សិ ប៊ាិល បូរ ី រពមទុំងបអន
ូ និង កមយ.២៥០០០៛
ួ

ឧ.សិ លប វួចហ៊ាង និងសវមី និងកូន..............៥$
កញ្ញា ជាទិត្ លីនី លៅស្សីទូច .....................៥$
អនកស្សី វុ

និងសវមី ...................................៥$

ឧ.សិ លឡ សុខា និងសវមី រពមទុំងកូន.......៥$
អនកស្សី មុុំ .........................................២០០០០៛
កញ្ញា គង់ ស៊ាកម៊ា.ី ............................ ២០០០០៛

ឧ.សិ ហក់ ស្សន់........................................ ៥$
ឧ.សិ ភាជ សុីនលនៀន និងរគួសរ................. ៥$
ជាង លយ ........................................២០០០០៛
អុុំ ចសន និង លឡន ...... ....................... ២០០០០៛
ឧ.សិ អ៊ាន កម ………….....................១៥០០០៛
ហួច ធា សិត្ ទ បុត្........................... ១០០០០៛
លោក តាន ចាន់ណាក់ និង ភរ ិយា.... ១០០០០៛
ជា សុ ខុម .............................................. ៥០០០៛
ឧបាសិកា ណាម បត្់ ............................៥០០០៛
អ៊ាន ឡត្់ ...............................................៥០០០៛
លឆង បុស .................................................៥០០០៛
ហួច សិត្ ទុំ បត្់................................... ៥០០០៛
វន់ យាយ ចម ទុំ បុត្........................... ៥០០០៛
លោក សួង ស៊ាន់ និង ភរ ិយា ...... ..............៥០០០
អីង គុណ្ (តាផត្)............. ........................៥០០០៛
កញ្ញា រុន ណារ ី ...................................៥០០០៛
លោក ងិន សូផលនិង កូកូរពម ....................
ស្សី ងិន មុុំ និង បុរត្ .............................៥០០០
ទុំងកូន...............................................៥០០០៛
លោក គី សុគុណ្ោក់និង បុរត្ ..........៥០០០៛

អនកស្សី អួន និង សវមី រពមទុំងបុរត្.១០០០០៛

លោក លខវ ិន លសភា ............................៥០០០៛

ឧ.សិ ឈុត្ សុមី ន ..................................១០០០០៛

ឧ.សិ កាចង៉ាត្ ចាន់ណា ........................៥០០០៛

ឧ.ស ផាត្ និង ឧ.សិ លរត្.................... ១០០០០៛
ឧបាសិកា លលលង គង៉ាូត្ ......................១០០០០៛
ឧបាសិកា ឈុត្ ស៊ាត្............................ ៥០០០៛
តា ទន់ ....................................................៥០០០៛
ឧបាសក ម៉ាួនលសង+ឧបាសិកា លុយគឹម៥០០០៛
លោក ន់ ឃន់ និង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្៥០០០៛
លោក អ៊ាុច គឹមង៉ាុយ+ភរ ិយារពមទុំងបុរត្៥០០០៛
លោក បិន បុក និង ភរ ិយា..................................៥០០០៛
លោក របម ទុយ និង ភរ ិយា .............................៥០០០៛
លោកស្សី ចាន់ ូ រពមទងបុរត្ ...................៥០០០៛
អ៊ានផឡ លអង រពមទុំងកូន .. ............................៥០០០៛
លោក យាយ ឡច.................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ថ្ុ សរ.................................................................
ី
៥០០០៛
ឧ.សិ បិ ចរ ៉ាម ...................................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ផម យុត្..............................................................៥០០០៛
ស បូរា៉ា ភនុំលពញ ……………………...........៥០០០៛
ស រដាា ភនុំលពញ ……………………..........៥០០០៛
ស វ ិសល ភនុំលពញ……………............... ៥០០០៛
ស ពិទូ ភនុំលពញ……………………............៥០០០៛
ឧ.សិ សុន ញាញ់ និង ឧសិ សុន ភ័រក...............
គង់ ផហ និង ហូរ សុីរបូ និងកូនលៅ..................
ភូមិ ដុំចដកថ្មី ………………………............៥០០០៛
ភូមិបុសស ……………………………..........៥០០០៛
ឧសិ រពេះ សុិប ភូមិដុំចដក ……..........…..៥០០០៛
លមសខិ ចប៉ានគឹមោត្ ដុំចដក ….........…៥០០០៛
ឧ.សិ តាន៉ា របន ដុំចដក ………….........…៥០០០៛
ឧ.សិ ឃិេះ ថានី និងកូន ដុំចដក …..........៥០០០៛
ស ឈ៉ាម
ុ និងឈុត្ កិច ដដ ……...........៥០០០៛
លោកតា ប៉ាុង ……………………..........….៥០០០៛

ម៉ាន យន់ .....................................................................៥០០០៛
ចកវ ចិនាតនិង ឧ.សិ រ ិន.......................................................៥០០០៛
ឧ.ស រស់ ណ្ុន.........................................................................៥០០០៛

ឧ.សិ អុិប ហូយ……………………...........៥០០០៛
ស ពិសិដ+
ា ផល សុរ ី មណ្ឌលគិរ ី ...........៥០០០៛
ឧ.សិ ទូច ឡចរ
ទ ថ្មី……............៥០០០៛
ូ ៉ាន ភូមិសឹង

ឧ.សិ អួន ផលលី និងមាតយ ………….........៥០០០៛
អន ភាន ………………………….............៥០០០៛
សុំ លីវ ភូមិសោកចនសង …….........….៥០០០៛
ឧ.សិ អូន និងអនកមាតយ …………...........៥០០០៛
តាន់ គឹមលហៀក តាភុល………….........…៥០០០៛
លសឿច លសៀប និងសវមី ………..............៥០០០៛
ឧ.សិ លអ លប៉ាងថ្ុង សវយដងគុំ….........….៥០០០៛
ឧ.ស លអង ហ៊ាម លកសរារាម…..............៥០០០៛
ឧ.សិ ហុីង ហត្ ភូមិខាន …………...........៥០០០៛
ប៉ាម សលរឿន តាភុល ……………............៥០០០៛
ឃួន ណាលរ ៉ាន……………….........……….. ៥០០០៛
ឧ.សិ លសឿន រពឹក តាភុល ....................៥០០០៛
ឧ.ស យូ ស៊ានថ្ិ និងឧសិ រា៊ា .ុំ .............៥០០០៛

ប៊ាឹក សុំអត្ សោកចនសង ..................៥០០០៛
ឧ.សិ សី រ ិន និង ឧសិ សី សរ ៉ាន......... ៥០០០៛
ឧ.សិ លឹម ហុកហុី និងកូនលៅ..............៥០០០៛
ភូមិតាភុល .........................................៥០០០៛
ឧ.សិ ហ៊ាុល ផាន់និង ហ៊ាល
ុ ផម..........១០០០០៛
ហយ សុភា សោកចនសង.................៥០០០៛
ឧ.សិ ម៉ាម ចនាា តាភុល.........................៥០០០៛
ឧ.សិ លឃឿន ពូន .................................៥០០០៛
ឧ.សិ សវយ សុលរឿន ...........................៥០០០៛
ឧ.សិ សុខ លអឿន និងកូនលៅ ................៥០០០៛
ឧ.សិ ណាប់ សវុន និងកូនលៅ.............៥០០០៛
ឧ.សិ ពិនចាន់នី និង សវមី ...................៥០០០៛
លភម ភាវ............................................. ៥០០០៛
ឧ.សិ អុិត្ លរឿម និងកូន ........................៥០០០៛
លៅ ជួប ..............................................៥០០០៛
ឧ.សិ លៅ គឹមសយ តាភុល................៥០០០៛
ឧ.សិ យិត្ និត្ តាភុល ........................៥០០០៛

លោករគូ គង់ ឆួម និង ភរ ិយា ...................................៥០០០៛

អុឹម សុណា
ី
ត្ និង មិត្ត សុំលអឿន.............៤០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាុន ចអម..............................................................................៥០០០៛

លរៀម រា៊ា ុំ ...............................................៣០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាន ចកម..........................................................................៥០០០៛

ឧ.សិ រា៉ា សុី .........................................៣០០០៛

ឧ.សិ លសឿន លពឿន...................................................................៥០០០៛

ឧ.សិ លរឿន និងកូនលៅ..........................៣០០០៛

ឧ.សិ លលង
ុំ លសឿ.........................................................................៥០០០៛

រពប សយ ......................................១៥០០០៛

លោកយាយ ចស....................................................................៥០០០៛

ឧ.សិ ផាន............................................២០០០៛

ឧ.សិ សវយ សុលខន ............................៥០០០៛

ឧសិ លហង ឡង តាភុល ....................១៥០០០៛

ឧ.សិ រស់ សុវណ្ា ................................៥០០០៛

ឧ.សិ លឹម លត្ឿម តាភុល......................២០០០៛

ឧ.សិ ល

៉ា សវ ីន តាភុល.......................៥០០០៛

ឧ.សិ ល

៉ា គឹមស៊ាន................ .............២០០០៛

ឧ.សិ ត្ុញ លនឿន ..................................៥០០០៛

ឧ.សិ យិន សុផល និងអនកស្សី ចិន ផោល..........

លញើង ោច......................................... ៥០០០៛

ឧ.សិ អុិន ស៊ាុម.....................................២០០០៛

ឧ.សិ ជា បា៉ា ត្ និងកូន តាភុល...............៥០០០៛

រពមទុំងបុរត្ សោកចនសង.......... ....៣០០០៛

ឧ.សិ លុំ សត្ និង រពុំ ន....................៤០០០៛

ឧ.សិ លឈៀក សុខា .............................២០០០៛

ឧ.សិ ជុុំ ផាន់ .......................................៤០០០៛

ឧ.សិ លអ ស៊ាុនផឆ+ភរ ិយា ……..............២០០០៛

ឧ.សិ មិត្ត សុំលអឿន ..............................៣០០០៛

ស រួន សទង
ឹ ថ្មី .....................................២០០០៛

ឧ.សិ ឡុង សលរឿន .............................៣០០០៛

យក់ លហៀម តាភុល............................. ២០០០៛

ឧ.សិ រាជ ភូមី……………........................................……….១០០០៛

តាមរយៈ ឧ

លោកយាយ ម៉ាួន .................................១០០០៛

កា
ិ
ឈឹម ឡាង

ឧបាសិកា ឈឹម ឡង រពមបុរត្និងកូ នលៅ ..៥០០០០៛

ឧ.សនិ ង ឧ.សិ វត្ត សិរ ីមងគល.............. ............៦៩៥០០៛

លោក សនត រ ិទធី +ភរ ិយាភូ មិអនលង់វ ិលរពមទុំងបុរត្

លោក អុឹង លប៉ា ហន់ និ ងអនកស្សី ថ្នឈីវគុណ្ រពម

......................................................................... ៣០០០០៛

ទុំងបុរត្........................................................៥០០០០៛

ឧបាសក លភម សុត្+ឧបាសិកា មិត្លត លឿម រពមបុរត្+កូ ន

ទយិកាណ្ លសៀង ល

លៅ .............................................................២០០០០៛

ឧបាសក សុត្ ស៊ាង់ +ភរយា
ិ
រពមទុំងបុរត្....១០០០០៛

លោក សួន ថ្ុល និ ងអនកស្សីគង់ សុីណាត្រពម ..........

ទយិកា លឹម លសភា+សវមី រពមទុំងបុរត្....១០០០០៛

ទុំងបុរត្+លៅ ..................................................២០០០០៛

លោក ឡូ ហវក+ឧបាសិ
កា យូ មា៉ា ច រពម........................
ុ

ឧបាសក លន់ ី +ភរយា
ិ រពមទុំងបុរត្+លៅភូ មិសពន

ង
៉ា រពម+បុរត្ ..............២០០០០៛

ទុំងបុរត្+លៅ ..................................................១០០០០៛

លតានត្................................................................ ២០០០០៛

លោក ហម សុំណាង +ទយិកា លសង សុគនាធរពម

លោក អ៊ា លឆង លីវ និ ងអនកស្សី អបរ ិននាថ្រពមទុំង

ទុំងបុរត្.......................................................... ១០០០០៛

បុរត្និងលៅ..................................................... ១០០០០៛

លោក ភិន ោង ហ៊ាុន +ទយិកា លសង ផោល........ រពម

លោក ប៊ាុន លហង+ទយិកា លសង

ទុំងបុរត្....................................... ...................១០០០០៛

សុគនធី រពមទុំងបុរត្

...................................................................១០០០០៛

លោក ហុិន សមុត្ +ទយិកា លសង រដាមុនី ន រពមទុំង

លោក ឈឺន រា៉ា +ទយិកា លសងផលលីរពមទុំងបុរត្

បុរត្ ..................................................................១០០០០៛

............................................... ...........................១០០០០៛

ឧបាសិកា រពុំ ឡុ រពមទុំងបុរត្+លៅកុំពង់កី.ត .១០០០០៛

តាមរយៈ ឱម សារ ូន ឈៅរលួ
ឧ.ស ធន់+ពុទប
ធ រ ិស័ទ ភូមិមម់ ញ......៦៥០០០៛

ពុទប
ធ រ ិស័ទចំាណុុះវតដ រក...................៥៣៩០០៛

ា ឈតងនិង យាយ ឈត្រពៀម..................១០០០០៛

ា ឈ ឿម និង យាយ ចាត..................១០០០០៛

ឧបាសិកា ឱម ស រន
៉ាូ សវមី+កូនដូចទវ.............

ឧ.សិ ចិន្ថដ...........................................៥០០០៛

ឧ.សិ សុខា + បអូរ + ក្េួយ .................១០០០០៛

...............................................................១០០០០៛
ឈោក្ រ ៉ង+ ឈោក្ រ ំា+ ឈោក្ ភាព និងភរ ិយា
............................................................៦៥០០៛
ឧ.សិ

ង
ួ

យ
ូ និងក្ូន......................៥០០០៛

ឧ.សិ ឈៅ សាវ ិរ និងក្ូន .....................៥០០០៛

ឧ.សិ រ ៉រ និងក្ូនឈៅ..............................៥០០០៛
ឧ.សិ ធិ និងក្ួន ..................................៥០០០៛
ឧ.សិ ខាន់ និងក្ូន ..............................៥០០០៛
ឧ.សិ

ន
ុ និងក្ួន ............................. ៥០០០៛

ឧ.ស ឈលៀម ឈឡ+ឧ.សិ ឈពជ ភន់ និងក្ូន
............................................................៥០០០៛
ឧ.សិ ដុំា+ឧ.សិ វន និងក្ួន ....................៥០០០៛
ឧ.ស បុន ធិន+ឧ.សិ នូ សួន និងក្ូន ... ៥០០០៛
ា ាយ+យាយ ឈលឿន និងក្ូន ...........៥០០០៛
ា ដចម ត្រពមទំាងក្ូន .........................៥០០០៛

យាយ ោន ត្រពមទំាងក្ូន.....................៥០០០៛
យាយ ឈ ឿន ត្រពមទំាងក្េួយ...................៥០០០៛

ទយក្ ព្ត+ទយិក ឈា និងក្ូន.......... ៥០០០៛
ទយិក គី វ ីរ និងក្ូន............................៥០០០៛
ឈោក្ ឈឆន ស្សីទូច .............................៥០០០៛
ត្រគូឈពទយ មន+ភរ ិយា និងក្ួន.................៥០០០៛
ទយិក ណាន+សាាមី និងក្ួន..............៥០០០៛
ទយិក ញាញ់ និងសាាមី......................៥០០០៛
ឈៅ និញ និងក្ូនឈៅ...........................៥០០០៛

ឈវឿន នួន ត្រពមទំាងក្ូន..........................៥០០០៛

ពុទប
ធ រ ិស័ទផារ រលួស......................២៧៦០០៛

ឧ.សិ ឈៅ កយ និងក្ូនឈៅ................៥០០០៛

ឧ.សិ ាំាង នី និងក្ូន...........................៥០០០៛
ឧ.សិ អាំាង ឈសរ ី និងសាាមី+ក្ួន....... .....៥០០០៛

ឧ.សិ សុវី ឈលឿន និងក្ូន......................៥០០០៛
ឧ.សិ តិត និងក្ូនឈៅ...........................៥០០០៛
ឧ.សិ ភុំា ឈយឿម និងក្ូនឈៅ...................៥០០០៛
ឧ.ស លីម សាម+ឧ.សិ ឈអាម សារូន និងក្ូន

...........................................................៥០០០៛
ឧ.ស ឆៃង+ទយិក ត្រតប់ និងក្ូន ..........៥០០០៛
យាយ នង + យាយ សុខ .....................៥០០០៛
យាយ វន់ ត្រពមទំាងក្ូន.........................៥០០០៛
យាយ

ន
ុ ត្រពមទំាងក្ូន......................៥០០០៛

យាយ ក រ ៉ម ត្រពមទំាងក្ូន....................៥០០០៛
ទយិក គង់+សាាមី និងក្ូន...................៥០០០៛
ឈោក្ ចាន់ បុនសុង និង គឹម ឈ

ឿន ....៥០០០៛

ឈោក្ ឃ្ៃង
ំា វ ិសាល+ភរ ិយា និងក្ូន.....៥០០០៛
ត្រគូ

ុិន + ឈុប ឧតារ ័តន .........................៥០០០៛

ទយិក ទុំា+សាាមី និងក្ូន ....................៥០០០៛
ម៉ វុន .................................................៥០០០៛
ដំាង....................................................៥០០០៛
ក្ុមរ ី ន្ថរ ី ............................................៥០០០៛

បុន ឈធឿន+ ីញ
ុ ូ ស +ឈដតន្ថរតី ............៥០០០៛

យាយ ឈលឿន+យាយ ោន+យាយ វ ឹង..៥០០០៛
យាយ ឈសៀប+យាយ ឡម+យាយ ព្ឡ+យាយ
ឈយ៉ត ..................................................៥០០០៛

យាយ ណាំា+យាយ វង+យាយ ទឹម.......៥០០០៛

យាយដសន យាយលី យាយធិន យាយឈលឿត

យាយដឡម+យាយ យន់+យាយ យា៉ ន.៥០០០៛

យាយរុន ............................................៥០០០៛

យាយ ណាន់+យាយ ហាប+យាយ វន់. ៥០០០៛

យាយ រ ៉ន យាយ ថង ា ថង ា ពង ឧ.ស ធន់

យាយ ហាក្់ .. .....................................៥០០០៛

...........................................................៥០០០៛

ា វ៉ ន់ + ឈោក្ វ ិញ.............................៥០០០៛

តាមរយៈ ឧ

ទយិកា ឆម+កូនថ្នល់រត្ង់..................... ៥០០០៛
ឧបាសិកា ឡញ់ .....................................៥០០០៛

កា
ិ
ឈោង ឈៅ និងឧ

កា
ិ
ឈបង យន់ ឈៅដំដដក្

លោក គុយ ផកហ៊ាត្+ឧ.សិ យូ សខុន.២៥០០០៛

ឧ.សិ អឹង គឹម ហួយ........................... ៣០០០០៛

ឧ.សិ លន់ ណ្ន ទយក លយសមបត្តិកូនលៅ

លសឿ +ភរ ិយាស្សីសួរ............................ ២៥០០០៛

...............................................................២៥០០០៛

លោករបុញនិងយាយលយនរពុញ+ស្សីលយន

ឧបាសក រ ី កូនលៅភូមិចុំបីពុទប
ធ រ ិសទធ .១៦០០០៛

..............................................................២៣០០០៛

មិន លម៉ាង អ៊ាន់+ខាត្់សយា
ុី ៉ា ន+កូនអ៊ាន់ថាន+អ៊ាន់ស

តា ឡុង យាយ ល

លិណា ភូមិទុំនប់ថ្ីឃ
ម ុុំរត្ពុំងរបាសទ

ភ
៉ា ូមិ ចុំលនេះ............. ១២០០០៛

សុខគ +សុជាត្ី ភូមិទុំនប់ថ្ី.ម ...............១៥០០០៛

...............................................................២៥០០០៛

លោកយាយ ន +កូនលៅ.................. ១០០០០៛

លោក រ ិម សរ ឺន+ភរ ិយាខាត្់សុផលរពងទុំង

មុយ សុថាននិងភរ ិយា ថាចុំបា៉ា ទុំនប់ថ្ីម

កូន ភូមិទុំនប់ថ្ី ម ស្សុករត្ពង់របាសទ ២០០០០៛

...............................................................១៥០០០៛

លោក រា៉ា ចយម តាសរ ី+យាយលរឿន+បុរត្

សុំ សូណានិង គង់សរា់ ត្់និងបុរត្ យាយ អូននិង

...............................................................១៥៥០០៛

សវមី ភូមិទុំនប់ថ្ី.ម ...........................១៥០០០៛

ឃី មុុំ លគកឆលក..................................... ១០០០០៛

លោក សរ ិន និងភរ ិយាជួយ បុណ្យ ..១០០០០៛

លោក លបៀត្និង................................... ១០០០០៛

លោក ហុីង និងភរ ិយារពមទុំងបុរត្ជួយបុណ្យ

លោក ពូ ល

៉ា និង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្ ៥០០០៛

..............................................................១០០០០៛

លីម ពិសិទ+
ធ ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្.......១០០០០៛

លោក លរ ៉ាត្ និងភរ ិយា............................. ៥០០០៛

សុំសរ ី រដា យាយ ចិន ទុំនប់ថ្ុំម ............១០០០០៛

ប៉ាក់+ភរ ិយា ..............................................៥០០០៛

ជាង លពញ និងភរ ិយា.......................... ១០០០០៛

អ៊ា ចាន់ ណារ ី ......................................១០០០០៛

លកន ភា ...................................................៥០០០៛

តា របុញ+យាយ យាន ..........................៥០០០៛

អនកស្សី សិម មា៉ា ន................................ ១០០០០៛

យាយ ភត្់+យាយ លវៀន+យាយ ស៊ាម...............

សួ ហន់............................................... ១០០០០៛

យាយ ភន់............................................... ៦០០០៛

ពឹង ហូន+ភរ ិយារពមទុំងបុរត្ ភូមិផស្សរបង

ទយី អិន សរា៉ា ត្់ ភូមិ រពីង ...................៥៦០០៛

..................................................................៧៥០០៛

ឧបាសក បិន វុន ភរ ិយាកូន................... ៥០០០៛

ឧបាសិកា លៅ ហ៊ាន ...............................៥០០០៛

ឧបាសិកា ោប ......................................៥០០០៛

ឧបាសិកា អុឹម ឧបាសិកា លរត្ ................៥០០០៛

ល ឿន លឡម............................................ ៥០០០៛

ឧបាសិកា ឡត្ ទុំងបុរត្ .......................៥០០០៛

រពុំ លពង ភូមិ ភលង .....................................៥០០០៛

លលង
ុំ យិន ...............................................៥០០០៛

ឧបាសិកា ឈន មា៉ា ភូមិ ផលុង ..................៥០០០៛

ឧបាសិកា លដៀប លហឿង ..........................៥០០០៛

លោក ឆី រ ិត្+កូន ភូមិមាត្់ខាល................. ៥០០០៛

ឧបាសក កឹម មួយ.................................. ៥០០០៛

ស៊ាុយ គន រពមទុំងបុរត្ .......................៥០០០៛

លីម សុភ័ង្រត្ត+យីម ផលលី +លីម សីហ....៥០០០៛

លោក លសឿន ផាទុំនុប ខនុរ+.................. ៥០០០៛

ស៊ាន គឹម សន់ ........................................៥០០០៛

ឡុំង សុជាត្ិ+ផម៉ាសផ
ុ ល........................ ៥០០០៛

ល ង +ភរ ិយារពមទុំងបុរត្..................... ៥០០០៛

សលរ ៉ាត្ មី មឹសក
ុ បាយ.......................... ៥០០០៛

ពឹង ល

រន
៉ាុ ចនធី .....................................................៥០០០៛

+
៉ា សវមី រពមទុំងបុរត្រួម ភូមិចស្សរបង

.................................................................៥០០០៛

ចសន លសឿន+ភរ ិយា រពមទុំងកូន ........៥០០០៛

សូរត្ គយ+ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្ ...........៥០០០៛

លោក លឌឿន +យាយ យន់..................... ៥០០០៛

លឹម យា៉ា ន់ ...............................................៥០០០៛

ឧបាសិកា ហឹម លជឿន ភរ ិយា កូន............៥០០០៛

ឧបាសិកា លឡម ស្សួយ បា៉ា គត្់............ ៥០០០៛

ចាន់ មុុំ..................................................... ៥០០០៛

ឧបាសិកា យា៉ា យ រចិច ............................៥០០០៛

ឈឹម ផឡ ភូមិ ផលុង.................................. ៥០០០៛

ឧបាសក ទ មួន..................................... ៤០០០៛

ឧបាសិកា លឌឿន សលរឿង រកបីលរៀល..... ៤៧០០៛

របាក់ នឹម ភូមិ សុំលរាង ុំ........................ ៣០០០៛

ឧបាសិកា តាប ចវន កូនលៅ................... ៥០០០៛

ឧបាសិក លឹម លអឿន.............................. ៣០០០៛

ឧ.សិ លលលក ងុច .....................................៥០០០៛

ឧបាសិកា នី លពរជ ភូមិមាត្់ខាល ..............៣០០០៛

ឧ.សិ លវ ើន .................................................៥០០០៛

លោក រ ុំ លហ ភូមិលគក ឆលង .....................៤០០០៛

ឧ.ស ទិត្ ឌត្់ ឧ.សិ លី គុណ្ កូន +លៅ ៥០០០៛

ឧបាសិកា ណា +លោកសុង ភរ ិយាលី..៣០០០៛

ចាន់ មុុំ និង សវមី ....................................៥០០០៛

លោក អ៊ាន លហ៊ា ....................................៣០០០៛

លលុំ យិន.................................................. ៥០០០៛

ឧបាសិកា ញ៉ា កូនលៅ .............................៣០០០៛

យាយ ញឺម លគត្ ដណ្ូត ង..................... ៣០០០៛

ឧបាសិកាលសម ត្ុត្ កូនលៅ................. ៣០០០៛
ខនូត្ ម៉ាូវ +ភរ ិយារពមទុំងបុរត្.................៣០០០៛

តាមរយៈ ឧ

កា
ិ

ឃុំ ក្ំពង់ចន
ិ ឈជើងរ
ពុទប
ធ រ ិស័ទ វត្ត ខណ្ឌសរ…៩២០០០៛
លោក យាយ ចាន់ និង យាយ រ ិន ពុងណាច់
និង បង ស្សីអូន …….......................៣៥០០០៛
លកង លីម ,លមឿន ណាញ់, អុល ញឹង , កាន លសរ ី
និង មល ញិត្ សរុប................១៥០០០៛
កញ្ញា ឆាុំ សីណាត្ ភូមិលតានត្ ឃុុំ កុំពង់ចិន
លជើងស្សុក.លសទងកុំពង់ ុំ ……………..១០០០០៛
៉ាូ ុកផុន និង លសងហ៊ាង ….............…១០០០០៛
វគ
លោកយាយ

ឹមរពមទុំងញាត្ិ..........៧០០០៛

មី សុជា ………....................................៥០០០៛

រពុំ សរ ិន ភូមិទុំនុប លខាន ........................៣០០០៛
បអូន ពនលក ភរ ិយាកូន ..............................៣០០០៛

ណា
ីុ
ត ឈៅវតត ខណឌសារ
ក្
ុ ឈសាោង ឈខតត ក្ំពង់ធំ
លោកយាយ សឹង លហឿង….................២០០០០៛
លោកតា ស និង យាយ ន ភូមិ អូដូង ឃុុំ
មារកង.............................................២០០០០៛
រពិន រា៉ា ន់ និង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្ ភូមិ លតានត្ ឃុុំ
កុំពង់ ចិនលជើង ស្សុកសទង
ូ កុំពង់ ុំ…...១៤០០០៛
លី សន លីង និង ខុន លសងហី..........១០០០០៛

អួមិន និង ចាន់រទ..............................១០០០០៛
ោត្ភារុន និង ោប .......................…៧០០០៛
ឧ.សិ ឆាយ លសឿន និង សន សុមុនី.ន .....៥០០០៛
អ៊ានផថ្ …….......................................…៥០០០៛

លពរជ ថាន់នី.......................................៥០០០៛

ឧ សិ ម៉ាូន សវ ី រពមទុំងកូន……............៥០០០៛

លៅ សុជាត្ិ ..................................…៥០០០៛

រ ឹម ល

នី លឆងណាន និង ឧ.សិ លចង យន.......៥០០០៛

លហង ទិត្ និង ភរ ិយា ហ៊ាន
ុ បុបាផរ ភូមិ ចក ឃុុំកុំពង់

ឧ.សិ ប៉ាូច នាង ភូមិចក........................៥០០០៛

ចិនលជើងស្សុក លសទង កុំពង់ ុំ........៥០០០៛

លដាក ីរ ៉ាូ និង ភរ ិយា ពិន និន ភូមិ កុំពង់ចិន

ថា៉ា ញ លភ និង ភរ ិយា ពិន នឹន ភូមិចក កុំពង់ ុំ

ត្បូង.................................................. ៥០០០៛

............................................................៥០០០៛

តាមរយៈ ឧ

៉ា ……….......................................៥០០០៛

ី ត
កា
ិ គង់ ឈៅ (វដតជវ
ិ ) ឈៅភូមិខ្នន

ឧ.សិ គង់ អុី និ ងរកុមរគួសរភូ មិខានរ............៣០០០០៛
ឧ.សិ គង់ អ៊ាុ ន ………………………………………….៥$

ឧ.សិ គង់ អុី ……………………………………......…២០០០០៛

ឧ.សិ គង់ លអឿម ………………………………….២០០០៛

ឧ.សិ គង់ លៅនិ ង សវមី រពមទុំងកូ ន……….....៤០០០០៛

ឧ.សិ គុណ្ ហុកគីនិងសវមី..............១០០០០៛

ឧ.សិ វ៉ា ន់ អ៊ាននិង កូន.........................៥០០០០៛

កញ្ញា សង់ គនាធ.......................................១០$

នាង គង់ នារត្ីនិងសវមីរពមទុំងបុរត្២០០០០៛

ទយក សរ សឹមរា៉ា និង គង់ មា៉ា ស់រពមទុំងបុរត្

សុខ សិរ ីនិង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្ .....២០០០០៛

........................................................២៥០០០៛

នាង គុជ

នាង ពយ សចអ និងសវមី……………២០០០០៛

ឧសិ ទូច ត្ង រពមទុំងកូប.................២០០០០៛

ីតានិង សវមីរពមទុំងបុរត្២០០០០៛

លោក ស៊ាន់ និង អនកស្សីហូន.............២០០០០៛

នាង លយឿន និងសវមី ផា....................២០០០០៛

នាង ផាន់ ផល់ និង សវមី .................២០០០០៛

ឧ.សិ គង់ លន់ ..................................១០០០០៛

ឧ.សិ សរ ........................................២០០០០៛

ឧ.សិ គង់ អួន ....................................២០០០០៛

នាង លយឿនលចក...............................១០០០០៛

កញ្ញា ឆាយ សុធាវ ី និង សុរសី............១០០០០៛

លោក លទព របសិទធ និង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្

នាង លពក ស្សី និង សវមី....................១០០០០៛

………………………………………………១៥០០០៛

ឧ.សិ សួយ សវ ័ន និង សវមី................៥០០០៛

នាង

ិម សរ ៉ាង់ និងសវមី .................១០០០០៛

ឧ.សិ អ៊ាុ៊ុំ ខុន និង អ៊ាុ៊ុំ សន...................១០០០០៛

នាង ហ៊ាុន ហ៊ាក់ និង កូន....................១០០០០៛
លោកស្សី ដុំ ញិក រពមទុំងកូន

១០០០០៛

លោក លឹម លិន និង ភរ ិយា រពមទុំងបុរត្

ឧ.សិ នា លឹម .......................................៥០០០៛

.......................................................១០០០០៛

នាង លហ ហួរ និងសវមី........................៥០០០៛

នាង ទុុំ សុភា និង សវមី រពមទុំងកូន.៥០០០៛

ឧសិ មូវ ល

........................................៥០០០៛

នាង ចឆ ភា.........................................៥០០០៛

ឧ.សិ វយ ចប៉ាត្ និង ផាន លផង ............៥០០០៛

នាង ហុឺ សីវ ......................................៥០០០៛

លោក យាយ ណ្យ............................៥០០០៛

តាមរយៈ ឧបាសិកា ឡុង សារិន និង ឧបាសិកា ណុប សាររឿន រៅ ទឹក វឹល
ទយិក ឈសឿម សាមន + ទយិក ភៃុក្ គឹមលី

ឧ.សិ ណុប សាឈរឿន និងក្ូនឈៅ ........៣៥០០០៛

ឧ.ស ា ពុំា ................................... ១៦០០០៛

ឧ.សិ ទន់ + ឧ.សិ ទួន ស្សីលក្
័ ខ ........១៥០០០៛

......................................................២០០០០៛
ឈោក្ អាង

ូន + ភរ ិយា ចាន់ សារន
៉ូ ........... .

ឈោក្ យុត វុតធា + ឡង សាឈរឿយ.....២០០០០៛
ក្
ន ស្សី វងស ន្ថង ...............................១០០០០៛

.......................................................១៥០០០៛

ឧ.សិ ត្រក្ូច នី ....................................១០០០០៛

ឈោក្ អាង សាឈមត ...................... ១០០០០៛

ឧ.សិ ឈយឿន ាន់ និង ក្ូនឈៅ........... ១០០០០៛

ឈឃឿរ ឈរឿម.....................................១០០០០៛

ឧ.សិ

ឈោក្ត្រគូអាចារយ ឃន់.......................១០០០០៛

ឧ.សិ ឈរ ើន............................................. ៥០០០៛

ឧ.ស កក្់ ប៉ុនឈឈឿ .....................១០០០០៛

ពនៃក្................................................... ៥០០០៛

ឧ.ស ផាត ឈភឿត + ឧ.សិ ឈឆាម ឈសឿម

ហាន................................................... ៥០០០៛

ា ឈឈឿយ...................................១០០០០៛

ឧ.សិ វ៉ ន់

ា ធីវ.............................................១០០០០៛

ឧ.សិ ត្រពឹម គួ+សាាមីត្រពមទំាងក្ូនឈៅ..... ៥០០០៛

ឈោង ត្របន.........................................៦០០០៛

ឧ.សិ ព្ផ សុភាន់ និងក្ូនឈៅ .................៥០០០៛

យាយ ឈភៃឿន + យាយ ឈ

ទយិក ព្ផ ត្រចឹប ..................................៥០០០៛

.......................................................១០០០០៛

សល់ សុផាណា..............................១០០០០៛
.................៦០០០៛

យាយ ឈសឿយ + យាយ ឈយឿត + យាយ ឈធឿម

..........................................................៦០០០៛

ុិប ...........................................៥០០០៛

យុវជន ឈៅ.......................................... ៥០០០៛

ឧ.សិ

ំា ឈ

ន
ុ និងក្ូនឈៅ.................... ៥០០០៛
ឿម និងក្ូនឈៅ.................... ៥០០០៛

ទយិក ចនទ ត្របសិទធ ............................៥០០០៛
ឈោក្ ដ

ម ហាន និង ភរ ិយា............១០០០០៛

យាយ ឈជឿន + យាយ សុត.................៦៥០០៛

ក្
ន ស្សី ឈរ ើន.......................................១០០០០៛

យាយ សាប .................................... ៥០០០៛

ឧ.សិ ឡម យុន ត្រពមទំាងបុត្រត + ឈៅ. ១០០០០៛

យាយ ឈា៉ ង .....................................៥០០០៛

យាយ ផាត់ ..................................... ១០០០០៛

យាយ ឈន់ .....................................៥០០០៛
យាយ ឈតឿន .....................................៥០០០៛
យាយ ឈភៃឿន .....................................៥០០០៛

ឧ.ស សូ ឈវឿន + ឈ ឿង ឈលៀវ..............១០០០០៛
ក្
ន ស្សី ឈតឿ ឈ

.៉ ...............................១០០០០៛

ន់ លិស + ឈោក្ ជា និងភរ ិយា ..........៦០០០៛

ា ជុន .............................................៥០០០៛

យាយ ឈយឿន + យាយ យន់..................៦០០០៛

ា ជាក្់ ........................................... ៥០០០៛

យាយ សយ+យាយ ផន+យាយ ផា .....៦០០០៛

ឧ.សិ បុស ឈសៀវ ...............................៥០០០៛

យាយ ហាត........................................៥០០០៛

ឧ.សិ ផាត សមបតដិ.............................៥០០០៛

យាយ រ ៉ប............................................៥០០០៛

ឧ.សិ ោក្់ ឈលៀង.............................៥០០០៛

យាយ ឈ

ឧ.ស វន ជា ......................................៥០០០៛

យាយ សាច់+យាយ វន់+យាយ យត់....៥០០០៛

៉ ..........................................៥០០០៛

ឧ.សិ យឺន មុំា ....................................៥០០០៛

យាយ ឈធឿន........................................៥០០០៛

ទយិក ឈ

ឿស ព្ល ........................ ៥០០០៛

យាយ ឃ លុយ...................................៥០០០៛

ទយិក ឡង សារ ីន .........................៥០០០៛

ា វ៉ ន់ ...............................................៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ឡង សាឈរ ៉ន..........................៥០០០៛

ឧ.សិ ត្រពួន ..........................................៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ឈជៀម សុឹម + សាាមី + បុត្រត.....៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ភាន់ សាឡាត់ .........................៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ដសម ឈសឿត..........................៥០០០៛
ឈោក្ ដ

មឈ

ន + ភរ ិយា ...............៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ផាៃង
ំា ទុំា ....................................៥០០០៛

ន + ភរ ិយា + បុត្រត....................៥០០០៛

ឈោក្ ឡង
ុ ឈលឿន + ភរ ិយា..................៥០០០៛

ឈោក្ ហាក្់ សមបតដិ ..........................៥០០០៛
ូរ

ទយិក ផុង សុខ ...............................៥០០០៛

អាង ណារស
៉ូ .....................................៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ឈលង យា៉ + សាាមី + បុត្រត.........៥០០០៛
ក្
ន ស្សី គឹម សុភាព. ឈ

(ម័យ)...........៥០០០៛

ផាត ឈភឿយ........................................៥០០០៛

ឈជឿម សុណា
ី
ក្់ + ឈជឿម សុណា
ី
ន .........៥០០០៛

ឧ.សិ ត្រក្ូច ណាវ................................៥០០០៛

ឈជឿម សុណា
ី
........................................៥០០០៛

ឧ.សិ ចាន់ សារុន .............................៥០០០៛

ឈភឿត គាត ...........................................៥០០០៛

ឧ.សិ ភិន

ុន ...................................៥០០០៛

ផាត ឈភឿយ ......................................... ៥០០០៛

ុប ...............................៥០០០៛

ក្
ន ស្សី ហាស់ វត................................៤០០០៛

ុប ............................៥០០០៛

ឧ.សិ ដក្វ ឈឃឿន ................................ ៤០០០៛

ឧ.សិ ឆន ឈដៀប ................................៥០០០៛
ឧ.សិ ឈធឿន
ទយិក សុឹម
ទយិក ឈ

អាង ណារស
៉ូ ......................................៛៥០០០.

ឿល លឹក្ ........................៥០០០៛

តាមរយៈ ឧបាសិកា រៅ )បោគ រញ្ល (
សាមឈណរ ភួង កឡំា ត្រពមទំាងឈញាម+យាយ ឈនឿង+

ឈោក្ាធី+

យាយ យុន + យាយ តុំា រូមគានទំាង ស់......២៥០០០៛

....................................................................២០៥០០៛

បឹ ប ន្ថងព្ឡ..............................................២០០០០៛
យាយ

ួន់..............................................១០០០០៛

យាយ រ៉ យ.................................................៦០០០៛
ភិ ក្ុខ ឈសាម តុល...........................................៥០០០៛
សាមឈណរ ឈម៉ វ ី.........................................៥០០០៛
សាមឈណរ ឈ

៉ ឈសន...................................៥០០០៛

សាមឈណរ ឡន ឈលើយ................................៥០០០៛

នក្ស្សី ថុល+រួមយាយឈបត្របវ៉ ល៥ន្ថក្់

ឈោក្ ឈជៀប ក្ុប +

ក្
ន ស្សី ខាន់..................១៥០០០៛

សួនស្សី លក្ខណ៍.........................................១០០០០៛
សាមឈណរ សិត ឈសៀង + ឈញាម ឡុន និងញាតិធ
ដ ម

......................................................................៦៥០០៛
ឈពក្ + ខន ត្រពមទំាងបុត្រត................................៦០០០៛
ភិ ក្ុខ ឈត្រពឿន សាក្់............................................៥០០០៛
សាមឈណរ ឈខន ឈខៀវ.....................................៥០០០៛

សាមឈណរ សិត ឈសៀង................................៥០០០៛

សាមឈណរ ឈខន ខាន.....................................៥០០០៛

សាមឈណរ សិត ឈសៀង +ឧ.ស ឃុយ ស+ទយក្ សី

សាមឈណរ ឡន ឡង.....................................៥០០០៛

សិត ............................................................៥០០០៛

សាមឈណរ ម៉ុន ឈម៉ត.......................................៥០០០៛

យាយ ណា.................................................៥០០០៛

ឧ.សិ ខាត......................................................៥០០០៛

នី ន្ថងហាត.................................................៥០០០៛

យាយ ខាត់....................................................៥០០០៛

ន្ថង ហាត....................................................៥០០០៛

ពឹ ង ន្ថងឈភឿន.................................................៥០០០៛

ឈោក្ ធួន + ឈធឿន ត្រពមទំាងក្ូន...................៥០០០៛

ន្ថង នី............................................................៥០០០៛

ា ឈលៀម ....................................................៥០០០៛

ក្ញ្ជោ ចាន់ឈថន +ក្ញ្ជោ ចាន់ងា +ក្ញ្ជោ ជុំាពុន ...៥០០០៛
ឈោក្ ប៉ុន+មុំាម/ឈោក្

តាមរយៈ ឧ

ក្ ឡាយ អារ

ក្
ន ស្សី ជួង ន្ថរ ី ត្រពមទំាងបុត្រត .......៥០០០០៛
ុឹក្ ក្ុសល .................................. ១០០០០៛
ឧ.ស លីវ ឈសឿម + ឧ.សិ ធុច ព្ផ .. ១០០០០៛
ឧ.សិ ទូច ភាលីណា និងសាាមី +ក្ូន១០០០០៛

ឧ.ស ឡាង សាម . ...........................៥០០០៛

ាន ឈដតយា៉ វ ី …...............................៥០០០៛

ូ+សាព្វ ៉ ត្រពមទំាងក្ូ ន ៤០០០៛

មផ្កាឈូក្

ក្
ន ស្សី ជូង រ ិទធី និងសាាមីក្ូន+.........៛២៥០០០..
គុណមាស់ សាន សុជាតិ ................៛១០០០០..

ឧ៛១០០០០...... ក្ូនឈៅ+ សិ ផន ឈទវ ី និងសាាមី.
ឧសិ ស.គឹមឈលឿម.............................៛៥០០០.

ចាន់ ដនី..........................................៛៥០០០...
ួ សុម៉លី........................................៛៥០០០..

តាមរយៈ ឧបាសិកា ប៊ូ ចាន់ណា )ខាងផ្សាររ ើមក្កឡាញ់(
ឧ.សិ បូ ចាន់ណា+សាាមី ត្រពមក្ូនឈៅ៥០០០០៛

ឧ.សិ

សឹម សាឈរឿន ត្រពមទំាងក្ូន .............៣០០០០៛

ឧ.សិ ា៉ ត គឹមឈ ង+សាាមី ត្រពមទំាងបុត្រត

ឧ.សិ សុខ ឈៅ ................................២០០០០៛

........................................................២៥០០០៛

យាយ សារុន...................................២០០០០៛

ឧ.សិ គង់ ថន និងក្ូនឈៅ ................២០០០០៛

.......................................................២០០០០៛

ពូ ន្ថង .............................................១៦០០០៛

ឧ.ស ទូច មុយ+ឧ.សិ ឡយ វ៉ ត+ក្ូនឈៅ

ឧ.សិ ម៉ មី + ជា មួយងត + ឈរៀម... ...១៥០០០៛

ឧ.សិ ឌុច ឈ ង ត្រពមទំាងក្ូនឈៅ .....១០០០០៛

........................................................១០០០០៛

ឧ.សិ បុន ណារ ី ...............................១០០០០៛

ឈោក្ យា ា ................................ ១០០០០៛

ឧ.សិ មស ចំាឈរ ើន និងសាាមី ត្រពមទំាងក្ូនឈៅ

........................................................១៥០០០៛

ណាប់ ពងស .............................១០០០០៛
ញ៉ូង ផោៃ +

ំាយា៉..........................១០០០០៛

អាស្សស់ និងសាាមី + ស្សីឈៅ .............៨០០០៛
ម៉ ឈរ ៉ម .............................................. ៥០០០៛
ឈឆង ោង + ឈឆង ធឹម សុីមន + បុត្រត .៥០០០៛
ក្
ន ត្រគូ ដដង សុឌ
ី ីម .............................៥០០០៛

ុីងឈលឿន+ឧ.សិ ឈសាេញហាន់ ៥០០០០៛

ឈគៀត ឈរៀង ត្រពមទំាងក្ូន ................. ២០០០០៛

ឧ.សិ មុយ ម៉ុច និងសាាមី សុង ត្រទី+ក្ូនឈៅ

គង់ សារម
៉ូ ......................................១០០០០៛

ឈៅ ឈា៉ យ .................................... ១០០០០៛
ឧ.សិ ោន+ឧ.សិ ឈ ឿន+ឧ.សិ ចាន់ លី ៦០០០៛

យា ត្រមឺតបី ......................................... ៥០០០៛
យាយ រ ិន ត្រពមទំាងក្ូនឈៅ...................៥០០០៛
ក្
ន ស្សី ឡយ សាឈរឿម........................៥០០០៛

ឧ.សិ ចាន់ សុវី ន ................................៥០០០៛

ឧ.សិ លឹម សាចាន់ ............................៥០០០៛

ឧ.សិ ក្ង ឈតឿន..................................៥០០០៛

ឧ.សិ ឈោង ឈរ ៉ន..................................៥០០០៛

ឧ.សិ ឈ ឿ សុខា..................................៥០០០៛

ឧ.សិ ងួន ឈពត្រចិ..................................៥០០០៛

ឧ.សិ ឆន ..........................................៥០០០៛

ឧ.សិ

ឧ.សិ យាំា ...........................................៥0០០៛

តាមរយៈ ឧ

យ ....................................... ៥០០០៛

ចាន់ ឈតឿ + ម៉ ឈប៉ ...............................៥០០០៛

ក្ ឡាយ

ឧ.សិ លឹម ចំាឈរ ើន +សាាមី ត្រពមទំាងបុត្រត ....................៥០០០០៛

ឧ.ស ត្រពំា ធន ( វតដឈក្សររម ).......................២៥០០០៛

ឧ.ស ឃុត ឈបលី+ឧ.សិ ដច គឹមលី ត្រពមទំាងក្ូនឈៅ.. ២០០០០៛

ឧ.សិ សី សាឈរឿន ...........................................១០០០០៛

ឧ.សិ ឈសង ោភ+ទយក្ ឈសា ចន័ល
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ុ ស្វ៊ប ..............៥០០០៛
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