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អារម្ភកថា 

             ររឿងរ៉ា វសត្វរលករររពឹត្ តរៅតាមយថាកមមដដលខ្ លនួ   បានសាងសនសំយ៉ាង
ពិត្រាកដរ ោះឯង ។ មនសុសរយើងម្នន ក់ៗ ម្ននទងំ ររឿងលអម្ននទងំររឿងមិនលអ
ររប់ររឿងរ៉ា វននរសជាត្គិាប់ជួនរពលខ្ លោះ កប៏ាននវូរសចកតទីកុ ខរពលខ្ លោះ រទៀត្ 
កច៏បួររសពវនវូរសចកតសីខុ្ ម្ននសពវម្ននររប់ននជីវតិ្សត្វរលកររបគ់ាន  ។ ជីវតិ្
រស់រៅរបស់ មនសុសរយើងរ ោះរបើមិនម្ននរសចកតទីកុ ខមិនរ ម្ ោះថា ជាជីវតិ្រ ោះរទ 
ម្ននទងំសខុ្ម្ននទងំទកុ ខយ៉ាងរនោះរទើបរ ម្ ោះជាជីវតិ្ពិត្ ។     
             បញ្ហា ជីវតិ្មិនថាមនសុសឬកស៏ត្វដត្ងដត្ចបួបញ្ហា នវូរសចកត ី ទកុ ខរនោះជាក់
ជាមិនខាន ។ រររោះរសចកតទីកុ ខរបស់សត្វទងំឡាយ ដត្ងដត្ម្ននរេត្នុនរសចកតី
ទកុ ខសខុ្រដើរត្យួ៉ាងសំខានរ់ពមៗគាន  រពលខ្ លោះ ។ ដដលវដត្ងដត្ដិត្ដាមនវូកនុងចតិ្ ត
ននបរុ គលម្នន ក់ៗ  រររោះម្ននរេត្នុនរសចកតទីកុ ខ នងិសខុ្ជាបច្ចយត្ៗគាន  ជាប់
មិនដាចវ់ ជាសភាវធម៌ដស៏សនលអិត្ដដលសថិត្កបន់វូក នុងចតិ្ តយ៉ាងររៅរ ោះឯង ។ 
             យ៉ាងណាមិញជីវតិ្របស់មនសុសសត្វទងំឡាយសថិត្នវូរត្ងម់្ននកមម       ជា 
បចចយ្ រមឺ្នន  ជាតិ    ជរា   ព្យាធិ  ម្រណៈ     ម្ននការវលិរកើត្វលិសាល ប់   ឥត្ឈប់ 
ឥត្ស្រសាក រទើបម្ននរសចកតទីកុ ខរររពឹត្ តរៅកនុងភពត្ចូ នងិភពធ ំវលិរៅកនុងវដតយ៉ាង
ពិត្រាកដ ។                                                                          
                                                                                           សម្នជិកអ្នកនពិន ធដខ្ មរ 

                                                                                             ព្យីខ្ញុំ អញិត សញជាតិ 
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ទសសនកថា 

            ការអានរសៀវរៅ រដើមបីយលដ់ឹងពី វដតជីវតិ្រររោះរកយថា (វដ្តជីវិត ) រឺ
ជារកយ បាលីសំស្រសតឹត្ ដដលម្នននយ្ថា ដំរ ើ រវវិត្ តនន៍នជីវតិ្មនសុសរលកទរូៅ 
កកើត ចាស់ ជរា ព្យាធិ ម្រណៈ ដដលម្ននការវលិរកើត្វលិសាល ប់ឥត្ឈប់ឈរ ។ 
យ៉ាងណាមិញ ជីវតិ្មនសុសរលករយើងរររៀបបានដូចជាកងររទោះ ដដលវលិវលក់នុង
វលវដតសងារ ។ 
           រនោះរជឺាសាា នដរបសរ់ពោះរត្ជរ ុមួយរូប ដដលជាសម្នជិក អ្នកនពិនធ
មួយកនុងចរំណាម សម្នជិកអ្នកនពិនធ ២៨០  ក់ ់ក នុងរពោះរជាណាចររកមពុជារយើង។ 
          តាង ម ខ្ ្ុបំាទ ឯកឧតតម្សាស្រសតចារយ កខៀវ កញសល ជាររធាន
រស ធកិារអ្នកនពិនធដខ្ មរ នងឹជានតិ្កិមមរបស់ អ្ងគភាព សម្នរន អ្នកនពិនធដខ្ មរ      
( ស អ្ ខ្) សូមរធវើការ រកាត្សររសើរ នងឹរលើកត្រមកើន យ៉ាងរជាលររៅនររដលង 
ចរំរោះរពោះរត្ជរ ុ អញិត សញជាតិ ដដលជាម្នច ស់រសៀវរៅវដតជីវតិ្រនោះ ដដលបាន
ខ្តិ្ខ្អំ្ស់ពីកម្នល ងំកាយចតិ្ត រពមទងំរពលរវល រួមរាស្រស្យនងឹថវកិារទៀត្ផង 
សរម្នប់បរងក ើត្រ ើង ជារសៀវរៅវដដជីវតិ្រនោះ រដើមបីជាការរលើកសទួយអ្កសរសាស្រសត
ដខ្ មរ នងឹជនូដលក់ារអានរបសរ់រជាពលរដធទរូៅ កនុងរររទស កដ៏ូចជាជនបររទស
ដដលរចោះអ្កសរដខ្ មរ ។ អ្កសរសាស្រសតជាថនលប តុ ោះបណាត ល ននពទុ ធទិរូៅសរម្នប់
្នដលវ់ឌ្ឍនភាពសងគម ។                           ភនរំពញ   នថៃ  ទ ី  ១៥  ឧសភា   ២០១៦ 
                                                                     ការយិលយ្រដធបាល សម្នរមអ្នកនពិន ធដខ្ មរ 
                                                                 ឯកឧតតម្បណឌិ តសាស្រសតចារយ  កខៀវ កញសល 

ខ្ 



 
]TÞiskfa 

       stVTaMgLayTaMgBYg Edldl ;ehIynUvesckþITukç   sUm[CastV)at;

esckþITukçeTA   Edldl;ehIynUvP½y  sUm[CastV)at;ភ័យeTA Edldl;ehIy

nUvesckþIesaksUm[CastV)at;esckþIesakeTA . 

       edayGMNacénbuNükusl Edl´xMRbwgERbg Büayameroberogស ៀវ

ePAenH   sUmRbeKnfVaybuNü kuslenH dl;semþcRBHsgÇraCTaMgBIrKN: 
RKb;sm½ykalនិងRkúmCMន ុំគម្ពីរRBHéRtbidkTaMgGs;. 

       müa:geTotenaH sUmfVayRBHraCkuslenH dl;ព្រះmhavIរៈ

kSRtខ្មែរ RBHkruNaRBH)aTsemþcRBHneratþmsIhnu RBHmhavIរៈkS

RtRBHvrraCbitaÉkraCüCati RBHbitasikSaFikarCati RBHbitasuxaPi

)alCati- RBHbitakILaCati-RBHbitasßabnaCati sUmRBHGgÁស េច

yagesaysuxkñúgsm,tþisYK’kuMbIGak;xaneLIy. TaMgGtIt ទុំងbc©úb,nñ 
TaMgGnaKtEdlRKb;RKgEdndIsuvNÑPUmieyIg nigraCvgSanuvgSEdl

BlIកម្ែedIm,ICati ព្រម្ទុំងCUnRbmuxraCrdæaPi)alRKb;zananuRkmm®nþIraC

karTaMgGs; EdlbUCaCIvitesñhaCatisasnaRBHmhakSRtRKb;kalsm½y 
ehIysUmCUnbuNükuslenH dl;GñkR)aCJkvIbNÐitTaMgLayRKb;²sm½ykal

[)anesckIþsux .        



 
       mYycMENkeTotenaH sUmelIkCUnmhakuslenH dl;ejamRbús 

eQµaH ywm sMGun   Edl)anTTYlmrណៈenAéf¶ esAr_  RtÚvនឹងéf¶   4  

ekIt  ExGsSúC RtIs½k  B>s  2555 evlaema:g 4>46 naTIl¶ac kñúgCnµayu 

64 qñaMedayeraKaBaF . 

       sUm[elakeTAkan; suKtiPB kMubIeXøógXøateTACaRbkar

déTeLIy. edayGMNacénkarRCHføakñúgRBHrtnRt½yenH sUm

]TÞisbuNükusldl;BBYkjatikñúgsgSarvdþ nigsBVstVTaMgGs;

kñúgéRtPBenH TIbMputsUm[rYccakesckþITukçRKb;²Kña .    

                         sUmGnuemaTna ¡¡¡ 
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ររកបដោយដសចក្ដីសខុជានិចចនិរនតរ ៍។ 
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វដ្តជីវតិ 

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ  1 

 

រ ឿងព្រះបាទមន្ឋាតុ 
(សេចក្តីប្រាថ្នា របេ់េត្វសោក្ឥត្មានទីបំផុត្) 

        ក្ាុងខាងស ើម ននភប្រទក្បបសនេះមានសេតចចប្រក្ពប្រាធិរាជមួយ 
ប្រពេះអងគ ប្រពេះនាមប្រពេះាទមនាា តុ្ ប្រពេះអងគមានមហិទទធិធំអស្ចា រយ 
សស្ចយរាជយក្ាុងទវីបទំង ៤ មានមហាក្ស ប្រតិ្យ៍ ៨ មុ៉ឺន ៤ ពាន់
ប្រពេះអងគជាបរវិារ ។ មនុេសក្ាុងជំនាន់ សនាេះមានអាយុកំ្ណត់្១ 
អេសងខយយឆ្ា ំ ។     ឯប្រពេះាទមនាា តុ្ សនាេះ មានឥទាិពលេសមបើម 
អស្ចា រយណាេ់ ប្រាន់តត្ទេះន សេោណា មានសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការ 
ធ្លល ក់្ចុេះមក្សេោសនាេះ ប្រទង់សៅជាកុ្មាររត់្សលងេបាយសោយ
តលបងសក្េងជាង ៨  មុ៉ឺនឆ្ា ំ     ល់ប្រពេះជនេគប្រមប់ ៨ មុ៉ឺន ៤ ពាន់ 
ប្រពេះរាជបិាប្រទង់ ប្របទនកិ្ត្តិយេឲ្យសធវើជាឧបរាជៗ ាន ៨ មុ៉ឺន 
៤ ពាន់ ឆ្ា ំប្រទង់មិនេកប់េល់  សោយរាជេមបត្តិានប្រាេ់េួរ
មហាមាត្យថ្ន ទីណាត លបរបូិណ៌ សោយរាជេមបតិ្តេសិេេជាង 
សនេះសៅសទៀត្មាន ឬសទ? ។ មហាមាត្យទូលថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះេមេតិ្ 
សទព ក្ាុងសោក្មនុេសសនេះពំុមានសទ មានតត្ស្ចា នចាតុ្មហារាជិកា 
សទើបបរបូិណ៌សោយសេចក្តីេុខ ប្របសេើរជាងស្ចា នមនុេស ។ 
ប្រពេះាទមនាា តុ្ ានប្រជាបសហើយ ក៏្កាន់ចក្ករត្ន៍ប្រគេសី ើងអតណត ត្ 
សៅពា ៍អាកាេប្រពមទំងចតុ្រងគសេនាសៅចុេះ សៅស្ចា នចាតុ្មហា 
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រាជិកា។ពួក្សទេាក្ាុង ស្ចា នសនាេះ ានស ើញ ប្រពេះាទមនាា តុ្
សហើយ ក៏្នំាាា កាន់ភញីផ្កក ចូលសៅបូជាថ្នវ យ     រាជេមបត្តិទិពវ ល់ 
ប្រពេះាទមនាា តុ្សនាេះៗ ានសស្ចយរាជេមបត្តិ សៅស្ចា នចាតុ្
មហារាជិកាសនាេះ ានចំនួន ៨ មុ៉ឺន ៤ ពាន់ ឆ្ា ំមនុេសប្រទង់មិនាន
េកប់េកល់ក្ាុងរាជេមបតិ្តសនាេះសទៀត្ សទើបប្រាេ់េួរសៅសេតចចតុ្ 
សោក្ាលទំង ៤ ថ្ន ទីស្ចា នត លបរបូិណ៍សោយសេចក្តី េុខ 
ជាងសនេះ មានត រឬ? ។ សេតចចតុ្ សោក្ាលទំង ៤ ប្រកាបទួល 
ថ្ន រាជេមបត្តិក្ាុងស្ចា នសនេះ មិនេេិេជាងស្ចា នមនុេសប ុនាេ នសទ 
មានតត្រាជេមបត្តិក្ាុងស្ចា ននប្រត្ប្រតឹ្ងស សទើបប្របសេើរជាងសនេះជា រយ
គុណ។ ប្រពេះាទមនាា តុ្ានប្រជាបសហើយ   ក៏្ចាប់ចក្ករត្ន៍ប្រគេសីហាេះ 
សៅស្ចា ននប្រត្ប្រតឹ្ងសទៀត្ ។ ប្រពេះឥន្រ្នាា ធិរាជានទត្ស ើញប្រពេះាទ
មនាា តុ្សហើយ ក៏្មានប្រពេះទ័យសស្ចមនេសរកី្រាយ កាន់ផ្កក  ភញីចូល 
សៅបូជា ថ្នវ យរាជេមបត្តិពាក់្ក្ណាត ល ។ ប្រពេះាទមនាា តុ្ាន 
សស្ចយរាជេមបត្តិពាក់្ក្ណាត លសៅស្ចា ននប្រត្ប្រតឹ្ងសនាេះ ជាេុខ
សក្សមក្ានតអេ់កាលជាយូរអតងវងណាេ់ ចំនួន ៣៦  ំណ
ប្រពេះឥន្រ្នា។ ឯសេចក្តីប្រាថ្នា របេ់ប្រពេះអងគ មិនសចេះសពញសស្ចេះ សៅ 
តត្ខវេះក្នលេះជានិចា េូមបីសស្ចក្រាជេមបតិ្ត ជាយូរអតងវង ល់ សមាល  េះ 
ក៏្មិនសចេះេកប់េកល់ សទើបប្រទង់ប្រពេះចិនាត ថ្ន សបើអញេមាល ប់ ប្រពេះឥន្រ្នា
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សចាលសហើយ សស្ចយរាជតត្មាា ក់្ឯង សទើបលេម និងបុណយេ័ក្ត 
របេ់អញ ។ ប្រាន់តត្គិត្យ ង សនេះ ការប្រទឌុសប្រទមននេររីៈ ក៏្ 
សក្ើត្ស ើងប្រាក្  ពំុអាចសៅ ោយ ំជាមួយនឹងពួក្សទេាាន    
ស្រស្ចប់តត្ចយុត្មក្េាិត្សៅ   ក្ាុងឧទានរបេ់  ប្រពេះអងគនាស្ចា ន
មនុេស ូចកាលមុនេញិ ។ នាយឧទានាល ានស ើញប្រពេះាទ
មនាា តុ្ចុេះ ពីស្ចា នេួគ៌ មក្េាិត្សៅក្ាុងឧទានេញិសហើយ ក៏្ចូល 
សៅប្រកាបទូល ល់ប្រពេះរាជប្រត្កូ្ល។ប្រពេះរាជាត លជាធំក្ាុង ប្រពេះរាជ
ប្រត្កូ្លានប្រជាប ំណឹងសនាេះ សហើយមានសេចក្តី សប្រត្ក្អរណាេ់ 
ប្រទង់មាីមាា យងសៅឧទាន ជាមួយនឹងសេតចទំង ៨ មុ៉ឺន ៤ 
ពាន់ប្រពេះអងគចាត់្តចងប្រកាលសរៀបចំរាជសេយាេនៈ  ៏ប្របសេើរក្ាុង
ឧទានសនាេះសហើយ ានប្របកាេប្រាប់ប្រពេះរាជសេយាេនៈ  ៏
ប្របសេើរក្ាុងឧទានសនាេះ ។ ប្រពេះាទមនាា តុ្ ប្រទង់ស ើងផាំសលើេិររីាជ
សេយាេនៈ  ៏ប្របសេើរក្ាុងឧទានសនាេះសហើយ ានប្របកាេ ល់
ប្រពេះរាជេងានុេងសទំងឡាយថ្ន  សយើងតលងសប្រកាក្ចាក្អាេនៈ 
សនេះសហើយ អាក្ទំងឡាយចូលចំាប្រគប់ាា ថ្ន សេចក្តីប្រាថ្នា  
របេ់េត្វសោក្ ធំទូោយតេងឆ្ា យឥត្មានទីបំផុត្ ប្រទង់មាន
ប្រពេះបនាូល ូសចាេះជាស ើមសហើយ ក៏្ប្រទង់សស្ចយទិេងគត្សៅ ានសៅ 
សក្ើត្េុខគិត្ភពាមេមគួរ ល់បុញ្ញក្មេរបេ់ប្រពេះអងគ។ 
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          ឯបុពវក្មេរបេ់ប្រពេះាទមនាា តុ្ ត លមានឥទាិពលធំអស្ចា រយ 
ប្រាន់តត្ទេះន មានសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការធ្លល ក់្ចុេះមក្ពីអាកាេ និង 
មានប្រពេះជនេតេង សហើយានសស្ចយរាជេមបត្តិទិពវសទៀត្សនាេះ គ៉ឺ 
កាលស្ចេនាប្រពេះេមពុទាប្រពេះនាមេបិេសី រាប់ពីភទាក្បបសនេះ សៅ 
សប្រកាយេញិចំនួន ៩១ ក្បបកាលសនាេះប្រពេះាទមនាា តុ្សក្ើត្ជាបុរេ
ក្មសត់្មាា ក់្ សៅក្ាុងនគរពនាុមតី្ ជាអាក្េីុឈ្ាួលជួលប េះជុល
េំសលៀក្បំពាក់្ ចាេ់ោច់ោចរបេ់អាក្នគរសនាេះ។ ន្ាមួយពួក្
ពុទាបរេ័ិទានសរៀបចាត់្តចង ថ្នវ យមហាទន ល់ប្រពេះេងឃ មាន 
ប្រពេះពុទាជាប្របធ្លនឯបុរេក្មសត់្ាន ឹងថ្នសគសរៀបចាត់្តចង នឹង 
ថ្នវ យមហាទន ូសចាេះសហើយ ក៏្នឹក្េសងវគចំសពាេះខលួនថ្ន ឱ! អាាេ  
អញ ជាមនុេសសេេេល់សថ្នក្ទប ជាទីបំផុត្ពំុានចាត់្តចង
មហាទន នឹងសគសស្ចេះ ពីសប្រពាេះជាអាក្ទ័លប្រក្ សពលសនេះសបើ អញ 
មិនស្លៀត្សធវើទនសទ ពំុ ឹងជាជាតិ្ណា នឹងានរចួផុត្ពីសេចក្តីទុក្ខ 
លំាក្ គិត្ស ើញ ូសចាេះសហើយេទា ក៏្សក្ើត្ ស ើងមំា ចំសពាេះគុណ
ប្រពេះេមពុទា ។ សពលសនាេះខំជួេជុលប េះេំពត់្ឲ្យបុគគលមាា ក់្ ាន 
លុយមួយមាេក្ ឹងថ្នសពលថ្នវ យមហាទនជិត្ ល់សហើយ ក៏្មាី 
មាា សៅ ផារទិញាន ប្រាប់េតណត ក្សស្ចា រមួយកំ្បង់យក្សៅ
ោក់្ាប្រត្. សៅសរាងទន ពំុមានឱកាេនឹងចូលសៅោក់្ាប្រត្
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ស ើយ សប្រពាេះខលួនជាអាក្ទ័លប្រក្សថ្នក្ទប ពួក្មហាជនមិនសបើក្
ឱកាេឲ្យចូល. សទើបគិត្ថ្ន  អញអេ់ានចូលសៅជិត្ប្រពេះេមពុទា    
នឹងប្រពេះេងឃសហើយ   សបើ ូសចាេះ អញគួរសាេះប្រាប់េតណត ក្ េំសៅ 
សៅប្រត្ង់ាប្រត្ប្រពេះេមពុេទានឹងប្រពេះេងឃចុេះ សបើាន ចូលសៅក្ាុង 
ាប្រត្តត្មួយប្រាប់គង់មានផលសប្រចើន ។  បុរេក្មសត់្ ក៏្ចាប់ប្រាប់
េតណត ក្សស្ចា រសាេះសៅ. សោយអំណាចបញទាិ ប្រពេះេមពុទធប្រាប់
េតណត ក្ ក៏្អតណត ត្សៅធ្លល ក់្ចុេះ ក្ាុងាប្រត្ជាលំោប់    ាំងពីាប្រត្ 
ប្រពេះេមពុទាជាមាា េ់ រាបសៅ  ល់ាប្រត្ប្រពេះេងឃឥត្មានប្រជុេះសៅ
ទី នទមួយប្រាប់ស ើយ ។ បុរេក្មសត់្សនាេះស ើញអស្ចា រយ សេចក្តី 
ប្រជេះថ្នល រងឹរតឹ្តត្សក្ើត្ស ើងយ ងនប្រក្ងនលង សទើបាំងសេចក្តី ប្រាថ្នា  
ថ្ន សោយអំណាចការបូជារបេ់ខញុំសនេះ ក្ាុងអនាគត្កាល េូមឲ្យ
ានជាធំជាងជនអាក្ ប្រត្េូការសោយកាមទំងឡាយ សបើខញុំសលើក្ន 
ទេះស ើងសេោណាេូមឲ្យសភលៀងតក្េ ៧ ប្របការធ្លល ក់្ចុេះពីនផាអាកាេ
សេោសនាេះកំុ្ខាន។ បុរេរក្មសត់្លុេះអេ់អាយុានសៅសស្ចយ
េុខក្ាុងសទេសោក្ និងមនុេសសោក្អេ់កាលជាអតងវង លុេះ
មក្ខាងស ើមននភទាក្បបសនេះានមក្សក្ើត្ ជាប្រពេះរាជបុប្រត្របេ់ប្រពេះ
ាទក្លាណរាជមាននាមបបញ្ញត្តិថ្ន ប្រពេះាទមនាា តុ្សនេះឯង។ 
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មនសុ្សយ ើងមានអំណាចប ណុាា កត៏្រូវតរ 
ស្លា បយ់ៅតាម ថាកមមយ ៀងៗខ្ាួនយចៀស្មិន 

ផរុអំពើកា យើរស្លា បយ់ ើ ។ 
គំនិតរិចា ណា 
        មនុេសសយើងមានភាពជាធំប ុនណា     ក៏្គង់មានន្ាណាមួយ 
ធ្លល ក់្ខលួនមក្ទបសៅាមយថ្នក្មេ ត លខលួនស្ចងេនសទុំក្មក្
សហើយសនាេះឯងជាមិនខានសនេះ គ៉ឺជាសរឿងពិត្ តួ្យ ង  ូចជា
ប្រពេះរាជាប្រពេះាទមនាា តុ្ជាស ើម។  
         ប្រពេះរាជា ប្រពេះអងគសនេះមានអំណាចធំសធងេសមបើមណាេ់ 
មានអានុភាពសោយអំណាចបុណយត លប្រទង់េនសទុំក្មក្សហើយ។ 
ប្រទង់ប្រគប់ប្រគងត ន ីរបេ់មនុេសទំងជមពូ ទវីបក៏្ប្រទង់សៅមិនប្រគប់ 
ប្រាន់  ក្ាុងការប្រគប់ប្រគងអំណាចសនាេះស ើយ   រហូត្មានចិត្តចង់ 
ប្រគប់ប្រគងសទេសោក្សទៀត្ផង ។ មនុេសសយើងប្រគប់ាា មានាន 
េមបត្តិេមបូរ យ ងណាគង់មាន ន្ាមួយសៅសប្រកាម ឥទិាពល 
មចាុរាជប្រគប់ៗាា សហតុ្ផល ទំងសនេះគ៉ឺជាេចាធម៌ពិត្។ 
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រ ឿងព្រះកុណ្ឌលករកីថររ   
         ប្រពេះស្ចស្ចត  កាលគង់សៅក្ាុងេត្តសជត្ពនប្រទង់ប្រារពានាង
កុ្ណឌ លសក្េី ប្រាេ់ប្រពេះធមេសទេនាសនេះថ្ន៖ 

        រ ឿងធថតារីដ្ឋថបានស្វាមថជារចា  
         ានឮថ្ន សេ ាីមាា ក់្ ត លមានប្របប្រក្តី្សៅក្ាុងប្រក្ុងរាជប្រគឹេះ 
មានអាយុ ១៦ ឆ្ា ំ មានរបូលអគួរពិចពិលរមិលសមើលជាទីនំាមក្ 
នូេសេចក្តីស្រេឡាញ់។ ក៏្នារទំីងឡាយ ត លាំងសៅក្ាុងេយ័សនាេះ 
តត្ងតត្យក្ចិត្តទុក្ោក់្ចំសពាេះបុរេៗ មានអធាស្រេ័យចូលចិត្ត
បុរេៗ ស េះសឡាេះក្ាុងបុរេៗ ។ ប្រាសនាេះមាាបិាឲ្យធីាសនាេះ 
សៅក្ាុងបនាុប់ ៏មានេិរ ី សលើនផាជាន់សលើននប្រាស្ចទ ៧ ជាន់ 
សេ ាីជាឪពុក្ានប្របគល់ទេីមាា ក់្ប ុសណាណ េះ ឲ្យសៅបសប្រមើនាង។ 
        ប្រាសនាេះ ពួក្រាជបុរេចាប់ានសចារមាា ក់្ ចងស្ចល បសេក្
វាយសោយរពំាត់្សតត មតង ៤ រពំាត់្ៗ សហើយនំាសៅកាន់ទីេមាល ប់។ 
ធីាសេ ាីានឮងេំស ងមហាជន ក៏្គិត្ថ្នមានសរឿងអវីហ្ា ? ឈ្រ
ប្រក្ស ក្សមើលសៅសលើនផាប្រាស្ចទ ស ើញសចារសនាេះសហើយ ក៏្មាន 
ចិត្តប្របតិ្ព័ទា សក្ើត្ក្តីស្រេឡាញ់សចារ ក៏្សៅស ក្សលើតប្រគមិនប្រពម 
បរសិភាគអាហារអវីទំងអេ់។ លំោប់ សនាេះមាាបិាេួរនាងថ្ន 
តនកូ្នេមាល ញ់កូ្នឯងសក្ើត្អវី ? 
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         ធីាសេ ាីប្រាប់ថ្ន សបើខញុំមិនានបុរេ ត លប្រត្ូេពួក្សគ
ចាប់នំាសៅ សោយសចាទថ្ន ជាសចារសនាេះសទ ជីេតិ្ខញុំនឹងមិនមាន 
ខញុំនឹងស្ចល ប់ក្ាុងទីសនេះឯង។ 
        មាា តនកូ្នេមាល ញ់ កូ្នឯងកំុ្សធវើយ ងសនេះស ើយ កូ្នឯង 
នឹងានស្ចវ មី នទ ត លមានជាតិ្ និងសភាគៈសេេើសយើង។ 
         ធីាសេ ាី ខញុំមិនប្រត្ូេការបុរេ នទសទ កាលសបើមិនានបុរេ
សនេះសទ ខញុំនឹងស្ចល ប់។ 
         មាាកាលមិនអាចអងវរ កូ្នស្រេីឲ្យយល់ប្រពមាន ក៏្ប្រាប់
សេ ាី។ េូមបីសេ ាី ក៏្មិនអាចញំុងធីាឲ្យយល់ប្រពមានក៏្គិត្ថ្ន 
សត្ើសយើងប្រត្ូេសធវើយ ង ូចសមតចហ្ា? លុេះគិត្ ូសចាា េះសហើយ ក៏្បញ្ជូ ន
បសងវចប្រទពយមួយពាន់ ល់រាជបុរេ ត លបញ្ជជ សគឲ្យចាប់សចារសនាេះ 
សោយពាក្យថ្ន សោក្ចូរទទូលយក្ប្រទពយសនេះទុក្ សហើយឲ្យបុរេ
សនាេះមក្ខញុំេញិ ។ រាជបុរេសនាេះយល់ប្រពម សោយពាក្យថ្ន ប្របនព 
សហើយទទូលយក្ក្ហាបណៈសនាេះសហើយ សោេះតលងសចារសនាេះសៅ 
េមាល ប់បុរេ នទជំនួេសហើយ  ប្រកាបទួលប្រពេះរាជាថ្ន  បពិប្រត្
ប្រពេះេមេតិ្សទព ខញុំប្រពេះអងគេមាល ប់សចារសនាេះសហើយ។ ចំតណក្សេ ាី 
សនាេះ ានប្របគល់ធីារបេ់ខលួនឲ្យ ល់សចារសនាេះ។ ឯនាងសេ ាី
ធីាសនាេះ ានគិត្ថ្ន សយើងសធវើនឹងឲ្យស្ចវ មីរបេ់សយើងេបាយរកី្
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រាយ សទើបាក់្តត្ងសោយសប្រគឿងប្របោប់ទំងពួង ចាត់្ តចងយគូ
ជាស ើម ឲ្យសចារសនាេះសោយន ខលួនឯងផ្កា ល់។ 
    រចា គិត កឧបាយនំ្ាយកភ ិយារៅីម្លាប់ 

           សោយកាលក្នលងសៅាន ២ ៣ ន្ាប ុសណាណ េះសចារសនាេះ
ក៏្ានគិត្ថ្ន កាលណាហ្ា សយើងនឹងានេមាល ប់ស្រេតីសនេះ សហើយ 
កាន់យក្សប្រគឿងប្របោប់របេ់ស្រេតីសនេះ លក់្េីុចាយក្ាុងសរាងេុរាឲ្យ 
ានេបាយមតង។ សចារសនាេះគិត្ស ើញឧាយមួយ សោយ
េមាគ ល់ថ្ន ឧាយសនេះលអ អាចសប្របើការាន សទើបសៅស ក្សលើតប្រគ 
មិនបរសិភាគអាហារ ។ ខណៈសនាេះ នាងជាភរយិចូលសៅរក្សចារសនាេះ
សហើយ េួរថ្ន អាក្ជាមាា េ់មានសរឿងអវី ?  
          សចារ មាា លនាង ៏ចសប្រមើន ាេ នសរឿងអវីសទ។ 
          ធីាសេ ាី មានមាាបិារបេ់ខញុំ ខឹងនឹងអាក្ឬ?   
           សចារ មាា លនាង ៏ចសប្រមើន មិនខឹងសទ។ 
           ធីាសេ ាី សបើ ូសចាា េះ សរឿងសនេះ ូចសមតចសៅ? 
           សចារ មាា លនាង ៏ចសប្រមើន ន្ាត លសគចាប់បងសៅសនាេះ
បងានបួងេួង ល់សទេា ត លអាស្រេ័យសៅ នឹងភាំ េប្រមាប់
សចាលសចារសនាេះ សទើបមានជីេតិ្រេ់សៅ េូមបអូីនបងានសោយ
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អានុភាពរបេ់សទេាសនាេះត រ មាា លនាង ៏ចសប្រមើនបងគិត្ថ្ន បង
នឹងសធវើពលិក្មេចំសពាេះសទេាសនាេះ។   
        ធីាសេ ាី បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់ អាក្កំុ្ប្រពួយស ើយ ខញុំនឹងជួយ
ចាត់្តចងក្ាុងការសធវើពលិក្មេេូមអាក្ប្រាប់មក្ប្រតូ្េការអវី? 
       សចារ ប្រត្ូេការមធុាយេត លមានទឹក្តិ្ច និងផ្កក សឈ្ើ 
ត លមានោជជាគប្រមប់ ៥ ។ 
       ធីាសេ ាីសនាេះ ចាត់្តចងពលិក្មេសនាេះប្រគប់យ ង សហើយ
សពាលថ្ន បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់ មក្ចុេះ សយើងនឹងសៅ។ 
         សចារ មាា លនាង ៏ចសប្រមើន សបើ ូសចាា េះ នាងចូរឲ្យពពួក្ញតិ្ 
របេ់នាងប្រត្ ប់សៅយក្េំពត់្ និងសប្រគឿងប្របោប់ត ល មាន 
ត្នមលសប្រចើន មក្ប្របោប់ាក់្តត្ងខលួនសហើយ សយើងនឹងសេើចសលង 
ស ើរសៅយ ងេបាយ។  
         នាងក៏្ានសធវើយ ងសនាេះ លុេះសធវើ ំសណើ រ ល់សជើងភាំសចារសនាេះ
ក៏្ានសពាលនឹងនាងថ្ន មាា លនាង ៏ចសប្រមើន ខាងមុខអំពីទីសនេះ
សយើងមិនអាចសៅសប្រចើនាា ានសទ សយើងអាច សៅានតត្ពីរនាក់្
ប ុសណាណ េះ  ូសចាេះចូរនាងបញ្ឈប់ជន ៏សេេ ប្រពមទំងយន សហើយ 
សធវើ ំសណើ រសៅទំងពីរនាក់្សលើក្សភាជនៈពលិក្មេសៅសោយន ខលួនឯង។ 
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នាងានសធវើ ូសចាា េះសហើយ សចារសនាេះនំានាងស ើងកាន់ភាំ ត លជាក្តនលង
សចាលសចារ។ 
         ក៏្មនុេសទំងឡាយ ស ើងកាន់ភាំសនាេះាមមាខ ងននភាំ មាខ ង 
សទៀត្ជាប្រចំាងោច់ មនុេសទំងឡាយ ឈ្រសលើកំ្ពូលភាំសហើយ 
សចាលសចារទំងឡាយាមមាខ ងននភាំសនាេះ សចារទំងសនាេះោច់ជា
កំ្ណត់្តូ្ច-ធំ ធ្លល ក់្ចុេះសៅសលើតផន ី សប្រពាេះសហតុ្ ូសចាា េះសទើបសគ
សៅភាំសនាេះថ្ន ភាំជាទីសចាលសចារ។ នាងឈ្រសលើកំ្ពូល ភាំសនាេះ 
សហើយ សពាលថ្ន បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់ អាក្ចូលសធវើពលិក្មេចុេះ។ សចារ
សនាេះានសៅសេាៀម កាលនាងេួរសទៀត្ថ្នអាក្ជាមាា េ់ សហតុ្អវី
ានជាអាក្សេាៀម កាលនាងេួរសទៀត្ថ្ន អាក្ជាមាា េ់ សហតុ្
អវីានជាអាក្សៅសេាៀម? សទើបប្រាប់នាងថ្ន ខញុំមិនប្រត្ូេការពលិ ក្មេ 
អវីសទ ខញុំបសញ្ជោ ត្នាងមក្កាន់ទីសនេះសទសត្ើ !  
         ធីាសេ ាី សប្រពាេះសហតុ្អវី អាក្ជាមាា េ់ ?  
         សចារ សប្រពាេះសយើងប្រត្េូការេមាល ប់នាង បលន់យក្សប្រគឿងប្របោប់ 
របេ់នាង។  
         នាងប្រត្ូេមរណៈភ័យ    ប្រគបេងកត់្សហើយ  ក៏្   សពាលថ្ន 
បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់នាង ខញុំប្រពមទំងសប្រគឿងប្របោប់នាងខញុំជារបេ់ 
សោក្សហើយសទសត្ើ សហតុ្អវីសទើបសោក្សពាលយ ងសនេះ? សចារសនាេះ 
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េូមបនីាងអងវរសរឿយៗ ថ្ន សោក្កំុ្សធវើយ ងសនេះស ើយ ក៏្សៅ
តត្សពាលថ្ន ខញុំនឹងេមាល ប់នាងឲ្យទល់តត្ាន។ នាងសពាលថ្ន 
សបើ ូសចាា េះ សត្ើវាមានប្របសយជន៍អវី ល់សោក្ សោយការេមាល ប់ 
របេ់នាងខញុំសនាេះសនាេះ េូមសោក្កាន់យក្សប្រគឿងប្របោប់ទំងសនេះ 
សហើយទុក្ជីេតិ្ឲ្យនាងខញុំចុេះ ចាប់ាំងពីសពលសនេះសៅ សោក្ចូរ 
ចំានាងខញុំថ្ន ស្ចល ប់សហើយ ឬទុក្នាងខញុំជាទេីរបេ់សោក្ក៏្ាន 
លុេះអងវរសចារ ូសចាេះសហើយ ក៏្សពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖  
        េង្វវ រមាេទំងសនេះ េុទាតត្េសប្រមចសហើយសោយតក្េ ពិទូរយ 
បពិប្រត្អាក្ ៏ចសប្រមើន េូមអាក្យក្ទំងអេ់ សហើយចូរប្របកាេថ្ន 
នាងខញុំជាទេីចុេះ។ 
         សចារស្ចត ប់ពាក្យសនាេះសហើយ សពាលថ្ន កាលសបើខញុំសធវើ ូសចាា េះ 
នាងប្រត្ ប់សៅផាេះេញិក៏្ប្រាប់មាាបិារបេ់នាង ខញុំមិនអាចទុក្ 
ជីេតិ្ឲ្យនាងានសទ ខញុំប្រត្េូតត្េមាល ប់នាង  ូសចាេះ នាងកំុ្គបបី ខសកឹ្ 
ខសួលអី សហើយសពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖ 
         នាងកំុ្ខសកឹ្ខសួលស ើយ ចូររសេចប្រទពយឲ្យឆ្ប់ ជីេតិ្របេ់ 
នាងមិនមានសទ ខញុំនឹងកាន់យក្ប្រទពយទំងអេ់។ 
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ធថតារីដ្ឋថព្ចានរចា ឲ្យធ្លលាក់រព្ជាះស្លាប់ 
         នាងគិត្ថ្ន ឱ ! ក្មេសនេះធាន់ណាេ់ហ្ា  ត លឈ្េ េះថ្នបញ្ជញ  
មិនតមនស្ចងមក្ស ើមបីេលេីុសទ ការពិត្សនាេះស្ចងមក្ស ើមបីទុក្ 
ពិចារណា សយើងនឹង ឹងកិ្ចាត លគួរសធវើចំសពាេះបុរេសនេះ។  
         លំោប់សនាេះ នាងសពាល នឹងសចារសនាេះថ្ន បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់ 
កាលសោក្ប្រត្ូេសគចាប់នំាសៅទីពិឃាត្ សោយសចាទប្របកាន់ថ្ន ជា 
សចារសនាេះ នាងខញុំានប្រាប់មាារបេ់ខញុំ សោក្ទំងពីរសនាេះលេះ
ប្រទពយមួយពាន់ ឲ្យសគនំាសោក្មក្កាន់ផាេះ របេ់នាងខញុំ សហើយាន
ប្របគល់នាងខញុំ ឲ្យសធវើជាភរយិរបេ់សោក្ាំងពីសពលសនាេះមក្ 
នាងខញុំ ក៏្មានឧបការៈចំសពាេះសោក្ ន្ាសនេះេូមសោក្ឲ្យនាងខញុំ
សមើលសោក្ឲ្យជាក់្ចាេ់ ស ើមបីថ្នវ យបងគំសោក្។ សចារសនាេះ 
សពាលថ្ន ប្របនពសហើយនាង ៏ចសប្រមើន នាងចូរសមើលខញុំឲ្យានចាេ់ 
សហើយថ្នវ យបងគំចុេះ លុេះសពាល ូសចាេះសហើយ ក៏្ឈ្រ សៅសលើ កំ្ពូល 
ភាំសនាេះ។ ប្រាសនាេះ នាងស ើរប្របទក្សណិ ៣ ជំុ ថ្នវ យបងគំសចារសនាេះ
ក្ាុងទិេទំង ៤ សហើយសពាលថ្ន បពិប្រត្អាក្ជាមាា េ់ សនេះជាការ
ស ើញចុងសប្រកាយរបេ់នាងខញុំ ចាប់ពីសពលសនេះសៅ កាលត ល
សោក្ស ើញនាងខញុំ ឬកាលត លនាងខញុំស ើញសោក្ មិនមាន 
សទៀត្សទ សហើយស្រេវាឱបសចារអំពីខាងមុខ ខាងសប្រកាយរចួានឈ្រ
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ពីសប្រកាយ យក្ន មាខ ងចាប់-ក្ សចារ ត លឈ្រសោយសេចក្តីប្របមាទ 
យក្ន មាខ ងសទៀត្ចាប់ប្រត្ង់សក្លៀក្អំពីខាងសប្រកាយប្រចានទមាល ក់្ សប្រជាេះ 
ភាំ ។ សចារសនាេះប្រត្ូេធ្លល ក់្ចុេះសៅប េះខាប់នឹង្េភាំ ក៏្ោច់ជាកំ្ណាត់្
តូ្ច-ធំ ធ្លល ក់្ចុេះសៅាត្សប្រជាេះ។ 

ព្ីថដដ្លកម្នបញ្ញាក៏ជាបណ្ឌិតបាន 
 

          សទេាត លអាស្រេ័យសៅសលើកំ្ពូលភាំ   ត លជាទីសចាល 
សចារសនាេះ ស ើញអំសពើរបេ់ជនទំងពីរសនាេះសហើយ ក៏្ឲ្យេពវ ស្ចធុ 
ការសនាេះ សហើយសពាលាថ្នសនេះថ្ន ៖ 
         បុរេមិនតមន ជាបណឌិ ត្ប្រគប់ទីទំងពួងសទ ចំតណក្ស្រេតី 
ត លមានបញ្ជញ  ក៏្អាចជាបុគគលប្របសេើរសនាេះត រ។ 
          ធីាសេ ាីសនាេះ លុេះប្រចានសចារទមាល ក់្សហើយ ក៏្គិត្ថ្ន 
ប្របេិនសបើសយើងសៅផាេះ មាាបិានឹងេួរសយើងថ្នស្ចវ មីរបេ់នាង 
សៅណា? កាលសបើសយើងស្លើយប្រាប់ាត់្ថ្ន ខញុំេមាល ប់សចារសហើយ 
ាត់្នឹងចាក់្សោត្សយើងសោយលំតពង គ៉ឺមាត់្ថ្នមាា លស្រេីក្ាលរងឹ 
សយើងានឲ្យប្រទពយមួយពាន់ សៅរាជបុរេ សហើយឲ្យសគនំាបុរេ 
ហាឹងមក្ស ើមបសីធវើជាស្ចវ មី តត្ឥ ូេសនេះនាង  តបរជាេមាល ប់សគសៅ
េញិ   សហើយប្របេិនសបើ សយើងប្រាប់ាត់្ថ្ន សគប្រាថ្នា នឹងេមាល ប់ខញុំ 
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ស ើមបីយក្សប្រគឿងអលង្វក រ ាត់្ក៏្មិនសជឿ  ូសចាេះ សយើងមិន ប្រត្ ប់ 
សៅផាេះេញិសទ លុេះគិត្ ូសចាេះសហើយ ក៏្ោក់្ សប្រគឿង ប្របោប់ 
ទុក្ក្ាុងទីសនាេះ សហើយស ើរចូលសៅកាន់នប្រពស ើរសៅ សោយ លំោប់ 
ក៏្ ល់អាស្រេមរបេ់បរពិាវ ជក្ ក៏្ចូលសៅថ្នវ យបងគំ សហើយសពាលថ្ន 
បពិប្រត្សោក្ ៏ចសប្រមើន េូមសោក្ទំងឡាយ ឲ្យខញុំបពវជាជ (បួេ) 
ក្ាុងេមាា ក់្របេ់សោក្មាា េ់ទំងឡាយផង។ ប្រាសនាេះ បរពិាវ ជក្
ទំងឡាយ ក៏្ឲ្យនាងបពវជាជ ។ 

        ធថតារីដ្ឋថបួីជាប ិព្វាជិកា 
         សេ ាីធីាសនាេះ លុេះបួេសហើយ ក៏្េួរថ្ន បពិប្រត្សោក្មាា េ់ 
 ៏ចសប្រមើន អវីត លជាគុណជាតិ្ ៏ខពេ់បំផុត្ ននការបួេរបេ់ពួក្ 
សោក្មាា េ់ទំងឡាយ ? 
         បរពិាវ ជិក្ មាា លនាង ៏ចសប្រមើន បុគគលសធវើបរកិ្មេក្ាុងក្េិណ 
១០ សហើយញំុងឈ្នឲ្យសក្ើត្ស ើងខលេះ សរៀនវាទៈមួយពាន់ខលេះ សនេះជា 
ប្របសយជន៍ ៏ខពេ់បំផុត្ននបពវជាជ របេ់ពួក្សយើង។ 
         ធីាសេ ធី បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើន នាងខញុំមិនអាច 
ញំុងឈ្នឲ្យសក្ើត្ស ើងានសទ ប ុតនតនាងខញុំអាចសរៀនវាទៈមួយ 
ពាន់ាន។ 
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        ប្រាសនាេះ បរពិាវ ជក្សនាេះ ានឲ្យនាងសរៀនវាទៈមួយពាន់ 
សហើយប្រាប់ថ្ន េិលបៈត លនាងសរៀនសនាេះចប់សហើយឥ ូេសនេះ 
នាងចូរសៅកាន់ជមពូទវីបទំងមូល     តេវងរក្អាក្ត លអាចស្លើយ
វាទៈរបេ់នាងានសហើយ ឲ្យតមក្ប្រពីង មួយតមក្សៅនាង សោយ
ពាក្យថ្ន មាា លនាង ៏ចសប្រមើន នាងចូរសៅចុេះ សហើយមានបុគគលណា
អាចស្លើយបញ្ជា វាទៈ របេ់នាងាន សបើជាប្រគហេានាងចូរជាាទ
បរចិារកិា (ប្របពនា) របេ់អាក្សនាេះចុេះ សបើជាបពវជិត្ នាងចូរបពវជាជ  
ក្ាុងេមាា ក់្អាក្សនាេះចុេះ ។ 
          នាងមានសឈ្េ េះថ្ន ជមពូបរពិាវ ជិកា ាមនាម (សឈ្ើ) 
នាងសចញចាក្ទីសនាេះសហើយ ប្រាច់េួរបញ្ជា ចំសពាេះអាក្ត លខលួន 
ស ើញសហើយៗ។ ាេ នបុគគលណាមួយអាចស្លើយបញ្ជា  ត ល នាង
េួរានស ើយ។ មនុេសទំងឡាយ ។  ប្រាន់តត្ានឮថ្ននាង 
ជមពូបរពិាវ ជិកាមក្កាន់ទីសនាេះសហើយ ក៏្រត់្សគចាត់្អេ់។ នាង 
ចូលសៅកាន់ស្រេុក្ ឬនិគម ស ើមបភិីកាខ  សធវើគំនរខាច់ទុក្ជិត្។ ជិត្ 
សខាល ងទវ រស្រេុក្ សោត្តមក្ប្រពីង សៅពីរសលើគំនរខាច់សនាេះ សហើយ
សពាលថ្ន អាក្ណាអាចសោេះស្រស្ចយបញ្ជា របេ់សយើងាន ចូរជាន់
តមក្ប្រពីងសនេះចុេះ រចួក៏្ចូលសៅកាន់ស្រេុក្។ ាេ ននរណាមាា ក់្ហា៊ា ន 
ចូលសៅជិត្តមក្ប្រពីងរបេ់នាងស ើយ ។  នាងតត្ងតត្កាន់យក្ 
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តមក្ប្រពីង នទជំនួេ កាលប្រពីងសនាេះចាេ់េវិត្ស្រេសពានប្រាច់សៅ
សោយទំនងសនេះ រហូត្ ល់ប្រក្ងុស្ចេត្ាី ោក់្តមក្ប្រពីងជិត្ទវ រនន
ស្រេុក្សហើយ និយយសោយន័យ ូចសពាលមក្សហើយសនាេះឯង 
សហើយចូលសៅស្រេុក្ស ើមបភិីកាខ ។ សក្េងជាសប្រចើនាន សៅឈ្រសចាម
សរាមតមក្ប្រពីងសនាេះ ។  

ធថតារីដ្ឋថម្នរ ្ាះថាកណុ្ឌលករកីថ 
        ក្ាុងកាលសនាេះ ប្រពេះស្ចរបុីត្តសត្ារៈ ប្រាច់សៅស ើមបីបិណឌ ាត្ 
សធវើភត្តកិ្ចាសហើយ សចញចាក្ប្រក្ុង ស ើញសក្េងទំងសនាេះឈ្រ សចាម 
សរាម តមក្ប្រពីងសនាេះចំសពាេះប្រពេះស្រៈ។ ប្រពេះស្រៈសពាលថ្ន តនសក្េង
ទំងឡាយ សបើ ូសចាា េះ ពួក្អាក្ចូរជាន់តមក្ប្រពីងសនាេះសនេះចុេះ ។  
         ពួក្សក្េង បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើន ពួក្ខញុំប្រពេះក្រណុា
មិនហា៊ា នសទ ។  
        ប្រពេះស្រៈ អាក្ទំងឡាយកំុ្ខាល ច បញ្ជា ទុក្ឲ្យអាាេ ជាអាក្ 
សោេះស្រស្ចយអាក្ទំងឡាយចូរជាន់ចុេះ ។  
         សក្េងទំងសនាេះ មានភាពកាល ហាន សោយស្ចរពាក្យរបេ់
ប្រពេះស្រៈសធវើាមប្រពេះស្រៈសហើយ នំាាា តស្រេក្ាចធូលីស ើង។ នាង 
បរពិាវ ជិកាមក្សហើយសជរសក្េងទំងសនាេះ សហើយេួរថ្នអាក្ទំងឡាយ 
ស្លើយបញ្ជា របេ់សយើងមិនាន សហតុ្អវីពូក្ឯងនំាាា ជាន់តមក្ប្រពីង 
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របេ់សយើង ។ សក្េងទំងសនាេះស្លើយប្រាប់នាងថ្នប្រពេះស្រៈ សប្របើឲ្យពួក្
ខញុំជាន់ ។ 
        នាងបរពិាវ ជិកា បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើន សោក្មាា េ់ 
ឲ្យពួក្សក្េងជាន់តមក្ប្រពីងរបេ់ ខញុំប្រពេះក្រណុាឬ ? 
        ប្រពេះស្រៈ មាា លបអូនស្រេី ពិត្តមនសហើយ ។ 
        នាងបរពិាវ ជិកា សបើ ូសចាា េះ េូមសោក្មាា េ់ស្លើយបញ្ជា របេ់ 
ខញុំប្រពេះក្រណុា ។  
         ប្រពេះស្រៈ មាា លបអូនស្រេី ប្របនពសហើយ អាាេ ភាពនឹងស ល្ើយ ។ 
សៅសពលរសេៀលននន្ាសនាេះ នាងបរពិាវ ជិកាានសៅកាន់ េមាា ក់្
របេ់ ប្រពេះស្រៈស ើមបីេួរបញ្ជា ។ អាក្នគរទំងអេ់ភាញ ក់្ សផអើលថ្ន  
ពួក្សយើងនឹងស្ចត ប់ពាក្យរបេ់បណឌិ ត្ទំងពីរ ។ 
        ពួក្អាក្នគរ ក៏្ាននំាាា សៅជាមួយបរពិាវ ជិកាសនាេះត រ ថ្នវ យ 
បងគំប្រពេះស្រៈសហើយ អងគុយក្ាុងទី ៏េមគួរ ។ 
         នាងបរពិាវ ជិកាសពាលនឹងប្រពេះស្រៈថ្ន បពិប្រត្សោក្មាា េ់
 ៏ចសប្រមើន ខញុំប្រពេះក្រណុាេូមេួរបញ្ជា  ចំសពាេះសោក្មាា េ់។ 
ប្រពេះស្រៈសពាលថ្នមាា លបអូនស្រេីេួរមក្ចុេះ ។ នាងានេួរវាទ 
មួយពាន់ ។ ប្រពេះស្រៈ ានសោេះស្រស្ចយបញ្ជា ត លនាងេួរ 
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សហើយៗ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះស្រៈសពាលនឹងនាងថ្ន មាា លនាង ៏ចសប្រមើន 
បញ្ជា របេ់នាងមានតត្ប ុសណណេះសទឬ?ឬក៏្សៅមានបញ្ជា  នទសទៀត្ ? 
         នាងបរពិាវ ជិកា មានតត្ប ុសណណេះឯង សោក្មាា េ់ ។ 
         ប្រពេះស្រៈនាងេួរបញ្ជា អាាេ យ ងសប្រចើន ឥ ូេសនេះអាាេ ភាព
េូមេួរបញ្ជា នាងមួយ នាងអាចស្លើយាន ឬមិនាន ? 
         នាងបរពិាវ ជិកា បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើន េូមសោក្ 
មាា េ់េួរមក្ចុេះ សបើខញុំប្រពេះក្រណុា ឹង ខញុំប្រពេះក្រណុានឹងស្លើយ ។  
        ប្រពេះស្រៈេួរបញ្ជា ថ្ន អវី សឈ្េ េះថ្ន មួយ ? នាងបរពិាវ ជិកា 
សនាេះមិន ឹងថ្នបញ្ជា សនេះ គួរស្លើយយ ងណាស ើយ សទើបេួរថ្ន 
បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏សប្រចើន ន្ុេះជាសឈ្េ េះន័យអវី ?  
        ប្រពេះស្រៈ មាា លបអូនស្រេី សនាេះជាសឈ្េ េះននពុទាមនត ។ 
        នាងបរពិាវ ជិកា បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើន េូមសោក្មាា េ់ 
ឲ្យពុទាមនតសនាេះ ល់ខញុំប្រពក្រណុា ។ 
        ប្រពេះស្រៈ សបើនាងនឹងបួេ ូចអាាេ ៗ នឹងឲ្យ ។ 
        សបើ ូសចាា េះ េូមសោក្មាា េ់ឲ្យបពវជាជ  ល់ខញុំប្រពេះក្រណុា ចុេះ ។  
        លុេះានឧបេមបទសហើយនាងក៏្មានសឈ្េ េះ ថ្នកុ្ណឌ ល 
សក្េី នាងក៏្ានបួេ ២ ៣ ន្ាប ុសណាណ េះ ក៏្ានេសប្រមចជា 
ប្រពេះអរហត្តប្រពមទំងប ិេមភិទទំងឡាយ ។ 
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          មនសុ្សយ ើងមនុ នឹងបានយោគជ ័កនុងដំយ ើ  
ជីវិរមានយ ឿងរ វ  ោយត្ចើនោពិយស្ស្យ ោះ   គឺឧបស្គគ 
មកររំងដំយ ើ ជីវិរតរយ ោះយ ង ណា ជីវិរត្រូវតររស្ ៊ូ 
យបើមិនរស្ ៊ូមនិបានស្យត្មចយ ោះយ ើ ។ 
គំនិតរិចា ណា 
        ឥទាិពលសេាហ៍ មានអានុភាពខាល ំងកាល ណាេ់ េូមបីមាន 
សពលខលេះ មានមាាបិាញតិ្សតេនាត ននិយយយ ងណា ក៏្មិន 
ស្ចត ប់ត រ ។ បុគគលណាក៏្សោយមានសេាហាសហើយសធវើឲ្យចិត្ត នឹង 
ប្រាំប្រាមិនានសេចក្តីេុខស ើយ ។ សេាហាេុទធតត្សក្ើត្មានឯង
ៗ សប្រពាេះជាេវ័យប្របេត្តិឥត្ចំាាច់សរៀនសទ េត្វសោក្រតមងសចេះឯង 
 ឹងឯងាមធមេាសស្រេចស្រស្ចប់ ពីកំ្សណើ ត្សប្រពាេះស្ចធ្លរណេត្វ
មានអេជិាជ , ត្ណាា , ក្មេជាស ើមជាប្របភព េូមបេុីខុមេត្វតូ្ចាច 
ក៏្មានសេាហាត រ សោយឥត្ាច់សរៀនពីប្រគណូាស ើយ។  ូចក្ាុង 
សរឿងត ល សយើងានអានមក្សហើយខាងសលើ ក៏្មានចិត្តសេាហ៍ 
សេចក្ដីស្រេឡាញ់ជាប់ចិត្តមានចិត្តប្របតិ្ព័នធេូមប ឹីងថ្នសចារ សហើយ
ក៏្សោយក៏្ស្រេឡាញ់ត រ យ ងសនេះឯងេភាពននចិត្តសេាហ៍។  
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ជថវព្បវតតិ បី់ន្ងឧបបវណាណាររ   
           ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ជាអាក្ប្រទប្រទង់នូេគុណ  ៏ឧត្តុងគ
ឧត្តម ត្មទំងជាអាក្ានទទួលការសលើក្ត្សមកើងពីប្រពេះេក្យមុនី 
ឲ្យជាអាក្ប្របសេើរជាងភិក្ខុនីទំងឡាយ តផាក្ខាងជាអាក្មានបញទាិ 
ជាពិសេេសនាេះ ប្រពេះនាងានប្រទង់នូេកិ្តិ្តយេ ក្ាុងឋានៈជា
អគគស្ចេកិាស្វង របេ់ប្រពេះពុទាជាមាា េ់សទៀត្ផង ចំតណក្ជីេ
ប្របេត្តិរបេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ  មានេតមតងទុក្ក្ាុងគមពីរសផសងៗ 
ជាសប្រចើនយ ងពិស្ចត រមានទំងបចាុបបនាជាតិ្និងអតី្ត្ជាតិ្ផងត រ ។ 
          ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ានមក្ប ិេនាិ គ៉ឺសក្ើត្ក្ាុង 
ប្រត្កូ្លសេ ាី សៅក្ាុងប្រក្ងុស្ចេត្ាី មាាបិារបេ់នាង ានោក់្
សឈ្េ េះឲ្យនាងថ្ន ឧបបលេណាណ  សប្រពាេះនាងមានពណ៌មានេមបុរ
កាយ ូចផ្កក ឧបបល ( ផ្កក ឈូ្ក្ ) សខៀេ ។ ពួក្ញតិ្មានមាា បិា 
ជាស ើម កាន់យក្និមិត្តនាម សទើបោក់្សឈ្េ េះឲ្យនាង ូសចាេះ ។ 
កាលត្មក្ នាងឧបបលេណាណ មាន េយ័ចសប្រមើនសពញប្រក្មំុស ើង 
សហើយ នាងមានរបូរាងលអស្ចអ ត្ណាេ់ ត លជាសហតុ្សធវើឲ្យ
ប្រពេះរាជាទំងឡាយជាស ើម ក្ាុងជមពូទវីប ប្រទង់មានសេចក្តីប្រាថ្នា ចង់
ានប្រពេះនាងឧបបលេណាណ  ទុក្ជាេមបត្តិខលួនសរៀងៗខលួន មួយអងគៗ  
ក៏្ប្រទង់បញ្ាូ នស្ចេន៍ ឬរាជបណាណ ការឲ្យសៅ ល់សោក្សេ ាីជា



វដ្តជីវតិ 

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ  22 

 

បិាថ្ន េូម សោក្សេ ាី សលើក្ធីារបេ់សោក្ឲ្យ ល់ខញុំ។ 
ប្រាក្ ថ្ន មានបុរេជាសប្រចើនសទៀត្ ានបញ្ាូ នបណាណ ការ សៅ ល់
សោក្សេ ាី សនាេះក៏្មានសប្រចើនត រ។ សោក្សេ ាី កាលានទទួល
រាជ ស្ចេន៍ ឬ ទទួលរាជបណាណ ការពីប្រពេះរាជាទំងឡាយជាសប្រចើន 
ក្ាុងជមពូទវីប  សហើយត លប្រទង់ានបញ្ាូ នមនុេសមក្ជាប់ត្ាា  សធវើ
ឲ្យមានការធាន់ ចិត្ត ល់សហតុ្ការណ៍ ត លសក្ើត្ស ើង សទើបគិត្
ថ្នសយើងមិនអាច នឹងយក្ចិត្តបុរេទំងអេ់សនាេះាន តត្សយើង 
នឹងសធវើ ឧាយ យ ងណាមួយ លុេះគិត្រក្ ឧាយានសហើយ 
សោក្សទើបសៅនាងឧបបលេណាណ មក្េួរថ្ន ឧបបលេណាណ កូ្ន កូ្ន
អាចនឹងសចញបួេានសទ?ពាក្យត លសោក្សេ ាីនិយយ  ូសចាេះ
សប្របៀប ូចជាសប្របងលា ត លសគរមាា េ់សហើយរមាា េ់សទៀត្ ១០០ 
 ងត លបុគគលសស្រស្ចចោក់្នូេសលើ ក្ាលសហើយ អាចហូរប្រជួត្
ប្រជាបចូលសៅ ក្ាុងតេបក្ ានសោយង្វយយ ងណាមិញចំសពាេះ 
ពាក្យសនេះត ល សពាលប្រាប់ ល់នាងឧបបេណាណ ក៏្ ូសចាា េះត រ សប្រពាេះ
សនេះជាភពចុង សប្រកាយជីេតិ្របេ់នាង ត លមាន ការប្រាច់រង្វគ ត់្ 
ក្ាុងេងារេ ដ អេ់កាល ៏យូររក្ប្របមាណមិនាន ។ នាង
ឧបបលេណាណ  សទើបស្លើយសៅកាន់បិាសោយ មិនានស្ចា ក់្សេាើរ
ក្ាុងចិត្តថ្ន ចាេសោក្ឪពុក្កូ្នអាចបួេាន ។ សោក្សេ ាី 
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កាលសបើឮ ូសចាេះសហើយ ក៏្េបាយចិត្តចំសពាេះឧាយរបេ់ខលួនាន
េសប្រមចាមបំណង សហើយសោក្ក៏្ានរចួផុត្អំពីក្ងវល់សៅក្ាុង
ចិត្តត ល កំ្ពុងជួបប្របទេះ សទើបានសរៀបចំសប្រគឿងេកាក រៈជាសប្រចើន
ស ើមបនីាង ឧបបលេណាណ  និងនំានាង សៅកាន់េមាា ក់្ភិក្ខុនី សហើយ
ឲ្យបួេសៅក្ាុងេមាា ក់្ភិក្ខុនី សនាេះឯង។ កាលនាងឧបបេណណស្រ ី
បួេសហើយមិនយូរប ុនាេ ន ក៏្ ល់កំ្ណត់្នាទីទទួលសេនសរៀប ចំសរាង
ឧសាេ្នាងានអុជប្របទីបបំភល៉ឺ និងសាេេមាអ ត្ ជូត្សរាង  
ឧសាេ្សហើយ  នាងានកាន់យក្និមិត្តននអណាត ត្ប្របទីបនិង
េមលឹង    សមើលសធវើឲ្យ សក្ើត្ឈ្នសោយសត្សជាក្េិណ (េមលឹងសភលើង
ជាអារមេណ៍ សហើយសធវើឈ្នសនាេះឲ្យជាទីាំង នាងក៏្ានេសប្រមច
ជាប្រពេះអរហនតី  ល់ ប្រពមសោយប ិេមភិទ ៤ និងអភិញ្ជញ  ៦ 
សហើយគុណធម៌ទំងសនេះឯង ត លជាសហតុ្សធវើឲ្យនាងជាអាក្ស្ចា ត់្
ជំនាញ ក្ាុងការេតមតងបញទាិសផសងៗាន ។ ភាពជាអាក្សក្លៀេកាល អង់
អាច ក្ាុងការ េតមតងនូេបញទាិរបេ់ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ត ល
អាចប្រជាបសៅ ានសនាេះ ពីសប្រពាេះមានេតមតងសៅក្ាុង អ ាក្ថ្ន
ធមេបទនន ពុទាេគគ ក្ាុងសរឿងយមក្បា ិហារយ៍ិថ្ន៖     
          ស ើមបីកាច់បំាក់្ទិ ាិពួក្អនយតិ្រ ាយិ និងពួក្និប្រគនា ត លមក្ 
និយយបងកជសមាល េះជាមួយាា នឹងប្រពេះអងគ ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះនាង
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ឧបបលេណាណ ស្រ ីានបនល៉ឺេីហនាទ   ( បនល៉ឺេំស ង ូចជាេំស ង
របេ់រាជេីហ៍) ថ្នវ យបងគំប្រពេះេជិិត្មារ សហើយប្រកាបទូលថ្នបពិប្រត្ 
ប្រពេះអងគ ៏ចសប្រមើនខញុំមាា េ់ េូមេតមតង ា ិហារយ៍ិ ជំនួេ 
ប្រពេះអងគេញិ។ លំោប់សនាេះប្រពេះស្ចស្ចត ប្រាេ់េួរ ឧបបលេណាណ ថ្ន 
នាងនឹង  េតមតងា ិហារយ៍ិយ ងណា ។ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ
ប្រកាបទូលត្បថ្នខញុំមាា េ់ នឹងេតមតងឲ្យមានបរេ័ិទប្របមាណ ១២ 
សយជន៍ជាបរមិណឌ លសោយជំុេញិ និងជាសេតចចប្រក្ពត្តិត ល មាន
បរេ័ិទក្ាុងបរសិេណស្ចា នទីប្របមាណ៣៦សយជន៍ ជាេង់មូល ព័ទាជំុ 
េញិសហើយចូលមក្ថ្នវ យបងគំប្រពេះមានបុណយ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះស្ចស្ចត  
ប្រាេ់រា ប់រងថ្នឧបបលេណាណ ត្ថ្នគត្ ឹង ល់អានុភាព (បញទធិសត្ជេះ) 
របេ់នាងសហើយប្រពេះអងគប្រទង់ប្រាេ់ហាមឃាត់្ ប្រពេះស្រមិីនេតមតង 
ា ិហារយ៍ិស ើយ ។ 
         សៅមានសេចក្តីមួយសទៀត្ត លទក់្ទង នឹងការេតមតងបញទាិ 
របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ត លជាការបង្វា ញឲ្យស ើញថ្ន  
ប្រពេះស្រជីាអាក្មានបញទាិជាសប្រចើន ាមត លមានេតមតងទុក្សៅក្ាុង   
គមពីរខុទាក្និកាយស្រាីថ្នននទវ ទេក្និាត្ ូចមានសេចក្តីថ្ន ៖ 
        ក្ាុងសេោ ត លប្រពេះបរមប្រគូ ប្រទង់នឹងេតមតងយម ក្បា ិ 
ហារយ៍ិ ខញុំមាា េ់ានេតមតងបញទាិរបេ់ខលួននិមេិត្រ្ ទឹម សោយសេេះ 
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៤  ចូលសៅថ្នវ យបងគំប្រពេះយុគលាទរបេ់ប្រពេះេមាេ េមពុទា ប្រទង់ 
មានេិរ ី ប្រទង់ជាទីពឹងរបេ់េត្វសោក្ សហើយសទើបានប្របតិ្ស្ចា ន 
សៅទី ១  ៏េមគួរ ។ សេចក្តីទំងសនេះ ជាការបង្វា ញឲ្យស ើញថ្ន 
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រជីាបុគគលមានបញទាិសប្រចើន អាចេតមតងបញទាិ 
សផសងៗ សចញមក្ានតត្សេចក្តីទក់្ទង  ក្ាុងសរឿងការេតមតងបញទាិ
របេ់ប្រពេះស្រសីៅមានេតមតងទុក្ក្ាុងគមពីរ ខុទាក្និកាយ អបទន 
ត ល នឹងប្រត្េូសលើក្យក្មក្េតមតងក្ាុងេគគត្សៅសទៀត្ខាងមុខ។ 
        ប្រពេះមានប្រពេះភាគ ប្រទង់ានសលើក្ សរឿងត លប្រពេះឧបបល 
េណាណ ស្រ ី ត លជាអាក្មានសេចក្តីអង់អាច អាចបនល៉ឺេីហនាទ 
សហើយប្រកាបទូលេូមេតមតងយមក្បា ិហារយ៍ិ ជំនួេ ប្រពេះអងគជា 
ស ើមសហតុ្ សទើបសធវើឲ្យប្រពេះអងគប្រទង់ប្រាេ់េរសេើរ សលើក្ត្សមតើង
ប្រពេះស្រ ី ឲ្យជាឯត្ទគគៈ ាមត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុង គមពីរ 
អងគុរត្តរនិកាយឯក្និាទថ្ន៖ 
         េម័យមួយ ប្រពេះសោក្នា្ប្រទង់គង់សៅក្ណាត លភិក្ខុ េងឃ 
ក្ាុងេត្តសជត្ពន ប្រពេះអងគានប្របកាេតត្ងាំងភិក្ខុនី ទំងឡាយទុក្ 
សៅក្ាុងតំ្តណងជាឯត្ទគគៈសផសងៗ េមគួរសៅនឹងបុណយារមី 
សរៀងៗខលួន ត លានេនសំមក្សហើយ សពលសនាេះត រ ប្រពេះសោក្ 
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នា្ ក៏្ានប្រទង់ប្របកាេតត្ងាំង ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ  ស្រ ី
មួយរបូផងត រ ូចមានសេចក្តីថ្ន៖ 
         មាា លភិក្ខុទំងឡាយ នាងឧបបលេណាណ  ជាអាក្ប្របសេើរជាង 
ភិក្ខុនីទំងឡាយ ត លជាស្ចេកិារបេ់ត្ថ្នគត្ តផាក្ខាងជាអាក្ 
មានបញទាិ ។ 
         សប្រៅអំពីប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ានទទួលការសលើក្
ត្សមកើង ឲ្យជាអាក្ប្របសេើរតផាក្ខាងជាអាក្មានបញទាិសហើយ ប្រពេះនាង
ជាមាា េ់ ានទទួលនូេកិ្តិ្តយេ ៏ខពង់ខពេ់ គ៉ឺានជាអគគ ស្ចេកិា
ស្វងរបេ់ប្រពេះពុទាអងគ ។     កាលត្មក្ជា  ខាងសប្រកាយប្រពេះនាង
ឧបបលេណាណ  ស្រ ីេសប្រមចជាប្រពេះអរហនតី      ប្រពេះនាងជាមាា េ់ាន
ចារកិ្គ៉ឺប្រាច់សៅក្ាុងជនបទ ស ើមបជួីយផសពវផាយប្រពេះពុទាស្ចេនា 
ត លជាការ ក្ស្ចងប្របសយជន៍ឲ្យសៅ ល់េងគម សហើយប្រត្ ប់
ចូលសៅសៅ ក្ាុងនប្រពអនាេន័(នប្រពប្រកាេ់ ឬនប្រពសចារខាវ ក់្តភាក្) ។ 
ក្ាុងរយៈសេោ សនាេះ ប្រពេះមានបុណយ ប្រទង់សៅមិនទន់ ាន
បញ្ញត្តិហាមភិក្ខុនីទំងឡាយសៅក្ាុងនប្រព ។ ប្រាសនាេះ ពួក្មនុេស
ានក្ស្ចងខាម   និងត្មកល់តប្រគាំងវាងំននទុក្ ក្ាុងនប្រពអនាេន័ 
ប្របសគន ល់ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ។ សេោប្រពឹក្ស ើងប្រពេះស្រ ី
ានចូលសៅបិណឌ ាត្ សៅប្រក្ងុស្ចេត្ាី សហើយប្រត្ ប់សចញពីប្រក្ងុ
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មក្កាន់ខាមទីេប្រមាក្ របេ់ខលួនេញិ ។ ក្ាុងប្រាសនាេះ ក៏្មានននា 
មាណព ត លជា កូ្ន អ៊ាំរបេ់ ប្រពេះស្រធី្លល ប់ានមាន ចិត្តប្របតិ្ព័ទធ 
គ៉ឺស្រេឡាញ់ចំសពាេះ ប្រពេះស្រមីក្ាំងពីសពលត ល នាងសៅជា
ប្រគហេា លុេះសគ ប្រជាប  ំណឹងថ្ន ប្រពេះស្រេីប្រមាក្សៅក្ាុងនប្រពសគ 
សទើបចូលសៅកាន់នប្រព អនធេន័សនាេះស ើមបីសៅរង់ចំាមុន ប្រពេះស្រ ី
ប្រត្ ប់មក្ពីបិណឌ ាត្ សគសទើបចូលសៅ សៅក្ាុងខាមសហើយោក់្
ខលួនសៅខាងសប្រកាមតប្រគរបេ់ប្រពេះស្រ ី ។ ចំតណក្ប្រពេះនាងឧបបល
េណាណ ស្របី្រត្ ប់មក្ ល់ សទើបចូល សៅក្ាុងខាម បិទទវ រសហើយ
ក៏្អងគុយសៅសលើក្តប្រគ សពល ត ល ប្រពេះស្រចូីលមក្ក្ាុងខាម្េីៗ 
តភាក្ក៏្សៅងងឹត្ មិនអាច សមើល ស ើញចាេ់ សប្រពាេះប្រត្ូេពនល៉ឺន្ា
ខាងសប្រៅ។ ប្រាសនាេះននាមាណព ត លោក់្ខលួនសៅខាងសប្រកាមតប្រគ 
សទើបសចញមក្ សហើយក៏្ានចាប់ប្រពេះស្រ ី ត លអងគុយសៅតប្រគ 
ស ើមបីប្របប្រពឹត្តអេទធមេជាមួយ នឹងប្រពេះស្រ ី ។ សពលសនាេះ 
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ មាន ស្រវីាចាហាមថ្ន តនបុគគលពាល អាក្
កំុ្សធវើយ ងសនេះស ើយ សបើអាក្សធវើយ ង  សនេះ អាក្នឹងេនិាេមិនខាន។ 
ននាមាណពាន ឮស្រវីាចា ហាម របេ់ ប្រពេះនាង ូសចាេះសហើយ 
ក៏្សៅតត្ ប្របប្រពឹត្ត សៅាមចំណងរបេ់ខលួន សទៀត្សៅសលើប្រពេះស្រ ី
កាលប្របប្រពឹត្ត រចួសស្រេចសហើយ ក៏្ានរត់្សគចសចញសៅាត់្។ 
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ខណៈត លប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ប្រត្េូននាមាណពប្របទូេតសនាេះ 
នាងជា មាា េ់ មិនមានការសប្រត្ក្អរក្ាុងអេទធមេសនាេះស ើយ ឧបមា 
 ូចបសង្វគ ល្េ ឬ ងគត់្សឈ្ើគគីរ ូសចាា េះត រ។  
         ប ុតនតក្មេ ៏ធាន់ត លននាមាណព ានប្របទូេតចំសពាេះប្រពេះអរ
ហនតី ខីណាស្រេពសនាេះ តផន ី ៏ធំ និងមាន ក្ប្រមាេ់ ប្រកាេ់ ២ 
តេន ៤ មុ៉ឺនសយជន៍ ក៏្មិនអាចប្រទនឹងទមាន់សទេ ត ល 
ននាមាណពានសធវើសហើយត រ ភាល មៗ សនាេះ តផន ីក៏្ តបក្ ជាពីរ 
ចំតណក្ ស្រេបូយក្ននាមាណព សៅានធ្លល ក់្សៅ ក្ាុងអេចីិមហា  
នរក្ ។ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ត លប្រត្េូននាមាណព ប្របទូេត 
សហើយ ក៏្ានសរឿងរា េទំងអេ់សនាេះ ឲ្យភិក្ខុនីទំងឡាយ ាន 
ប្រជាប ភិក្ខុនីទំងសនាេះ ក៏្ាននំាយក្ សេចក្តីសនាេះ សៅប្រកាប 
ទូលប្រពេះេជិិត្មារឲ្យប្រទង់ប្រជាប ។ កាលប្រពេះមានសជាគ ប្រទង់
ប្រពេះេណាត ប់សរឿងសនាេះសហើយប្រទង់ ក៏្ានប្រាេ់សៅ ភិក្ខុ
ទំងឡាយ ឲ្យចូលាល់ សហើយប្រាេ់ថ្ន មាា ល់ភិក្ខុឡាយ មិនថ្ន 
បុគគលពាល អាក្ណានីមួយ សធវើាបក្មេ ចំសពាេះភិក្ខុ ភិក្ខុនី 
ឧាេិកា លុេះសធវើាបក្មេ  ៏ោមក្ សនាេះ រចួសហើយ ក៏្សៅតត្ 
សប្រត្ក្អររកី្រាយ  ូចជាមានេះ ស ើយៗ ឬសប្របៀប ូចជាបុរេ ទំពារ 
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បេ់ត លមានរេតផអម មានទឹក្ េុំ េករសាា ត្ជាស ើម ប្រពេះអងគក៏្ 
ប្រទង់ប្រាេ់េតមតងប្រពេះាថ្ន ថ្ន៖ 
           រាបណាាបមិនទន់ឲ្យផល បុគគលពាល េមាគ ល់ ាប 
សនាេះមានរេជាតិ្តផអម ូចទឹក្ េុំ  ល់សពលណា ាបឲ្យផល សទើប 
បុគគលពាលសនាេះ ានចូល ល់នូេសេចក្តីទុក្ខ ត លលំាក្ ប្រាំ 
ប្រាជាទីបំផុត្ ។ 
          ប្រពេះាថ្នសនេះ មានសេចក្តីអធិបាយថ្ន កាលសបើបុគគល 
ពាលសធវើាប គ៉ឺអកុ្េលក្មេ ក្មេសនាេះរតមងប្រាក្  ូចទឹក្ េុំ 
ត លមានរេតផអម សមើលសហើយគួរប្រាថ្នា  គួរស្រេឡាញ់ គួរ សពញ 
ចិត្ត បុគគលពាលសនាេះ រតមងេមាគ ល់ថ្នាបសនាេះ  ូចជាទឹក្ េុំ 
 រាបណា ាបសៅមិនទន់ឲ្យផល ក្ាុងទិ ាធម៌ (ក្ាុងបចាុបបនា)ឬក្ាុង
េមបរាយិក្ភព ាបសនាេះសឈ្េ េះថ្នឲ្យផល ក្ាុងកាលសនាេះ បុគគល
ពាលសនាេះ រតមងប្របេពវនឹងសេចក្តីទុក្ខជាសរឿយៗ ។ សេោ 
ប្រពេះសោក្នាយក្ ប្រទង់ប្រាេ់ប្រពេះធម៌សទេនាចប់ មានមនុេស ជា
សប្រចើនានេសប្រមចអរយិផល មានប្រពេះសស្ចាបត្តិផលជាស ើម ។ 
         លុេះេម័យខាងសប្រកាយមក្ មហាជនាននំាយក្សរឿងរបេ់
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី មក្េនានាាា ក្ាុងស្ចោធមេស្ចភាថ្ន 
េូមបីប្រពេះខីណាស្រេព ( អាក្អេ់កិ្សលេសហើយ ) ទំងឡាយ 
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ប្របតហលជានឹងសៅមានសេចក្តីសប្រត្ក្អរក្ាុងកាមេុខ សៅសេព 
កាម  ូចសមតចនឹងមិនសេព សប្រពាេះប្រពេះខីស្រេពទំងសនាេះ មិនតមន 
សឈ្ើពុក្ មិនតមន ំបូក្ េឹងមានស្ចច់ និងរាងកាយ សៅ ស្រេេ់ 
សៅស ើយ សប្រពាេះ ូសចាា េះ េូមបបី្រពេះខីណាស្រេពទំងសនាេះ ក៏្គង់ 
សៅមានការសប្រត្ក្អរក្ាុងកាមេុខនិងសេពកាម ។ ប្រាសនាេះ 
ប្រពេះបរមស្ចស្ចត  សេតចប្រាេ់េួរថ្ន មាា ល់ភិក្ខុទំងឡាយ ឥ ូេសនេះ 
ពួក្អាក្អងគុយេនានាាា ពីសរឿងអវី? ភិក្ខុទំងឡាយសនាេះប្រកាបទូល 
ត្បថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ៏ចសប្រមើន ពួក្ខញុំប្រពេះក្រណុាទំងឡាយ 
ានេនានាាា  ពីសរឿងប្រពេះខីណាស្រេពទំងឡាយ សៅសប្រត្ក្អរ 
ក្ាុងកាមេុខ និងមិនសេពកាមស ើយ  ូចជាតំ្ណត់្ទឹក្ត ល
ស្រេក់្ចុេះពីសលើេលឹក្ឈូ្ក្ រតមងមិនជាប់ និងមិន សទើរប្រត្ង់ ពាក់្ 
ក្ណាត លសហើយរសមៀលធ្លល ក់្ចុេះមក្អំពីសលើេលឹក្ឈូ្ក្ យ ងណា 
មិញ នឹង ូចប្រាប់នេពរតមងមិនជាប់  មិនាំងសៅ សលើចុង ត ក្ 
ស្រេួចរតមងរសមៀលធ្លល ក់្ចុេះមក្ចាក្ចុងត ក្ស្រេួច យ ងណា េូមបី
កាម ទំងពីរយ ង ( ១ កិ្សលេកាមគ៉ឺកិ្សលេត លសធវើឲ្យសេចក្តី
ស្រេឡាញ់សក្ើត្ស ើង ២ េត្ាុកាមគ៉ឺេត្ាុកាមត លគួរឲ្យស្រេឡាញ់ 
ាន ល់ កាមគុណ ៥ ) រតមងមិសប្រជៀត្ចូល មិនាំងសៅ ក្ាុងចិត្ត 
របេ់ប្រពេះខីណាស្រេព  ូសចាា េះត រ។ 
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          កាលប្រពេះសោក្នា្ ប្រទង់នឹងបនតសរឿងស ើមបីេតមតងធមេ 
សទេនាសទើបប្រាេ់ប្រពេះាថ្ន ត លមានេតមតងប្រាក្ ទុក្សៅក្ាុង 
គមពីរធមេបទ ខុទាក្និកាយ ននប្រពាហេណេគគ ក្ាុងសរឿងប្រពេះនាង 
ឧបបលេណាណ ស្រថី្ន៖ 
         បុគគលណា មានចិត្តមិនជាប់សៅ ក្ាុងកាមទំងឡាយ  ូច 
ទឹក្សលើេលឹក្ឈូ្ក្ ឬ ូចប្រាប់នេពសលើចុងត ក្ស្រេចួ ត្ថ្ន គត្សៅ 
បុគគលសនាេះថ្នជាប្រពាហេណ៍ ។ ក្ាុងសេោចប់ប្រពេះធម៌សទេនា មាន 
មហាជនជាសប្រចើន ត ល ានស្ចត ប់ប្រពេះធម៌សទេនាក្ាុងសពលសនាេះ 
ានេសប្រមចអរយិផលទំងឡាយមាន ប្រពេះសស្ចាបតិ្តផល ជា 
ស ើម ។  លុេះសហតុ្ការណ៍ត លមិនលអ មិនស្ចអ ត្សក្ើត្ស ើង ចំសពាេះ
ភិក្ខុនី ូសចាា េះសហើយ សទើបប្រពេះសោក្នា្ ប្រាេ់ឲ្យយងប្រពេះាទ
បសេនទិសកាេល ប្រពេះរាជាននត នសកាេល ត លប្រទង់ប្រគប់ប្រគង 
រាជេមបត្តិសៅប្រក្ងុស្ចេត្ាី មក្ាល់ប្រពេះអងគ សហើយប្រពេះអងគ ប្រាេ់ 
ថ្ន មហាបពប្រត្ កុ្លធីាទំងឡាយ ក្ាុងប្រពេះពុទាស្ចេនាសនេះ 
លុេះបង់ពពួក្ញតិ្ជាសប្រចើន និងគំនរប្រទពយេមបត្តិជាសប្រចើនសចញ 
មក្បួេសហើយ សៅអាស្រេ័យក្ាុងនប្រព ូចាា នឹង កុ្លបុប្រត្ 
ទំងឡាយ  ៏សប្រចើនត រ តត្មនុេសពាល ៏ោមក្ ត លប្រត្ូេរាគៈ 
(ត្សប្រមក្ ) សក្ើត្ស ើងក្ាុងចិត្តសហើយ រតមងប្របទូេតចំសពាេះភិក្ខុនីសៅ
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ក្ាុងនប្រពសោយសេចក្តីប្របមា្សមើលង្វយខលេះទំងសនេះជាហតុ្ សធវើឲ្យ 
សក្ើត្អនតរាយ ល់ប្រពហេចរយិធម៌ ( ការប្របប្រពឹត្តធម៌ ៏ប្របសេើរ ឬការ 
សចញបួេត លលេះនូេសម្ុន ) ខលេះសប្រពាេះ ូសចាា េះ េូមបពិប្រត្ គួរ 
សធវើទីសៅខាងក្ាុងប្រក្ុងឲ្យ ល់ភិក្ខុនីផលចុេះ  ។   ប្រាសនាេះ  ប្រពេះាទ      
បសេនទិសកាេលប្រាេ់ទទួលថ្ន លអសហើយ ប្រពេះក្រណុាមាា េ់ 
សហើយមានប្រពេះរាជឱង្វក រឲ្យក្ស្ចងទីលំសៅ េប្រមាប់ទីសៅរបេ់ 
ភិក្ខុនី សៅក្ាុងក្តនលងមួយ សៅក្ាុងប្រក្ុង ។ចាប់ាំងអំពីសនាេះមក្ 
ភិក្ខុនីទំងឡាយ ានសៅខាងក្ាុងស្រេុក្តត្ប ុសណាណ េះ ។  
         ភាពជាអាក្អង់អាច ក្ាុងេតមតងបញទធិសផសងៗរបេ់ ប្រពេះនាង 
ឧបបេណាណ ស្រ ីាមត លមានេតមតងទុក្សៅក្ាុង គមពីរខុទាក្និកាយ 
អបទន សោយប្រពេះស្រ ី ជាអាក្សពាល តំ្ណាងអំពីប្រក្តេជីេតិ្
របេ់ប្រពេះនាងផ្កា ល់ខលួនឯងទុក្  ូច មានសេចក្តីថ្ន ៖ 
         ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី  ល់នូេសប្រត្ើយននបញទធិ ានថ្នវ យបងគំ 
ប្រពេះាទប្រពេះសោក្នាយក្ សហើយសពាលនូេពាក្យសនេះថ្ន បពិប្រត្ 
ប្រពេះមហាមុនី ខញុំមាា េ់្លងផុត្ នូេជាតិ្េងារសហើយ  ល់នូេ 
ប្រពេះនិពាវ ន ជាទីមិនក្សប្រមើក្ ខញុំមាា េ់េូមប្រកាបទូលនូេទុក្ខទំងពួង 
របេ់ខញុំមាា េ់ត លអេ់សហើយ ។ ពួក្បរេ័ិទទំងប ុនាេ ន ប្រជេះថ្នល ក្ាុង 
ស្ចេនាននប្រពេះជិនស្រេី កំ្ហុេរបេ់ខញុំមាា េ់ មានចំសពាេះពួក្ជន 
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ណា េូមពួក្ជនសនាេះ អត់្សទេ ក្ាុងទីចំសពាេះប្រពេះភន្រ្ក្តនន ប្រពេះជិន 
ស្រេីឲ្យទន។ បពិប្រត្ប្រពេះអងគជាមហាេរិៈបុរេខញុំមាា េ់កំ្ពុង អសនាា ល 
សៅក្ាុងេងារ សបើខញុំមាា េ់មានសេចក្តីភាល ត់្ភាល ំង ខញុំមាា េ់េូមអងវរ 
េូមប្រពេះអងគអត់្សទេចំសពាេះកំ្ហុក្ននខញុំមាា េ់សនាេះ ។ មាា លនាង 
ចូរនាងសធវើាមស្ចេនារបេ់ត្ថ្នគត្ សបើ ូសចាា េះ ចូរនាងេតមតងនូេ
បញទធិចុេះ ចូរនាងញំុងបរេ័ិទទំង ៤ ឲ្យកាត់្នូេសេចក្តីេងស័យ
ទំងប ុនាេ ន ក្ាុងន្ាសនេះចុេះ ។ បពិប្រត្ប្រពេះអងគជាមហាេរិបុរេប្រទង់
មានបញ្ជញ  ប្រទប្រទង់នូេសេចក្តីរងុសរឿង ខញុំមាា េ់ជាធីារបេ់ប្រពេះអងគ 
ចំតណក្ខាងអំសពើ ៏សប្រចើន ត លសគក្ប្រមសធវើាន ខញុំប្រពេះអងគាន 
សធវើឲ្យជាអំសពើ រតឹ្តត្ក្ប្រមនប្រក្តលង។ បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ជាមហាេរិៈ 
បុរេ ប្រទង់មានបញ្ជញ ចក្ខុ េមបុររបេ់ខញុំមាា េ់  ូចជាេមបុរ 
ននផ្កក ឧបបល ខញុំមាា េ់មានសឈ្េ េះថ្ន ឧបបលេណាណ  ជាធីារបេ់ 
ប្រពេះអងគ េូមថ្នវ យបងគំប្រពេះាទ ។ ប្រពេះរាហុលសត្ារ និងខញុំមាា េ់ 
ធ្លល ប់សក្ើត្ក្ាុងភពតត្មួយ អេ់រយននជាតិ្ជាសប្រចើន ជាអាក្មានចិត្ត 
និងមាន្នាៈសេេើាា  ។ ការសក្ើត្ស ើងក្ាុងភពជាមួយាា ក៏្មាន      
ក្ាុងជាតិ្មួយាា  ក៏្មានលុេះ ល់បចោិមជាតិ្ជនទំងពីរនាក់្សក្ើត្ 
សោយសឈ្េ េះ ( សផសង ាា  ) ។ ប្រពេះរាជបុប្រត្ ានមក្ជាកុ្មារ សឈ្េ េះ
រាហុល ខញុំមាា េ់ ានមក្ជាធីាសឈ្េ េះឧបបេណាណ  ។  
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           បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ជាេរិបុរេ េូមប្រពេះអងគទត្បញទធិននខញុំមាា េ់ 
ចុេះខញុំមាា េ់នឹងេតមតងក្មាល ំងថ្នវ យប្រពេះស្ចស្ចត  ។ នាងឧបបលេណាណ  
ោក់្មហាេមុប្រទទំង ៤ សលើនផាាត្ន  ។ នាងឧបបលេណាណ  
្កឹេះតផន ី ោក់្សលើនផាាត្  ូចសក្េងជំទង់ោក់្នូេយ បលង ៏េចិិប្រត្ ។ 
នាងឧបបលេណាណ ាំងនូេាត្ន សេេើចប្រក្វា សលើក្ាល សហើយញំុ 
ប្រាប់សភលៀង មានពណ៌សផសងៗឲ្យធ្លល ក់្ចុេះ ។ នាងសធវើតផន ីជាត្ាល់ 
សធវើប្រគួេជាស្រេូេ សធវើភាំេិសនរជុាអតប្រង  ូចសក្េងបុក្ស្រេូេ ។ ខញុំមាា េ់
សឈ្េ េះឧបបលេណាណ  ជាធីារបេ់ េូមសធវើនូេេកុិ្ពវនបញទធិសផសងៗ 
េតមតងថ្នវ យបងគំប្រពេះទេពល សហើយប្របកាេនូេនាម និងសាប្រត្ 
សទើបថ្នវ យបងគំប្រពេះាទប្រពេះអងគ ។ បពិប្រត្ប្រពេះភគវាខញុំមាា េ់ជា អាក្ 
ស្ចា ត់្ក្ាុងបញទធិផង ក្ាុងទិពវសស្ចត្ធ្លតុ្បញទធិផង ជាអាក្ស្ចា ត់្ក្ាុងសចសា
បរយិញ្ជញ ណផង ។ ខញុំមាា េ់ ឹងនូេបុសពវនិវាេ ទំងទិពវចក្ខុ ក៏្ខញុំ 
មាា េ់ជប្រមេះសហើយ អាេេៈទំងអេ់ ក៏្អេ់រលីងសហើយ ឥ ូេសនេះ
ភព្េីសទៀត្ មិនមានសទៀត្សទ ។ ញណរបេ់ខញុំមាា េ់ ៏ទូោយ
ស្ចអ ត្ក្ាុងអត្ា ធម៌ និរតុ្តិ និងប ិភាណ ាមេភាពរបេ់ប្រពេះពុទាជា 
មសហេី ។ បពិប្រត្ប្រពេះមហាមុនី ប្រពេះអងគធ្លល ប់េតមតងនូេេន្រ្ង្វគ ម
ចំសពាេះប្រពេះជិនស្រេី ៏ប្របសេើរទំងឡាយ ក្ាុងកាលមុន កិ្ចាការ ៏នប្រក្
តលងសប្រចើនយ ងរបេ់ខញុំមាា េ់ ប្របប្រពឹត្តសៅស ើមបបី្របសយជន៍ ល់ 
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ប្រពេះអងគ ។ បពិប្រត្ប្រពេះេុគត្អំសពើណាមានក្ាុងកាលមុន ត ល 
ខញុំមាា េ់ានសធវើសហើយ េូមប្រពេះអងគរឭក្នូេអំសពើជាកុ្េលរបេ់ខញុំ 
មាា េ់សនាេះ ។ បពិប្រត្ប្រពេះេយមភូ បុណយត លខញុំមាា េ់េនស ំ ទុក្ 
សហើយ ស ើមបីប្របសយជន៍ ល់ប្រពេះអងគ ។ បពប្រត្ប្រពេះអងគជាេក្កៈ 
ខញុំមាា េ់សេៀរ ( នូេអំសពើ ) ក្ាុងទីមិនគួរ សហើយានទត់្ សចាល នូេ 
អនាចារ ជីេតិ្ ៏ឧត្តម ត លខញុំមាា េ់លេះបង់សហើយស ើមប ីប្របសយជន៍ 
 ល់ប្រពេះអងគ ។ បពិប្រត្ប្រពេះអងគជាេក្កៈ ខញុំមាា េ់សេៀរ ( នូេអំសពើ ) ក្ាុង 
ទីមិនគួរ សហើយានទត់្សចាលនូេនូេអនាចារ ជីេតិ្ ៏ឧត្តម ត ល 
ខញុំមាា េ់លេះបង់សហើយ ស ើមបបី្របសយជន៍ ល់ប្រពេះអងគ ។ បពិប្រត្ 
ប្រពេះជិនស្រេី ប្រពេះអងគានប្របទនជីេតិ្ ល់ខញុំមាា េ់ អេ់ ១០ ពាន់ 
សកា ិទំងខលួនខញុំមាា េ់ានលេះបង់សហើយ ស ើមបបី្របសយជន៍ ល់
ប្រពេះអងគ ។ ប្រាសនាេះបរេ័ិទទំងអេ់េញប់តេញងនប្រក្តលង សធវើអញ្ជ លី
សោយត្បូង ានសពាលថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះនាងមាា េ់សេចក្តីពាយម
មានបញទធិ្លឹងមិនាន ត លនាងសធវើសហើយ សត្ើ ូចសមតច ។  
        សេចក្តីថ្ន សរឿងត លទក់្ទងនឹងការេនសបុំណយារមី សៅ 
ក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី នឹងាននំាសពាល 
ទុក្ក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្របេ់នាង ចំតណក្ក្ាុងេគគត្សៅសទៀត្សនេះ នឹង 
នំាយក្សរឿងបចាុបបនាជាតិ្ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ាម 
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ត លមានេតមតងសៅក្ាុង គមពីរេំយុត្តនិកាយ េា្េគគ និងក្ាុង 
គមពីរខុទាក្និកាយស្រាីថ្ននិងក្ាុងគមពីរខុទាក្និកាយអបទន ត ល
សពាលទក់្ទងសរឿងមារក្មរកុ្កួ្នប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ីថ្ន៖ 
         ប្រាមួយប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់គង់សៅេត្តសជត្ពនជិត្ប្រក្ុងស្ចេត្ាី ។   
ក្ាុងេម័យសនាេះ    ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្របី្រត្ ប់ពីបិណឌ ាត្ ពី 
ប្រក្ងុស្ចេត្ាី     ក្ាុងសេោបចាោ ភត្ត គ៉ឺាំងអំពីសពលន្ាសប្រជពីប្រត្ង់សៅ 
ប្រពេះស្រាីនចូលសៅសៅនប្រពអនធេន័ និងសៅឈ្រសៅសប្រកាម ស ើមរាងំ 
មួយស ើម ត លមានផ្កក រកី្េគុេស្ចគ យ ។ ប្រាសនាេះ មារចិត្តាប 
ប្រាថ្នា ស ើមបីញំុភ័យ សេចក្តីត្ក់្េលុក្ និងសេចក្តី ប្រព៉ឺសរាមឲ្យ សក្ើត្ 
ស ើង ល់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី មានប្រាថ្នា ឲ្យឃាល ត្ ចាក្េ 
មាធិ សហើយចូលសៅរក្ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី លុេះចូលសៅ ល់សហើយ 
ានសពាលាថ្ននឹងប្រពេះឧបបលេណាណ ភិក្ខុនីថ្ន មាា លភិក្ខុនី នាង
អាស្រេ័យ នូេស ើមស្ចលប្រពឹក្ស ( រាងំ ) មានចុងប្របក្បសោយផ្កក
រកី្េគុេស្ចគ យ េាិត្សៅមាា ក់្ឯង សប្រកាមមលប់ស ើមស្ចលប្រពឹក្ស ធ្លតុ្ 
គ៉ឺសភទ ( ភិក្ខុនីជាអាក្មិនមានស ើយ ) ជាគប្រមប់ពីររបេ់ នាង មិន 
មាន គួរតត្មានស្រេតីទំងឡាយ ប្រាក្  ូចជានាង មក្សៅ ក្ាុង 
ទីសនេះផង នាងខាល ចអំសពើពាល របេ់ពួក្សលងឬ ? លំោប់សនាេះ 
ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី មានសេចក្តីប្រតិ្េះរេិះយ ងសនេះថ្ន អាក្សនេះជាអវីហ្ា 
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ជាមនុេស ឬអមនុេស (មក្ ) សពាលាថ្ន  ូសចាេះ ។ លុេះនាង 
ឧបបេណាណ ភិក្ខុនី ឹងចាេ់ថ្ន សនេះជាមារមានចិត្តាប សហើយ ាន 
សពាលាថ្នទំងឡាយ នឹងមារមានចិត្តាបថ្ន អាក្សលង មួយ 
រយនាក់្ក៏្សោយ មួយពាន់នាក់្ក៏្សោយ ជនទំងឡាយ ប្រាក្  
 ូចជាអាក្ត លមក្ក្ាុងទីសនេះក៏្សោយ សយើងក៏្មិនប្រព៉ឺសរាម មិនត្ក់្ 
េលុត្សទ មាា លមារ សយើងេូមបីតត្មាា ក់្ឯងតមន ក៏្មិនខាល ចអាក្ស ើយ 
សយើងសនេះចង់ាត់្សៅក៏្ាន ចង់ចូលក្ាុងសពាេះអាក្ក៏្ាន អាក្មិន
ស ើញសយើង ត លកំ្ពុងេាិត្សៅក្ាុងចសនាល េះសរាមតភាក្ស ើយ សយើង 
ជាស្រេតីស្ចា ត់្សៅក្ាុងចិត្តឥទធិាទទំងឡាយ សយើងានចសប្រមើន 
សហើយសោយប្របនព សយើងផុត្សហើយចាក្ចំណងទំងអេ់ ។ តន 
អាេសុស្ច សយើងមិនខាល ចអាក្សទ ។ លំោប់សនាេះមារមាន ចិត្តាប 
 ឹងថ្ន ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី ស្ចគ ល់ខលួនសហើយ ក៏្មានសេចក្តី ទុក្ខ 
តូ្ចចិត្ត ាត់្អំពីទីសនាេះសៅ។ 
         ចំតណក្ឯជីេប្របេត្តិអតី្ត្ជាតិ្ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី
ត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុងគមពីរខុទាក្និកាយអបទន និងក្ាុង
អ ាក្ថ្នមសនារ្បូរណីតត្សរឿងខលេះក្ាុងគមពីរទំងពីរសនេះមាន សេចក្តី
សផសងាា ខលេះ  ូសចាេះ េូមសលើក្យក្ន័យទំងពីរគមពីរសនាេះ ស ើមបីយក្
មក្ជាសេចក្តីសប្របៀបសធៀបាា  ក្ាុងេគគ ំបូងសនេះ េូមសលើក្ យក្
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សេចក្តីសៅក្ាុង គមពីរខុទាក្និកាយ អបទន ត លាន េតមតង 
អំពីបុពវចរយិ របេ់ប្រពេះស្រមីក្េតមតងមុន ត លជាការសពាលអំសពើ
 ំសណើ រជីេតិ្ខលួនឯងផ្កា ល់ សប្រកាយពីនាងានេសប្រមចអរយិ ធម៌ ៏ 
ខពង់ខពេ់បំផុត្ ជាប្រពេះអរហនតីសហើយ ូចត លមានសេចក្តីថ្ន៖ 
         ក្ាុងក្បបទីមួយតេន អំពីក្បបសនេះ កាលសនាេះ ខញុំសក្ើត្ជាក្ញ្ជញ  
នននាគ សឈ្េ េះនាងេមិោ ត លសគេនេត់្សៅថ្ន ជាស្រេីលអ ជាង
នាគក្ញ្ជញ ទំងឡាយ ។ ពេ់ធំសឈ្េ េះ មហានាគប្រជេះថ្នល ក្ាុង 
ស្ចេនាននប្រពេះជិនស្រេី ាននិមនតប្រពេះពុទាប្រពេះនាមបទុមុត្តរៈ ប្រទង់ 
មានសត្ជៈសប្រចើនប្រពមទំងស្ចេក័្ ។ មហានាគសនាេះ ានសរៀប ចំនូេ 
មណឌ ប ជាេកិារននតក្េផង នូេបលល័ងកជាេកិារននតក្េផង នូេសប្រគឿង 
បរសិភាគ ជាេកិារននតក្េផង ត លោយសោយ ខាច់ជា េកិារ 
ននតក្េផង នូេផលូេត លេអិត្ស្ចអ ងសោយ ទង់ជ័យជាេកិារននតក្េផង 
សហើយប្របគំសោយតូ្រយត្ន្រ្នតីទទួលប្រពេះពុទា ។ ចំតណក្ ប្រពេះសោក្ 
នា្ ត លបរេ័ិទទំង ៤  ានតហហមសហើយប្រទង់គង់សលើអាេនៈ 
 ៏ប្របសេើរ ក្ាុងលំសៅននមហានាគ ។ សេតចនាគានថ្នវ យនូេាយ 
ទឹក្ផង នូេសភាជនត លសគបរសិភាគមានត្នមលសប្រចើនផង នូេពរ ៏ 
ប្របសេើរផង ចំសពាេះប្រពេះពុទា ប្រទង់មានយេធំ ។ លុេះប្រពេះេមពុទា 
សនាេះប្រទង់សស្ចយសហើយ ប្រទង់ោងាប្រត្ សហើយសធវើអនុសមាទនា 
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សោយឧាយននប្រាជាញ ថ្ន ចូរនាងនាគក្ញ្ជញ មានបញទធិសប្រចើនចុេះ នាង 
នាគក្ញ្ជញ ានស ើញប្រពេះេមពុទា ត លប្រទង់ស្រេេ់បេ់ មានយេ 
សប្រចើន ចិត្តក៏្ប្រជេះថ្នល ចំសពាេះប្រពេះស្ចស្ចត ផង ចិត្តក៏្ប្របតិ្ព័ទធចំសពាេះ 
ប្រពេះស្ចស្ចត ផង ។ ក្ាុងខណៈសនាេះ ប្រពេះេមពុទា ជាមហាេរិៈបុរេ 
ប្រពេះនាមបទុមុត្តរៈ ប្រទង់ជាក់្ចាេ់នូេចិត្តរបេ់ខញុំ ប្រទង់បង្វា ញនូេ 
ភិក្ខុនីសោយ ឬទធិ ។ ភិក្ខុនីសនាេះសក្លៀេកាល  េតមតងនូេបញទធិសប្រចើនប្របការ 
ខញុំក៏្រកី្រាយ ានសពាលពាក្យសនេះ ចំសពាេះប្រពេះស្ចស្ចត ថ្ន បពិប្រត្
ប្រពេះអងគជាអាក្ប្រាជញ ខញុំមាា េ់ានស ើញបញទធិទំងសនេះត លរាប់ថ្ន 
នប្រក្នលងជាងបញទធិឯសទៀត្ភិក្ខុនីសនាេះសក្លៀេកាល សោយបញទធិខាល ំងសមលេះ សត្ើ 
សោយប្របការ ូចសមតច ? ភិក្ខុនីសនេះជាធីា ជាឱរេ សក្ើត្អំពី របេ់ 
ត្ថ្នគត្ សទើបជាភិក្ខុនី មាននូេបញទធិសប្រចើន ជាសធវើាមអនុស្ចេ 
នីរបេ់ត្ថ្នគត្ ានជានាងមានសេចក្តីសក្លៀេកាល នប្រក្តលង សោយ 
បញទធិ ។ លុេះខញុំស្ចត ប់ប្រពេះវាចាននប្រពេះពុទាសហើយ ក៏្សប្រត្ក្អរសពាល នូេ 
ពាក្យយ ងសនេះថ្ន េូមឲ្យខញុំមាា េ់ជាស្រេតីសក្លៀេកាល នប្រក្តលង សោយ 
បញទធិប្រាក្  ូចជាភិក្ខុនីសនាេះ។ 
          បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ជានាយក្ ខញុំមាា េ់ចិត្តអរេបាយរកី្រាយ
មានចិត្តខពង់ខពេ់ េូមឲ្យាន ូចភីក្ខុនីសនេះ ក្ាុងកាលអនាគត្ 
កំុ្ខាន។ (ខញុំានថ្នវ យ ) នូេបលល័ងកជាេកិារននតក្េមណីផង នូេ 
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មណឌ ប ៏ភល៉ឺសផលក្ផង សហើយញំុងប្រពេះពុទាជាសោក្នាយក្ ប្រពមទំង 
ភិក្ខុេងឃឲ្យឆ្ន់ត្អត្េកប់េកល់សោយាយនិងទឹក្ ។ ខញុំបូជាផ្កក  
ឧបបលសឈ្េ េះ អរណុ ជាផ្កក  ៏ប្របសេើររបេ់ពួក្នាគ ចំសពាេះ ប្រពេះពុទា 
ជាសោក្នាយក្ សហើយ េូមឲ្យពណ៌េមបុរ របេ់ខញុំ ូច ជាពណ៌ 
ផ្កក សនេះ ។ សោយអំសពើត លខញុំសធវើលអសនាេះផង សោយការត្មកល់ ទុក្ 
នូេសចានាសនាេះផង ខញុំលេះបងរាងកាយជារបេ់មនុេសសហើយ ក៏្ 
ានសៅសក្ើត្ក្ាុងស្ចា នាេតិ្តងស ។ លុេះខញុំ ចុតិ្ចាក្ស្ចា ន ាេត្តិងស 
សនាេះសហើយ ក៏្មក្សក្ើត្ស្ចា នមនុេស ានថ្នវ យបិណឌ ាត្ត លបិទ 
ាំងសោយផ្កក ឧបបលទំងឡាយ ចំសពាេះប្រពេះពុទាជាេយមភូ ។ ក្ាុង
ក្បបទី ៩១ អំពីក្បបសនេះ ប្រពេះពុទាជានាយក្ ប្រពេះនាមេបិេសី មាន 
ប្រពេះសនប្រត្ ៏ភល៉ឺថ្នល  មានបញ្ជញ ចក្ខុក្ាុងធម៌ទំងពួង ប្រទង់សក្ើត្ស ើង ។ 
ក្ាុងកាលសនាេះ ខញុំានសក្ើត្ជាសេ ធីធីា ក្ាុងបូរ ៏ីឧត្តម សឈ្េ េះ 
ពារាណេី ាននិមនតប្រពេះេមពុទធជាសោក្នាយក្ ប្រពមទំង 
ប្រពេះេងឃខញុំថ្នវ យមហាទន បូជាប្រពេះពុទាជានាយក្ សោយផ្កក  
ឧបបល ទំងឡាយសហើយប្រាថ្នា ឲ្យមានពណ៌េមបុរ លអ ូចជាផ្កក  
ឧបបលទំងសនាេះ ។ សៅក្ាុងភទាក្បបសនេះ ប្រពេះពុទាប្រពេះនាមក្េសបៈ 
មានសតពងស ៏ប្របសេើរ មានយេសប្រចើន ប្របសេើរជាងពួក្ជនពាល 
ប្រទង់សក្ើត្ស ើង ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជាត នកាេី ប្រពេះនាមកិ្កិ្ 
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ជាឥេសរៈសលើប្របជាជន ក្ាុងប្រក្ងុពារាណេីបូរ ៏ីប្របសេើរ ានជា 
ឧបោា ក្ននប្រពេះពុទាជាមសហេី ។ ខញុំជាធីាទី ២ របេ់ប្រពេះរាជា 
អងគសនាេះ សឈ្េ េះនាងេមណគុាត  ានស្ចត ប់ធម៌ របេ់ ប្រពេះពុទា 
ជិនស្រេី ជាបុគគលប្របសេើរសហើយ សពញចិត្តនឹងបពវជាជ  ។ ប្រាសនាេះ 
ប្រពេះេររាជបិារបេ់សយើង ប្រទង់មិនអនុញ្ជញ ត្ សយើងក៏្មិនខជិល
ប្រចអូេប្របប្រពឹត្តប្រពហេចរយិៈេប្រមាប់កុ្មារ ីអេ់ ២០ ឆ្ា ំពាន់ ឆ្ា ំ សៅ 
ក្ាុងផាេះ ជារាជក្ញ្ជញ េាិត្សៅក្ាុងសេចក្តីេុខ សប្រត្ក្អររកី្រាយ ក្ាុង 
ការបសប្រមើប្រពេះពុទា ប្រពេះរាជធីា  ៧ អងគ គ៉ឺប្រពេះនាងេមណី ១ 
ប្រពេះនាងេមណគុាត  ១ ប្រពេះនាងភិក្ខុនី១ ប្រពេះនាងភិក្ខុទេិកា ១ 
ប្រពេះនាងធមាេ  ១   ប្រពេះនាងេុធមាេ  ១     ប្រពេះនាងេងឃទេី ១  ។   
( ក្ាុងពុទធុបាទប្រពេះេមណសាត្មសនេះធីាទំងសនាេះានមក្ជា ) 
១ ប្រពេះនាងេមណីានមក្ជាប្រពេះនាងសខមាស្រ ី ២ ប្រពេះនាង 
េមណគុាត  ានមក្ជាប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី ៣ ប្រពេះនាង 
ភិក្ខុនី ានមក្ជាប្រពេះនាងបោចារាស្រ ី ៤ ប្រពេះនាងភិក្ខុនីទេីកា 
ានជាប្រពេះនាងកុ្ណឌ លសក្េីស្រ ី ៥ ប្រពេះនាងធមាេ  ានមក្ជា
ប្រពេះនាងកិ្ស្ចសាត្មីស្រ ី ៦ ប្រពេះនាងេុធមាេ ានមក្ជាប្រពេះនាង 
ធមេទិនាា ស្រ ី ៧ ប្រពេះនាងេងឃទេី ានមក្ជាមហា ឧាេិកា 
េសិ្ចខ ។ កាលប្រពេះនាងេមណគុាត ទិេងគត្សហើយ ានសៅ សក្ើត្ 
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ក្ាុងស្ចា នាេត្តិងស និងសេោចយុត្ចាក្ស្ចា នាេត្តិងសសនាេះសហើយ មក្ 
សក្ើត្ក្ាុងមនុេសប្រត្កូ្លធំ ។ ក្ាុងជាតិ្សនេះ ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី នាង 
សក្ើត្ជាធីាននប្រត្កូ្លធំណ ានមានកុ្េលចិត្តថ្នវ យនូេេំពត់្
ស្ចច់ម  ាមានពណ៌សលឿង ល់ប្រពេះអរហនតមួយរបូ ។ លុេះអេ់ជីេតិ្
ចាក្ជាតិ្ត លជាធីា ននប្រត្កូ្លធំសហើយ ក៏្ានសៅសក្ើត្សៅ 
ប្រត្កូ្លប្រពាហេណ៍ ក្ាុងអរ ិាបុរ ី សោយានជាធីាននតិ្រ ិិេចោសេ ាី 
សឈ្េ េះនាងឧមាេ ទនតី ត លមានសេចក្តីថ្ន អាក្នំាមក្នូេភាពជា
ទីសពញចិត្តរបេ់បុរេទំងឡាយ ។ ទំងសនេះ សប្រពាេះនាងមានរបូ 
រាងស្ចអ ត្ណាេ់ បុរេត លានស ើញនាងសហើយ រតមងមាន 
សេចក្តីសពញចិត្ត េសងវងប្រាថ្នា ក្ាុងខលួននាង ។ 
          រឯីជីេប្របេត្តិសៅក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ
ភិក្ខុនីត លសពាល ល់ការសធវើអធិការកុ្េល ត លជាផល ឲ្យាន 
ទទួលនូេត្តណងជាឯត្ទគគៈ និងានេសប្រមចជាប្រពេះអរហនតី មាន 
សៅក្ាុង អ ាក្ថ្ន មសនារ្បូរណី និងក្ាុង អ ាក្ថ្នបរមត្ាទីបនី 
មានសេចក្តីតបលក្សផសងាា ពី គមពីរខុទាក្និកាយ អបទន ាម ត ល 
សពាលរចួសហើយខាងស ើមសនាេះ តត្ការក្ស្ចងបុណយកុ្េល នទៗ 
ក្ាុងជាតិ្សផសងៗសនាេះមាន ូចាា ខលេះ សផសងាា ខលេះក៏្មាន  ូចមាន 
សេចក្តីថ្ន៖ 
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          ប្រាពុទាកាល    ននប្រពេះបទុមុត្តរេមពុទធជាមាា េ់    សោយរាប់ 
ប្រត្ ប់្យសប្រកាយពីភទាក្បបសនេះមួយតេនក្បប ។ ប្រពេះនាង
ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនីានចុេះ កាន់ប ិេនធិគ៉ឺ សក្ើត្សៅក្ាុងផាេះ របេ់ 
អាក្មានធនធ្លនមាា ក់្ ក្ាុងនគរហងសេតី្ ។ លុេះនាងចសប្រមើន េយ័ ធំ 
 ឹងក្តីសហើយ នាងានចូលសៅាល់ប្រពេះបទុមុត្តរេមពុទាប្រពម ជា 
មួយមហាជន ខណៈត លនាងស្ចត ប់ធម៌ានស ើញប្រពេះពុទា ជា 
នាយក្ ប្រទង់ប្របកាេតត្ងាំងភិក្ខុនីមួយរបូទុក្ក្ាុង តំ្តណក្ជាឯ 
ត្ទគគៈ គ៉ឺជាអាក្ប្របសេើរជាងភិក្ខុនីទំងឡាយ តផាក្ខាងជាអាក្មាន
បញទាិ ។ នាងសទើបថ្នវ យបងគំមហាទន ល់ភិក្ខុេងឃ មាន ប្រពេះបទុ 
មុត្តរៈជាប្រពេះប្របធ្លន អេ់ ៧ ន្ា សហើយ ាំងនូេសេចក្តីប្រាថ្នា  ក្ាុង 
តំ្តណងសនាេះ ត្ពីសនាេះមក្ នាងក៏្ាន សធវើបុណយកុ្េលរហូត្ អេ់ 
ជីេតិ្កាលនាងអេ់ជីេតិ្សៅសហើយ ានប្រាច់រង្វគ ត់្េលិស្ចល ប់សក្ើត្ 
ជាមនុេសនិងសទេាអេ់កាល ៏យូរអតងវង ។ ក្ាុងពុទាកាលនន
ប្រពេះក្េសបេមពុទធនាងក៏្ានប្រត្ ប់មក្សក្ើត្ជាប្រពេះរាជធីា របេ់ 
ប្រពេះាទកិ្កិ្ ក្ាុងនគរពារាណេី ប្រទង់មានប្រពេះនាមថ្ន ប្រពេះនាង 
េមណគុាត  ត លរមួសៅក្ាុងបណាត ប្រពេះរាជធីា ៧ អងគត ល 
នំាាា ប្របប្រពឹត្តប្រពហេចរយិៈ អេ់ ២០ ពាន់ឆ្ា ំ ប្រទង់ ាន ក្ស្ចង 
បរសិេណទីេប្រមាក្ថ្នវ យភិក្ខុេងឃ ។ សប្រកាយពីប្រពេះនាងេមណ 
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គុាត ទិេងគត្សហើយ ានសៅសក្ើត្ក្ាុងសទេសោក្ (  ូចត លាន 
សពាលទុក្រចួមក្សហើយខាងស ើម) ។ប ុតនតក្ាុងជាជាតិ្មួយ ប្រពេះនាង 
ឧបបលេណាណ ភិក្ខុនី ានសក្ើត្ក្ាុងប្រត្កូ្លមួយ ត លជាប្រត្កូ្ល 
អាក្មិនមានធនធ្លន សោយនូេជនបទមួយក្តនលង ជាប្រត្កូ្ល ត ល 
ប្របក្បការង្វរសោយន របេ់ខលួនឯង ។ ន្ាមួយ នាងានសៅកាន់ 
ទីខាមឯវាលតស្រេ ស ើញផ្កក ឈូ្ក្រកី្សៅក្ាុងស្រេេះមួយរវាងផលូេ នាង 
សទើបចុេះសៅក្ាុងស្រេេះស ើមបីសបេះផ្កក ឈូ្ក្ និងេលឹក្ឈូ្ក្មក្ស ើមបនឹីង
យក្មក្ទុក្ខាប់ាយ នាងត្មទំងានក្តិចកួ្ចស្រេូេស្ចលីក្ាង 
តស្រេមក្អងគុយលីងសធវើជាោជសៅក្ាុងខាមតស្រេ សហើយនាងាន 
លីងោជាន ៥០០ ប្រាប់ ។ ក្ាុងខណៈសនាេះ ប្រពេះបសចាក្ពុទា មួយ
របូ សចញអំពីនិសរាធេមាបត្តិ ( ការចូលនិសរាធាន ល់ រលត់្ 
េញ្ជញ  គ៉ឺការចងចំា និងសេទនា គ៉ឺការសស្ចយអារមេណ៍) សៅភាំ 
គនធមាទន៍សហើយសហាេះមក្ឈ្រសៅជិត្នាង។ នាង (ឧបបលេណាណ )
ស ើញប្រពេះបសចាក្ពុទាសហើយសទើបកាន់យក្ផ្កក ឈូ្រប្រពមសោយ ោជ
ស ើរសចញពីខាម សហើយយក្ោជសៅោក់្ក្ាុងាប្រត្ ត្មទំង ាន
យក្ផ្កក ឈូ្រោក់្សៅសលើប្រគបាប្រត្របេ់ប្រពេះបសចាក្ពុទាសទៀត្ ផង ។  
         កាលប្រពេះបសចាក្ពុទានិមនតសចញសៅមិនយូរប ុនាេ ន នាងសក្ើត្ 
ការប្រតិ្េះរេិះថ្ន ធមេាបពវជិត្ សោក្មិនប្រត្េូការផ្កក  សយើងនឹងសៅ 
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ាមយក្ផ្កក ឈូ្ក្មក្ប្របោប់ខលួនឯង លុេះគិត្យ ងសនេះសហើយ នាង 
សទើបប្របញប់រត់្សៅាមេំុផ្កក ឈូ្ក្មក្ ពីប្រពេះបសចាក្ពុទាេញិ តត្ 
នាងប្រត្ ប់គិត្សទៀត្ថ្ន ប្របេិនសបើសោក្មាា េ់ មិនប្រត្ូេការ ផ្កក
ឈូ្រសទ សោក្ក៏្គង់តត្មិនឲ្យសយើងោក់្ផ្កក ឈូ្ក្ សៅសលើប្រគប 
ាប្រត្របេ់សោក្ត រ ប្របតហលជាសោក្មាា េ់គង់ មានសេចក្តីប្រត្ូេ 
ការផ្កក ឈូ្ក្សនាេះ ពិត្ប្រាក្ ត រនាងគិត្ ូសចាេះសហើយ សទើប 
ប្របញប់យក្ផ្កក ឈូ្ក្សៅោក់្សលើប្រគបាប្រត្េញិ សហើយសពាលេូម
ខមាសទេចំសពាេះប្រពេះបសចាក្ពុទា ត្មទំងាន ាំងសេចក្តី ប្រាថ្នា  
ថ្ន បពិប្រត្សោលមាា េ់ ៏ចសប្រមើន សោយផលននការថ្នវ យោជសនេះ 
េូមឲ្យខញុំមាា េ់មានបុប្រត្សេេើនឹងចំនួនប្រាប់ោជ សោយផលននការ 
ថ្នវ យផ្កក ឈូ្ក្សនេះ េូមឲ្យមានផ្កក ឈូ្ក្ផុេស ើងរង់ចំាទទួល 
ប្រទសជើងរបេ់ខញុំមាា េ់ប្រគប់ជំហានសៅក្ាុងស្ចា នទីក្តនលងត លខញុំ សក្ើត្ 
សហើយ ។ ចំតណក្ប្រពេះបសចាក្ពុទា ក៏្ានសហាេះសៅកាន់ភាំគនាមាទន៍
ចំសពាេះមុខនាង និងានោក់្ផ្កក ឈូ្ក្សនាេះ សៅប្រត្ង់ទីជិត្សជើង 
កំាជសណើត រ េប្រមាប់សប្របើជូត្សជើងរបេ់ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងឡាយ សៅ 
សប្រជាយភាំគនាមាទន៍   សនាេះ ។ លុេះសេោនាងចយុត្ចាក្ស្ចា នមនុេស 
ក៏្ានសៅសក្ើត្សៅក្ាុងសទេសោក្ ចាប់ាំងពីត លនាងសក្ើត្សហើយ 
ផ្កក ឈូ្ក្ធំានផុេស ើងរង់ចំាទទួលាត្សជើងនាងប្រគប់ជំហាន ។
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សទពធីាសនាេះចយុត្ចាក្ស្ចា នសទេសោក្ ក៏្ានមក្សក្ើត្ក្ាុងប្រត្បក្ 
ននផកឈូ្រ ក្ាុងស្រេេះមួយក្តនលងតក្បរសជើងភាំ ។ មានាបេ មួយរបូ 
ត លអាស្រេ័យសៅសជើងភាំ សេោប្រពឹក្ប្រពលឹម ាបេសនាេះ ាន 
សៅកាន់ស្រេេះសនាេះ ស ើមបលុីបមុខក៏្ានស ើញផ្កក ឈូ្ក្សនាេះ សហើយ
គិត្ថ្ន ផ្កក ឈូ្រសនេះធំជាងផ្កក ឈូ្ក្ នទៗត លរកី្អេ់សហើយ សៅ
េល់តត្ផ្កក ឈូ្ក្សនេះមិនទន់រកី្  ូចជានឹងមានេត្ាុណាមួយ សៅ
ខាងក្ាុងផ្កក ឈូ្រសនេះ សហើយាបេសនាេះ សទើបចុេះសៅក្ាុងស្រេេះ សបេះ
ផ្កក ឈូ្ក្យក្មក្ ។ ផ្កក ឈូ្ក្សនាេះ ប្រាន់តត្ាបេសនាេះ យក្ ន 
ចាប់ប េះប ុសណាណ េះ ក៏្រកី្ភាល មសធវើឲ្យាបេានស ើញទរកិា ត ល 
ស ក្សៅខាងក្ាុងប្រត្បផ្កក ឈូ្ក្ សពលត លាបេសនាេះ ានស ើញ
ទរកិាសនាេះក៏្ានសក្ើត្សេចក្តីស្រេឡាញ់ ូចាា នឹងកូ្នរបេ់ខលួន ។  
កាលាបេាននំាទរកិាសនាេះ សៅកាន់បណណស្ចោប្រពម ទំង
ផ្កក ឈូ្ក្សហើយោក់្ឲ្យទរកិាសនាេះស ក្សៅសលើក្តប្រគតូ្ចក្ាុង ខណៈ
សនាេះទឹក្សោេះ ក៏្សក្ើត្ភាល មស ើងសៅប្រត្ង់ប្រមាមន របេ់ាបេ  ទំង
សនេះសក្ើត្ស ើងសោយអានុភាពននបុណយ កុ្េលរបេ់ ទរកិាសនាេះ 
នាងទរកិាានសៅទឹក្សោេះពីប្រមាមន របេ់ាបេ កាលផ្កក ឈូ្ក្
ចាេ់េវិត្ ាបេសនាេះ ក៏្ានសៅសបេះផ្កក ឈូ្ក្្េីមក្បតូរឲ្យនាង
ទរកិាសនាេះស ក្ ។ លុេះសពលក្នលងមក្ទរកិាសនាេះ រត់្សលងមក្
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ាន ក៏្មានផ្កក ឈូ្ក្ផុេស ើងមក្រង់ចំាទទួលប្រទសជើងរបេ់នាង
ប្រគប់ៗជំហាន ចំតណក្ទរកិាសនាេះ មានពណ៌េមបុរេររីៈ  ូចជា
េមបុរផ្កក ឈូ្ក្ និងជាអាក្មានពណ៌េមបុរស្ចអ ត្ សលើេមនុេស
ធមេា(គ៉ឺសលើេលុបជាងេមបុររបេ់នារទំីងឡាយ ) តត្សៅមិន
ទន់េមបុររបេ់សទេា (នាងមានសឈ្េ េះាមនិមិត្តថ្ន បទុមេតី្ ) ។ 
ក្ាុងសពលត លាបេប្រាច់សៅរក្សបេះតផលសឈ្ើ ឬសៅរក្សមើមសឈ្ើ
តូ្ចធំ នាងបទុមេតី្ ក៏្សៅចំាបណណ ស្ចស្ច ។ កាលនាងបទុមេតី្
ធំសពញេយ័ប្រក្មំុសហើយ ន្ាមួយ ាបេានចូលសៅក្ាុងនប្រព ស ើមបី
សៅរក្សបេះតផលសឈ្ើ ឬសៅរក្ សមើមសឈ្ើតូ្ចធំសនាេះ សពលសនាេះ មាន
ប្រពាននប្រពមាា ក់្ានមក្ ស ើញនាង សទើបគិត្ពិនិត្យថ្ន ធមេា
មនុេសទំងឡាយ រតមងមិនមានរបូរាងកាយស្ចអ ត្ ល់សមលេះសទ 
 ូសចាេះ សយើងប្រត្ូេ ពិនិត្យសមើលឲ្យ ឹងការពិត្េិន សហើយអងគុយរង់
ចំាឃាល ំសមើល  រាប ល់ាបេសនាេះប្រត្ ប់មក្េញិ។ កាលាបេ 
ប្រត្ ប់ ល់ នាងបទុមេតី្ស ើរសចញសៅទទួលអំតរក្ និងបំពង់ ទឹក្
ពីន ាបេសនាេះមក្កាន់ សហើយសទើបប ិបតិ្តចំសពាេះាបេ សពល
ត លាបេអងគុយរចួសោយប្របការសផសងៗ ។ ក្ាុង ប្រា សនាេះ ប្រពាន
នប្រពានប្រជាបថ្ន នាងជាមនុេស សទើបចូលសៅ ប្រកាបេំពេះាបេ 
សហើយក៏្អងគុយចុេះក្ាុងទី ៏េមគួរ ។ ប្រា សនាេះ ាបេានអសញ្ជ ើញ
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នាយប្រពាននប្រព ឲ្យបរសិភាគតផលសឈ្ើ សមើមសឈ្ើតូ្ចធំ និងផឹក្ទឹក្ 
សហើយេួរថ្ន តនបុរេ ៏ ចសប្រមើន អាក្មក្ពីទីណា សៅទីណា 
មក្ទីសនេះមានការអវីត រ ? ប្រពាននប្រពានត្បថ្ន បពិប្រត្សោក្
មាា េ់ ៏ចសប្រមើន ខញុំក្រណុា សៅកាន់ទី នទសទ តត្ខញុំ ក្រណុាស ើរ
មក្ស ើញទីសនេះ ក៏្ចូល មក្សលងសោក្មាា េ់េិនសៅ មិនមាន
ការអវី សោក្មាា េ់ ។  
          ប្រាសនាេះ ាបេសទើបនិយយប្រាប់ថ្នសហតុ្ការណ៌ត ល
អាក្មក្ស ើញសហើយទីសនេះ សបើអាក្សចញទីេញិ កំុ្និយយប្រាប់ឲ្យ
អាក្ណាាន ឹងឲ្យសស្ចេះ ចំសពាេះទីក្តនលងសនេះណា ។ នាយប្រពាន
ត្បថ្ន ប្របេិនសបើសោក្មាា េ់មិនប្រាថ្នា ឲ្យខញុំក្រណុាសពាលប្រាប់សទ
សនាេះខញុំក្រណុា ក៏្មិនសពាលប្រាប់ឲ្យអាក្ នទ ឹងត រសោក្មាា េ់ 
នាយប្រពាននប្រពកាលសពាល ូសចាេះសហើយ ក៏្ានប្រកាបេំពេះោ
ាបេសចញសៅ តត្កាលសធវើ ំសណើ រសចញសៅ នាយប្រពាននប្រព ាន
សធវើសប្រគឿងេមាគ ល់សោយតមក្សឈ្ើ សធវើស្ចា មគំនូេ និងសធវើសប្រគឿង
េមាគ ល់ទុក្ប្រត្ង់ស ើមសឈ្ើ ស ើមបនឹីងឲ្យចំណំាចំាផលូេាន ក្ាុងសពល
ត លខលួនប្រត្ ប់មក្មតងសទៀត្ ។ កាលនាយប្រពាននប្រពសៅ ល់នគរ
ពារាណេីសហើយ សទើបចូលសៅាល់ប្រពេះរាជា ។ ប្រាសនាេះ 
ប្រពេះរាជាទត្ស ើញនាយប្រពាននប្រពចូលមក្ាល់ សទើបមានប្រពេះរាជ
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ត្ប្រមាេ់េួរថ្ន តននាយប្រពាន អាក្ចូលមក្ាល់សយើងស ើមបអីវី ? 
នាយប្រពាននប្រពប្រកាបបងគំទូលត្បថ្ន េូមសត្ជេះត្មកល់សលើត្បូង ខញុំ
ក្រណុាជាប្រពាននប្រពានសៅជួបនាររីត្ាន៍មាា ក់្ គួរឲ្យអស្ចា រយសពច
ណាេ់ តត្នាងអាស្រេ័យសៅជាមួយនឹងាបេ សៅឯសជើងភាំ
មួយឯសណាេះ ប្រពេះក្រណុាន្លេសិេេសោយសហតុ្សនេះសហើយ សទើប
ចូលមក្ាល់ ប្រកាបបងគំ ឲ្យប្រទង់ប្រជាប ។ លំោប់សនាេះ ប្រពេះាទ
ពារាណេីប្រទង់ប្រពេះេណាត ប់ពាក្យរបេ់នាយប្រពាននប្រពសហើយ ក៏្
េពវប្រពេះរាជហបញទ័យជាពន់សពច សទើបសេតចសចញសៅកាន់ក្តនលង
សជើងភាំសនាេះ ប្រពមសោយពលសយធ្ល សពលត លប្រពេះអងគយងសៅ
 ល់ក្តនលងសនាេះ ក៏្មានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ឲ្យាំងបនាា យេប្រមាក្សៅ
ជិនៗនឹក្ សជើងភាំក្តនលងាបេសនាេះ ស្ចា ក់្អាស្រេ័យ សហើយ
ប្រពេះអងគប្រពមសោយនាយប្រពាននប្រព និងរាជបុរេ នទៗសេតចយង
ចូលសៅកាន់អាស្រេមរបេ់ាបេ ។ 
         ប ុតនតក្ាុងខណៈសនាេះ  គ៉ឺជាសពលត លាបេកំ្ពុងតត្អងគុយ
ឆ្ន់អាហារប្រពេះរាជាស ើញ ូសចាេះសហើយក៏្ប្រកាបថ្នវ យបងគំាបេ ។ 
លុេះប្រកាបថ្នវ យបងគំរចសហើយ គង់ប្របថ្នប់សៅក្ាុងទី ៏េមគួរ ។ 
ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជាប្រទង់ោក់្សប្រគឿងបរកិាខ រេប្រមាប់បពវជិត្ទុក្ជិត្
នឹងសជើងាបេសហើយមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ប្រាេ់េួរថ្ន បពិប្រត្
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សោក្មាា េ់ ៏ចសប្រមើនសោក្មាា េ់ឲ្យពួក្ ខញុំសធវើអវីយ ងណាមួយក្ាុង
ទីសនេះឬថ្ននឹងឲ្យសៅ ? ាបេទូលត្បថ្ន េូមថ្នវ យប្រពេះពរម
ហាបពិប្រត្ េូមប្រពេះអងគសេតចយងសចញសៅ ។ លំោប់សនាេះ 
ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ប្រាេ់ថ្ន បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ខញុំនឹង
សៅ តត្ខញុំានឮថ្ន មានស្រេតីសៅក្ាុងទីសនេះ សោក្មាា េ់ ពីសប្រពាេះថ្ន
ស្រេតីជាមនាិលរបេ់បពវជិត្ទំងឡាយសោយពិត្ សហតុ្ ូសចាេះ េូម
សោក្មាា េ់ឲ្យនាងសៅសៅជាមួយខញុំចុេះ ។ ាបេទូលថ្ន េូម
ថ្នវ យប្រពេះពរ មហាបពិប្រត្ ធមេាចិត្តរបេ់មនុេស ឹងានសោយ
ក្ប្រម ទរកិាសនេះ នឹងសៅសៅជាមួយពួក្មនុេសជាសប្រចើនានយ ង
ណា ពីសប្រពាេះនាងមិនធ្លល ប់រេ់សៅសទសនាេះ ។ ប្រពេះរាជា មាន
ប្រពេះត្ប្រមាេ់ថ្ន បពិប្រត្សោក្មាា េ់ ឲ្យតត្សោក្មាា េ់សលើក្នាង ឲ្យ
ខញុំក្ាុងសពលណាសហើយ ខញុំមាា េ់ នឹងតត្ងាំងនាងទុក្ក្ាុងតំ្តណង
ជាអគគមសហេីឯក្សហើយឲ្យសគជួយសមើលត្រក្ាឲ្យានលអ ។ 
          ាបេានស្ចត ប់ប្រពេះរាជបនាូលរបេ់ប្រពេះរាជាសហើយ សទើប
សៅធីាសោយនិមិត្តនាម ត លោក់្ឲ្យនាងសៅជាទរកិាថ្ន កូ្ន
ស្រេីបទុមេតី្ចូរកូ្នស្រេីសចញមក្សណាេះ ។ កាលាបេសៅប្រតឹ្មតត្
ពាក្យមួយមា ត់្ប ុសណាណ េះ នាងបទុមេតី្ក៏្សចញមក្ភាល ម ពីបណណ
ស្ចោ សហើយប្រកាបថ្នវ យបងគំាបេរចួអងគុយក្ាុងទី ៏េមគួរ ។ 
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ប្រាសនាេះ ាបេនិយយប្រាប់នាងថ្ន តនកូ្នស្រេីបទុមេតី្ កូ្ន
ធំសហើយ  ូសចាេះ ចូរកូ្នសៅសៅជាមួយនឹងប្រពេះរាជាចុេះ កូ្ននឹងាន
សេចក្តីេុខ ពីសប្រពាេះប្រពេះរាជាានេនាជាមួយនឹងបិាថ្ននឹង
សមើលត្រក្ាកូ្នស្រេី ត្មទំងានតត្ងាំងកូ្នស្រេីទុក្ ក្ាុង
តំ្តណងជាអគគមសហេីសទៀត្ផង ។ នាងបទុមេតី្ ត្បទទួលពាក្យ
ាបេសោយបងខំចិត្តថ្ន លអសហើយ នាងក៏្ថ្នវ យបងគំាបេសហើយក៏្
យំសោយការតូ្ចចិត្ត ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជាប្រទង់ប្រតិ្េះរេិះថ្ន សយើងនឹង
ប្រត្ូេយក្ចិត្តាបេ ត លជាបិារបេ់នាងបទុមេតី្គិត្  ូសចាេះ
សហើយនឹងប្រត្េូយក្ចិត្តាបេ ត លជាបិារបេ់បទុមេតី្ គិត្
 ូសចាេះសហើយ សទើបចាប់សលើក្នាងបទុមេតី្ឲ្យអងគុយសលើគំនរប្រាក់្ 
គំនរមាេ សហើយប្រទង់អភិសេក្ និងប្រទង់សស្រស្ចចស្រេង់ទឹក្ប្រក្អូប 
ឲ្យកាល យជាអគគមសហេីក្ាុងទីសនាេះឯង ។ ត្ពីសនាេះ ប្រពេះាទពារា
ណេី ានយងអគគមសហេីបទុមេតី្    ចូលសៅកាន់ប្រក្ងុពារាណ 
េី ។ ចាប់ាំងពីប្រពេះរាជា សេតចចូលមក្ ល់ប្រក្ុងពារាណេី 
ឬប្រពេះរាជ ំណាក់្សហើយ ប្រពេះអងគប្រទង់មិនចាប់អារមេណ៌ចំសពាេះស្រេតី
 នទស ើយ ប្រទង់តត្ងតត្មក្អភិរមយសប្រត្ក្អរសៅជាមួយនឹងនាង
បទុមេតី្ប ុសណាណ េះ ។ សហតុ្ទំងសនេះ សទើបសធវើឲ្យពួក្ស្រេតី នទសទៀត្ 
ក៏្សក្ើត្ការមិនសពញចិត្តចំសពាេះនាងបទុមេតី្ មាា ក់្ៗនំាាា ប្រចតណន
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រក្ឧាយញុេះញង់ប្រពេះរាជា ស ើមបបំីតបក្បំាក់្នាងបទុមេតី្មិន
តមនជាមនុេសសទ សប្រពាេះមនុេសទំងឡាយ ត លស ើរ សៅមក្
មិនធ្លល ប់មានផ្កក មនុេសឈ្កូ្ផុេស ើង មក្រង់ចំាប្រទសជើងសទប្រពេះអងគ
ធ្លល ប់ទត្ស ើញក្ាុងទីណាត រឬ  ូសចាេះនាងបទុមេតី្សនេះប្រាក្ ជា
នាងយក្ខិនីសហើយ ប្រពេះអងគេូមប្រពេះអងគប្រទង់ឲ្យសគនំានាងសចញពី
នគរចុេះ ។ ប្រពេះរាជាប្រទង់ប្រពេះេណាត ប់ពាក្យប្រកាបទូលរបេ់ស្រេីត
ទំងសនាេះសហើយ ប្រទង់ក៏្សៅសេៀមប្រពសងើយ ។ លុេះេម័យត្មក្
សទៀត្ សពលមួយ ខាងជាយត នននប្រពេះរាជាណាចប្រក្ មានេប្រត្ូេ
បងកភាពចោចលសក្ើត្ស ើង ប្រពេះរាជាប្រទង់ប្រតិ្េះរេិះថ្ន ប្រពេះនាង
បទុមេតី្តត្មានគភ៌ជិត្ប្រគប់តខត រ សទើបប្រទង់ឲ្យប្រពេះនាងបទុមេតី្
ប្របថ្នប់សៅក្ាុងប្រពេះនគរ ឯប្រពេះអងគសេតចយងសៅខាងជាយត ន 
ននប្រពេះរាជាណាចប្រក្មួយប្រពេះអងគឯង ។ ប្រាសនាេះពួក្ស្រេតីត លចិត្ត
ប្រចតណនានឲ្យប្រទពយ ល់នាងស្រេីេាំ អាក្បសប្រមើរបេ់ប្រពេះនាង
បទុមេតី្ សហើយ សពាលថ្ន កាលប្រពេះនាងបទុមេតី្ប្រទង់ប្របេូត្បុប្រត្
នាងចូរនំាយក្កូ្នសនាេះសចញសៅឲ្យផុត្ សហើយនំាយក្កំ្ណាត់្ 
សឈ្ើមួយកំ្ណាត់្យក្ឈ្មោបឲ្យប្របឡាក់្សហើយោក់្ជំនួេ េញិ ។ 
         លុេះកាលមិនយូរប ុនាេ ន ការប្របេូតិ្បុប្រត្របេ់ ប្រពេះនាង
បទុមេតី្ានសក្ើត្មានស ើយ មានប្រពេះរាជឱរេទំងអេ់ចំនួន 
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៥០០ ប្រពេះអងគ ។ ប្រពេះឱរេត លសៅក្ាុងប្រពេះគភ៌របេ់ប្រពេះនាង
បទុមេតី្ មានតត្ប្រពេះមហាបទុមកុ្មារប្រតឹ្មតត្មួយប្រពេះអងគប ុសណាណ េះ
សទ ។ ចំតណក្ឯកុ្មារ ៏សេេ ៤៩៩ អងគសទៀត្សក្ើត្មក្ពីេំ
សេទជៈ ( គ៉ឺសក្ើត្សញើេ ) ។ ក្ាុងសពលត លប្រពេះមហាទុមកុ្មារ 
ប្របេូត្ចាក្ប្រពេះគភ៌ ប្រពេះមាាប្រទង់េនលប់ ។ ខណៈសនាេះ អាក្បសប្រមើ
របេ់ប្រពេះនាងបទុមេតី្ កាលស ើញថ្ន ប្រពេះនាងសៅមិនទន់ ឹង
ខលួនសទសនាេះ ក៏្ាននំាយក្កំ្ណាត់្សឈ្ើមក្ោបនឹងឈ្មសហើយ
ោក់្ទុក្តក្បរប្រពេះនាងផាំសនាេះ ត្ពីសនាេះ សទើបបញ្ាូ នទរក្សនាេះ 
សៅឲ្យស្រេីទំងឡាយ ត លកំ្ពុងតត្រង់ចំាទទួល ។ ស្រេតីចំនួន ៥០០ 
នាក់្មាា ក់្ៗ បីកុ្មារមួយ សហើយបញ្ាូ នសៅឲ្យនាយជាងរចនាភលុក្សធវើ
ប្របអប់ ( ប្របអប់មានសជើង មានគប្រមប ) សហើយនិយយប្រាប់ថ្ន ចូរ
សធវើប្របអប់សនេះមក្ សហើយសរៀបចំោក់្ ប្រពេះរាជកុ្មារទំងអេ់ក្ាុង
ប្របអប់ ឲ្យសធវើសប្រគឿង     េមាគ ល់ទុក្    ប្រត្ង់ខាងប្របអប់ទំង សនាេះ ។   
លុេះប្រពេះនាងបទុមេតី្    មានស្ចេ រតី្ស ើងេញិសហើយ សទើបប្រាេ់េួរ
នាងេាំអាក្បសប្រមើនថ្ន នាងខញុំប្របេូត្បុប្រត្សហើយឬ? នាងេាំអាក្
បសប្រមើប្រកាបបងគំទូលថ្នប្រពេះនាងមាា េ់ប្របេូត្បុប្រត្សហើយ។ ប្រពេះនាង 
បទុមេតី្ ប្រាេ់េួរត្សៅសទៀត្ថ្ន ខញុំានប្របេូត្បុប្រត្ប្របុេ ឬ 
បុប្រត្ស្រេី? នាងបសប្រមើប្រកាបបងគំទូលកុ្ហក្ ចំសពាេះប្រពេះនាងថ្ន 
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ប្រពេះនាងមាា េ់ ប្រទង់ានប្របេូត្បុប្រត្មក្ពីណា សហើយអាក្បសប្រមើ
ានសលើក្យក្កំ្ណាត់្សឈ្ើ ត លប្របឡាក់្ឈ្មសនាេះឯង មក្
បង្វា ញប្រពេះនាងសហើយប្រកាបទូលកុ្ហក្ថ្ន េត្ាុសនេះឯង គ៉ឺជាបុប្រត្
ត លប្របេូត្ចាក្ប្រពេះគភ៌របេ់ប្រពេះនាងមាា េ់។ 
         ប្រាសនាេះ ប្រពេះនាងបទុមេតី្ កាលានទត្ស ើញកំ្ណាត់្
សឈ្ើសហើយ ប្រទង់សទមនេស សទើបមានប្រពេះរាជេេនីយ៍ថ្ន នាងចូរ
នំាកំ្ណាត់្សឈ្ើសនេះសចាលឲ្យឆ្ប់រហ័េ ប្របេិន សបើមាននរណាៗ 
មក្ស ើញខញុំ  នឹងប្រត្ូេខាេ េសគជាពំុខាន ។ អាក្បសប្រមើស្ចត ប់ប្រពេះរាជ
េេនីយ៍សហើយតក្លងសធវើ ូច ជាមាន បំណងលអចំសពាេះប្រពេះនាងបទុម
េតី្យ ងនប្រក្តលង សទើបប្របញប់យក្កំ្ណាត់្សឈ្ើសនាេះ សៅពុេះ 
សហើយោក់្ក្ាុងសជើង្ករប្រកាន ុត្សចាលភាល មៗ ប្រាសនាេះ ានឲ្យ
ប្រទពយ ល់នាងស្រេីេាំអាក្បសប្រមើ របេ់ប្រពេះនាងបទុមេតី្ សហើយសពា
លថ្ន កាលប្រពេះបទុមេតី្ ប្រទង់ប្របេូត្បុប្រត្ នាងចូរនំាយក្កូ្នសនាេះ
សចញឲ្យផុត្ សហើយនំា យក្កំ្ណាត់្សឈ្ើមួយកំ្ណាត់្ យក្ឈ្ម
ោបឲ្យប្របឡាក់្សហើយោក់្ជំនួេេញិ។ 
         លុេះកាលមិនយូរប ុនាេ ន ការប្របេូតិ្បុប្រត្របេ់ប្រពេះនាងបទុម
េតី្ានសក្ើត្មានស ើង     មានប្រពេះរាជ  ឱរេទំងអេ់ចំនួន ៥០០ 
ប្រពេះអងគ។ ប្រពេះឱរេត លសៅក្ាុង ប្រពេះគភ៌ របេ់ប្រពេះនាងបទុមេតី្ 
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មានតត្ប្រពេះមហាបទុមកុ្មារប្រតឹ្ម តត្មួយប្រពេះអងគប ុសណណេះសទ ។
ចំតណក្ឯកុ្មារ ៏សេេ ៤៩៩ អងគ សទៀត្សក្ើត្មានពីេំសេទជៈ 
(គ៉ឺសក្ើត្ពីសញើេ ) ។ ក្ាុងសពលត លប្រពេះមហាបទុមកុ្មារប្របេូត្
ចាក្ប្រពេះគភ៌ ប្រពេះមាាប្រទង់េនលប់។ ខណៈសនាេះ អាក្បសប្រមើរបេ់ 
ប្រពេះនាងបទុមេតី្ កាលស ើញថ្ន ប្រពេះនាងសៅមិនទន់ ឹងខលួនសទ 
សនាេះក៏្ ាន នំាយក្កំ្ណាត់្សឈ្ើមក្ោបនឹងឈ្ម សហើយោក់្
ទុក្ តក្បរ ប្រពេះនាងផាំសនាេះ ត្ពីសនាេះ សទើបបញ្ជូ ន ទរក្សនាេះ សៅ
ឲ្យស្រេីទំងឡាយ    ត លកំ្ពុងតត្រង់ចំាទទួល។ ស្រេីចំនួន    ៥០០ 
នាក់្មាា ក់្ៗបីកុ្មារមួយ សហើយបញ្ជូ នសៅឲ្យនាយជាងរចនាភលុក្សធវើ
ប្របអប់ ( ប្របអប់មានសជើងមានគប្រមប់ ) សហើយនិយយប្រាប់ថ្នចូរ
សធវើប្របអប់សនាេះឯង មិនរង់ចំាសពលសេោឲ្យយ៉ឺត្យូរ។  ចំតណក្
ប្រពេះរាជា សេតចានយងប្រត្ ប់ពីជាយត នមក្េញិសោយប្រទង់
ានសាេះបនាា យក្ងទ័ព េប្រមាក្សៅខាងសប្រៅប្រពេះនគរ ។ ប្រា
សនាេះ ពួក្ស្រេីេាំទំងឡាយ ានប្រជាប ំណឹង សនាេះសហើយ ក៏្នំាាា
សចញសៅទទួលប្រពេះរាជា សោយប្រកាប បងគំទូលថ្ន បពិប្រត្មហារាជ 
ប្រទង់គង់នឹងមិន សជឿពួក្ ខញុំមាា េ់ សោយពាក្យត លខញុំមាា េ់ប្រកាប
បងគំទូលសនេះ សមើលហាក់្បី ូចថ្ន រក្សហតុ្ផល មិនមាន េូម
ប្រពេះអងគ ប្រាេ់ សៅអាក្បសប្រមើរបេ់ប្រពេះមសហេី មក្ស្ចក្េួរ
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ថ្នប្រពេះសទេបី្របេូត្ប្រពេះឱរេជាកំ្ណាត់្សឈ្ើពិត្តមនឬ ប្រពេះពរមាា េ់
ប្រពេះអងគ ។ ប្រពេះរាជាប្រទង់ពិចារណាសហតុ្ការណ៍សផសងៗ ត លប្រទង់
ប្រពេះេណាត ប់រចួមក្សហើយពីស្រេតីទំងសនាេះ សទើបប្រទង់មានប្រពេះរាជ
ត្ប្រមិេះ និងយល់សេក្តីថ្ន ប្រពេះនាងបទុមេតី្ មិនតមនជាមនុេសពិត្
ប្រាក្ តមន សទើបប្រទង់ប្រាេ់បសណត ញបំបរបង់ ប្រពេះនាងបទុមេតី្
សចញចាក្ ប្រពេះរាជវាងំ។ និមិត្តត លខុេប្របប្រក្តី្ានសក្ើត្ស ើង    
 ល់ប្រពេះនាងបទុមេតី្ក្ាុងសពលត លប្រពេះនាងសចញផុត្ ពីប្រពេះរាជ
វាងំ សហើយ ផ្កក ឈូ្ក្ទំងឡាយត លធ្លល ប់ផុេ ស ើងប្រទប្រពេះយុគល
ាទ ក៏្េនិាេាត់្សៅប្រពេះ្េេីណណត លធ្លល ប់ផូរផង់ ក៏្បតូរេមបុរខុេ
ប្របប្រក្តី្។ ប្រពេះនាងបទុមេតី្មួយប្រពេះអងគឯង សេតចយងសចញសៅ
ាមផលូេសោយ ាេ នសាលសៅ។ ប្រាសនាេះ មានជី ូនចាេ់ជរាមាា ក់្
ានជួប ប្រពេះនាងសហើយ សក្ើត្ការនឹក្ស្រេឡាញ់ ូចាា នឹងកូ្ន 
ប្រក្មំុរបេ់ខលួន សទើបេួរថ្ន កូ្នសអើយ កូ្នសៅទីណា? ប្រពេះនាង
បទុមេតី្ប្រាេ់ ត្បថ្ន ខញុំជាអាក្ ំសណើ រ ទំងត លាេ នទិេសៅពិត្
ប្រាក្  ឬទីេប្រមាក្ក្តនលងណាក៏្មិនមាន។ 
         ជី ូនចាេ់ជរាសនាេះសទើបបបួលថ្ន មក្សណេះចុេះកូ្ន សហើយ
នំានាងបទុមេតី្សៅកាន់ផាេះរបេ់ខលួន ត្មទំងាន សរៀបចំាយ
ទឹក្ឲ្យប្រពេះនាងសស្ចយសទៀត្ផង ។ ខណៈសពល ត លប្រពេះនាង
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បទុមេតី្ មក្សៅជាមួយនឹងជី ូនចាេ់សនាេះ។ ពួក្ខញុំមាា េ់ានបន់
ស្រេន់ប្រពេះតម គង្វគ ថ្ន កាលសបើប្រពេះេមេតិ្ សទពរបេ់ពួក្ខញុំមាា េ់ឈ្ាេះ
េន្រ្ង្វគ ម សេតចយង ប្រត្ ប់មក្េញិពួក្ខញុំមាា េ់ នឹងសធវើពលិក្មេ បួង
េួង ល់ ប្រពេះតម គង្វគ  សហើយនឹងនំាាា សលងទឹក្ េូមប្រពេះអងគប្រទង់
ប្រជាប សរឿង សនេះចុេះប្រពេះពរមាា េ់ប្រពេះអងគ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជា ប្រទង់ 
េពវ ប្រពេះហបញទ័យនូេពាក្យប្រកាបទូលរបេ់ ស្រេីទំងសនាេះ សទើប
ានសេតចយងសៅ ស ើមបីនឹងប្រទង់សលង ទឹក្ក្ាុង ទសនល គង្វគ សនាេះ 
សៅាមត លស្រេីទំងសនាេះប្រកាប ទូលសហើយ។ ចំតណក្ស្រេីទំង 
៥០០ នាក់្ានកាន់ ប្របអប់ ោក់្ប្រពេះរាជកុ្មារទំងសនាេះ រុនំេប
ោក់្ទុក្សោយ  ណត ប់េំពត់្ហ៊ាុមបិទាំងប្របអប់ ស ើមបីនំាយក្
សៅទសនល គង្វគ  ប្របអប់ ទំងសនាេះានអតណត ត្មក្រមួជាប់ាា  ហូរ
ាម ទឹក្សៅជាប់ េំណាញ់ ក្តនលងត លការពារអនតរាយសប្រកាម
ប្រក្តេទឹក្ ។ លុេះប្រពេះរាជាប្រទង់ឈ្ប់សលងទឹក្សហើយ សទើបសេតច
ស ើងមក្ េញិ ពួក្រាជបុរេាន នំាាា សលើក្ េំណាញ់ស ើង 
ក៏្ានស ើញប្របអប់ទំងសនាេះសទើប នំាាា ប្រកាបទូលថ្នវ យប្រពេះរាជា។ 
ប្រពេះរាជាទត្ស ើញសនាេះសហើយ សទើបមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់េួរថ្ន 
មានអីវក្ាុងប្របអប់ សនេះឬសទ? ពួក្រាជបុរេាន ប្រកាប ទូលថ្ន ពួក្
ខញុំប្រពេះអងគ មិន ឹងសទ។ ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមិេះប្រាេ់ថ្ន ឲ្យ
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សបើក្ ប្របអប់ទំងសនាេះសចញពិនិត្យសមើល នច នយ ានសបើក្ ប្របអប់
ត លោក់្ប្រពេះមហាបទុមកុ្មារ ជាសលើក្ ំបូង ចំតណក្ប្របអប់
 នទៗ ក៏្មានប្រពេះរាជកុ្មារត រ ត លសៅ ខាងក្ាុងប្រគប់ៗ ប្របអប់។ 
ក្ាុងន្ាត លប្រពេះរាជកុ្មារទំង អេ់អងគ ប្រត្េូោក់្ក្ាុងប្របអប់ទំង
អេ់សនាេះ ទឹក្សោេះ ានសក្ើត្ស ើង ប្រត្ង់សមន របេ់ខលួនសរៀងៗ ខលួន
សោយអំណាច បុញ្ញបញទាិ សទើបជួយឲ្យប្រពេះមហាបទុម និងប្រពេះរាជ
កុ្មារ ទំងអេ់អងគសនាេះ ានមានទឹក្សោេះសៅប្រគប់សពល ត ល
ឃាល នសៅទឹក្សោេះ ។ 
         ប ុតនតមុនប្រពេះាទពារាណេី ប្រពេះរាជបិារបេ់រាជកុ្មារៈ
ទំងសនាេះ នឹងានទត្ស ើញ ប្របអប់ទំងឡាយ ប្រពេះឥន្រ្នាប្រទង់ាន
ចារកិ្អក្សរ ទុក្ខាងក្ាុងប្របអប់ ស ើមបីកាត់្នូេសេចក្តីេងស័យ
ប្រពេះរាជាថ្ន ប្រពេះរាជកុ្មារទំងសនេះប្រទង់សក្ើត្សៅ ក្ាុងប្រពេះគភ៌របេ់
ប្រពេះនាងបទុមេតី្ ជាឱរេរបេ់ ប្រពេះាទពារាណេី   ចំតណក្
សហតុ្ការណ៍ត លមាន ូចសនេះ ពីសប្រពាេះស្រេី ៥០០នាក់្ រមួស្ចវ មី
ជាមួយនឹងប្រពេះនាងបទុមេតី្ ាននំាប្រពេះរាជកុ្មារទំងសនេះោក់្
ក្ាុងប្របអប់ សហើយបតណត ត្សចាលាមទឹក្ទសនលគង្វគ  េូមប្រពេះរាជា
ប្រទង់ប្រជាបសហតុ្ការណ៍សនេះចុេះ ។ កាលសបើពួក្រាជបុរេសបើក្ប្របអប់
សចញសហើយ ប្រពេះរាជា ានទត្ស ើញអក្សរ ប្រពមទំងប្រពេះរាជកុ្មារ 
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សទើបប្រទង់អានសេចក្តីសនេះ សហើយមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់បញ្ជជ ថ្ន ពួក្
សោក្ទំងឡាយ ចូរសលើក្ប្រពេះមហាបទុមកុ្មារស ើង រត់្សោយ 
រហ័េ និងសប្រត្ៀមសចញសេេះសៅសហើយមាន ប្រពេះរាជ ត្ប្រមាេ់ថ្នន្ា
សនេះ  ល់ ប្រពេះនគរសហើយ សយើងនឹងសធវើសេចក្តីស្រេឡាញ់ឲ្យសក្ើត្ 
 ល់ស្រេតី ពួក្ ខលេះ លុេះសេតចយង មក្  ល់ប្រពេះនគរ ប្រពេះអងគ 
ស ើងសលើប្រាស្ចទ មានប្រពេះរាជគំនិត្ ឲ្យោក់្្ង់ប្រទពយ មួយ
ពាន់ក្ហាបណៈទុក្សលើក្  ំរសីហើយ ឲ្យវាយេគរ បងកូក្ប្របកាេ
ថ្នអាក្ណាានជួប និងានស ើញប្រពេះនាងបទុមេតី្ អាក្សនាេះ
នឹងានទទូលប្រាក់្ មួយ ពាន់ ក្ហាបណៈ ពីពួក្សយើង។ ប្រា
សនាេះប្រពេះនាង បទុមេតី្ ប្រទង់ ានស្ចត ប់េំស ងបងកូក្ប្របកាេ 
 ូសចាេះសហើយ សទើបប្រទង់ប្រាប់ជី ូនត លចាេ់ជរា ទុក្ ូចជាមាា
ថ្ន អាក្មាត យចូរសៅទទួល្ង់ប្រទពយមួយពាន់ក្ហាបណៈពីសលើ ក្ 
 ំរមីក្។ ជី ួនចាេ់ជរា ត្ប ថ្ន តម មិនហា៊ា នទទួលប្រាក់្សនាេះ
សទកូ្ន។ ប្រពេះនាងបទុមេតី្ ប្រាេ់ប្រាប់ឲ្យជី ូនចាេ់សៅទទួល
ប្រាក់្ជាសលើក្ទី ២ ជាសលើក្ទី ៣ ។ ជី ូនចាេ់សនាេះ ានេួរ
នាងថ្ន សយើងនឹងសៅនិយយជាមួយនឹងសគ ូចសមតច សពលត ល
មាត យសៅទទួលយក្ប្រាក់្សនាេះ និយយជា មួយ ពួក្សគថ្នយ ង
ណា សទើបនឹងានទទួល ្ង់ប្រាក់្មក្ាន កូ្ន?ប្រពេះនាងបទុម
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េតី្ប្រាេ់ប្រាប់េធីិឲ្យថ្ន អាក្មាត យចូលសៅប្រាប់ពួក្សគថ្ន កូ្នប្រក្មំុ
របេ់ខញុំ ជាអាក្ានជួប ានស ើញប្រពេះនាងបទុមេតី្ សហើយេូម
អាក្មាត យទទួលយក្្ង់ប្រាក់្ ១០០០ ក្ហាបណៈសនាេះមក្។ ជី
 ូន ចាេ់ សពាលថ្ន េត្ាុណានឹងសក្ើត្ េត្ាុសនាេះចូរសក្ើត្ សហើយចូល
សៅរក្រាជបុរេទំងសនាេះ ស ើមបយីក្ប្រាក់្មួយពាន់ ក្ហាបណៈ 
សនាេះមក្។ 
        ប្រាសនាេះពួក្រាជបុរេ េួរជី ូនចាេ់សនាេះថ្ន សោក្ យយ
ស ើញប្រពេះនាងបទុមេតី្សទេឬី? ជី ូនចាេ់ត្បថ្ន ខញុំ មិនាន 
ស ើញខលួនឯងសទ តត្កូ្នប្រក្មំុរបេ់ខញុំានស ើញប្រពេះនាង ។ ពួក្រាជ 
បុរេេួរថ្នកូ្នរបេ់សោក្យយសៅ ទីណា? កាលពួក្រាជបុរេ
ានប្រជាប ំណឹងពីជី ូនចាេ់ សហើយសទើបនំាាា ស ើរសៅ ាម ជី 
 ូនចាេ់សនាេះ ។ សពលសនាេះពួក្រាជបុរេ កាលជួបប្រពេះនាង បទុម 
េតី្ក៏្ានសទើបប្រពមាា  ានប្រកាបចុេះថ្នវ យបងគំប្រពេះនាង។ សហតុ្
ការណ៍សនាេះ សធវើឲ្យជី ូនចាេ់្ាល់សហើយសពាលេួរថ្ន កូ្នស្រេីសនេះ
ឬគ៉ឺ ជាប្រពេះនាងបទុមេតី្សទេ?ី សហើយសទើបសពាលត្សទៀត្ថ្ន ក្មេ 
ត លមនុេសសធវើធាន់ ល់មលឹង េូមបបី្រពេះនាងបទុមតី្ ជា ប្រពេះអគគ 
មហាេីរបេ់ប្រពេះរាជា ៏ ល់សមល េះ    មក្គង់សៅក្ាុង ក្តនលង   ត ល 
មិនមានការត្រក្ា ជាការមិនេមគួរសទ។ ពួក្រាជបុរេ សទើប 
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ានប្រកាបបងគំទូលយងប្រពេះនាង បទុមេតី្ ឲ្យសេតចយងចូលសៅ
កាន់ប្រពេះនគរេញិ សោយឲ្យ ាំងារាវំាងំននព័ទាជំុេញិ ាំងពីសខាល ង
ទវ រសហើយ សទើបសៅប្រកាបបងគំទូលប្រពេះរាជាឲ្យប្រទង់ប្រជាប ។ ប្រពេះរាជា
ប្រទង់បញ្ជូ នតប្រគតេាងមាេ សៅទទូល ប្រពេះនាងបទុម េតី្សទេ ី។ រឯី
ប្រពេះនាងបទុមេតី្សទេបី្រាេ់ថ្ន ខញុំមាា េ់ មិន ប្រពម សៅសោយ 
េធីិសនេះសទ តត្ខញុំមាា េ់នឹងស ើរសៅសោយសជើងទសទ េូមឲ្យ ប្រពេះរាជា
នំា  សប្រគឿងប្របោប់ ទំងប្រពេះរាជទនចំសពាេះក្ប្រមាលសប្រគឿងប្រកាល
 ៏េចិិប្រត្   មក្នូេសលើតផន ីាំងពីលំសៅរបេ់     ខញុំមាា េ់មក្  ល់
ប្រពេះនគរ ចំតណក្ឯខាងសលើឲ្យយក្ផ្កា ំង េំពត់្ ៏លអាំង ជាពិោន 
េអិត្ស្ចអ ងសោយ មាេ អាក្ប្រពេះនគរទំងអេ់ នឹងានស ើញ 
អានុភាពបុណយខញុំមាា េ់ សោយេធីីយ ងសនេះ។ ប្រពេះរាជាមាន
ប្រពេះត្ប្រមាេ់ថ្ន អាក្ទំងឡាយ ចូរសធវើាមសេចក្តីប្រាថ្នា  របេ់
ប្រពេះនាង បទុមេតី្សទេចុីេះ។ 
         ប្រពេះនាងបទុមេតី្សទេ ី ប្រទង់េអិត្ស្ចអ ងសោយសប្រគឿងប្របោប់
ទំងពួងសហើយប្រាេ់ថ្ន ខញុំមាា េ់នឹងសៅកាន់ប្រពេះនគរ សហើយ 
ប្រពេះនាងសេតចយងសៅាម ងផលូេ។ ក្ាុងខណៈ ត ល ប្រពេះនាង 
បទុមេតី្ សេតចឈ្នប្រពេះាទចុេះសៅ ក៏្មានផ្កក  ឈូ្ក្ផុេសលើប្រទ
ប្រពេះាទប្រពេះនាងប្រគប់ៗជំហាន ននប្រពេះាទ ត លប្រពេះនាងយង
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ជាន់សហើយ ។  ប្រពេះនាងបទុមេតី្ប្រទង់ានេតមតង អំពីភាពអស្ចា រយ 
របេ់ខលួនឲ្យមហាជនានស ើញ ត លសក្ើត្មក្អំពីបុណយ សហើយ 
សេតចយងស ើងកាន់ប្រពេះរាជ និសេេន៍ាន េូមឲ្យប្រពេះរាជា
ប្របទនសប្រគឿងក្ប្រមាល  ៏ េចិិប្រត្ទំងអេ់ សធវើឲ្យជាមូលត្នមលសប្រគឿង
ត្រក្ាជី ូនចាេ់ ត លប្រពេះនាងានសៅស្ចា ក់្អាស្រេ័យសៅជា
មួយ ។ ចំតណក្ប្រពេះរាជាប្រាេ់បញ្ជជ  ឲ្យស្រេតីទំង ៥០០ នាក់្ទំង
សនាេះ ចូលមក្ាល់សហើយ ប្រាេ់ថ្ន តនប្រពេះនាងសទេសីយើងសលើក្ស្រេតី
ទំង ៥០០នាក់្សនេះ ឲ្យជាទេីរបេ់ប្រពេះនាងសទេ ី ។ ប្រាសនាេះ 
ប្រពេះនាងបទុមេតី្ ប្រកាបទូលថ្ន បពិប្រត្មហារាជលអសហើយ  េូម 
ប្រពេះអងគប្រទង់ ឲ្យពួក្អាក្ប្រពេះនគរទំងអេ់ាន ឹងឮ ត ល ប្រពេះអងគ
ប្រពេះរាជទនស្រេតីទំងសនេះ ឲ្យ ល់ខញុំមាា េ់សហើយ ប្រពេះអងគ។ ប្រពេះរាជា 
ប្រាេ់ប្រាប់ ឲ្យរាជបុរេវាយេគរ ស ើរ  ប្របកាេទូសៅប្រពេះនគរថ្ន 
ខញុំានសលើក្ស្រេតី ៥០០ នាក់្អាក្គិត្អាប្រក្ក់្ចំសពាេះប្រពេះនាងបទុមេតី្ 
ឲ្យជាទេីរបេ់បទុមេតី្ ។ លំោប់សនាេះ ប្រពេះនាងបទុមេតី្
កាលសបើប្រទង់ប្រជាបថ្ន អាក្ប្រពេះនគរ ឹងទូសៅអេ់ សហើយថ្ន ស្រេតី 
ទំងសនេះជាទេីរបេ់ប្រពេះនាងសហើយ សទើបទទួល ប្រពេះឲ្យរាជា ថ្ន 
បពិប្រត្ប្រពេះេមេតិ្សទព េូមឲ្យ ខញុំមាា េ់ានសោេះតលងទេីទំង
សនេះ ឲ្យមានសេរភីាពេញិប្រពេះពរមាា េ់។ ប្រពេះរាជាប្រាេ់ថ្ន តន
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ប្រពេះនាងសទេាីមតត្ប្រពេះនាងសទេេីពវប្រពេះទ័យចុេះ។ ប្រពេះនាងបទុម 
េតី្ទូលថ្ន កាលសបើប្រពេះអងគប្រទង់អនុញ្ញត្សហើយខញុំេូម  ឲ្យប្រពេះអងគ 
ប្រាប់ ំណឹង ល់អាក្នគរទំងអេ់ឲ្យានប្រជាបទូសៅមតងសទៀត្ថ្ន 
ស្រេតី ៥០០ នាក់្ទំងសនេះ ត លប្រពេះរាជាប្របទនឲ្យជាទេីរបេ់
ប្រពេះនាងបទុមេតី្សទេឥី ូេសនេះ ប្រពេះនាងបទុមេតី្ក៏្ានសោេះតលង 
ឲ្យចាក្ភាពជាទេីសហើយ ។ កាលស្រេតី ទំង ៥០០ នាក់្ផុត្ចាក្
ភាពជាទេី  មានសេរភីាពេញីសហើយប្រពេះនាងបទុមេតី្  ាន
ប្របទនប្រពេះរាជឱរេ ៤៩៩ ប្រពេះអងគឲ្យ ល់ស្រេតីទំងសនាេះជួយ ត្ 
រក្ាឯប្រពេះមហាបទុមកុ្មារ ប្រពេះនាងទទួលត្រក្ាសោយ ប្រពេះអងគឯង។ 
         លុេះេម័យជាខាង សប្រកាមមក្កាលប្រពេះរាជកុ្មារទំងសនាេះ 
ប្រទង់ចសប្រមើនេយ័ ឹងក្តីសហើយ ប្រពេះរាជាប្រទង់ឲ្យក្ស្ចងក្តនលងេប្រមាប់ 
សលងទឹក្ ប្រគប់តបបយ ង សៅក្ាុងប្រពេះរាជឧទាន ។ ក្ាុងសពលត ល
ប្រពេះរាជកុ្មារទំងអេ់ មានប្រពេះជនេាន ១៦ ប្រពេះេេា សេតចាន
នំាាា សលងទឹក្ក្ាុង ស្រេេះសាក្ខរណី ត លជាស្រេេះមងគលសពារសពញ
សៅសោយផ្កក ឈូ្ក្  ក្ាុងប្រពេះរាជឧទាន និងានទត្ស ើញ ផ្កក  
ឈូ្ក្ ្េីរកី្ តត្ផ្កក ចាេ់ប្រត្បក្ផ្កក ឈូ្ក្ ក៏្ប្រជុេះធ្លល ក់្ចុេះចាក្ទង សទើប 
កាន់យក្ជាអារមេណ៍ថ្ន ភាពជរា ( ភាពប្រទឌុសប្រទម ) ស ើញ ូសចាេះ 
រតមងពិចាណាស ើញ ំសណើ រននេង្វខ រធម៌មិនសទៀង ) មិនអាចប្រគប់ 
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ប្រគងានចំាាច់សពាលសៅ្វី ល់េររីៈ របេ់ពួក្សយើង សប្រពាេះថ្ន 
េររីៈរបេ់ពួក្ សយើងក៏្មានេភាពយ ងសនាេះត រគ៉ឺមិនសទៀង។ ក្ាុង 
ប្រាសនាេះ ប្រពេះរាជកុ្មារទំងអេ់ ក៏្ាន េសប្រមចបសចាក្េសមាព ធិ
ញ្ជញ ណ គ៉ឺសោយការពិចារណាស ើញ ផ្កក ឈូ្ក្ ត លមាន
េភាពមិនសទៀងានជាប្រពេះបសចាក្ពុទាប្រគប់ៗ ប្រពេះអងគគ៉ឺទំង ៥០០ 
ប្រពេះអងគ ។ មួយប្រពេះអងគៗ  សប្រកាក្ស ើង មក្គង់សលើតផល ឈូ្ក្ 
ទំងឡាយ ។ ពួក្រាជបុរេ ត លមក្ប្រពមជាមួយនឹងប្រពេះរាជ 
កុ្មារទំងសនាេះ ស ើញថ្ន  ល់សពលោា ចសហើយសទើបប្រកាបទូលថ្ន 
បពិប្រត្ប្រពេះអយយបុប្រត្ េូមប្រទង់ប្រជាបសពលប្រពេះប្រក្យហារ េប្រមាប់ 
ប្រពេះអងគចុេះ តត្ប្រពេះរាជកុ្មារទំងសនាេះសៅសេាៀមប្រពសងើយ ពួក្
ប្រពេះរាជបុរេ  សទើបសៅចូលាល់ប្រកាបបងគំទូល ប្រពេះរាជាឲ្យប្រទង់
ប្រជាបថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះេមេតិ្សទពប្រពេះរាជកុ្មារទំងអេ គង់ប្របថ្នប់
សៅសលើតផលឈូ្ក្ប្រគប់ៗប្រពេះអងគេូមបពួីក្ខញុំ ប្រពេះក្រុណាមាា េ់ប្រកាប
ទូលយ ងណា ក៏្មិនានប្រាេ់ ត្ប ប្រពេះក្រណុាន្លេសិេេ។ 
ប្រពេះរាជាមានប្រពេះរាជត្ប្រមាេ់ថ្ន ពួក្សោក្ចូរបសណាត យឲ្យពួក្សគ 
គង់សៅាម ប្រពេះទ័យចុេះ។ រាជបុរេទំងសនាេះប្រត្ ប់ មក្ចំាត្
រក្ារហូត្ទល់ភល៉ឺ។ ចំតណងប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងអេ់អងគសនាេះ ក៏្ 
សៅតត្ប្របថ្នប់គង់សលើតផល ឈូ្ក្ទំងឡាយ ូចស ើម ត ល ។ រាជ
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បុរេទំងឡាយ លុេះ ល់ប្រពឹក្ស ើងក៏្នំាាា  ប្រកាបទូលថ្ន បពិប្រត្ 
ប្រពេះរាជបុប្រត្ េូមប្រពេះអងគប្រទង់ប្រជាបកាលសនេះចុេះ ប្រពេះក្រណុា 
ន្លេសិេេ ។ លំោប់សនាេះ ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង សនាេះប្រាេ់ ត្បថ្ន 
ពួក្សយើងមិនតមនជារាជបុប្រត្សទ តត្ពួក្សយើងជាប្រពេះបសចាក្ពុទាសទ 
សត្ើ។ ពួក្ប្រពេះរាជបុរេប្រកាបទូលថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះរាជបុប្រត្ ប្រពេះអងគ 
ប្រាេ់ពាក្យសនេះជាក្មេធាន់ត លសឈ្េ េះថ្ន ប្រពេះបសចាក្ពុទា សនាេះមិន
តមន ូចាា នឹងប្រពេះអងគទំងឡាយសទ គ៉ឺប្រពេះបសចាក្ពុទាសោក្មាន
តត្ប្រពេះសក្ស្ចនិងប្រពេះមេសុប្រតឹ្មតត្ពីរអងគុលី ប្រពមទំងមានបរកិាខ រ 
ទំង ៨ សទៀត្ផងប្រពេះក្រណុាន្លេសិេេ។ 
        លំោប់សនាេះប្រពេះបសចាក្ពុទាជាមាា េ់ ប្រទង់យក្ ប្រពេះហេា
ស្ចត ំស្ចា បប្រពេះេិរស្ច មួយរសំពចសនាេះ សភទប្រគហេា ក៏្ាត់្សៅ 
សហើយានមានប្រាក្ នូេបរកិាខ រទំង ៨របេ់ េមណៈេញិ។ 
ត្ពីសនាេះ ទំងត លមានមហាជនប្រក្ស ក្ សមើលសនាេះឯង ប្រពេះបសចា 
ក្ពុទាជាមាា េ់ទំងឡាយសនាេះ សេតចានសហាេះសៅាមផលូេអាកាេ 
សៅកាន់ភាំននាមូលត ល សៅប្រត្ង់ភាំគនធមាទន៍។ ចំតណក្ប្រពេះនាង
បទុមេតី្ានប្រតិ្េះរេិះថ្ន សយើងជាអាក្មានបុណយសប្រចើនតត្បុប្រត្ទំង 
សនាេះានប្រពាត់្ប្រាេចាក្សយើងសៅសហើយប្រពេះនាងប្រទង់ប្រពេះក្តនសង 
យ ងខាល ំងកាល សហើយសេតច ក៏្សស្ចយទិេងគត្សៅ សោយអំណាច 
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កុ្េលក្មេឯណានីមួយត លនាងសធវើមក្សហើយានសធវើឲ្យ ប្រពេះនាង
សៅសក្ើត្សៅក្ាុងស្រេុក្មួយ ត លមានការចិញ្ា ឹមជីេតិ្ សធវើការ
សោយន  ត លេាិត្សៅស្រេុក្ជិត្ទវ រប្រពេះនគររាជប្រគឹេះ ។ លុេះ
េម័យខាងសប្រកាយមក្នាង ចសប្រមើនេយ័ធំ ឹងក្តីសហើយ នាងាន
សៅកាន់ប្រត្កូ្លខាងបតី ន្ាមួយ នាងានយក្យគូសៅឲ្យស្ចវ មី
ត លសៅក្ាុងចំសណាមបុប្រត្ ៥០០ អងគ របេ់នាងក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្ 
កំ្ពុងតត្សហាេះសៅាមផលូេអាកាេ ក្ាុងសពលភិកាខ ចារ ( ប្រាច់ 
បិណឌ ាត្) នាងស ើញ ូសចាា េះសហើយ សទើបប្របញប់ សៅរក្ ស្ចវ មី 
សោយរហ័េសហើយក៏្ានប្រាប់ស្ចវ មីថ្ន អាក្ានស ើញប្រពេះបសចាក្ 
ពុទាទំងឡាយសទសយើង នឹងនិមនតប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងសនាេះ មក្ 
ប្របសគនចង្វា ន់បិណឌ ាត្ ។ ស្ចវ មីានសពាលថ្ន ធមេាបក្ស ី
ទំងឡាយរតមងប្រាច់សៅយ ងសនេះ ឯងក៏្មាន ជនទំងសនាេះមិន
តមនជាប្រពេះបសចាក្ពុទាសទ ។ ខណៈត លស្ចវ មី និងភរយិកំ្ពុង
តត្េនានាាា សនាេះ ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង ៨ អងគសនាេះាន ឮ
ពាក្យេនានា របេ់ អាក្ទំងពីរនាក់្សនាេះ សទើបចុេះចាក្អាកាេ 
សៅប្រាក្ ប្រត្ង់ ក្តនលងជិត្អាក្ទំងពីរសនាេះ។ ន្ាសនាេះ ចំតណក្ 
ភរយិាន ប្របសគននូេសភាជនីយហារត លជា ចំតណក្របេ់ខលួន 
 ល់ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងសនាេះ សហើយសពាលថ្ន ក្ាុងន្ាតេអក្សនេះេូម
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សោក្មាា េ់ទំង ៨ អងគ មក្ទទួលភិកាខ  របេ់ ខញុំ មាា េ់សទៀត្។ 
ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងសនាេះសពាលថ្នតនឧាេិកា លអសហើយៗ ប្របេិន 
សបើក្ាុងន្ាតេអក្សនេះ ឧាេិកាានស ើញ ប្រពេះបសចាក្ពុទាសប្រចើន
អងគសនាេះ ចូរឧាេិកា ញំុងសេចក្តីសប្រត្ក្អរឲ្យសក្ើត្ស ើងសៅាន
សហើយៗ ឧាេិកាចាត់្តចង ប្រកាលអាេនៈទុក្ ៨ ក្តនលង សោយ
សត្ៀមតត្សប្រគឿងេកាក រៈ ទុក្េប្រមាប់ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង ៨ អងគ 
ប ុសណាណ េះ។ 
        ចំតណក្ប្រពេះបសចាក្ពុទា៨ អងគសនាេះាននិមនតប្រពេះបសចាក្ពុទា 
អងគ នទៗ សទៀត្ថ្ន ន្ាសនេះ េូមសោក្ មាា េ់ទំងឡាយ កំុ្ 
និមនតសៅបិណឌ ាត្ក្តនលង នទអីចូរនំា ាា សៅសប្រាេ ល់សញម 
ស្រេីរបេ់សោក្មាា េ់ទំងឡាយផងចុេះ ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងសនាេះ 
ត លានស្ចត ប់ពាក្យ និមនត របេ់ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង ៨ អងគសនាេះ
សហើយសទើប ានប្រពមាា សហាេះមក្ាមផលូេអាកាេសោយសៅប្រាក្  
សៅប្រត្ង់មុខ ទវ រផាេះរបេ់សញមស្រេី។ ឧាេិកា កាលាន ស ើញ
ប្រពេះបសចាក្ពុទានិមនតមក្សប្រចើន ជាងការកំ្ណត់្និមនត ក៏្មិន ាន
រនាត់្ញប់ញ័រចិត្ត សទើបាននិមនតប្រពេះបសចាក្ពុទា ទំង អេ់សនាេះ 
ចូលសៅគង់សលើអាេនៈក្ាុងផាេះត លានសរៀបចំប្រកាលទុក្ ។ កាល
ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង ៨ អងគគង់ សលើអាេនៈាមលំោប់េេាសហើយ 
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ប្រពេះបសចាក្ពុទាទី ៩ ាននិមិេត្តអាេនៈស ើង ៨ សទៀត្សហើយ
សោយអងគ ខលួនឯងគង់សលើអាេនៈត លសៅជិត្នឹងខលួន ។ អាេនៈ  
បតនាមសប្រចើនស ើងប្រតឹ្មណា តួ្ផាេះក៏្រកី្ធំ សចញសៅសប្រចើនប ុសណាណ េះ 
(គ៉ឺរកី្សចញសៅ រហូត្ប្រគប់ប្រាន់េប្រមាប់ ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំង ៥០០ 
អងគ) ។ កាលសបើប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងអេ់គង់សលើអាេនៈសរៀប រយ
សហើយ ឧាេិកា សទើបថ្នវ យសប្រគឿងេកាក រៈ ត លខលួនសរៀប ចំសប្រត្ៀ 
មទុក្ថ្នវ យប្រពេះបសចាក្ពុទាប្រតឹ្មតត្ ៨ អងគ តត្ ប្រាក្  ថ្នសប្រគឿង 
េកាក រៈមានប្រគប់ប្រាន់ថ្នវ យ ល់ប្រពេះបសចាក្ពុទា ទំងអេ់ អងគ 
សហើយសទើបយក្ផ្កក ឈូ្ក្សខៀេ ៨ ផ្កក  សចញមក្ោក់្ប្រត្ង់ទីជិត្
ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងឡាយ ត លខលួននិមនតមក្សនាេះសទើបាំងសេចក្តី
ប្រាថ្នា ស ើងថ្ន បពិប្រត្សោក្មាា េ់ទំងឡាយ េូមឲ្យ្េ ី េណណនន
េររីៈរបេ់ខញុំមាា េ់ មានពណ៌សខៀេ ូចប្រត្បក្ននផ្កក ឈូ្ក្សខៀេទំង 
សនេះក្ាុងប្រគប់ៗ ទីក្តនលង ត លខញុំមាា េ់សក្ើត្សហើយ។ ប្រាសនាេះ
ប្រពេះបសចាក្ពុទាទំងឡាយ ក៏្ាននំាាា សធវើការអនុសមាទនាទន ល់
ឧាេិកា សហើយានសហាេះសៅកាន់ភាំគនាមាទន៍េញិសៅ ។ ចំតណក្
ឧាេិកាសនាេះ ានសធវើកុ្េលក្មេសផសងៗរហូត្ ល់អេ់ជីេតិ្ កាល 
នាងអេ់ជីេតិ្ ពីជាតិ្សនាេះសៅសហើយ ានសៅសក្ើត្ក្ាុងសទេសោក្ 
ក្ាុងពុទាកាលសនេះនាងានប្រត្ ប់ សក្ើត្សៅក្ាុងប្រត្កូ្លសេ ាីមាន 
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សឈ្េ េះថ្ន ឧបបលេណាណ េមសៅាមសចត្នាបុណយារមីត លខលួន 
ានាំងសេចក្តីប្រាថ្នា ទុក្រចួមក្សហើយ។ 
          ជីេប្របេត្តិ ក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រ ី
ត លមានេតមតងប្រាក្ សៅក្ាុង អ ាក្ថ្នជាត្ក្ ត លជា អ ាក្ថ្ន 
អធិបាយសេចក្តីាលីនន គមពីរខុទាក្និកាយ មហានិាត្ ត ល
មានប្របេត្តិរមួសៅក្ាុងសរឿងខលេះ ននទេជាតិ្ (១០ជាតិ្) ជាជាតិ្ត ល 
ប្រពេះមហាបុរេប្រទង់បំសពញបុណយារមីទំងឡាយ សោយប្រពេះស្រ ី
ានមាន ឱកាេសធវើសេចក្តី លអសផសងៗ រមួផង  ូចមានសរឿង 
តំ្ណាងសៅសនេះថ្ន៖  
         សរឿងប្រពេះសត្មិយៈ ត លជាសរឿង របេ់ប្រពេះសត្មិយសពាធិេត្វ 
ឬសៅទូសៅថ្ន ប្រពេះសត្មិយៈ ានសក្ើត្ក្ាុងជាតិ្ សនេះស ើមបបំីសពញ
សនក្ខមេារមី (  សនក្ខមេៈ    គ៉ឺការសចញបួេ ឬការសចញចាក្កាម   ) 
ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ស្រាីនសក្ើត្ជា នាងសទពធីា អាស្រេ័យសៅ 
សេវត្ចោប្រត្របេ់ ប្រពេះាទកាេិក្រាជ សៅក្ាុងនគរពារាណេី 
ក្ាុងអតី្ត្ជាតិ្នាងសទពធីាសនាេះ ធ្លល ប់ានជាមាាននប្រពេះសត្មិយ
រាជកុ្មារ នាងសទពធីា ាន ជាអាក្ស្លើយការនឹងគិត្ក្ាុងចិត្ត របេ់
ប្រពេះសត្មិយរាជកុ្មារ ត លប្រទង់នឹក្ខាល ចខលួនធ្លល ក់្នរក្ សប្រពាេះជាប់ 
ទក់្ទង   នឹងកាលត លប្រពេះអងគធ្លល ប់សធវើជាប្រពេះរាជា    សហើយប្រត្ូេ 
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បញ្ជជ ឲ្យប្របហារជីេតិ្មនុេសជាសប្រចើនសោយអំសពើក្មេសនេះ សទើបសធវើ ឲ្យ
ប្រពេះអងគធ្លល ប់សៅសស្ចយទុក្ខក្ាុងនរក្ នឹក្ស ើញ ូសចាេះសហើយ សទើប
ពិចារណាថ្នសធវើយ ងណាហា្ សទើបសយើងរចួផុត្ពីរាជេមបត្តិ ត ល 
 ូចជាផាេះរបេ់មហាសចារសនេះាន ។ ប្រាសនាេះសោយប្រពេះនាងសទព 
ធីាសពាលត្បោេ់សត្ឿន ឲ្យមាន ស្ចេ រតី្ថ្ន តនាសត្មិយៈ ាកំុ្ 
ានទុក្ខសៅត ប្រក្ហាយអវីស ើយ ប្របេិនសបើាប្រត្េូការនឹង សៅឲ្យ 
ផុត្ចាក្ទីសនេះចូរសធវើជាមនុេសពិការសធវើជាមនុេស្លង់ សធវើជាមនុេស
្កួត្ចុេះាកំុ្សធវើជាលអប្រតឹ្មប្រត្េូ ។ ទំងសនេះចាត់្ជាពាក្យត លមាន
ប្របសយជន៍ ល់ប្រពេះសត្មិយៈ ានស្ចត ប់ការោេ់សត្ឿនពីនាង សទព 
ធីាប្រពេះសត្មិយៈកុ្មារ    ប្រទង់សធវើាមទីបំផុត្រហូត្ប្រទង់សចញបួេ   
ាមសេចក្តីប្រាថ្នា ានសប្រពាេះានការជួយខាេះតខាងពីនាងសទពធីា ។ 
         សរឿងប្រពេះមហាជនក្ ត លជាសរឿងេតមតង ល់ការបំសពញនូេ 
ារមីរបេ់ប្រពេះមហាជនក្សពាធិេត្វ ត លប្រទង់សស្ចយរាជយ សៅ 
ក្ាុងនគរមិ្ិោត នេសិទហៈ ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ ភិក្ខុនីាន សក្ើត្ 
ជានាងមណីសមខោសទពធីា សៅក្ាុងប្រាមួយ នាងានជួយ 
េន្រ្ង្វគ េះប្រពេះមហាជនក្ ស ើងពីការតហលទឹក្ សៅក្ាុងមហាេមុប្រទ
អេ់ ៧ ន្ា ឲ្យប្រទង់រចួផុត្ពីការលង់ទឹក្សប្រពាេះសរឿងប្រពេះមហាជនក្ 
លិច េំសៅក្ណាក លមហាេមុប្រទ សោយប្រពេះមហាជនក្កំ្ពុងតត្
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ពាយមតហលទឹក្ សៅក្ណាត លមហាេមុប្រទ ត លមិនអាច 
ស ើញសប្រត្ើយ ូសចាេះាន អាក្ស ើញប្របសយជន៍ណា សទើបានត្េ៊ាូ 
ពាយមយ ងសនេះ ។ ប្រពេះមហាជនក្ ប្រទង់ប្រតិ្េះរេិះថ្ន ចាប់ាំង 
ពីការតហលទឹក្សៅក្ាុងមហាេមុប្រទមក្ អេ់ ៧ ន្ាសហើយសៅ
មិនទន់មាននរណាចរចានឹងសយើងស ើយ អាក្សនេះជានរណា? លុេះ 
ប្រពេះអងគប្រតិ្េះរេិះ ូសចាេះសហើយ សទើបប្រទង់សងើបប្រពេះភន្រ្ក្តស ើងទត្សមើល 
សលើអាកាេ កាលប្រទង់ស ើញនាងមណីសមខោ សទើបប្រាេ់ត្បថ្ន 
តននាង សទពធីា សយើងានពិចាណាស ើញទំសនៀមរបេ់សោក្ 
និងផលននសេចក្តីពាយមសហើយ សទើបានពាយមតហល ទឹក្ 
សៅក្ាុងមហាេមុប្រទ ត លប្រក្ស ក្ សមើលមិនស ើញ សប្រត្ើយសនាេះ 
ឯង ។ នាងមណីសមខោសពាលត្សៅសទៀត្ថ្ន អាក្ប្រក្ ក្មិន 
ស ើញសប្រត្ើយមហាេមុប្រទ  េូមបអីាក្នឹងពាយមតហលសៅ    ក៏្ 
នឹងប្រត្េូស្ចល ប់ ត លអាក្ នឹងមិនអាចតហល ល់ សប្រត្ើយមហា
េមុប្រទានស ើយ ។  ប្រពេះមហាជនក្ប្រទង់ប្រពេះេណាត ប់ ូសចាេះ
សហើយសទើបប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន តននាងសទពធីាខណៈត លបុគគលសធវើ 
សេចក្តីពាយម េូមបសី្ចល ប់សៅក៏្ានសឈ្េ េះថ្ន មិនជាទីតិ្េះ 
ស ៀលរបេ់មាាបិា ញតិ្េនាត ន រហូត្ ល់សទេាទំងឡាយ 
ប្របការមួយសទៀត្ បុគគលាំងចិត្តសធវើាមនាទីរបេ់ខលួន រតមង មិន 
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សៅត ប្រក្ហាយ សក្ើត្ទុក្ខសទមនេសក្ាុងកាលជាខាងសប្រកាយស ើយ ។ 
នាងមណីសមខោសពាលជំទេ់ត្សៅសទៀត្ថ្ន ការង្វរត លសធវើមិន
ទន់េសប្រមច សហើយសក្ើត្ការលំាក្រហូត្ ល់ស្ចល ប់សៅមុនមិន គួរ
ពាយមសធវើការង្វរសនាេះមិនតមនឬ ។ 
         កាលប្រពេះមហាជនក្ ប្រទង់នឹងសធវើឲ្យនាងមណីសមខោទល់ 
បញ្ជញ សទើបប្រាេ់ថ្ន កាលបុគគលណា ឹងថ្ន ការង្វរ ត លសធវើសៅ 
នឹងមិនទន់េសប្រមច សហើយមិនការពារអនតរាយ បុគគលសនាេះក៏្
សឈ្េ េះថ្ន មិនរក្ាជីេតិ្ខលួន ប្របេិនសបើ បុគគលសនាេះ លេះបង់សេចក្តី 
ពាយមសចាលសហើយ ក៏្នឹងានស ើញសទេ ននសេចក្តីខជិល 
បុគគលខលេះ ានស ើញផលននបំណងរបេ់ខលួន សហើយាំងចិត្តសធវើ
ការង្វរ េូមបីថ្នការ ង្វរនឹងេសប្រមច ឬមិនេសប្រមចក៏្សោយ រតមង
ានស ើញ ផលននការង្វរប្របចក្ស ល់ខលួន ចូរសមើលបុគគល ទំង 
ឡាយ ត លមក្សៅក្ាុងេំសៅជាាា នឹង សយើងចុេះបុគគលទំងសនាេះ 
មាា ក់្ៗ នំាាា ចុេះចាញ់ចំសពាេះអនតរាយ សទើបប្រត្ូេនំាាា  លិច ទឹក្
ស្ចល ប់ក្ាុងមហាេមុប្រទ រហូត្អេ់រលីង សៅេល់តត្សយើងប្រតឹ្ម 
តត្មាា ក់្ប ុសណាណ េះ ត លត្េ៊ាូឧេាហ៍ពាយមតហល ទឹក្ សៅាន 
៧ ន្ា ៧ យប់ ក្ាុងន្ាសនេះសហើយ ឥ ូេ សនេះ សយើង ានផលននការ
ពាយមសនាេះ គ៉ឺសយើងានស ើញ នាងជា សទពធីា ត លមិនធ្លល ប់
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ស ើញពីមុខមក្ សស្ចេះ សប្រពាេះ  ូសចាា េះ សយើងនឹងពាយមជាបនតសៅ 
សទៀត្ ឲ្យ ល់ សប្រត្ើយ មហាេមុប្រទឲ្យាន ។ នាងមណី សមខោ 
ានស្ចត ប់ប្រពេះរាជបនាូល ៏រងឹមំា របេ់ប្រពេះមហាជនក្សហើយ សទើប 
ាន សពាលេរសេើរថ្នអនលង់េមុប្រទ ៏ធំ រក្ប្របមាណមិនាន  ូច 
សនេះ សោក្ានពាយម រហូត្មិនលិចក្ាុងទឹក្ស្ចល ប់ រាប់ថ្ន ជា 
បុគគលរក្ានសោយក្ប្រមក្ាុងសោក្ សប្រពាេះ ូសចាា េះ ប្របេិនសប្រត្ក្អរ
នឹងសៅទីណា ក៏្ចូរសៅាមបំណងចុេះ កាលនាងមណីសមខោ
សពាល ូសចាេះសហើយ សទើបេួរ ប្រពេះមហាជនក្ថ្ន បពិប្រត្សោក្អាក្
ជាបណឌិ ត្សោក្ជា អាក្មាននូេសេចក្តី     ពាយមសប្រចើនឥ ូេសនេះ 
សោក្មានបំណង នឹងសៅកាន់ក្តនលងណា? ប្រពេះមហាជនក្ប្រាេ់
ត្បថ្ន តននាងសទពធីា ខញុំមានបំណងនឹងសៅកាន់នគរមិ្ិោ។ 
នាងមណីសមខោ សទើបយក្ន ប្រត្ក្ងប្រពេះមហាជនក្ស ើង មក្ឱប 
ផអឹបនឹងប្រទងូ  ូចាា មាត យបីបុប្រត្ជាទីស្រេឡាញ់បំផុត្ សហើយនាង 
សហាេះ នំាយក្សៅោក់្នគរមិ្ិោ សៅាមបំណងរបេ់ប្រពេះមហា
ជនក្ ។ ប្រាសនាេះប្រពេះមហាជនក្ប្រទង់អេ់ ក្មាល ំងខាល ំងសោយតហល 
ទឹក្មក្អេ់ ៧ ន្ាសហើយលុេះរាងកាយាន មក្ប េះេមជេស
រាងកាយ ត លជាទិពវ របេ់នាង មណីសមខោ ក៏្ផាំលក់្សៅ។ 
កាលនាងមណីសមខោ នំាប្រពេះជនក្ ល់ប្រពេះរាជឧឡាន ក្ាុង
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នគរមិ្ិោ នាងមណីសមខោ សទើបោក់្ប្រពេះមហាជនក្ឲ្យផាំ សៅ 
សលើ ប្រពេះតទនេិោអាេនៈសហើយ សទើបប្រាប់ពពួក្សទេាក្ាុង ទី 
ក្តនលងសនាេះ ឲ្យជួយអភិាលរក្ាត្សៅចំតណក្ឯខលួន ក៏្ប្រត្ ប់មក្
កាន់ក្តនលងទិពវេមិានរបេ់ខលួនេញិ ។ សនេះជាសរឿងត លប្រពេះនាង
ឧបបលេណាណ ស្រ ី នាងសក្ើត្ជានាងមណីសមខោ និងជាសទពធីា
សធវើក្មេលអ រមួទុក្ ជាមួយនឹងប្រពេះមហាជនក្សពាធិេត្វ។ 
        ផលលអ និងកិ្ត្តិគុណសផសងៗ របេ់ប្រពេះនាងឧបបលេណាណ  
ភិក្ខុនីគង់ នឹងមិនចំាាច់ សពាលេរសេើរថ្ន មានសប្រចើនយ ងសនេះសទ 
ពីសប្រពាេះថ្ន ប្រពេះអរហនតីត លជាស្ចេកិារបេ់ ប្រពេះពុទា ត លជា 
អាក្ានទទួលតំ្តណង ជាអគគស្ចេកិាស្វង ត លប្រពេះសោក្នា្ 
ប្រទង់ប្របកាេតត្ងាំង ឲ្យស ើមបជួីយ សធវើកិ្ចាការង្វរសផសងៗ មិន 
តមនតត្ងាំង ឲ្យស ើមបជីាកិ្ត្តិយេប ុសណាណ េះសទ ូសចាា េះ កាលសបើ 
ការង្វរ គ៉ឺការេិក្ាចំតណក្ខលួនរបេ់នាងានចប់ ( មហា 
េឡិាល័យជីេតិ្ ) យ ងបរបូិណ៌ សោយនាង ឹងជាក់្ចាេ់យល់ពិត្ 
ទំងភាពប្រទឹេតី និង ភាពប ិបត្តិ ។ ចំតណក្ការង្វរនឹងសធវើត្សៅ 
ក៏្ាន ល់ការង្វរស ើមបីេងគមត ល មានប្រពេះពុទាត្ប្រមាេ់ ប្រាេ់
ប្រាប់ចំសពាេះស្ចេក័្ទំងឡាយទុក្ថ្នអាក្ទំងឡាយចូរ ប្រាច់សៅ
ក្ាុងជនបទស ើមបីប្របសយជន៍ និងសេចក្តីេុខ ល់ជន សប្រចើនសទើប
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ជាសហតុ្ឲ្យប្រពេះអរហនតទំងឡាយសធវើការង្វរ ឲ្យ ល់ជនសប្រចើន សទើប
ជាសហតុ្ឲ្យប្រពេះអរហនតទំងឡាយសធវើ ការង្វឲ្យ ល់េងគមមួយ
ចំតណក្ត រ មិនានេងឃឹមយក្ តត្ប្របសយជន៍និង សេចក្តីេុខ
ស ើមបីតត្ខលួនឯងតត្មាា ក់្ស ើយ ។ ផលបុណយរបេ់ប្រពេះនាងឧបបល
េណាណ ស្រ ី ផតល់ប្របគល់ឲ្យនាងជាក់្ចាេ់នូេទី បំផុត្ទុក្ខ ប្រតឹ្មតត្
មួយតផាក្ប ុសណាណ េះ។ 
        កា វិលយៅមក; ដំយ ើ វិលយើរវិលស្លា ប;់ វងម់ ៊ូល; ។ 
វដតទកុខ ទកុខកនុងវដតៈ គឺទកុខស្ត្មាបស់្រវតដលវិលយើរវិលស្លា ប ់
។ វដតភ ័ ភ ័អំពើកា វិលយើរវិលស្លា ប ់។ វដតយោក យោកគឺ
កា វិលយើរវិលស្លា ប ់ ។ វដដស្ងា  ដំយ ើ អយ ោ លវិលយើរ
វិលស្លា ប ់ ។ វដតម ៊ូល ទើតំាង បស្វ់ដតៈ, ឫស្ បស្វ់ដតៈ 
(បានដលអ់វិោា តរ មយ ង ប យុណាា ោះ)។  
គំនិតរិចា ណា 
        មនុេសសយើងប្រគប់ាា  តត្ងតត្មានសេចក្តីទុក្ខ ប្រគប់ៗ ាា  
ត លេាិត្ ិត្ោមជាប់ាម ក្ាុងចិត្តប្របប្រពឹត្តសៅជាក្មេ ទំងតផាក្លអ 
ទំងតផាក្អាប្រក្ក់្ សប្រពាេះខលួនសយើងជាអាក្ស្ចង េនស ំ ទុក្មក្សហើយ 
ទំងសនេះឯងសៅថ្ន េត្វទំងឡាយ ប្របប្រពឹត្តសៅាមយថ្នក្មេ ។ 
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         អំសពើ លអ ក៏្សៅថ្ន (ក្មេជាកុ្េល) អំសពើអាប្រក្ក់្ក៏្សៅថ្ន 
(ក្មេជាអកុ្េល)  ទទួលក្មេ  ាមត ល បុគគល អាក្ ប្របប្រពឹត្ត គ៉ឺ
ាមអំសពើត លខលួនានសធវើ ានេនសំមក្សហើយ។ ក្មេសនេះតត្ងតបង 
តចក្េត្វសោក្សៅាមរយៈទវ រទំង ៣ គ៉ឺ កាយ  វាចា ចិត្ត 
ទំងលអ ទំងអាប្រក្ក់្ ក្មេសនេះតត្ងសរៀបចំជីេតិ្មនុេសេត្វសរៀងៗខលួន 
សប្រពាេះអាស្រេ័យខលួនេនសមំក្សហើយ មានអាក្មាន មានអាក្ប្រក្ មាន 
គ មាន្លង់ មានខាវ ក់្ខវិន ជា ស ើម សប្រពាេះក្មេជាស ើមចម ។ 

រ ឿងនាងបដាចារា 

               ប្រពេះស្ចស្ចត  កាលគង់សៅក្ាុងេត្តសជត្ពនប្រទង់ប្រារពាប្រពេះនាង 
បោចារាស្រ ី ប្រាេ់ប្រពេះធមេសទេនាសនេះថ្ន រោ ច វសសសត ំ
ជីរវ ជាស ើម។ 

        រេចក្តីស្េឡាញ់មិនរ ើេវណ្ណៈ 
       ានឮថ្ន នាងបោចារាសនាេះ ជាធីារបេ់សេ ធី អាក្មាន
េមបត្តិ ៤០ សកា ិត លមានប្របប្រក្តី្សៅក្ាុងប្រក្ុង ស្ចេត្ាី ជាស្រេីត
មានរបូលអស ើ្ត្ឆ្យ។ ក្ាុងកាលត លនាងមានអាយុ ១៦ ឆ្ា ំមាា
បិារបេ់នាង ានឲ្យនាងសៅសលើប្រាស្ចទជាន់ទី ៧ ស ើមបី 
រក្ានាង។ េូមប ូីសចាា េះសហើយ ក៏្សោយ នាងក៏្សៅតត្ប្របប្រពឹត្ត ខុេ 
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ប្របនពណី ជាមួយនឹងកូ្នឈ្ាូលបេ់នាង ។ ប្រាសនាេះ មាា បិា
របេ់នាង សលើក្នាង ឲ្យសៅបុរេកំ្សោេះមាា ក់្ ក្ាុងប្រត្កូ្ល ត ល
មានជាតិ្សេេើាា  រចួសហើយានកំ្ណត់្ន្ាេវិាហមងគល ។ កាល 
ន្ាេវិាហៈ សនាេះ ជិត្មក្ ល់នាង ក៏្សពាលនឹងកូ្នឈ្ាូលសនាេះថ្ន 
មាាបិា របេ់ខញុំានសលើក្ ខញុំឲ្យសៅប្រត្កូ្លឯសណាេះក្ាុងកាល 
ត ល ខញុំសៅកាន់ប្រត្កូ្លស្ចវ មី សពលសនាេះ េូមបីសោក្ កាន់ យក្
បណាណ ការមក្ស ើមបីខញុំ ក៏្មិនអាចចូលសៅកាន់ទី សនាេះ ានត រ 
សបើសោក្ស្រេឡាញ់ខញុំពិត្តមន សនាេះសោក្ចូរនំាចាក្សចញអំពី ទី 
សនេះ សៅកាន់ទីណាមួយ ក្ាុងកាលឥ ូេសនេះចុេះ។ អាក្បសប្រមើសនាេះ 
យល់ប្រពមសោយ ថ្ន ប្របនពសហើយនាង ៏ចសប្រមើន សហើយសពាលថ្ន 
សបើ ូសចាេះ ន្ាតេអក្សនេះ ខញុំនឹងរង់ចំានាងសៅក្ាុងទីឯសណាេះននទវ រ    
នគរអំពីប្រពឹក្ប្រពលឹមនាង គបបសីចញសៅសោយឧាយយ ង ណា 
នីមួយ សហើយសៅ កាន់ទីសនាេះចុេះ ល់ន្ាទី២ ក៏្ានសៅរង់ចំានាង 
ក្ាុង ទីត លានេនាាា ។ 
 នាងបដាចាោរចៀសរចញរៅជាមួយអនកបរ្មើ  
           ធីាសេ ធី សនាេះសេលៀក្ពាក់្េំពត់្ចាេ់ៗ រសំ្ចយេក់្យក្
ក្នាក់្ោបេររីៈ កាន់ក្អមទឹក្សចញអំពីផាេះ សធើវ ូចជាស ើរសៅជាមួយ
នឹងពួក្ទេី ានសៅកាន់ទីត លណាត់្ាា  អំពីប្រពឹក្ប្រពលឹម។ 
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បុរេជាអាក្បសប្រមើសនាេះ នំានាងសៅកាន់ ទីឆ្ា យ សហើយេសប្រមច
កិ្រយិសៅអាស្រេ័យក្ាុងស្រេុក្មួយ ភជួរតស្រេក្ាុងនប្រពមួយ សហើយាន
នំាឧេ និងបតនលជាស ើមមក្ ។ ឯធីាសេ ធីសនាេះេញិ យក្ក្អម 
សៅ ងទឹក្មក្សហើយសធវើកិ្ចាទំងឡាយមានការបុក្អងករ និងោំ
ាយជាស ើមសោយន ខលួនឯង ។ ប្រាសនាេះេត្វត លអាស្រេ័យគភ៌ 
ានសក្ើត្ ក្ាុងនផារបេ់នាង ។ សពលត លមានគភ៌ចាេ់ ក៏្ាន 
អងវរស្ចវ មីថ្ន បពិប្រត្នាយ បុគគលណាៗត លជាអាក្មានឧបការៈ 
 ល់សយើង មិនមានសៅទីសនេះសទ ធមេាមាាបិា ជាអាក្មានចិត្ត
ទន់ភលន់ ក្ាុងបុប្រត្ទំងឡាយ េូមសោក្នំាខញុំសៅកាន់េមាា ក់្ នន 
មាា បិារបេ់ខញុំចុេះ ខញុំនឹងប្របេូត្បុប្រត្សៅទីសនាេះ។ ស្ចវ មីសនាេះ 
ហាមឃាត់្ថ្ន មាា លនាង ៏ចសប្រមើននាងនិយយអវី? មាាបិារបេ់
នាងស ើញខញុំសហើយ គបបីសធវើនូេអំសពើក្មេទំងឡាយ មានប្របការ
សផសងៗ ខញុំមិនអាចសៅកាន់ទីសនាេះានសទ។ ស្ចវ មីនាងអងវរយ ង
ណាក៏្សោយ ស្ចវ មីរបេ់នាងសៅតត្មិនប្រពមជូន នាងសៅត រ 
កាលត លស្ចវ មីរបេ់នាងមិនយល់ ូសចាា េះ  សពលត លស្ចវ មីរបេ់
នាងសៅនប្រព  នាងក៏្ផ្កត ំមនុេសសៅជិត្ ខាងនាងថ្នសបើាត់្មក្មិន 
ស ើញខញុំសហើយេួររក្ខញុំ ពួក្សោក្ គបបបី្រាប់ាត់្ថ្ន ខញុំសៅកាន់
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ប្រត្កូ្លរបេ់ខលួនសហើយលុេះ ផ្កត ំ ូសចាេះសហើយ ក៏្បិទទវ រផាេះសចៀេ
សចញសៅ។ 
        ចំតណក្ បុរេត លជាស្ចវ មីមក្ ល់សហើយ មិនស ើញភរយិ
របេ់ខលួន ក៏្េួរមនុេសត លេាិទាស្ចា លទំងឡាយ លុេះាន ឹងថ្ន 
ភរយិរបេ់ខលួនសៅកាន់ប្រត្កូ្លរបេ់ខលួន ក៏្រត់្ាមសៅសោយ គិត្ 
ថ្ន នឹងនំានាងប្រត្ ប់មក្េញិ ជួបនាងពាក់្ក្ណាត លផលូេសហើយ 
អងវរនាងឲ្យសៅផាេះេញិ េូមបអីងវរយ ងណាក៏្សោយ ក៏្មិនអាច
ញំុងនាងឲ្យប្រត្ ប់ េញិាន ។ ប្រាសនាេះ ខយល់ក្មេជជវាត្ (ខយល់
ត លសក្ើត្អំពីក្មេ ) របេ់នាងក្សប្រមើក្ស ើងក្ាុងទីមួយ។ នាងចូល 
សៅក្ាុងចសនាល េះ គុមពសឈ្ើមួយគុមពសហើយនិយយថ្ន បពិប្រត្នាយ 
ខយល់ក្មេជជវាត្ របេ់ខញុំក្សប្រមើក្ស ើងសហើយ នាងស ក្បប្រមេះនសនៀល 
សៅសលើតផន ី        ប្របេូត្ទរក្ានសោយលំាក្    លុេះប្របេូប្រត្ 
សហើយ ក៏្គិត្ថ្នសយើងសៅកាន់ផាេះ ននប្រត្កូ្លស ើមបីប្របសយជន៏ណា 
ប្របសយជន៍សនាេះាន េសប្រមចសហើយ ក៏្ប្រត្ ប់សៅកាន់ផាេះជាមួយ 
នឹងស្ចវ មីរមួរេ់សៅជាមួយត្សៅសទៀត្។ 
        េម័យសប្រកាយមក្សទៀត្ នាងក៏្ាំងគភ៌មតងសទៀត្ ។ សពល
ត លនាងមានគភ៌ចាេ់ នាងានអងវរស្ចវ មីសោយន័យ ូចមុន
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សនាេះឯង េូមបីស្ចវ មីរបេ់នាងាមសៅទន់សហើយ អងវរយ ងណា
ក៏្សោយ ក៏្នាងសៅតត្មិនប្រពមប្រត្ ប់សៅ េញិត រ។  
        ប្រាសនាេះ កាលជនទំងពីរ សនាេះកំ្ពុងតត្ស ើរសៅ មហាសម 
ត លមិនតមន ជារ ូេកាលានសក្ើត្ស ើង។ នផាអាកាេ ូចជាស្េះ 
ទូសៅសហើយសោយសផលក្បសនាា រទំងឡាយនផាសម មាន ទទឹក្ធ្លល ក់្
ចុេះមិនមានចសនាល េះ ូច ជាតបក្សោយការ ប េះទងគិចាា  ននសម  
ទំងឡាយ។ ខណៈសនាេះ ខយល់ក្មេជជវាត្ របេ់នាងានក្សប្រមើក្ 
ស ើង ។ នាងប្រាប់ ស្ចវ មីរបេ់នាងថ្នបពិប្រត្នាយខយល់ក្មេជជវាត្
របេ់ខញុំ ក្សប្រមើក្ស ើងសហើយខញុំមិនអាចប្រទំានសទសោក្ចូរតេវង 
រក្ទីក្តនលងណា ត លមិនមានសភលៀងធ្លល ក់្សស្រស្ចចប្រត្ូេខញុំចុេះ។ សពល 
សនាេះស្ចវ មី របេ់នាងកាន់កំាបិត្សៅរក្សមើលសឈ្ើខាងសនេះ ខាង
សនាេះាន ស ើញគុមពសឈ្ើត ល ុេះសៅសលើ ំបូក្មួយ សផតើមនឹង
កាប់។ ប្រាសនាេះ អាេិរពិេមានពិេ  ៏ពនលឹក្វារសចញអំពី ំបូក្ ខំា
បុរេសនាេះក្ាុងខណៈ សនាេះឯង េររីៈ របេ់សគមានពណ៌សខៀេ  ូច 
ប្រត្ូេអណាត ត្សភលើងស្េះអំពីខាងក្ាុង ក៏្ ួលស ក្សៅទីសនាេះឯង ។ 
ចំតណក្ នាងត លជាភរយិសស្ចយទុក្ខយ ងខាល ំង រង់ចំាសមើលផលូេ 
ស្ចវ មី មិនស ើញ ស្ចវ មីមក្ ក៏្ប្របេូត្ បុប្រត្តត្មាា ក់្សៅទីសនាេះ។ 
ទរក្ ទំងពីរសនាេះអត់្ប្រទំនិងក្មាល ំងនន ខយល់និងសភលៀងមិនាន ក៏្ 
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តស្រេក្ប្រទសហាយំ ។ នាងយក្ទរក្ទំងពីរនាក់្សនាេះ មក្ ោក់្ 
សប្រកាមសពាេះ សប្រទបសលើតផន ីសោយជងគង់ និងន ទំងពីរ ញំុង 
រាប្រតី្ឲ្យក្នលងសៅអេ់មួយរាប្រតី្។េររីៈទំង អេ់របេ់ នាងមាន 
ពណ៌ ូចជាពណ៌េលឹក្សឈ្ើសលឿង  ូចជាមិន មានឈ្ម ទល់ តត្ 
សស្ចេះ។ កាលអរណុរេះស ើង នាងនំាបុប្រត្មាា ក់្ ត លមាន ពណ៌ 
 ូចជា ំុស្ចច់បីផង  ឹក្ន កូ្នបងផង សហើយសពាលថ្ន មក្ចុេះកូ្ន
េមាល ញ់ បិាកូ្នឯងសៅាមផលូេសនេះលុេះសពាល  ូសចាេះ សហើយក៏្បី 
និង ឹក្ន កូ្ន សធវើ ំសណើ រសៅាមផលូេត លស្ចវ មីស ើរ សៅស ើញ 
ស្ចវ មី  ួលស្ចល ប់សៅសលើ ំបូក្មានពណ៌សខៀេេររីៈរងឹ  ូចអងកត់្ 
ឧេ ក៏្ទួញយំខសកឹ្ខសួលថ្ន សប្រពាេះតត្សយើងសទើបស្ចវ មីរបេ់សយើង
ស្ចល ប់ាមផលូេស្ចា ត់្  យ ងសនេះ ូសចាេះសហើយក៏្សធវើ ំសណើ រសៅ។ 
        នាងស ើញេាឹងអចិរេតី្ សពារសពញសៅ សោយទឹក្មាន
ប្របមាណប្រតឹ្មជងគង់ និងប្របមាណប្រតឹ្មសោេះ សប្រពាេះសភលៀងធ្លល ក់្រហូត្ 
មួយយប់ទល់ភល៉ឺ នាងមិនអាចយក្ទរក្ទំងពីរនាក់្ ្លងេាឹង 
ត លមានទឹក្សប្រៅ សៅប្រពមជាមួយាា ានសទ សប្រពាេះ ភាេៈននខលួនជា 
ស្រេតីមានស្ចេ រតី្ទន់សខាយ សទើបោក់្បុប្រត្ចបង ទុក្សៅសប្រត្ើយនាយ 
ប្រកាលកំ្ណាត់្ននតមក្សឈ្ើោក់្ឲ្យបុប្រត្ស ក្សហើយ គិត្ថ្ន នឹងស ើរ 
សៅកាន់ក្តនលងត លបុប្រត្អាស្រេ័យសៅ សៅកាន់សប្រត្ើយនាយ ប្រកាល
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កំ្ណាត់្ននតមក្សឈ្ើោក់្ឲ្យ បុប្រត្ស ក្សហើយ គិត្ថ្ននឹងសៅកាន់
លំសៅរបេ់បុប្រត្សប្រៅសនេះ សោយមិនអាចលេះបង់បុប្រត្តូ្ចាន 
នាងស ើរសៅ សោយ ការប្រក្ស ក្សមើលកូ្ន ខាីសនាេះសរឿយៗ។ លុេះ 
នាងស ើរសៅ ល់ក្ណាត លេាឹង តខលងមួយស ើញទរក្សនាេះសហើយ ក៏្ 
ឆ្បចុេះមក្អំពីអាកាេ សោយេមាគ ល់ថ្នជា  ំុស្ចច់ ។ នាង 
ស ើញេត្វ តខលងវាឆ្បចុេះមក្ បប្រមុងនឹងឆ្បយក្បុប្រត្កូ្ន ខាីខលួន 
ក៏្ សលើក្ន ទំងពីរស ើង តស្រេក្សោយមានេំស ងខាល ំងៗ ៣  ង
ថ្ន េូ េូ តខលងមិនានឮេំស ងសនាេះសទ សប្រពាេះសៅឆ្ា យក៏្ឆ្ប
យក្កូ្នខាីសនាេះ សហើរស ើងកាន់សេហាេ៍ាត់្សៅ ។  ចំតណក្បុប្រត្ 
ត លឈ្រ សៅសប្រត្ើយខាងអាយ ស ើញមាាសលើក្ន ទំងពីរស ើង 
តស្រេក្សោយ មានេំស ងខាល ំងៗ សៅក្ណាត លេាឹង ក៏្សោត្ចុេះ 
េាឹងយ ងរហ័េ សោយេមាគ ល់ថ្នមាាសៅខលួន។ េត្វតខលងឆ្ប
យក្បុប្រត្តូ្ចរបេ់នាងសៅ បុប្រត្ចបងប្រត្េូទឹក្បនាត់្ សោយប្របការ
 ូសចាេះ។ 

    ងត្ោបដំ ឹងថាមាតាបិតាស្លា បយ់ទៀរ 
         នាងសធវើ ំសណើ រសៅ សោយទួញខសឹក្ខសួលថ្ន បុប្រត្របេ់
សយើងមាា ក់្ប្រត្េូតខលងឆ្បយក្សៅ បុប្រត្មាា ក់្សទៀត្ប្រត្ូេទឹក្បនាត់្សៅ 
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ស្ចវ មីក៏្ស្ចល ប់ក្ាុងទីស្ចា ត់្ ជួបបុរេមាា ក់្ត លសធវើ ំសណើ រមក្អំពីប្រក្ុង 
ស្ចេត្ាី ក៏្េួរថ្ន មាា លអាក្ ៏ចសប្រមើន សោក្មក្អំពីណា? 
         បុរេ មាា លអាក្នាង ៏ចសប្រមើន ប្រត្កូ្លសឈ្េ េះសនេះ សៅជិត្ 
្ាល់ឯសណាេះ ក្ាុងប្រក្ងុស្ចេត្ាី សោក្ស្ចគ ល់សទ? 
         បុរេ  មាា លនាង ៏ចសប្រមើន ខញុំស្ចគ ល់ចាេ់ណាេ់ ប ុតនត េូម 
កំុ្េួរ ល់ប្រត្កូ្លសនាេះស ើយ សបើនាងចង់ ឹងប្រត្កូ្ល នទចូរេួរ 
មក្ចុេះ។ 
         ធីាសេ ាី ការចង់ ឹងអំពីប្រត្កូ្ល នទរបេ់ខញុំ មិនមានសទ 
ខញុំចង់ប្រជាបតត្ប្រត្កូ្លសនាេះប ុសណាណ េះ  ូសចាា េះេូមសោក្ប្រាប់មក្។ 
         បុរេ មាា លនាង ខញុំមិនេមគួរ នឹងប្រាប់នាងស ើយ។ 
         ធីាសេ ាី មាា លអាក្ ៏ចសប្រមើន ចូរប្រាប់មក្ចុេះ។ 
         បុរេ មាា លនាង ៏ចសប្រមើនន្ាសនេះ នាងមានស ើញសភលៀងធ្លល ក់្
ចុេះមួយយប់ទល់ភល៉ឺសទ?   
         ធីាសេ ាី មាា លអាក្ ៏ចសប្រមើន ខញុំានស ើញ សហើយសភលៀង
សនាេះបងអុរចុេះ មក្ស ើមបខីញុំប ុសណាណ េះ មិនតមនធ្លល ក់្ស ើមបអីាក្ នទសទ 
ប ុតនតខញុំនឹងប្រាប់សហតុ្ត លសភលៀងបងអុរចុេះមក្ស ើមប ី ខញុំ  ល់សោក្
ជាខាងសប្រកាយ សមាត ប្រាប់ការប្របប្រពឹត្តិសៅ នូេ ប្រពឹត្តិការណ៍ក្ាុងផាេះ 
សេ ាីសនាេះ ល់ខញុំមុនចុេះ។ 
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         បុរេ មាា លនាង ៏ចសប្រមើនន្ាសនេះសៅពាក់្ក្ណាត លយប់ ផាេះ 
រលំេងកត់្ជនទំងបីនាក់្ គ៉ឺសេ ាី ១ ភរយិសេ ាី ១ បុប្រត្សេ ាី ១ 
ជនទំងបីនាក់្សនាេះ ប្រត្ូេ ុត្សៅសលើសជើង្ករ ១ ជាមួយនឹងាា  មាា ល
នាង ៏ចសប្រមើន ន្ុេះតផសង សៅប្រាក្ សៅស ើយ។ 
         ក្ាុងខណៈសនាេះ នាងមិនាន ឹងថ្ន េំពត់្ត លនាងសេលៀក្
សនាេះ របូត្សចញពីខលួនស ើយ  ល់ភាពជាមនុេសេកិ្លចរតិ្ (្កួត្) 
ឈ្រសៅមួយក្តនលង ទួញយំខសកឹ្ខសួលសរៀបរាប់ថ្ន៖ 
         បុប្រត្ ២ នាក់្ ស្ចល ប់សហើយ ស្ចវ មីរបេ់សយើងក៏្ស្ចល ប់ប្រត្ង់ផលូេ
ស្ចា ត់្ មាាបិា និងបងប្របុេក៏្ប្រត្ូេ ុត្សៅសលើសជើង ្ករតត្មួយ 
ជាមួយនឹងាា ។ 
         មនុេសទំងឡាយស ើញនាងសហើយ ក៏្សៅនាងថ្ន ស្រេតី្កួត្ 
រចួក៏្យក្េំរាម អាចម៍ ី ាចោក់្សលើក្ាលនាង យក្ ំុ ីគប់ 
ប្រគតេង និងប្របហារសោយប្របការសផសងៗ។ 
         ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់គង់េតមតងធម៌ សៅក្ាុងក្ណាត លបរេ័ិទ
ទំង ៤ ក្ាុងេត្តសជត្ពនមហាេហិារ ានទត្ស ើញនាងត ល ជា 
អាក្បំសពញារមីមក្មួយតេនក្បប ល់ ប្រពមសោយអភិនីហារ 
កំ្ពុងស ើរមក្។ 
      នាងបានតងំរសចកតី្បាថ្នន ទុកកនងុជាត៊ិមុន 
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         ានឮថ្ន ក្ាុងកាល ននប្រពេះពុទធប្រពេះនាមថ្ន   បទុមុត្តរៈ 
នាងបោចារាសនាេះ ស ើញប្រពេះស្រអីាក្ប្រទប្រទង់េន័ិយមួយរបូ ត ល
ប្រពេះបទុមុត្តរស្ចស្ចត  ប្រទង់តត្ងាំងទុក្ក្ាុងតំ្តណង ជា ឯត្ទគគៈ 
តផាក្ខាង  េន័ិយធរ ហាក់្ ូចជាានេក្កសទេរាជចាប់ប្រត្ង់ ស ើមន 
សៅោក់្ក្ាុងេួនននាេន័ សទើបសធវើសេចក្តីលអ សហើយាំងសេចក្តី
ប្រាថ្នា ទុក្ថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ៏ចសប្រមើន េូមបីខញុំប្រពេះអងគក៏្គបបីាន
ជាស្រេតី ៏ស្ាើម ក្ាុងចសនាល េះននប្រពេះស្រអីាក្ប្រទប្រទង់េន័ិយទំងឡាយ 
ក្ាុងេមាា ក់្ប្រពេះពុទាជាមាា េ់ ូចជាប្រពេះស្រសីនេះត រ ប្រពេះបទុមុត្តរៈ
ជាមាា េ់ ប្រទង់ពិចារណាសមើលនូេអនាគត្សោយ អនាគត្ងស 
ញ្ជញ ណ ក៏្ប្រទង់ប្រជាបថ្ន សេចក្តីប្រាថ្នា របេ់នាងនឹងានេសប្រមច 
សទើបប្រទង់ពាក្រថ្ន ក្ាុងអនាគត្កាលស្រេតីសនេះនឹងានជាស្រេតី ៏ស្លើម
ជាង  ប្រពេះស្រអីាក្ប្រទប្រទង់េន័ិយទំងឡាយ មានសឈ្េ េះថ្ន បោចារា 
ស្រ ីក្ាុងស្ចេនាននប្រពេះពុទាប្រពេះនាមសាត្ម។ 
         ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់ប្រជាបថ្ន នាងជាស្រេតីមានសេចក្តីប្រាថ្នា ាំង
ទុក្សហើយយ ងសនាេះ ជាអាក្បរបូិណ៌សោយអភិនីហារ កំ្ពុងតត្ស ើរ 
មក្អំពីចមាា យ ប្រទង់ប្រពេះត្ប្រមិេះថ្ន សេៀរចាក្ត្ថ្នគត្សហើយ អាក្ នទ
ត លសឈ្េ េះថ្ន អាចជាទីពឹងរបេ់ស្រេតីសនេះ រតមងមិនមាននាង 
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មានមុខសឆ្ព េះសៅ កាន់េហិារ សោយប្របការណាប្រពេះេមាេ េមពុទា 
ក៏្ប្រទង់សធវើយ ងសនាេះ។ 
         បរេ័ិទស ើញនាងសហើយ ក៏្សពាលថ្ន មាា លអាក្ទំងឡាយ 
កំុ្ឲ្យស្រេតី្កួត្សនេះមក្ទីសនេះស ើយ។ 
         ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន មាា លអាក្ទំងឡាយ អាក្
ទំងឡាយចូរសចៀេសចញ កំុ្ហាមឃាត់្នាងស ើយ ក្ាុងកាលត ល 
នាងមក្ជិត្ ល់ ប្រពេះេមាេ េមពុទាប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន មាា លបអូនស្រេតី 
ចូរនាងមានស្ចេ រតី្ស ើង។ ក្ាុងខណៈសនាេះឯងនាង ក៏្ប្រត្ ប់
មានស្ចេ រតី្ សោយពុទធ នុភាព។ ក្ាុងសពលសនាេះ នាងក៏្ាន ឹងថ្ន 
េំពត់្ត លនាងសេលៀក្សនាេះ      របូត្សចញអំពីខលួននាងសហើយញំុង 
ហិរឱិត្តបបៈ ឲ្យសក្ើត្ស ើង (ការខាេ េសអៀន) សហើយអងគុយប្រចសហាង
ខាងមុខបរេ័ិទទំងឡាយ ។ ប្រាសនាេះបុរេមាា ក់្ានសាេះ េំពត់្ 
 ណត ប់សៅឲ្យនាង។ នាង សេលៀក្េំពត់្សនាេះសហើយ ចូលសៅ ាល់ 
ប្រពេះស្ចស្ចត ថ្នវ យបងគំ សោយបញ្ា ងគប្របតិ្ស្ចា ន (ថ្នវ យបងគំប្របក្ប
សោយអងគទំង ៥ ) សទៀបប្រពេះាទទំងគូ ត លមានេណណៈ ូចមាេ 
សហើយទូលថ្ន បពិប្រត្ប្រពេះអងគ ៏សប្រចើន េូមប្រពេះអងគជាទីពឹង  ល់ 
នាងខញុំប្រពេះអងគផងចុេះ សប្រពាេះថ្ន បុប្រត្របេ់ខញុំមាា ក់្ប្រត្ូេតខលងឆ្បយក្
សៅ មាា ក់្សទៀត្ប្រត្ូេទឹក្បនាត់្សៅ ស្ចវ មីស្ចល ប់សៅប្រត្ង់ផលូេស្ចា ត់្ 
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មាា បិា និងបងប្របងុប្រត្ូេផាេះាក់្េងកត់្ ស្ចល ប់សគ ុត្សៅសលើ 
សជើង្ករជាមួយាា  ។  ប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់ ប្រពេះេណាត ប់នូេ ពាក្យ 
របេ់នាងសហើយ ក៏្ប្រទង់ប្រាេ់ថ្នមាា លនាងបោចារា នាងកំុ្ប្រពួយ
ារមភស ើយ នាងានមក្កាន់េមាា ក់្របេ់អាក្ត លអាចជាទី 
ពំនាក់្អាស្រេ័យរបេ់នាង  សហើយ ូចយ ងថ្ន ឥ ូេសនេះ បុប្រត្មាា ក់្
របេ់នាង ប្រត្េូតខលងឆ្បយក្សៅ មាា ក់្សទៀត្ប្រត្េូទឹក្បនាត់្សៅ 
ស្ចវ មីស្ចល ប់សៅប្រត្ង់ផលូេស្ចា ត់្ មាាបិានិងបងប្របេុប្រត្ូេផាេះាក់្ 
េងកត់្ យ ងណា ទឹក្តភាក្ត លហូរសចញអំពីតភាក្របេ់អាក្ ត ល 
យំក្ាុងេងារេ ដសនេះ ក្ាុងសេោត លបិយជន មានបុប្រត្ជាស ើម
ស្ចល ប់សនាេះសប្រចើនជាងទឹក្មហាេមុប្រទទំង ៤ សៅសទៀត្  ូសចាេះ
សហើយប្រទង់ានប្រាេ់ប្រពេះាថ្នសនេះថ្ន៖ 
        ទឹក្ក្ាុងេមុប្រទទំង ៤  មានប្របមាណតិ្ច ទឹក្តភាក្របេ់
បុគគលត លទុក្ខពាល់ ប្រត្ូេសហើយសស្ចយសស្ចក្មិនតមនតិ្ច សប្រចើន
ជាងទឹក្ក្ាុងមហាេមុប្រទសនាេះសៅសទៀត្ មាា ល នាង សប្រពាេះសហតុ្អវី 
សទើបនាងសៅប្របមាទ។ លុេះ ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់ប្រាេ់ប្រពេះេូប្រត្មួយ 
ក្តនលងយ ងសនេះសហើយ សេចក្តីសស្ចក្ក្ាុងចិត្តរបេ់នាង ាន ល់
នូេភាព ធូរស្រស្ចល។ 
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        ប្រាសនាេះ ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់ប្រជាបថ្ន នាងមានសេចក្តី
សស្ចក្ស្រស្ចលសេតើងសហើយ ក៏្ប្រទង់ោេ់សត្ឿនសទៀត្ សហើយប្រាេ់ថ្ន 
មាា លនាងបោចារា ត លសឈ្េ េះថ្ន បិយជន មានបុប្រត្ជាស ើម 
មិនអាចស ើមបជីាទីពឹងឬជាទីអាងឬជាទីពួនរបេ់បុគគល ត លសៅ
កាន់បរសោក្ានស ើយ សប្រពាេះសហតុ្ ូសចាា េះ បុប្រត្ជាស ើមទំង
សនាេះេូមបមីានក៏្សឈ្េ េះថ្ន មិនមានសោយពិត្គ៉ឺមាន ូចជាអត់្ 
ចំតណក្បណឌិ ត្ជប្រមេះេីលសហើយ គួរជប្រមេះផលូេត លញំុងេត្វ ឲ្យ 
 ល់និពាវ នរបេ់ខលួនប ុសណាណ េះ កាល នឹងប្រទង់បនតអនុេនាិ ស ើមប ី
េតមតងធម៌ ានប្រាេ់ប្រពេះាថ្នទំងសនេះថ្ន៖ 
         បុប្រត្ទំងឡាយ មិនមានស ើមបីជាទីពឹង បិាក៏្មិនមាន 
េូមបីសតពងសក៏្មិនមាន កាលបុគគល ប្រត្េូសេចក្តីស្ចល ប់ប្រគបេងកត់្
សហើយ ភាពជាទីពឹងក្ាុងញតិ្ទំងឡាយ រតមងមិនមាន បណឌិ ត្ 
ប្រជាបអំណាចប្របសយជន៍សនាេះ សហើយេប្រងួមក្ាុងេីលគបបជីប្រមេះ 
ផលូេសៅប្រពេះនិពាវ ន សោយរហ័េកំុ្បងអង់។ 
        ក្ាុងកាលចប់ធមេសទេនា នាងបោចារាក៏្ ុត្កិ្សលេ មាន
ប្របមាណប ុនលំអងធូលី ក្ាុងតផន ី ៏ធំសហើយ ាំងសៅក្ាុង
សស្ចាបត្តិផលជន នទសទៀត្ ជាសប្រចើនេសប្រមចអរយិផលទំង 
ឡាយមានសស្ចាបត្តិផលជាស ើម ។ 
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ន្ងបដាចារាទូលកីូមបរវជាចា 
         ចំតណក្នាងបោចារាសនាេះ លុេះានជាប្រពេះសស្ចាបនា 
សហើយក៏្ទូលេូមបពវជាជ នឹងប្រពេះស្ចស្ចត  ។ ប្រពេះស្ចស្ចត ប្រទង់បញ្ាូ ន 
នាងសៅកាន់េមាា ក់្របេ់ពួក្នាងភិក្ខុនី  ស ើមបឲី្យភិក្ខុនីទំងឡាយ 
បំបួេនាង ។ លុេះនាងានឧបេមបទសហើយមានសឈ្េ េះថ្ន 
បោចារា សប្រពាេះនាងមានអាការៈធ្លល ក់្ចុេះ គ៉ឺជាអាក្ប្របប្រពឹត្តសេៀរចាក្
ផ្កា ំងេំពត់្ ។ ន្ាមួយនាងនំាយក្ទឹក្សោយក្អមមក្ោងសជើង ក្ាុង 
សពលត លោងសនាេះ នាងានសស្រស្ចចនូេទឹក្។ ទឹក្ត លនាង 
សស្រស្ចចសនាេះ ហូរសៅានបនតិចក៏្ប្រជាបចូលសៅក្ាុង ីអេ់ ។ ទឹក្ 
ត លនាងសស្រស្ចចសលើក្ទី ២ ហូរសៅានឆ្ា យជាងសនាេះសេចក្តីស្ចល ប់ក្ាុង 
បចោិមេយ័ក៏្មាន  ូចទឹក្ត លសយើងសស្រស្ចចសលើក្ទី ៣ ហូរសៅានឆ្ា យ
េូមបីជាងសនាេះ។  
          ប្រពេះស្ចស្ចត  ប្រទង់គង់ក្ាុងប្រពេះគនាកុ្ ិ ប្រទង់ផាយប្រពេះរេេីសៅ
កាន់េមាា ក់្របេ់នាង ហាក់្ ូចជាប្រពេះអងគ ប្រទង់សៅចំសពាេះ
មុខនាង ប្រាេ់ថ្ន មាា លនាងបោចារា ការត លនាងគិត្ន្ុេះ យ ង
ហាឹងសហើយ សប្រពាេះថ្ន ការរេ់សៅមួយន្ាក្តី មួយខណៈក្តី របេ់ 
បុគគលត លស ើញនូេការសក្ើត្ស ើង និងការរលត់្សៅននបញ្ា ក្ខនា 
ទំងសនាេះ ប្របសេើរជាងការរេ់សៅ ១០០ ឆ្ា ំ របេ់បុគគលត លមិន
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ានស ើញការសក្ើត្ស ើង និងការរលត់្សៅននបញ្ា ក្ខនា លុេះប្រទង់
េតមតង ូសចាេះសហើយ កាលនឹងប្រទង់បនតអនុេនាិស ើមបីេតមតងធម៌ ាន 
ប្រាេ់ប្រពេះាថ្នសនេះថ្ន៖ 
         សយ ច េេសេតំ្ ជីសេ អបេស ំឧទយពវយំ 
       ឯកាហំ ជីេតំិ្ សេសយា បេសសា ឧទយពវយំ។ 
        បុគគលណារេ់សៅ ១ ឆ្ា ំមិនស ើញការសក្ើត្ស ើងនិងការ 
េនិាេសៅ ការរេ់សៅេូមបីតត្មួយន្ារបេ់បុគគល ត លស ើញការ
សក្ើត្ស ើង និងការេនិាេសៅ ប្របសេើរជាង។ 
គំនិតរិចា ណា 
       េត្វទំងឡាយមានសេចក្តីទុក្ខប្រគប់ៗ ាា មិនថ្នបុគគលណា 
ស ើយ សេៀរតលងតត្ប្រពេះអរយិបុគគលមួយសចញ។ មនុេសសយើង 
ប្រគប់ាា រតមងជួបនូេសហតុ្ទំងសនេះ ក្ប្រមនឹងសចៀេរចួណាេ់ ធម៌ 
ទំងសនេះ គ៉ឺជាមរត្ននជិេតិ្ននមនុេសប្រគប់ៗ របូ សប្រពាេះ អាស្រេ័យ 
មាន ជាតិ្ ជរា ពាធិ មរណៈ។ កាលណាមានជាតិ្សហើយក៏្
ជាប្របភពនំាឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខជាប់ ត្ ភព ត្ កំ្សណើ ត្មាន សក្ើត្ 
ស្ចល ប់រក្ទីបំផុត្មិនមានស ើយ  មិនមានត នកំ្ណត់្ សហើយមាន 
ការអសនាា លប្រាច់រង្វគ ត់្សក្ើត្ស្ចល ប់ ក្ាុងវាលេ តេងារ េលិសក្ើត្
េលិស្ចល ប់ អសនាា លសៅក្ាុងភពតូ្ច ភពធំ សប្រពាេះមានជាតិ្ជាសហតុ្។ 
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រ ឿងបុព្តរីដ្ឋថអ្នកម្នព្ទរយរព្រើន 
សេចក្តីខាងសផតើម 

        ប្រពេះស្ចស្ចត  កាលគង់សៅក្ាុងនប្រពឥេីបត្នមិគទយេន័ ប្រទង់ 
ប្រារពាបុប្រត្សេ ាី អាក្មានប្រទពយសប្រចើន ប្រាេ់ប្រពេះធមេ សទេនា 
សនេះថ្ន អចរាិវ  ប្រពហេចរយំិជាស ើម ។ 

ពួកអនករេងបបួេរសដ្ឋីបុ្តឲ្យផឹកសោុ 
         ានឮថ្ន សេ ាីបុប្រត្សនាេះ សក្ើត្ក្ាុងប្រត្កូ្លអាក្ មាន េមបត្តិ 
៨០ សកា ិក្ាុងប្រក្ុងពារាេី។ ប្រាសនាេះ មាាបិា នន សេ ាីបុប្រត្
សនាេះគិត្ាា ថ្ន ប្រត្កូ្លរបេ់សយើង មានគំនរ ប្រទពយសប្រចើន,សយើង
នឹងប្របគល់គំនរប្រទពយសនាេះ ឲ្យបុប្រត្របេ់សយើង សប្របើប្រាេ់យ ង
េបាយ, កិ្ចាសោយការង្វរ នទមិនចំា ាច់ មាន,  ូសចាេះសហើយ 
សទើបឲ្យកូ្នេិក្ាេិលបៈ ប្រតឹ្មតត្ការរា ំការសប្រចៀង និងការប្របគំ តត្ 
ប ុសណាណ េះ។ក៏្ក្ាុងនគរសនាេះឯង មាន ធីាមាា ក់្សក្ើត្ ក្ាុងប្រត្កូ្ល មួយ 
សទៀត្ ត លមានេមបត្តិ ៨០ សកា ិត រ ។ េូមបមីាាបិារបេ់
នាង ក៏្គិត្ ូចមាា បិារបេ់សេ ាីបុប្រត្ត រ សហើយក៏្នាង េិក្ា 
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េិលបៈប្រតឹ្មតត្ការរាកំារសប្រចៀង និងការប្របគំតត្ប ុសណាណ េះ។ កាល 
អាក្ទំង ពីរចសប្រមើនេយ័សហើយក៏្សរៀបការជាមួយាា , សប្រកាយមក្ 
មាា បិារបេ់អាក្ទំងពីរសនាេះានស្ចល ប់សៅ។ ប្រទពយ ១៦០ 
សកា ិ ក៏្ានរមួសៅក្ាុងផាេះតត្មួយ។ សេ ាីបុប្រត្ តត្ងតត្សៅ កាន់ 
ទីជាទីបសប្រមើប្រពេះរាជាមួយន្ា ៣  ង។ ប្រា សនាេះពួក្អាក្ សលង ក្ាុង
នគរសនាេះគិត្ាា ថ្ន ប្របេិនសបើសេ ាី បុប្រត្សនេះ នឹងជាអាក្សលងេុរា 
សេចក្តីេបាយ នឹងមាន  ល់ពួក្សយើងមិនខាន, សយើងនឹង
ញំុងសេ ាីបុប្រត្ ឲ្យសរៀននូេ ភាពជាអាក្សលងេុរា (ឲ្យសចេះ ផឹក្ 
ស្រស្ច)។ ពួក្អាក្សលង ទំង សនាេះ សទើបកាន់យក្េុរា ចងស្ចច់ 
និង ំុអំបិលទុក្ក្ាុង ជាយេំពត់្ កាន់ ន្ថ្នេ អងគុយ ចំា សមើល 
ផលូេសេ ីាសនាេះ សចញមក្អំពីរាជប្រត្កូ្លស ើញ សេ ាីបុប្រត្កំ្ពុង 
ស ើរមក្ ក៏្ផឹក្ េុរា យក្ ំុអំបិលោក់្ចូល សៅក្ាុងមាត់្ ខំាន្ថ្នេ 
សពាលថ្ន េូម សេ ាីបុប្រត្រេ់សៅអេ់ រយននឆ្ា ំចុេះ ពួក្ខញុំអាស្រេ័យ
សោក្ គបបីជាអាក្អាច ក្ាុងការ ទំពា េីុ និងការផឹក្។ 
           សេ ាីស្ចត ប់ពាក្យ របេ់ពួក្អាក្សលង សនាេះ សហើយ ក៏្េួរ
អាក្បសប្រមើជិត្ ិត្ ត លស ើរមក្ាម សប្រកាយថ្ន ពួក្ន្ុេះ សគ 
កំ្ពុងផឹក្អវី? 
         អាក្បសប្រមើ បពិប្រត្នាយ ពួក្សគកំ្ពុងផឹក្ទឹក្មួយប្របសភទ។  
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        សេ ាីបុប្រត្ ទឹក្សនាេះមានរេជាតិ្ជាទីាប់ចិត្តឬ? អាក្ បសប្រមើ, 
បពិប្រត្នាយសឈ្េ េះថ្ន ទឹក្ ៏គួរ ល់ការផឹក្ប្រាក្ សេេើសោយទឹក្ 
សនេះ មិនមានក្ាុងសោក្សនេះសទ។ 
             បុ្តរសដ្ឋីខូចខលួនរ្រោះ្ប្ពឹតតអបាយមុខ 
       បុប្រត្សេ ាីសនាេះនិយយថ្ន សបើ ូសចាា េះ សយើងគួរតត្ ផឹក្ 
ត រសហើយសគឲ្យនំា យក្ស្រស្ចមក្បនតិចបនតួច សហើយ ក៏្ផឹក្ ត្ មក្ 
មិនយូរប ុនាេ ន អាក្សលងទំងសនាេះ  ឹងថ្ន សេ ាី បុប្រត្ សចេះផឹក្ 
ក៏្នំាាា សចាមសរាមសេ ាីបុប្រត្សនាេះ កាលក្នលង សៅមិនយូរប ុនាេ ន 
សេ ាីបុប្រត្ក៏្មានបរវិារសប្រចើន។ សេ ាីបុប្រត្ សនាេះ សប្របើឲ្យនំាេុរាមក្
សោយប្រទពយមួយពាន់ខលេះ ពីរពាន់ខលេះ សហើយផឹក្, ាំងទុក្ គំន 
រក្ហាបណៈ ក្ាុងទីទំងឡាយមានទីជាអងគុយ ជាស ើម ផឹក្ េុរា 
បសណើត រ សពាលបសណតើ រថ្ន ចូរនំាយក្ផ្កក សឈ្ើមក្ សោយ ក្ហាបណៈ
សនេះ ចូរនំាយក្សប្រគឿងប្រក្អូបមក្សោយក្ហាបណៈ ប ុសណាណ េះ អាក្ 
សនេះឆ្ល ត្ក្ាុងការរា,ំ អាក្សនេះឆ្ល ត្ក្ាុងការសប្រចៀង,អាក្សនេះឆ្ល ត្ក្ាុង 
ការប្របគំ,ចូរឲ្យ ប្រទពយមួយពាន់ ល់អាក្សនេះ, ចូរឲ្យប្រទពយពីរពាន់ 
 ល់អាក្សនាេះ, កាលសេ ាីបុប្រត្ចាយប្រទពយខជេះខាជ យយ ង សនាេះអេ់
កាល មិនយូរប ុនាេ នក៏្សធវើប្រទពយ ៨០ សកា ិ ត ល ជាប្រទពយ របេ់ 
ខលួនឲ្យអេ់សៅ កាល ហិរញ្ញកិ្ ប្រាប់ ថ្ន បពិប្រត្នាយ ប្រទពយរបេ់
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នាយអេ់សហើយ ក៏្និយយថ្ន ប្រទពយភរយិ របេ់អញ់ មិនមាន
សទឬ?កាល ហិរញ្ញកិ្ (អាក្រក្ាមាេប្រាក់្) ប្រាប់ថ្នសៅមាន 
សទើបប្រាប់ថ្នសបើ ូសចាា េះ ចូរយក្ប្រទពយ សនាេះមក្ានសធវើប្រទពយេមបត្តិ
ទំងសនាេះ ឲ្យអេ់សៅ យ ងសនាេះ  ូចាា  សហើយលក់្េមបតិ្តរបេ់
ខលួនទំងអេ់ គ៉ឺតស្រេ េួនផ្កក  េួនតផល យនពាហនៈជាស ើម សោយ
សហាចសៅ េូមបីតត្ភាជនៈេប្រមាប់សប្របើប្រាេ់ េំពត់្េប្រមាប់
 ណត ប់ និងេំពត់្ ប្រកាលលក់្េីុផឹក្អេ់ាេ នេល់។ 

រសដ្ឋីបុ្តរដ្ើរសុទំាន 
        ក្ាុងកាលត លសេ ាីសនាេះចាេ់ អេ់ប្រទពយេមបត្តិសហើយ 
មាា េ់ផាេះានបសណត ញសចញអំពីផាេះ សហើយលក់្ផាេះ មិនានមក្សៅ 
កាន់កាប់ផាេះសនាេះេញិសទ សេ ាីបុប្រត្សនាេះ នំាភរយិសៅអាស្រេ័យ
ជញ្ជជ ំងផាេះននជន នទ កាន់អំតបងស ើរ េំុទនសគ បរសិភាគភត្ត
 ៏សេេអំពីជន នទ ។ ន្ាមួយ ប្រពេះស្ចស្ចត ទត្ស ើញអាក្ទំង 
ពីរសនាេះ ឈ្រសៅប្រត្ង់ទវ រស្ចោឆ្ន់  រង់ចំាទទួលយក្សភាជន  
ត លជារបេ់ភិក្ខុកំ្សោេះនិងស្ចមសណរឲ្យសទើបប្រទង់សធវើការ ញញឹម 
ឲ្យប្រាក្  ។ ប្រាសនាេះ ប្រពេះអាននាសត្ារៈទូល េួរនូេ សហតុ្ ត លនំា
ឲ្យប្រពេះអងគ ប្រទង់ញញឹម ។ ប្រពេះស្ចស្ចត កាលនឹងប្រាេ់ប្រាប់នូេ 
សហតុ្ ត លនំាឲ្យប្រពេះអងគប្រទង់ញញឹម ក៏្ានប្រាេ់ ូសចាេះថ្ន មាា ល
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អាននា អាក្ចូរសមើលនូេសេ ាីបុប្រត្ត លមានប្រទពយ សប្រចើនសនេះ បំផ្កល ញ
ប្រទពយ ១៦០ សកា ិឲ្យអេ់សៅសហើយ នំាភរយិស ើរេូមទនសគ 
ក្ាុងនគរសនេះឯង មាា លអាននាប្របេិនសបើសេ ាី បុប្រត្សនេះ មិន 
ញំុងសភាគៈទំងឡាយឲ្យអេ់សៅ សហើយខំប្របក្បការង្វរក្ាុងបឋម
េយ័, សគនឹងានជាអគគសេ ីា ក្ាុងនគរ សនេះឯង សបើសចញបួេ នឹង
ានេសប្រមចប្រពេះអរហត្ត,ភរយិ របេ់សគនឹងាំងសៅក្ាុងអនាាមិ
ផល, សបើមិនបំផ្កល ញប្រទពយ ឲ្យអេ់សៅ សហើយខំប្របក្បការង្វរក្ាុង
មជឈិមេយ័ នឹងានជាសេ ាីទីពីរ, សបើសចញបួេនឹងានជា អនា 
ាមី, ភរយិរបេ់សគនឹងាំងសៅក្ាុងេក្ទាមិផល, សបើមិនសធវើ
ប្រទពយឲ្យអេ់សៅ ប្របក្បការង្វរក្ាុងបចោិមេយ័ នឹងានជា សេ ាី 
ទីបី, សបើសចញ បួេនឹងានជា    េក្ទាមី ភរយិ របេ់ សគ នឹង
ាំងសៅក្ាុងសស្ចាបត្តិផល, តត្ឥ ូេសនេះ បុប្រត្សេ ាីសនាេះ ស្ចប 
េូនយទំងសភាគៈជារបេ់ប្រគហេា ស្ចបេូនយទំងស្ចមញ្ញ ផល 
(ផលរបេ់េមណៈ), ក៏្កាលស្ចបេូនយសហើយ សទើប ូចជាេត្វ
សប្រក្ៀលក្ាុងភក់្េាួត្ ូសចាា េះសហើយ សទើបប្រាេ់ប្រពេះាថ្នទំងសនេះថ្ន៖ 
          ជនពាលទំងឡាយ មិនប្របប្រពឹត្តប្រពហេចរយិធម៌ មិន
ានប្រទពយ ក្ាុងកាលខលួនសៅជាកំ្សោេះប្រក្មំុ រតមងេញ្ា ប់ េញ្ា ឹង 
 ូចេត្វសប្រក្ៀលចាេ់ េំកុ្ក្សៅក្ាុងភក់្     ត លអេ់ប្រតី្សហើយ។  
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ជនពាលទំងឡាយ មិនប្របប្រពឹត្តប្រពហេចរយិធម៌មិនានប្រទពយ ក្ាុង 
កាលខលួន សៅជាកំ្សោេះប្រក្មំុ រតមងស ក្្ាួរ សស្ចក្ស្ចត យ ប្រទពយ 
ចាេ់ទំងឡាយ  ូចប្រពួញត លផុត្ចាក្ តខសបសនាល េះ ូសចាា េះ ។ 
គំនិតរិចា ណា 
            អាក្មាននិងអាក្ប្រក្ សបើមិនប្របយ័ត្ាអេ់ប្រទពយឥត្ប្របសយជន៍ 
សប្រពាេះអាស្រេ័យមិនមានគំនិត្គិត្ក្ាុងផលូេប្រត្ូេ ។ ការមានស្ចេ រតី្ ក្ាុង 
ការចាយវាយប្រទពយេមបត្តិ  គ៉ឺជាសរឿង  ៏ប្រតឹ្មប្រត្េូមួយ ក្ាុង ជីេតិ្ 
ប្របចំាន្ាសនាេះសហើយក៏្ជាមងគល េប្រមាប់ជីេតិ្ កាន់តត្ប្របសេើរស ើង
មួយក្ប្រមិត្សទៀត្ ។ បុគគលត លប្របមាទរតមងមិន ឹងគុណ ត្នមល 
ននជីេតិ្ថ្ន ខលួននឹងប្រត្ូេសរៀបចំជីេតិ្យ ងណាសនាេះ ក៏្មិន ឹង សប្រពាេះ 
អាស្រេ័យខលួនជាមនុេសលាង់ ។ ការត្មកល់ចិត្តប្រត្េូ គ៉ឺជាសរឿង 
ប្របសេើរបំផុត្ក្ាុងជីេតិ្រេ់សៅសនាេះ  ូចសរឿងត លសយើងានេិក្ា
សហើយខាងសលើគ៉ឺចង់បញ្ជជ ក់្ពីជីេតិ្រេ់សៅរបេ់មនុេសទូសៅ េូមប ី
ខលួនមានប្រទពយេមបត្តិយ ងសប្រចើន  ូចជាសោក្សេ ាី ក៏្ប្រត្ូេអនតរា
យសប្រពាេះសេចក្តីប្របមាទ ។ 

កំណាពយ វដ្តជីវ៊ិត 
១ េ តជីេតិ្គួរគិត្េសងវគ   
                                                     ស ើញចាេ់និងតភាក្សហើយអនិចាា រ 



វដ្តជីវតិ 

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ  97 

 

សក្ើត្ចាេ់ឈ្៉ឺស្ចល ប់វាលេ តេងារ   
                                                     ទំងមនុេសសទេាសចៀេមិនានស ើយ។ 
២ េ តតប្របថ្នគ៉ឺជាការេលិ 
                                                     ត លជាមនាិលទុក្ខឥត្សេបើយ 
សទេសោក្ប្រពហេសោក្ឥត្មានសកាេះសប្រត្ើយ  
                                                     គួរកំុ្ក្សនតើយរក្សប្រត្ើយនិពាវ ន។ 
៣ មានកូ្នប្រពាត់្កូ្នមានបតីប្រពាត់្បតី   

                                  ប្រគប់របេ់អវីៗក្តីប្រពាត់្តត្ងមាន 
ជីេតិ្សស្ចយសស្ចក្រាប់សកា តេនសលៀន       
                                                     ទឹក្តភាក្សប្របៀបាននឹងមហាេមុប្រទ។ 
៤ ជរាប្រាំប្រាពាធិចូល ល់     
                                                     កាយចិត្តអំពលតេនខវល់ត្ក់្េលត់្ 
មរណៈកាត់្ផ្កត ច់ជីេតិ្ប្រត្ូេផុត្    
                                                     សនេះសហើយេមុប្រទវាលេ ដេងារ។ 
៥ អាក្សក្ើត្តត្ងស្ចល ប់ អាក្ស្ចល ប់តត្ងសក្ើត្   
                                                      របូកាយលអស ើ្ត្គង់តត្មរណា 
មានយេមានប្រទពយ អំណាចសជស្ចត រ   
                                                     គង់តត្មរណាសចៀេមិនផុត្ស ើយ។ 
៦  ូាសចាេះ គួរគិត្ រតិ្រក្ ចំសពាេះ        
                                                     សរៀនធម៌ឲ្យសចេះប ិបត្តិឲ្យសហើយ 
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តេវងរក្ក្តីេុខ កំុ្សៅក្សនតើយ      
                                                     ប្រពេះធម៌និងសហើយនំា ល់និពាវ ន ។ 
                            រដាយភ៊ិកខ ុកេាណ ធរមោ  ម៉ន សារមៀន 
 

គនាឹោះកនុងកា គិរគំនិរោបទពិចា ណា 
ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏្សេចក្តី 
ទុក្ខស េះឯងសៅថា អរយិេចច  

គឺ ក្ាំស ើ ត (ទាំង៤ ម្ន ជលា 

ពុជជាស ើម) ជាក្ងទុក្ខ១ សេចក្តី 

ចាេ់គ្រាំគ្រជាក្ងទុក្ខ១ ពួក្ជមងឺ 

 ាំកាត់ជាក្ងទុក្ខ១ សេចក្តីស្លា ប់ 

ជាក្ងទុក្ខ១  ាំស ើ រគ្បេប់ចូលសោយេតវ   ិងេង្ខខ រមិ  

ជាទីស្េឡាញ់ទាំងឡាយ ជាក្ងទុក្ខ១ សេចក្តីគ្ាត់ គ្រេ 

ចាក្េតវ ិងេង្ខខ រជាទីស្េឡាញ់ទាំងឡាយ ជាក្ងទុក្ខ១ 

បុគគលគ្រថាា វតថុណា មិ រ វតថុស េះ ( ូចបាំ ង) ជា ក្ង 

ទុក្ខ ១ សបើសាលសោយេសងខប ឧរទ ខ ធទាំង៥ (ម្ន  
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របូខ ធជាស ើម) ជាក្ងទុក្ខ១។ ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ សេតុជា 

ដ  សក្ើតន ក្ងទុក្ខស េះឯង សៅថា អរយិេចច គឺតណាា  
[តណាា  ដគ្បថា ចាំ ង់ សេចក្តីគ្រថាា  សេចក្តី អ ទេះអដ ទង 
សេចក្តីគ្ចួលគ្ចាល់េសគ្មក្។]       

រេតុដដ្នននកងទុកខ 
ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ សេតុជាដ  សក្ើត 

ន ក្ងទុក្ខស េះឯង សៅថា អរយិេចចគឺ 

តណាា  [តណាា  ដគ្បថា ចាំ ង់ សេចក្តី 

គ្រថាា សេចក្តីអ ទេះអដ ទងសេចក្តីគ្ចលួ 

គ្ចាល់េសគ្មក្ស េះឯង ជាធមមជាតិ ាំេតវឲ្យសក្ើតសទៀត 
គ្បក្បសោយ សេចក្តី រកី្រាយ  ិងសេចក្តីសគ្តក្គ្តអាល 

ជាធមមជាតិ ាំេតវ ឲ្យ សគ្តក្គ្តអាលសៅក្ាុងភពស េះៗ          
( ឬក្ាុងអារមម ៍ស េះៗ ) តណាា ស េះ ូចសមតច តណាា ស េះ 
គឺកាមតណាា  (សេចក្តី គ្រថាា ក្ាុងកាមភព)១ ភវតណាា  (សេចក្តី 
គ្រថាា ក្ាុងរូបភព  ិងអរូបភព ) ១ វភិវតណាា  (សេចក្តី គ្រថាា  ក្ាុង 

ភពេូ យតាម  ័យក្ាុងអ ឋក្ថា  ិង  ីកាថា តសគ្មក្គ្បក្ប សោយ 
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កាមគុ  ទាំង៥យ៉ាង សៅថា កាមតណាា  តសគ្មក្ក្ាុងរូបភព  ិង 

អរូបភពតសគ្មក្គ្បក្ប សោយសេចក្តីអាល័យក្ាុងឈា   ិង េេស 
តទិ ឋិ សៅថា ភវតណាា  តសគ្មក្គ្បក្ប សោយ ឧសចេទទិ ឋិ គឺយល់ថា 

េតវស្លា ប់សៅេូ យសៅថាវភិវតណាា )១។                                  

 
រកើតបញ្ញា ចកខ ុ
តថាគតរ គ្តាេ់ ឹងសេើយជាសេចក្តី 

គ្បតិបតតិ សធវើសអាយសក្ើតបញ្ញា ចក្ខុ(គឺសធវើឲ្យ 

សក្ើតសេចក្តីសចេះ ឹង) គ្បគ្ពឹតតសៅស ើមប ី

សេចក្តីរម្នង ប់កិ្សលេ ស ើមបីស្លគ ល់ ូវ 

អរយិេចច ស ើមបគី្តាេ់ ឹង ូវអរយិេចច ស ើមបគី្ពេះ ិាវ  ។  ម្នា ល 

ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏្មជឈិម ិបទស េះ  ូចសមតច ដ លតថាគត គ្តាេ់ 

 ឹងសេើយ ជាសេចក្តីគ្បតិបតតិសធវើសអាយសក្ើតបញ្ញា ចក្ខុ គ្បគ្ពឹតតសៅ 

ស ើមបីសេចក្តីរម្នង ប់កិ្សលេ  ស ើមបីស្លគ ល់ ូវអរយិេចច ស ើមបី គ្តាេ់ 

 ឹង ូវអរយិេចច ស ើមបី ិាវ   (   មជឈិម្នប ិបទស េះ   )  ម្នា លភិក្ខុ  
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ទាំងឡាយ សេចក្តីរលត់ន ក្ងទុក្ខស េះឯង សៅថា អរយិេចច 
រ ខាង ិាវ  ធម៌ ជាេភាវៈ ស ឿយណាយ  ិងរ ាំលត់ សោយ មិ  

ម្ន សេេេល់ ជាេភាវៈលេះបង់ គ្គដវងសចាល ជគ្មរេះសចាល មិ   

អាល័យគ្តង់តណាា ស េះឯង ។                           
 
 
 
 
រេត់ទុកខ 
ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីគ្បតិបតតិ 
 ាំេតវឲ្យ ល់ ូវគ្ពេះ ិាវ  ជាទីរលត់ 

ន ក្ងទុក្ខស េះឯង សៅថា អរយិេចច 
រ ខាងអរយិមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះ 
ឯង អរយិមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះ ូច 

សមតច អរយិមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះគឺ សេចក្តីស ើញគ្តូវ១។សប។ 
ការ មកល់ចិតតគ្តូវ១។ អរយិមគគគ្បក្បសោយអងគ៨ស េះឯងអរយិមគគ 
គ្បក្បសោយអងគ ៨ គ្បការ  ូចសមតច អរយិមគគគ្បក្បសោយអងគ ៨ 

គ្បការស េះគឺ សេចក្តីស ើញគ្តូវ១ សេចក្តីគ្តិេះរេិះគ្តូវ១ វាចាគ្តវូ១ 
ការង្ខរគ្តូវ១ការចិញ្ច ឹមជីវតិគ្តូវ១សេចក្តីពាយមគ្តវូ១ ស្លម រតីគ្តូវ 



វដ្តជីវតិ 

ភិក្ខុ រ ៀបរ ៀងរោយ សមថធរោ អុ៊ិត សជុាត៊ិ  102 

 

១ការតមកល់ចិតតគ្តវូ១។ ម្នា លភិក្ខុទាំងឡាយ មជឈមិ្នប ិបទស េះ
ឯងដ លតថាគតគ្តាេ់ ឹងសេើយ ជាសេចក្តីគ្បតិបតតិសធវើឲ្យសក្ើត
បញ្ញា ចក្ខុ ដតងគ្បគ្ពឹតតសៅស ើមបីសេចក្តីរម្នង ប់កិ្សលេ ស ើមបីស្លគ ល់
 ូវអរយិេចច ស ើមបគី្តាេ់ ឹង ូវអរយិេចចស ើមបី ិាវ  ។ 

ចិរតស្ងប ់
         ការាំងចិត្តពាយមអប់រសំៅរក្សេចក្តីេាប់ មិនតមនមាន 
ន័យថ្ន ទល់តត្ប្រពេះពុទធសនាេះសទបុគគលណា ក៏្អាចចសប្រមើន សេចក្តី 
សនាេះ ាន ូចតត្ាា ឲ្យតត្សយើងមានចិត្តអប់រ ំ ពិត្បំសពញ សេចក្តី 
លអសនាេះមិនថ្នប្រពេះអរយិឬបុ្ុជជន។ 

ការអប់រចំ៊ិតត 
         ការទូនាេ នចិត្តមិនតមនជាសរឿងង្វយស្រេួល ូចអវី?ត ល   អាក្ 
ានគិត្ថ្ន វាង្វយសនាេះសទាមពិត្ចិត្តសនេះលំាក្តេន លំាក្
ណាេ់ក្ាុងការអប់រសំនាេះ សបើអាក្រក្ាចិត្តានសនាេះ ពិត្ជាលអ
ណាេ់។             

សខុច៊ិតត 
         ការអប់រចិំត្តាមតបបផលូេេមាធិចិត្តសនេះ ផតល់សេចក្តីេុខ
សនេះយ ងនប្រក្តលងក្ាុងចិត្តរបេ់អាក្ សេចក្តីេាប់សនេះសធវើឲ្យចិត្តេុខ
េាប់ពិត្។ 
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បញ្ញា  
        ប្របភពននបញ្ជា ទំងអេ់េុទធ   តត្មានមុខចំណងត លប្រត្ូេ
សោេះស្រស្ចយសត្ើសយើងគួរសោេះស្រស្ចយមុខននចំណងសនាេះ រសបៀបណា
សបើសយើងមិនសោេះស្រស្ចយសទចំណងននបញ្ជា សនាេះ វា កាន់តត្តឹ្ងសៅ
ពីមួយន្ាសៅមួយន្ាសហើយេភាពននចិត្ត របេ់អាក្សនាេះមិនាននូេ
សេចក្តីេុខសនាេះស ើយ។ 

សបាយច៊ិតត 
         សពលខលេះស ើញខញុំេបាយចិត្តមិនមានន័យថ្ន ខញុំអត់្ក្ងវល់សនាេះសទ
ការេបាយរបេ់ខញុំនូេមានសរឿងជា សប្រចើនត លអាក្ប្រគប់ាា មិនាន ឹង
ត លវាក្ប់ទុក្នូេក្ាុងចិត្តរបេ់ខញុំ  ៏តេនសប្រៅមិនអាច រាប់ានរាល់
ចំណុចននប្របភពទំងសនាេះ វាជាេភាពរបេ់ចិត្តទូសៅននមនុេសប្រគប់ាា
ត លមានសេចក្តីទុក្ខ។ 

ចំរណោះដ្ឹង 
        អារមេណ៍ត លមិន   នឹងនរសេាើតត្ឃាល ត្សៅ      រក្អគុណធម៌ 
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ចំសណេះ ឹងសចេះសប្រចើនសពក្ អារមេណ៍សោភលន់សប្រចើនប្រជុល ការចង់
ាននូេកិ្ត្តិយេហួេសហតុ្សនាេះការ ឃាល ត្ឆ្ា យពីគុណធម៌កាន់
តត្ឃាល ត្ឆ្ា យៗសៅ។ 

 
 
 
 

រមតត ច៊ិតត 
          បុគគលទំងឡាយ    ណាមានសមាត ចិត្តានលអប្របសេើរាន
ប្រគប់ប្រជុងេភាពននចិត្ត រតមងានសេចក្តីេុខប្រគប់ឥរយិ្បទំង 
៤ ចិត្តមំាមួនសប្រពាេះតត្ប្របប្រពឹត្តលអ ។ 

កនូរកោង 
         េភាពននបុគគលមិនខវល់តបបសក្េងសនេះពួក្ វាប្រត្ូេេបាយ
ចិត្តជាងមនុេសធំ ពីសប្រពាេះមនុេសធំមានសេចក្តីទុក្ខសប្រចើនជាប់ាម
ក្ាុងចិត្តសប្រពាេះអំសពើអាប្រក្ក់្។ 

អំរពើេអ 
         មនុេសសយើងប្រគប់ាា ប្រតូ្េស្ចងេនសំនូេសហតុ្ននសេចក្តីលអ ឲ្យាន
សោយ កាយ វាចា ចិត្ត សបើបុគគលឯណាមានការប្របប្រពឹត្តិានពិត្សហតុ្នន
សេចក្តីេុខសនាេះពិត្ជាេាប់ក្ាុងចិត្ត ។ 
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ទារកតូច 
         សនេះសក្េងតូ្ចសបើសគងស្រេួលណាេ់មនុេសសយើង        សបើសគង 
ស្រេួលមិនគិត្អវីអាប្រក្ក់្ៗក្ាុងចិត្តពិត្ជាេុខ ប ុតនតមនុេសខលេះចូល
ចិត្តគិត្អវីអាប្រក្ក់្ៗពីអាក្ នទចិត្តសនាេះ  រតមងមិនាន សេចក្តីពិត្
ប្រាក្ សនាេះស ើយ ។    មនិយទៀង 
          សប្រចើនន្ាតខមក្សហើយមានក្សតត ខាល ំងខុេប្របប្រក្តី្ស ើម សហតុ្
សប្រពាេះអាកាេធ្លតុ្តប្របប្របលួប ុតនតឥ ូេសនេះ ក៏្តប្របសៅជាប្រត្ជាក់្ក្ាុង
ចិត្តតប្របពីសៅត មក្ប្រត្ជាក់្   គិត្សៅអាកាេធ្លតុ្មិនសទៀងតមនជីេតិ្
េត្វសោក្ក៏្ ូចាា ។ 

វាស្  
          វាេនាមនុេសសយើងមានការបទតបនខាល ំងណាេ់        សរឿង 
ជាសប្រចើនក្ាុងឆ្ក្ជីេតិ្របេ់មនុេសេពវប្រគប់តបបយ ង  សយើងនឹក្
ស្ចេ នមិនប្រត្ូេសនាេះសទសរឿងសហតុ្ត លវានឹងសក្ើត្ស ើង វា ពិត្ជាសក្ើត្ 
សបើេសប្រមចចិត្តខុេអាក្ នឹងបរាជ័យវាេនារបេ់សយើងគ៉ឺខលួនឯងជា
អាក្កំ្ណត់្ខលួនឯង។ 

កុំខ្លា ច 
           ការសធវើសេចក្តីលអសនេះ    េូមមិត្តទំងអេ់កំុ្ខាល ចសនាេះ 

ស ើយអំសពើអាប្រក្ក់្សនាេះសទត លសយើងប្រគប់ាា គួរខាល ចសៅេញិ 
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អាក្មានបញ្ជញ មិនខាល ចសនាេះសទ ? ។ 
កនុងចរិត 

         សរឿងជាសប្រចើនននបុគគលមាា ក់្ៗត លមាន សៅក្ាុងចិត្តត លអាក្
 នទមិនអាច ឹងសប្រៅពីខលួនសយើង ជាអាក្ ឹងមិនយល់សប្រពាេះេភាព
ចិត្តននបុគគលមាា ក់្ៗសនាេះ មានទំងសរឿងលអ មានទំងសរឿងមិនលអ 
សហើយសពលខលេះ សយើងមិនអាចសមើលមនុេស វាយត្នមលតត្េំបក្
ខាងសប្រៅានសនាេះសទ សប្រពាេះមនុេសសយើងប្រគប់ាា  វាមានទំង
ចំណុចេជិជមាន និងអេជិជមានចំណុចលអរបេ់ មនុេសេាិត្សៅប្រត្ង់
ការប្របប្រពឹត្តេុចរតិ្ប្រតឹ្មប្រត្ូេក្ាុងចិត្ត។ 

 
 

ចិរតមនសុ្ស 
         ចិត្តមនុេសមានការតប្របប្របួលប្រគប់ខណៈ ចិត្តមិនសទៀងទត់្
សប្របៀប ូចជាេត្វេុនខត ល វា មានសរាគប្របចំាកាយវាមិនសៅ
សេាៀមមួយក្តនលងសទ ចិត្តសនេះវាមានអាការៈ ំសៅក្ាុង ចិត្តជានិចា
តត្ងតត្ប្រាច់រង្វគ ត់្សៅរក្អារមេណ៍សផសងៗទំងសពញចិត្តទំងមិនសព
ញចិត្ត ។                        យោលជហំ  
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         សធវើជាមនុេសប្រតូ្េប្របកាន់ខាជ ប់នូេសាលជំហរ  សធវើជាមន្រ្នតីប្រតូ្េប្របកាន់ 
នូេេចាធម៌ស្ចរជាតិ្របេ់មនុេសលអមិនតក្នូេអំសពើលអ ។ 

 
 

យបើកចិរត 
          ការសបើក្ផលូេចិត្តឲ្យធំទូោយសឈ្េ េះថ្ន  សរៀនទទួល ស្ចគ ល់អវី 
ត លជាការពិត្ននជីេតិ្សនាេះ សទើបចិត្តសនេះវាេាិត្នូេជាេុខ សបើ 
មនុេសសយើងប្រគប់ាា  សរៀនទទួលយក្នូេសរឿងពិត្នន ជីេតិ្េូមបសីរឿង
សនាេះលអក្តីអាប្រក្ក់្ក្តី ក៏្ប្រត្េូទទួលស្ចគ ល់នូេសរឿង សនាេះៗពិត្ជាលអ
ណាេ់េប្រមាប់មនុេសប្រគប់ាា យល់នូេសេចក្តីពិត្សនាេះ ។ 
                                           
 

 
អំណាច 

         អាក្កាន់អំណាចប្របេិន  សបើមិនយល់អំពីចរតិ្របេ់  រាស្រេត
សធវើអវីៗសប្របើសៅាមអំណាចផ្កត ច់ការរបេ់ខលួនាមតត្ចិត្ត នឹក្ស ើញ
សនេះជាេំណាងអាប្រក្ក់្របេ់រាស្រេត ជាេំណាងអាប្រក្ក់្ របេ់
ប្របសទេជាតិ្ទំងមូលសនេះជាសរឿងពិត្ ។ 
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ជីវិរ 
         សរឿងរា េជីេតិ្សនេះសពារសពញសោយសេចក្តីទុក្ខ  យ ងសប្រចើនរាប់ 
មិនអេ់សនាេះសទ ។ 

មិនយទៀង 
          សប្រកាមសម សលើតផន ីសនេះ   វានឹងតប្របប្របួលមិនសទៀងេូមបី
ធមេជាតិ្ក៏្តប្របប្របួលមិនថ្នមនុេស    ឬក៏្េត្វេាិត្នូេសប្រកាមអំណាច 
ននការសក្ើត្ចាេ់ឈ្៉ឺស្ចល ប់មិនសទៀង។ 

ស្លា ប ់
           សេចក្តីស្ចល ប់ាេ នអវីត លគួរឲ្យខាល ចសនាេះសទអវីត លគួរ ឲ្យ
ខាល ចសនាេះេាិត្នូេប្រត្ង់សេចក្តីលអ មិនទន់ានបំសពញនូេស ើយ(េបិប
ស្ចរសីនាេះអីសេចក្តីសៅត ប្រក្ហាយ) អាក្គបបីគិត្នូេប្រត្ង់ចំណុចសនេះ ។ 

 
 
 

ចងុយត្កា  
          ទីបំផុត្ខញុំ     សទើបតត្យល់ថ្ន    មាេប្រាក់្ឋានៈបុណយេ័ក្តិ 
សប្របៀប ូចជា ំុពពក្សហាេះកាត់្អវីៗ គង់តត្ក្នលងផុត្សៅចុង សប្រកាយ
ននជីេតិ្គ៉ឺាេ នន័យអវីសនាេះសទ ។ 
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ស្យនសើម 
        ទឹក្េសនសើមសៅសលើចុងសមេ ក្ាុង  (សហមនតរ ូេ រ ូេ    ប្រត្ជាក់្)
សនេះជាបញ្ជជ ក់្ឲ្យស ើញថ្ន ជីេតិ្របេ់មនុេសេត្វ េាិត្នូេប្រត្ង់
ការមិនសទៀងតប្របប្របួលប្រគប់សពលសេោ សោយចាញ់អំណាចក្សតត
ប្រពេះទិនក្រយ ងណាមិញមនុេស ក៏្ ូចាា ចាញ់អំណាចសក្ើត្ចាេ់
ជរាមរណសនេះជាមរត្ក្ននជីេតិ្ ។ 

ស្ាឹកយ ើ 
         អាកាេធ្លតុ្ធមេជាតិ្ក៏្ជាការេិក្ាជាបទពិចារណាអំពីការ 
រេ់សៅេប្រមាប់មនុេសេត្វប្រគប់ាា  េលឹក្សឈ្ើគង់មាន ន្ាមួយ
ប្រជុេះេលឹក្ធ្លល ក់្ចាក្ទងយ ងណាមិញជីេតិ្មនុេសេត្វ គង់មានន្ា 
មួយតបក្ធ្លល យសៅេញិជាធមេាសរឿងសខាល ចផា គ៉ឺ ការឈ្៉ឺ ចាប់ ។                

 
 
 
 
 

អវិោា  
         អេជិាជ សពាល  គ៉ឺសេចក្តីលាង់មនុេសសយើងកាលណា   សបើមាន 
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ភាពលាង់សលល បិទាំងមុខជិត្េលុង   សប្រពាេះមិនានស ើញគុណត្នមល
ននសេចក្តីលអស ើយ មានតត្ភាពទុចារតិ្បងវក់្ ឹក្នំាមុខទញទមាល ក់្ 
ធ្លល ក់្ សប្រៅសប្រពាេះមានភាពមានៈប្របកាន់យ ងមំាសៅក្ាុងចិត្តជានិចា។  

ច៊ិតតបរ ៊ិសទុធ 
         ចិត្តបរេុិទធស្ចអ ត្មិនមានសប្រគឿងសមហេង រតមងានសេចក្តី
េុខប្រគប់កាលទំងពួងសោយអំណាចចិត្តេាប់ពិត្។ 

តស្វង កយស្ចើតស្ខុ្ 
         មនុេសសយើងកាល សបើតេវងរក្សេចក្តីេុខស ើញសហើយក៏្ 
គបបីកំ្ណត់្ននសេចក្តីេុខសនាេះ សោយបញ្ជញ ញណសោយប្របនព 
ចុេះអាក្ នឹងានយល់ថ្នការយល់ ឹងអំពីជីេតិ្សនេះវាមានលក្ខណៈ
េំខាន់យ ងណាខលេះេប្រមាប់ជីេតិ្សនេះ  ប្រាន់តត្សយើងយល់ក្ាុង ខ 
ប្របប្រពឹត្តប ិបតិ្តជីេតិ្ប្របចំាន្ាបញ្ជា ជីេតិ្សនេះ វានឹងមក្ ល់ប្រពមៗាា
តត្មតងអវីត លជាការេំខាន់ននជីេតិ្ គ៉ឺការយល់ ឹងអំពីបញ្ជា ជីេតិ្
កាល សបើអាក្មិន ឹងមិនយល់ពីរ សបៀបរេ់សៅសទ អាក្នឹងជួបនូេ
សេចក្តីទុក្ខសនាេះជាក់្មិនខានសនាេះស ើយ ។               

 
ដកចរិត 
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          ចិត្តមនុេសមិនខុេអំពីអវីបំពង់ទឹក្សោេះ  មិនខុេអំពីអវីាត្
ទឹក្ត លវាមានភាពក្ក្សពលត លចិត្តេាប់សេាៀមពពួក្ក្ក្ ក៏្ធ្លល ក់្
ចុេះសធវើឲ្យប្របមូលសៅជាផតុំាា សៅខាងសប្រកាមនផាទឹក្ ចិត្តមនុេសសយើង
ប្រគប់ាា ធ្លល ក់្ក្ក្សហើយ ឬ សបើចិត្តមិនធ្លល ក់្ក្ក្សទពិាក្និងតេវង
យល់អំពីប្រពេះធម៌ត លជាផលូេបុណយកុ្េលណាេ់ េូមឲ្យមនុេស
ប្រគប់ាា  ក្ចិត្តអំពីសេចក្តីទុក្ខសស្ចក្ សចញអំពីចិត្ត ៏អាប្រក្ក់្សនេះ
ចុេះអាក្នឹងានសេចក្តីេុខពិត្។ 

 
ផា៊ូវត្រវូ 

         មនុេសលអសធវើអវីៗប្របកាន់ខាជ ប់នូេ  អវីត លជាភាពប្រតឹ្មប្រត្ូេមិន
សធវើអំសពើអាប្រក្ក់្ជាោច់ខាត្ជីេតិ្ប្របចំាន្ា សប្រពាេះខលួនយល់យ ង
ចាេ់ចំសពាេះសេចក្តីទុក្ខទំងឡាយសនាេះ បុគគលអាក្មានបញ្ជញ ក្ាុង
ជីេតិ្សនេះមានភាពភល៉ឺថ្នល  ជានិចាមិនសធវើជីេតិ្សនេះប្របក្បសោយភាពសម
ហេងស ើយសប្រពាេះជីេតិ្សនេះមានសេចក្តីលអជាទីពឹងេប្រមាប់ខលួន។ 

 
 
 

ស្លន មញញមឹ 
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         មនុេសសយើងប្រគប់ាា គ៉ឺមានន្ាមួយននជីេតិ្ គ៉ឺសេចក្តីស្ចល ប់
ប ុតនត េូមននការស្ចល ប់សនាេះចុងសប្រកាយ    េូមឲ្យមានស្ចា មញញឹម
គ៉ឺមានភាពបរេុិទធក្ាុងចិត្តត លជាទីពឹងចុងសប្រកាយផងចុេះ។ 

អំយពើកមម 
         មនុេសសយើងប្រគប់ាា  េុទធតត្មានជាក្មេសរៀងៗខលួន នឹងជា
ទសងវើការសធវើរបេ់មនុេស អាក្សធវើយ ងណាក្មេសនាេះ  រតមងទទួល
នូេផលននក្មេសនាេះពំុខានសនេះជាសរឿងពិត្។ 

ម៊ិនរ ើញ 
          មនុេសសយើងកាលណាតេវង    រក្សេចក្តីេុខេាប់មិនទន់ស ើញ
សទសេចក្តីទុក្ខ ក៏្នូេមានសេចក្តីទុក្ខសនាេះជាបនតបនាា ប់ សប្រពាេះខលួនមិនទន់
ស្រស្ចយចំណងននក្ងទុក្ខសនាេះស ើយ។ 

កមមចាស្ ់
         សយើងមិនអាចតក្ក្មេចាេ់ប ុតនត ក៏្អាចតក្ការពារក្មេ ្េី
ានផងត រឬសផតើមជីេតិ្្េីសោយាេ នការយ៉ឺត្សពល េំណួរតត្ងេួរ
ថ្ន សត្ើស្ចល ប់សៅៗទីណាវាអាស្រេ័យសៅសលើថ្ន សត្ើចិត្តសយើងេលិេល់
សៅសលើអវីសបើេនសអំវីត លអាប្រក្ក់្ចិត្ត និងក្តីស្ចល ប់សនេះនឹងេ៊ាូនូេអវី
ត លជាអាយមុខ។ 

ទុកខលកំបាក 
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         សេចក្តីទុក្ខលំាក្ត ល សយើងធ្លល ប់្លងកាត់្មក្ សហើយខលួន
សយើងសនាេះ គួរឲ្យអសណាចអធមេាមពិត្សៅប្រាន់ តត្ជាលំអងធូលី
ជាប់សៅអាកាេ ។ សបើសប្របៀបសធៀប នឹងសេចក្តីទុក្ខសៅសលើសោក្
សយើងសនេះមានសេចក្តីទុក្ខតិ្ចតួ្ចណាេ់ ។ ត លសយើងមានការ
ប្របប្រពឹត្តអំសពើអាប្រក្ក់្ ត លធ្លល ក់្សៅអាយភូមិ ៏យូរសនាេះ វាមាន
សេចក្តីទុក្ខតេងឆ្ា យមិនអាចគណនាានសនាេះសទ។  
  

យេអ់ំពធីមោ 
         សេចក្តីទុក្ខទំងឡាយរបេ់មនុេសសយើងប្រគប់ាា  សក្ើត្សចញ
មក្ពីក្ាុងចិត្តខលួនឯង សបើចង់រលំត់្ទុក្ខទល់តត្រលំត់្ សេចក្តីទុក្ខខលួន
ឯងសចាលប្រពេះេមាេ េមពុទធប្រទង់ប្រាេ់ថ្ន ឲ្យពិចារណានូេធមេសនាេះ 
សក្ើត្អំពីអវីសហើយសប្របើបញ្ជញ សនាេះសោេះស្រស្ចយឲ្យចំ សហតុ្ននសេចក្តី
ទុក្ខសនាេះសោយបញ្ជញ  េូមអាក្ទំងឡាយចូរាំងចិត្តពាយមចុេះ 
នឹងានេសប្រមចជាក់្ជាមិនខាន។ 

 
 
 
 

វ៊ិធីរេត់ទកុខ 
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         អវីៗប្រគប់យ ងមិនសទៀងទត់្សក្ើត្ស ើងក៏្េាិត្សៅស្ចបរោប
និងរលត់្សៅសៅទីបំផុត្អវីៗប្រគប់យ ងកាល សបើប្របកាន់ខាជ ប់ជា
របេ់ខលួនសហើយ ក៏្េុទធតត្ជាទុក្ខទំងអេ់អវីៗប្រគប់ យ ងសៅសលើ
សោក្សយើងសនេះាេ នអវីពិត្សទ េុទធតត្ជាេង្វខ រ ធម៌ាក់្តត្ងមក្
ទំងសយើងប្រត្េូេិក្ាប្របក្បប្រពមសោយបញ្ជញ  យល់េភាពននក្ង
ទុក្ខសទើបរលំត់្ទុក្ខសនាេះាន។ 
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កងទកុខ 
         ជាតិ្ ជរា ពាធិ មរណ គ៉ឺជាប្របភពននសេចក្តីទុក្ខរបេ់
េត្វទំងឡាយក្ាុងនប្រត្ភពសនេះ សប្រពាេះសហតុ្សនាេះបុគគលអាក្ មាន
បញ្ជញ សទើបសោក្មិនជាប់ជំពាក់្ក្ាុងភពត្សៅសទៀត្។ 

រកើតទុកខ 
          សេចក្តីទុក្ខរបេ់មនុេសសយើងប្រគប់ាា  េុទធតត្មានប្របភព
របេ់វាមានមក្ពីបុគគលខលេះ រពឹំងអវីត លខពេ់សពក្ហួេប្របមាណ 
ខលួនក៏្បងកសហតុ្សក្ើត្ននសេចក្តីទុក្ខហាឹងឯងសគង ក៏្មិនលក់្បក់្ក៏្មិន
សលាើយ ក្ាុងចិត្តបណាត លសៅជាបញ្ជា ជំង៉ឺសផសងៗសប្រពាេះសក្ើត្ទុក្ខមិន
េុខចិត្ត សោយខលួនមិនានទូនាេ ន(មិនានសប្រត្ៀមចិត្តទុក្ជាមុន
សនាេះអី ) ទំងសនេះក៏្ជាប្របភពននសេចក្តី ទុក្ខយ ងពិត្ប្រាក្ នន
មនុេសប្រគប់ាា  ។ 

វ៊ិេវេ ់
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         ជាតិ្  ជរា ពាធិ    មរណ  គ៉ឺជាធម៌ឲ្យមានការសក្ើត្ស្ចល ប់
សៅមក្ក្ាុងភពមិនមានទីបំផុត្ សក្ើត្ ចាេ់ ឈ្៉ឺ ស្ចល ប់ គ៉ឺជាសរឿង
ននការេលិេល់ក្ាុងវាលេ តេងារ របេ់មនុេសេត្វប្រគប់ាា ក្ប្រម
សគចសចៀេផុត្ណាេ់។      
 

វដ្ត 
          ាក្យ វ ត: ជារបូរាងកាយ គឺចិតតសចតេិក្ សធវើកិ្ចចវលិ
ជុាំវញិម្ន ៣គឺ៖ 
          ១     ក៊ិរេសវដ្ត: រ  ល់អវជិាា  តណាា  ឧរទ  

          ២      កមោវដ្ត: រ  ល់ក្មមភវ:  ិងេង្ខខ រ 
          ៣    វ៊ិបាកវដ្ត: រ  ល់ ឧបបតិតភវ: វញិា   មរបូ 

េឡាយត : ផេស:សវទ  ជាតិ ជរា មរ ។ 

មនុសសរមសម់ត់ 
                            mnusSrmas;mat;bNþal[                            cg;EtbegðIbmat;niyay .                               

mnusSrmas;mat;Bi)akXat;                            
[enAes¶ómតត្ehtucitþenACab;                            
eComes¶ómBMuekIteRBaHrmas;. 
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ពាក្យេមតី 

          មនុសសមត់ដវងជាងឬក៏ផលូវដវងជាងសមូវ៊ិភាគទាងំអសគ់្នន  
ណាម៊ិតត ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
តាមពិតមាត់មនុេសវវងជាងផ្លូវរៅរ ៀត គួ ឲ្យខ្លល ចណាេ់ 
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រ ល្ ោះគ្នា រដាយេមត ី
         ពាក្យេមតីអាចសធវើឲ្យមនុេសសឈ្ល េះាា   វាយាា សោយស្ចរ 
តត្ពាក្យ   េមតីសមើលមុខាា មិនចំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ស្លត បម់ាខ ងដាកម់ាខ ង 
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      សធវើជាមនុេសប្រត្េូស្ចត ប់ទំងេងខាងកំុ្ស្ចត ប់តត្មាខ ងៗ មិនលអ 
សនាេះសទ ។ 

 

 

 

 
 
 

សាល ប់រ្រោះសមតីម៊ិនបានគ៊ិត 
សាល ប់រ្រោះសមតីម៊ិនបានគ៊ិត 

កំភ្លា ញស្លា បយ់ត្រោះមារ ់
  តខ្វកស្លា បយ់ត្រោះអាចម ៍។ 
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សង្រ្គា មរកយសមត ី
រកយសមតីគឺជាអាវុធ   sBVavuFGacsmøab;mnusSstV RKb;RbePT)anTaMg 

Gs;edayGaRs½ymnusSCaGñkbgÁab;bBa¢a ពីeRBaH 

karKitrbs;mnusSkñúgcMENk pøÚvRtÚvk¾mankñúg cMENk 

pøÚvxusk¾man>>>>> 
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ខលឹមមនុសស 
         មនុេសសគយក្េមតី  ំរសីគយក្ភលុក្ តខេរចងប្រក្ងទុក្ជាពាក្យ
ប្របសៅនាងនួនខលឹមក្ាុង បញេសីខលឹមសប្រៅ ខលឹមមនុេសេំសៅនូេប្រត្ង់
សពាលពិត្។ សនេះជាបុរាណភាេិត្ប្រត្េូប្របប្រពឹត្តខលួនឲ្យលអ ។ 
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រកយចចាមអាោ៉ម  
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ស៊ាុម ស៊ា ន ស៊ាមុ ហួរ .........................៣០០០០៛ 
ឧ.សិ ឆាយ លន់ និង ឧ.សិ គឹម លរ ៉ាម .២០០០០៛ 
លោក ឌី និងអនកស្សី រ ៉ាមុ អនកស្សី លវ ៉ាត្ ឧ.សិ សួន
.................................................... ២០០០០៛  
នាង សន នាង រាម នាង ជា លៅ ....១៣០០០៛ 
តា ជុុំ និង យាយ  ន (ថ្នល់ចចក) ......១០០០០៛ 
តា វ ៉ាន និង តា គុំ ..............................១០០០០៛ 
ឧ.សិ សឹុម សីុណាត្ +សវ មី+កូន ......១០០០០៛ 
ឧ.សិ សុំ បាត់្ និងកូនលៅ................. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ វនិ  .............................................៨០០០៛ 
ឧ.សិ  ចវន ខុម និង កូនលៅ.................. ៦០០០៛ 
យាយ ហុន នាង ភាព (ថ្នល់ចចក)....... ៨០០០៛ 
ោុំ សលវន (ថ្នល់ចចក) ........................៦០០០៛ 
ឧ.ស ស្សី សឹដី .....................................៥០០០៛ 
យាយ សុំ............................................ ៥០០០៛ 
យាយ លសឿម និង តា លឆង សង ថ្ង..៥០០០៛ 
តាយ លខង និង យាយ យី.................... ៥០០០៛ 
យាយ ហម ..........................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ សរ ៉ានុ (ថ្នល់ចចក)................ ៥០០០៛ 
យាយ ឡុំ ...........................................៥០០០៛ 
យាយ ផុន (រត្ពុំងថ្នល់) .....................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ស្សី ឡូញ ...................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ភី បិច និងកូនលៅ....................... ៥០០០៛ 
សន ដួង និង អិុត្ សុផល (ស្សី)........... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ហួត្  ី ........................................៥០០០៛ 
កុមារ ីលពរជ បញ្ញា  និង លពរជពិទូរយ .......៥០០០៛ 
ឧ.សិ អុំង ចក ោន .............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ទូច តាុំង .....................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ លពញ លវឿន.................................. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ យ៉ាន ...........................................៤០០០៛ 
ឧ.សិ មុុំ សវងស................................... ៤០០០៛ 

ភិកខុ បញ្ញា បទីលបា (ឆន ឆង ).................៥៥០០០៛ 
ឧ.សិ ឌាន ល ៉ា និង ឧ.សិ ស៊ា វ សួម.................... 

 (សង្កា ត់្ទឹកវលិ) .................................៤០០០០៛ 
ឧ.សិ យិន លសៀក លឡង....................... ២៥០០០៛ 
អ៊ាុ ៊ុំ ប៉ាុម ភរយិា និងកូន ...........................២០០០០៛ 
ឧ.សិ អិុត្ សីុវច ...................................២០០០០៛ 
យាយ តា លៅ (ថ្នល់ចចក) ....................១៥០០០៛ 
ឧ.សិ មាស ហិុន រពមទុំងកូនលៅ....... ១២០០០៛ 
តាម ស៊ា ង យាយ របឹ ...........................១១០០០៛ 
ឧ.សិ នង ផន និងកូនលៅ.................... ១០០០០៛ 
ឧ.សិ មិញ សុំអត្និងសវ មី................. ១០០០០៛ 
យាយ សរ លមសិញ .............................១០០០០៛ 
អនក ស្សី អ៊ាុំ ចាន់យា៉ា ............................. ១០០០០៛ 
អនកស្សី សនង ចាន់ លថ្ត្ ........................១០០០០៛ 
ទយិកា ជា កកាដា+សវ មី.................... ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទន់............................................. ១០០០០៛ 
តា វ៉ាន់ និង យាយ វនុ ............................៨០០០៛ 
ឃត់្ ផុន (ថ្នល់រត្ង់) ...............................៨០០០៛ 
យាយ លហៀប យាយ អ៊ាន់ យាយ ឆាត្ យាយ មុំ 
...............................................................៨០០០៛ 
ឧ.សិ លនឿន (បញ្ច លគល) ........................៥០០០៛ 
យាយ វន និង អិុត្.................................. ៥០០០៛ 
យាយ វន និងតា អិុត្............................. ៥០០០៛ 
តា លន់ យាយ លរម ................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ គ ភាន់ (ភូមិថ្មលគល) ...................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផផ (រត្ពុំងរតាវ) ...........................៥០០០៛ 
លោក យាយ ថាន់................................. ៥០០០៛ 
ទយិកា ឆាយ សុមន់ និងសវ មីរកមុនាង ល ៉ា 
...............................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ លថាង ប៊ាុនណាា ............................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ សរា៉ាយ សុចខ ...............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ តាុំង ហួយ.................................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ចាន់ ថុ្ន (ផារលដើមរកឡញ់)....... ៥០០០៛ 



 

 

តា ផាន់ (ថ្នល់ចចក)  .............................៤០០០៛ 
ឧ.សិ អុំ ជិន ឡយ............................. ៤០០០៛ 
ឧ.សិ ចប៉ាន  សរុ ុំ ................................. ៣០០០៛ 
ឧ.សិ បួយ និង កូនលៅ........................ ៣០០០៛ 
យាយ  ុំ.............................................. ១៥០០៛ 
លភាគ សិុច (ថ្នល់ចចក) .........................៣០០០៛ 

 
 

ឧ.សិ ថា នយ និង នាង សន ចាន់ណា ( រត្ពុំង
រតាវ) ......................................................៥០០០៛ 
យាយ អ៊ា ន ( ភូមិថ្នល់ចចក ) ..................៥០០០៛ 
លោក យាយ អន ..................................៣៥០០៛ 
ឧ.សិ លរៀម.............................................. ២០០០៛ 
ជន់ តី្ (ភូមិលគល)................................. ៣០០០៛ 

 

តាមរយៈ ឧ  កិា តូច (វដតជីវិត) ឈៅរបទោះឡាង និងភូមិភា 
ឧ.សិ វត្ លវឿន លៅលព ិចិនតុ្ង……….៥៥០០០៛ 
ឧ.ស ណាត្ ឧ.សិ ចសម ផននីកូនលៅ ភូមិបឹង…. 

សឡន ផារលដើមគ ……………………….៥០០០០៛ 
ឧ.ស លគៀល គុំ និង ឧ.សិ ស៊ាុ៊ុំ សក់ .៣០០០០៛ 
ឧ.សិ សុំង យ៉ាមុ និងកូនលៅ …………..២៥០០០៛ 
សូរត្ សុខ គុំ ………………………………….២០០០០៛ 
ផល ស្សីលៅ រពមទុំងបុរត្…………….. ២០០០០៛ 
ឧ.ស មា៉ា ត់្និងឧ.សិ រ ីនិងអួន ឡយរា៉ានីនិងកូវលម
ទធី លភលើងលឆេះរលទេះ…………………………....... ១៥០០០៛ 
ឧ.សិ អ៊ាូ នាង ឧ.ស ចសម ស៊ាុ៊ុំ  និង លខៀវ យ៉ាង់…. 

………………………………………………………...១៥០០០៛ 
ឧ.ស មួង អន និងកង លសន ……………១០០០០៛ 
លោក វ៉ាន សវ ីនិង ចសន បុរត្ ………១០០០០៛ 
សរ រត្នឆាយា ស ឡុត្ ……………………..១០០០០៛ 
លោក សុទធ សុំអន និង ភរយិារពមទុំងបុរត្ .. 
……………………………………………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ភួន…………………………………………..១០០០០៛   
ហីុម សណាត ប់ សុផលរពមទុំងបុរត្ .១០០០០៛ 
ឧ.ស ឯម ចឆម និងឧ.សិ លយឿន ………១០០០០៛ 
ឧ.ស លៅ ពុក ឧ.សិ សុំង យិន ……….១០០០០៛ 
ឧ.សិ មួង វណ្ា និងបអូន កមួយ ……………១០០០០៛ 
ឧ.សិ ជាស្សី ឡឹម និងសវ មីបុរត្…….. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ វងស ស្សីលៅ និង ឧ.សិ វងស រពមបុរត្លៅ… 

………………………………………………………...១០០០០៛  
 លមៀច សុភាព តាលមម  ……………………….១០០០០៛ 
 ហុំ លរពឿន ………………………………………..១០០០០៛ 

ឯក ឧត្តម សុំវ៉ាន់ ឌីនិងលោកជុំទវជីមផោល លៅ 

ភនុំលពញ …………………………………………..៥០០០០៛ 
ស្សស់ សុតី្ និងដាលឡង ចាន់ល ៉ា …….៤០០០០៛ 
ឧ.សិ សួន យ៉ានុ និង លោកពុកសួន ..៣០០០០៛ 
សិសស សោ វឡិល័យពងទឹក ……..១៨៥០០៛ 
មឹង ចាន់ រ ីរពមទុំងរគសូរ …………….១៥០០០៛ 
កឹ វ ៉ាន ចាន់ ថ្ន  ………………………………..១០០០០៛ 
លវ ៉ាង សល់ …………………………………………១០០០០៛ 
ស្សស់ លសភា  …………………………………១០០០០៛ 
ង៉ាយ លសភា ……………….…………………..១០០០០៛ 
យន់ រមី និង ភរយិានិង អនកស្សី អ៊ាុង ចាន់លីដា.. 

……………………………………………………….១០០០០៛ 
លៅ សរ ៉ា ុ……………………………………….១០០០០៛ 
លោក បាន គីរវិណ្ាអនកស្សី លរឿងទូច.. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ជួ ខា ហួយរពមទុំងបុរត្+លៅ ..១០០០០៛ 
ឧ.សិ យូ សវ+សុខន រពមទុំងបុរត្.. ១០០០០៛ 
ញាមមាច ស់សចរ ៉ាន កមពុជាលរកាម ……..១០០០០៛ 
លោក យូ កុំសន អនកស្សី បឹប+បុរត្.. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ នឹម ……………………………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ភឹម លសដា ………………………....….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទូច…………………………………….…. ១០០០០៛ 
ឧ.ស ចសម សុុំ ឧ.សិ លខៀវ យ៉ាង់ ……….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ជុុំ សមុុំ កមពុជាលរកាម ……………..១០០០០៛ 
ឧ.សិ ខឹម អ៊ាូច ឧ.សិ អ៊ាុច តាល+បុរត្..១០០០០៛ 
ឧ.សិ នី លៅ វ៉ាត្ គថា ………………………..៨០០០៛ 
ចនាន  ណាវនិ កូនលៅ ……………………………៨០០០៛ 

 



 

 

ល ៉ា សុភាព ល ៉ា ស្សី …………………………..៧០០០៛ 
ឧ.សិ  ពិន កូនលៅ ……………………………….៥០០០៛ 
លោក ចអម អនកស្សី លផង …………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ យី ផាននី ……………………………………..៥០០០៛ 
ឱម មារយិា៉ា  …………………………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ រស់ សុខ លខង ……………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ ស្សីទូច ស្សកុលកាេះ ុំ …………..៥០០០៛ 
ចសម ហ៊ាួរ រពមទុំងបុរត្ ……………………..៥០០០៛ 
តា រពុំ យាយ វ៉ាង……………………………….. ៥០០០៛ 
លៅ ផោល  ……………………………………….….៥០០០៛ 
ឧ.ស អ៊ាុង គន និង ឧ.សិ នុត្ សុផល.. ៥០០០៛ 
យុត្ យាវ និងកូនលៅ ………………………….៥០០០៛ 
លោក គង់ លលៀបនិងស្សីរបាក់ចុំលរ ើន …...៥០០០៛ 
ឧ.សិ លថាង វ ៉ាន …………………………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ រុ ុំ រពមទុំងកូនលៅ ……………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ ជួន ផុន វណ្ាៈ សយ លសើរ……….. ៥០០០៛ 
ឧ.ស ភន ឧ.សិ ង្កត់្ …………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិសិម ឡញ់ បុរត្……………………….. ៥០០០៛ 
ជា សុំ បុរត្……………………………………..… .៥០០០៛ 
លោក យាយ  រនិ …………………………..……៥០០០៛ 
លសឿន សុំ …………………………………….…….៥០០០៛ 
ឧ.សិ លអឿក ផល …………………………..…….៥០០០៛ 
ឧ.សិ យាយ រមី …………………………………..៥០០០៛ 
 អុល សុផារ ី………………………………………..៥០០០៛ 
អុល សុលខឿន ………………………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផប៉ា ………………………………….…………៥០០០៛ 
ឧ.សិ គង់ សុខ លី និងភរយិា ……………..៥០០០៛ 
 ឌី ផាត្និងសវ មី …………………………………៥០០០៛ 
ផាត្ ស្សីស្សស់ ……………………………………៥០០០៛ 
 

ចសម ចាន់ សីុ……………………………….…….៥០០០៛ 
ឧ.សិ ជម ល ៉ា រពមបុរត្ ………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ លឈៀង សក់ រពម ទុំងបុរត្ ……..៥០០០៛ 
ផជ សុភស័ត រពមទុំងបុរត្ …………………….៥០០០៛ 
ឆន ស្សី ល័កខ……………………………………....៥០០០៛ 
ណុ្ល ផណ្ ស ………………………………....៥០០០៛ 
បាន ចាន់ ណារ ី………………………………....៥០០០៛ 
អនក ឡច សលួត្ ………………………………៥០០០៛ 
កាន សុភារា៉ា ………………………………….…..៥០០០៛ 
លោក អ៊ាុំ ភកតី …………………………………..….៥០០០៛ 
ទិន សុខម……………………………………….... ៥០០០៛ 
ថា ភាព …………………………………………..….៥០០០៛ 
ចកវ ស្សីណាក់ …………………………………....៥០០០៛ 
ឧ.សិ ឈឹម មាោ………………………….…. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ឡុង ទន់ កូនលៅ ………………………..៥០០០៛ 
តុ្ សុខ គួរ ……………………………………….…៥០០០៛ 
 ជួង លជាត្ …………………………………….……៥០០០៛ 
ជួប សមិត្ត ………………………….…………….៥០០០៛ 
លោក រនិ លថ្ង………………………….………. ៥០០០៛ 
សុក សន………………………………….………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ វ៉ាន់ យ៉ាន លសៀមរាប…………………… ៥០០០៛ 
ឃឹម សុំភី ……………………………………….….៥០០០៛ 
ឧ.សិ យិន រា៉ា ត់្……………………………………. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផលុង វណ្ាី  …………………………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ សក់ នី ……………………………….៥០០០៛ 
ឧ.ស សន ឧ.សិ រ ៉ាមុ …………………..………៥០០០៛ 
ចហម សុគុណ្ …………………………….……..៤០០០៛ 
ជួ ចាន់ បរមី  ន់ …………………………..…….៥០០០៛ 
ចប់…………………………………..…មួយវគគលទៀត្លហើយ 

 
 
 



 

 

តាមរយៈ ឧ  ក្ ឈេង (វដតជីវិត)ឈៅវតតរពហ្មរតន ័
ឧ.សិ  លី លួស និង ឧ.សិ លី វ៉ាន់ ថ្ន..២០$ 
បភាត្ លមាម  ទឹត្ ពុក និង សុំុំផណ្ ៧០០០០៛ 
ឧ.សិ សួន មុុំ (លក់សបង់ចីវរ)ស្សី យន់……… 
…………………………………………..៤០០០០៛ 
ឧ.ស ឈូករ ីឧ.សិ ល ៉ា ជីមសមបិតិ្ត២៥០០០៛ 
ឧ.សិ ស្សី ហ៊ាន់ ………………………២៥០០០៛ 
ឧ.ស លឹម ហុក លម៉ាង ឧ.សិ ម៉ាក់ គឹម លីននិង
កូន…………………………………….. ២៥០០០៛ 
ឧ.សិ គួច ហ៊ាយ…………………….. ២៥០០០៛ 
ភិកខុ មា៉ា ប់ ផម៉ា ………………………….២០០០០៛ 
គុណ្មាច ស់ ឌុល ពនលឺ  ………………២០០០០៛ 
ឧ.សិ  យូរ សខន…………………. ២០០០០៛ 
ឧ.សិ លលល ក ច័នទ ឈរ ីនិង ភរយិា.២០០០០៛ 
 លមៀត្ ខាក់ វ ី…………………………២០០០០៛ 
បាន់ ចត្ន  …………………………….២០០០០៛ 
ឧ.សិ ពិន លសង គុណ្ ……………..២០០០០៛ 
ឧ.សិ អនក ឌួង ……………………… ២០០០០៛ 
ឧ.សិ មា៉ា  ឃន់ និង លសង  …………២០០០០៛ 
លោក អឹុម ចុំលរ ើននិងភរយិារពមទុំងបុរត្…..  
…………………………………………..១៥០០០៛ 
រពេះគុណ្ មាច ស់  កិសន ……………. ១០០០០៛ 
រពេះគុណ្ មាច ស់ លយ៉ាន យូណា …..១០០០០៛ 
សុធា …………………………………..១០០០០៛ 
លោក លឡ ប៉ាូរា៉ា ត់្និងភរយិាលៅ..១០០០០០៛ 
នួន តារាវចិឆ័យ  ………………………១០០០០៛ 
លន គឹម ហ៊ាត់្ រពមទុំងបុរត្លៅ ..១០០០០៛ 
ឧ.សិ នី ………………………………..១០០០០៛ 
លសង វណ្ា សយ  ………………….១០០០០៛ 
ឧ.ស សម ហូន និង ភរយិា ……..១០០០០៛ 
ឧ.សិ គង់ វណ្ានិង កូនលៅញាតិ្រពេះ ម៌….. 
…………………………………………..១០០០០៛ 
ឧ.សិ វ ូលសភា និងសវ មី…………. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ នីម  សីុម ……………………..១០០០០៛ 

ឆឹម ថ្ន និង ឆឹម សុខុន ………………………….២០$ 
ឧ.សិ លីវ  គឹម លអង និងសវ មី ហុងរពមទុំងបុរត្.. 
……………………………………………………៥០០០០៛ 
គង់ សុខ ខុមនិង អុំង ផណ្ ហ៊ា ងរពមទុំងបុរត្ .. 
……………………………………………………៤០០០០៛ 
ឧ.សិ  សួន  ហ៊ាន និង បុរត្រពមទុំងលៅ ៣០០០០៛ 
ឧ.សិ បិល បូរ ីរពមទុំងបអូននិងកមួយ ……២៥០០០៛ 
ឧ.សិ លហឿង ………………………………….២៥០០០៛ 
 រពហម សវ ី…………………………………..៣០០០០៛ 
គុយ វ ិរយិា កូន យឹម សុទធ រ ីនិង អីុ ផល ២៥០០០៛ 
ឧ.សិ ប៊ាូ ខាវ នាង មាស សុំភី …………….២៥០០០៛ 
កុំរង  ……………………………………………២០០០០៛ 
ឧ.សិ  ជុុំ កុសល (ផារចាស់ ) ……………២០០០០៛ 
ឧ.សិ ហួត្ យត់្ ហូ និងបអូនកូនស្សី …….២ ០០០០៛ 
លោក អ៊ា ន ជីវ៉ា+ភរយិា រពមទុំងបុរត្… ២០០០០៛ 
ឧ.សិ ម៉ាន មឹក ………………………………..២០០០០៛ 
ឧ.សិ សម គង់  …………………………….២០០០០៛ 
ឧ.សិ លលឿង ឡដា …………………………២០០០០៛ 
ឧ.សិ  ណុ្ប មុនី……………………………..២០០០០៛ 
ឧ.សិ ទួច តាុំង គឹម លហៀក ………………..១៥០០០៛ 
ឧ.សិ  លៅ និងលោក វណ្ា លកឿន ………..១៥០០០៛ 
អនក ស្សី សួល ចតុ្ោរពមទុំងបុរត្…… ១៥០០០៛ 
គុណ្មាច ស់ ឆន ផឆ  …………………………១០០០០៛ 
គុណ្មាច ស់ ចប៉ាន សុវណ្ាមុនី……………… ១០០០០៛ 
ឧ.សិ  អ៊ាុំ អីុ …………………………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ នាង សឺុ……………………………….. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទឹម គវ……………………………….. ១០០០០៛ 
ឧ.ស លៅ គីម លសង ………………………..១០០០០៛ 
រពង សីុ វ៉ាន់ ចិន…………………………… ១០០០០៛ 
រពង មុុំ រកចូ តឹ្ម ឡម …………………….១០០០០៛ 
លោក ផានីនិង ភរយិារពមទុំងបុរត្ ……១០០០០៛ 
អនកស្សី លអង គឹម រនិ  ……………………….១០០០០៛ 
លោក សឹុម សយ ………………………… ១០០០០៛ 



 

 

ឧ.សិ យស និង សរុ ុំ កូនលៅ ……១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទន់ លសររីត័្ន ឧ.សិទន់ មចរ ៉ាម ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ស៊ាង ណារា៉ានិងលោក មុត្សម័យរពម
ទុំងបុរត្សវ យបងគុំ …………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ សម ផាន និង បុរត្ …………១០០០០៛ 
ឧ.សិ មា៉ា  សុំ  តាមុល………………. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ មា៉ា  ង្ក៉ាត្ តា មុល …………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ជុុំ ចសន ………………………. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ  លស គិម ណាក់……………. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ចវ ៉ាន ពីសី ………………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ សវ យលណ្ភួងរពមទុំងបុរត្១០០០០៛ 
ឧ.សិ សួន មា៉ា នី ……………………..១០០០០៛ 
ឧ.សិ តាយ របាងគ …………………..១០០០០៛ 
រពប ប៉ាន…………………………….  ១០០០០៛ 
លបឿន ប៊ាុន លថ្ង ………………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ ឈឹម លភាគ …………………..១០០០០៛ 
ឡុំ ឡ និង ប៊ាូ  ប៊ាី …………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ ជូ ពីកូនលៅ …………………១០០០០៛ 
មា៉ាហក និងយាយ ប៊ាិច  ………….៩០០០០៛ 
ឯកឧត្តម វ ៉ាន សុំង លវៀងនិង លោកជុំទវ… 
………………………………………........៩០០០៛ 
ឧ.សិ លប៉ាង មួយ……………………….. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ លឌៀម ……………………………. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ……………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ ខុន ……………………………..…៥០០០៛ 
ឧ.សិ អឹុម សរ ៉ាន …………………….. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ណាប់ សវនុ………………….. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ មិត្ត  ……………………………...៥០០០៛ 
ឧ.សិ ពិន ចាន់ នី  …………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ សុំ លីវ ……………………….…..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លឹម សយ ……………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សុខុន ……………………………៥០០០៛ 
លី លអង  …………………………………៥០០០៛ 
សុខ សីុណា  …………………………..៥០០០៛ 
យឹម លយើន ចកវនី ………………………៥០០០៛ 

ឧ.សិ មួង ស រ ៉ាន ……………………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ ចយ៉ាម ពិត្ណាា  ………………………..១០០០០៛ 
អនកស្សី ចប៉ាន យក់  ………………………..…១០០០០៛ 
ឧ.សិ ស៊ាងណាលរ ៉ាត្កូន និងលៅ………….. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ស៊ាង ណារនុ+ទឹមសុខនរពមទុំងបុរត្………. 
……………………………………………………១០០០០៛ 
យុក យា៉ាន …………………………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ កលឹប កាណារា៉ាន់………………………. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ គឹម សុថា ………………………………១០០០០៛ 
ឧ.ស កឺត្ ឡច ឧ.សិ យីម វ ីនិងឡុងនិង តារា…… 
……………………………………………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ អីុ លញា៉ាប  បអូន លទល ……………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទីង ល័កខនិង ពូវ ុ ……………………១០០០០៛ 
ឧ.សិ អ៊ាុ ៊ុំ លគឿន និង អ៊ាុ ៊ុំ សុំ …………………..១០០០០៛ 
ឧ.សិ វ៉ាត្ (លៅបា៉ា ប់ )……………………… ១០០០០៛ 
ឧ.សិ វក  សូ ថ្ន …………………………….១០០០០៛ 
អីុ ភរក័………………………………………….១០០០០៛ 
គឹម សីុណា  …………………………………..១០០០០៛ 
វ ីលវន  …………………………………………..១០០០០៛ 
សរ ភាព ……………………………………….១០០០០៛ 
លៅ គឹម ហួយ ……………………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ស៊ាុន ចាន់ ថារ ី ……………………….១០០០០៛ 
សមលណ្រ ហួន សូនី ………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ ………………………………………..៥០០០៛ 
លោក តុ្ង លឡង និង ភរយិា……………….. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ទូច ស្សី លី ………………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ ឈឺ លៅ …………………………………..៥០០០៛ 
សយ សុខ ណាវ ី……………………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ លឆង លសង លី …………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លទព  ីតា ………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ ហគិច ផណ្ …………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សឹម យ៉ាន………………………………. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ លៅ ………………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.ស គង់ លពឿន+ចរ ៉ាន កប …………………….៥០០០៛ 
ចកវ និង សវ មី កូង រកសុំង …………………៥០០០៛ 



 

 

ឧ.សិ លឡក ផលលី…………………….. ៥០០០៛ 
គុណ្ លគឿន ស្សុីម  …………………….៥០០០៛ 
លឹម គិត្ ទូច …………………………..៥០០០៛ 
មា៉ា  សល ……………………………… ៥០០០៛ 
ឧ.សិ លី ចិនាត  ………………………… ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ស្សី លពរជ  ………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ ជា លរ ៉ាន  …………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ ចបលក សរុាុំ……...................... ៥០០០៛ 
លឹម លទឿម ……………………………...៤០០០៛ 
លៅ ស មូន  …………………………..៣០០០៛ 
ហ៊ាុប ឃលី និងភរយិា បុរត្ ……………..៥០០០៛ 
គុណ្មាច ស់ ចញ៉ាល របុញ …………….៥០០០៛ 
 
 

លោក លប៉ាង និង ភរយិារពមទុំងបុរត្…….. ៥០០០៛ 
យាយ លលន  ……………………………………៥០០០៛ 
អ៊ាុ ៊ុំ ស្សី  ……………………………………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ លសៀប លរៀម ………………………………៥០០០៛ 
លោក សឹុម សរ………………………………. ៥០០០៛ 
រត្នា  …………………………………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ សត្ លៅ ………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផអ…………………………………………. ៥០០០៛ 
លហង លទៀង ……………………………………..៥០០០៛ 
របិម សរនុ  …………………………………….៥០០០៛ 
យុត្ លខមរា ……………………………………..៥០០០៛ 
គុណ្មាច ស់ យា៉ាត្ ឡិច ………………………..៥០០០៛ 
 

តាមរយៈគណៈក្មមការ វតតរពោះនាង (វដតជីវិត) ឈៅឈសាោ ងក្ំពង់ធំ 
ឧ.សិ ចហម លសៀប+ឧ.ស ហីុ រពមទុំងបុរត្កូន
លៅ ចុំនួន…………………….. .........១០០០០០៛ 
ឧ.ស លអង ប៊ាុន ថាន់ +ឧ.សិ ម៉ាក់ គឹម លន់...... 
…………………………………..........….២០០០០៛ 
 លហង វ ៉ានុ ……………………………......១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទវ គឹម  អ៊ាន …………………....១០០០០៛ 
ឧ.ស បា៉ា រទី ឧ.សិ គឹម យន់+បុរត្......១០០០០៛ 
ឧ.សិ យូ ប៊ាុន នន កូនលៅ………….... ១០០០០៛ 
ឧ.ស ង៉ាូយ លម៉ាង ោប ឧ.សិ លៅ លប៉ាងលហ៊ា ង... 
…………………………………………......១០០០០៛ 
លឹម ផឆ លហង+នាង ចសម សុំវណ្ាី ..១០០០០៛ 
ឧ.សិ  គឹ វចួ លង្ក៉ា  ……………...……….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ឌុច ោង………………....…….. ១០០០០៛ 
លោក លលន  ហឺុង………………....…. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ី ហ៊ា …………………………......១០០០០៛ 
លពើន យីន យាយ លរនយាយ លៅ យាយ គ..... 
យាយ ហម ………………………….......៩០០០៛ 
លហឿន មត្……………………………....... ៦០០០៛ 
លរ ៉ាន លរ ៉ាត្ ………………………………….....៥០០០៛ 

ញ៉ា វន លអនណ្ង ផា លអឿនណាយនួ១៥០០០៛ 
ឧ.ស លី ប៊ាុន ស៊ា  និង ឧ.សិ ស៊ា ន គឹម ផហ…. 
………………………………………………១០០០០៛ 
ឧ.ស លកឿន ឧ.សិ រ ៉ានុ …....................១០០០០៛ 
ឧ.ស លសៀង សុខុម….......................១០០០០៛ 
ឧ.សិ ទវ គឹម អន និងកូនលៅ........ ១០០០០៛ 
លោក ោង លសង និង លង្ក៉ា  លបង លបាេះ រពម....
នាងកូន….......................................១០០០០៛ 
យន ផប សីុម …..............................១០០០០៛ 
ឧ.សិ អុង ស៊ា ង លី..................... ….១០០០០៛ 
ឧ.ស  សុំ លអឿន …............................១០០០០៛ 
ហ៊ា ក ចស …......................................៧៥០០៛ 
ឧ.ស អប យាយ យុន លយត្ នន ថ្ន លនឿន...
តុ្ងសីល យាយ លកា .........................៧០០០៛ 
លអ លចក….........................................៦០០០៛ 
លហឿន យា៉ាន់....................................…៥៥០០៛ 
ស៊ា ន ហ៊ានួ…...................................…៥០០០៛ 
លសម លឆង…..................................…៥០០០៛ 
ឧ.ស ឡូ នន…...................................៥០០០៛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

លសៀវ ភា ………………………………......៥០០០៛ 
លថ្ង សឹុម  លី…………………………..... ៥០០០៛ 
 លសៀប ធាង ផឡ……………………....… ៥០០០៛ 
លោក ឆាយ ផហ និងអ៊ា ង មុុំ ……...….៥០០០៛ 
ឧ.សិ ទិន និង ឧ.សិ ងីម សុលឃៀន ......៥០០០៛ 
ឧ.ស លអៀម អង ឧ.សិកុយ សីុចាន់.... ៥០០០៛ 
ឧ.ស អឹុម ឌន ………………………….....៥០០០៛ 
 សុំ លវ ៉ាត្ ………………………………….....៥០០០៛ 
ឧ.សិ សូត្ វត្…………………………..... ៥០០០៛ 
ហុន ហច……………………………....... ៥០០០៛ 
ពុត្ ល ឿន ……………………………....….៥០០០៛ 
គ………………………………………...... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ លឹម លបា៉ា  សួ  ឧ.សិ លទៀង ……....៥០០០៛ 
ឧ.សិ សវ យ សត្ ……………………....៥០០០៛ 
ឧ.ស លបា៉ា  ចាន់ ថុ្ល…………………..... ៥០០០៛ 
ឧ.ស គន គឹម ស៊ាន ឧ.សិ ហ៊ា ន គឹម ផថ្ ........ 
…………………………………………….....៥០០០៛ 
 លខៀវ លសរភី …………………………......៥០០០៛ 
ឧ.សិ បា៉ាន សុំណាង+សវ មីរពមកូន.....៥០០០៛ 
ឧ.សិ ភាញ់ យា៉ាយ លហន…………….... ៤០០០៛ 
យាយ លកឿន យាយ កាយ …………......៤០០០៛ 
សន យស់……………………………..... ៤០០០៛ 
បា៉ាយ ខាន និង យាយ  ត្ …..............៤០០០៛ 
ឧ.សិ លហៀង ហក់ ………………....……៣៥០០៛ 
ឧ.សិ មី លហឿន ……………………....…..៣៥០០៛ 
យាយ ោត្ ………………………....…..៣៥០០៛ 
លសឿប ឈឹន  ន អ៊ាត្ ហ៊ា ន ឡង….... ៣០០០៛ 
 
 
  
 
 
 
 

ឧ.សិ  កន សត្..............................…៥០០០៛ 
ឧ.សិ លពជ ចន ឧ.ស សុខ ផល់ ….......៥០០០៛ 
លឹម លបា៉ា  មា៉ាច ……..........................…៥០០០៛ 
ឧ.សិ ថាុំង លង …..............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ជឹង ហ៊ា ង …...........................…៥០០០៛ 
ឧ.សិ លង្ក៉ា  និង ឧ.សិ ប៉ាូ…..................…៥០០០៛ 
ឧ.សិ លី គឺម ហួរ …........................…៥០០០៛ 
ឧ.ស លហង អន ឧ.សិ លឹវ បូផា .....…៥០០០៛ 
តារពឹង ហ៊ា ក ….................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ភី …....................................……៥០០០៛ 
ឧ.សិ លអង ប៉ាូ គុណ្ និងកូនលៅ.......... ៥០០០៛ 
យា៉ាត្ ណុ្មនិង ឌិន  មា៉ា ក់ …...............៥០០០៛ 
ឧ.សិ លមឿន …....................................៥០០០៛ 
លស គឹលឆង ….................................…៥០០០៛ 
ឧ.ស សុំរនុ ឧ.ស គិន សុខ..............…៥០០០៛ 
ឡយ ជា សុទធ គនាធ  ….......................៥០០០៛ 
ឧ.សិ តូ្ កឹម ហ៊ាត្ ............................…៥០០០៛ 
តា សុខ យាយ លហឿន ....................…៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឹង លម៉ាងលី+ឡូក ដុក ............…៤០០០៛ 
យាយ មានោប ទវ និង លី ឡន…....៤០០០៛ 
លឆង ោច ហិន ជា….........................៤០០០៛ 
ស៊ា  សង និង សិក លវន...................…៤០០០៛ 
សយ សុំ និង សុំ លឈៀង…..................៤០០០៛ 
សិត្ ភាច និង ណាុំ រុ ុំ …......................៤០០០៛ 
នី នូ និងបា៉ាត្ លលង …........................៤០០០៛ 
ហ៊ា ង ចហល និង មា៉ា ន់ ម៉ាុន..............… ៤០០០៛ 
អ៊ា  សីុន និង សក់ លសើន…................. ៤០០០៛ 
 
 
 
 
 
 



 

 

តាមរយៈ ឧ  កិា ឈៅ (វដតជីវិត) ឈៅរ ុក្ រូទនិគម 
ឧ.សិ ភិន  ……………………………….២២០០០៛ 
ឧ.សិ  លសម គឹម ហុង ………………២ ០០០០៛ 
ឧ.សិ នាង នី រា៉ា ន់ នាង លរ ើន នាង រ ៉ាម នាង........ 
លខម………………………………………..១១៥០០៛ 
ឧ.សិ អត្ វ ៉ាងុ រ ៉ានុ ………………………១០០០០៛ 
ញា៉ាញ់ មា៉ាណ្ លខត្តរពេះវហិរ  ……….១០០០០៛ 
នាង លន់ …………………………………៧៥០០៛ 
តា វន់ យាយ ថ្ន ………………………..៥០០០៛ 
យាយ ផម  ………………………………….៥០០០៛ 
ឃុយ យាយ សរ …………………………៥០០០៛ 
សអ ត្ យាយ មុុំ…………………………… ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ទូចតាុំង  ……………………………៥០០០៛ 
គល់ ឆាត្ …………………………………..៥០០០៛ 
លោក រ ៉ាម និងអនកស្សីសុភាន់ ………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ គីម ហគចិនិងលឹម រនិ …………….៥០០០៛ 
លឹម លសៀវ ឆិញនិង គឹមទូច ………….. ៥០០០៛ 
 លោក ចសប លៅ សុភាន់រពមកូន…...៥០០០៛ 
ផាន់ លឆន និងភរយិា កូន ……………….៥០០០៛ 
ឧ.ស ភួង ភិន  …………………………….៥០០០៛ 
ស្ស៊ាុន  ី និងភរយិារពមទុំងកូន……… ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផផ  …………………………………..៥០០០៛ 
នាង អន …………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លរពឿន អន់  ……………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ ផល…………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.ស ផរ ……………………………………..៥០០០៛ 
 ី ចរ ៉ា ………………………………………… ៥០០០៛ 
លោក ប៊ាិន បូ និងភរយិា រស់ ងិក……. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ នឹម នី………………………………. ៥០០០៛ 
កញ្ញា  លរឿម …………………………………៥០០០៛ 
លោក ឈាន…………………………….. ៥០០០៛ 
យឹម  ិមយាយ ចកវ យិន ……………….៥០០០៛ 
សុុំ ចរចង ……………………………………៥០០០៛ 
យាយ ថាន់ លឆលឿម សទុម លអៀ ឈឺ លៅ ......... 

ឧ.សិ លរន ………………………………..…២០០០០៛ 
លោក ផន រពមទុំង ………………….…២០០០០៛ 
ឧ.សិ យុន យាយ លខម យាយ យី អួន.១១០០០៛ 
លោក ហុង ផវ ៉ា …………………………….១០០០០៛ 
អនក ស្សី ហុក សុភី ……………………….១០០០០៛ 
ឧ.សិ ឃត់្ ផុន…………………………... ១០០០០៛ 
យាយ វន ………………………………….១០០០០៛ 
ឧ.ស លខង យី …………………………….១០០០០៛ 
ឈានិងភរយិា…………………………… ១០០០០៛ 
យាយ មិញ និង យាយ ខុំ ………………..៦០០០៛ 
យាយ ផូ…………………………………….. ៥០០០៛ 
ឧ.សិ គន តា ឆីម  ទឹប………………….. ៥០០០៛ 
ភា សន ………………………………………៥០០០៛ 
យាយ ឡប ………………………………..៥០០០៛ 
យាយ គិន យា៉ាកបងអត្ ……………………៥០០០៛ 
ឧ.សិ លរ ៉ាម …………………………………….៥០០០៛ 
ឧ.សិ មិន មុុំ  ………………………………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ លពរជអូនឧ.សិ លបង យុន …………៥០០០៛ 
ឧ.សិ សួង រ ៉ាន និងឧ.សិ លភាគ លមើយ …..៥០០០៛ 
ឧ.សិ មួយ លឡង បាត់្ដុំបង ……………..៥០០០៛ 
ឧ.សិ យឹម គឹម លសង រពមទុំងបុរត្…….៥០០០៛ 
ឧ.សិ ម៉ាន យាយ ខាន់ …………………….៥០០០៛ 
អិុន រ ៉ានុ  ……………………………………….៥០០០៛ 
ឧ.ស លហង………………………………….. ៥០០០៛ 
ឧ.ស ខន……………………………………  ៥០០០៛ 
ឧ.សិ វនិ  …………………………………….៥០០០៛ 
តា រ ៉ា យាយ ភី  ………………………………៥០០០៛ 
ឧ.ស លឡង ម៉ាុម……………………………  ៥០០០៛ 
ឈឹម យ់ារ ីកូនៗបតី (ស្សកុអងគរជុុំ )………៥០០០៛ 
ឧ.សិ  លឡ ………………………………….៥០០០៛ 
យាយ រនិ និង ជាម………………………. ៤៥០០៛ 
លយ៉ាន រាម និង លនឿម ពូ ឡន…………… ៤០០០៛ 
ឧ.សិ  លសឿ យាយ ឡន់ លមម  ឡន់  កញ្ញា  លីន.. 



 

 

សូផាន់ ……………………………………...៤៥០០៛ 
នារ ីឌី យាយ សួន យាយ លឈើន ……..៤៥០០៛ 
មា៉ា ក់ សិម ជិត្ ……………………………..៤០០០៛ 
ឧ.សិ ៤ នាក់ ………………………………៤០០០៛ 
ឧ.សិ នឹម លសឿម  …………………………៤០០០៛ 
 យាយ អង យាយ លឹម យាយ ណាន់ យាយ.. 
ឡយ ……………………………………….៤០០០៛ 
ផន លលឿម ណារ ីលឆលឿម សុភួន ស៊ានុ លមស … 
………………………………………………..៤០០០៛ 
តា រ ីតា រុ ុំ តា ហង នារ ីបុក………….…៤០០០៛ 
តា ផាន់ តា រុ ុំ  តា ចក់ តា នី …………..៣៨០០៛ 
នាង លយត្ តា គយ យាយ ត្ង……… ៣៣០០៛ 
យាយ អត់្ យាយ យាយ លផង មី…... ៣០០០៛ 
ឧ.សិ ណុ្ង ………………….…………….៣០០០៛ 
រមុុំ សុល ………………………………….៣០០០៛ 
លោក យាយ ោត្ ……………………..៣០០០៛ 
 គួន ថ្ន…………………………………….៣០០០៛ 
លហង ខាន់………………………………… ៣០០០៛ 
សម សង ……………………………….. ៥០០០៛ 

…………………………………………………..៤០០០៛ 
រស់ គង់ យាយ ឡម ……………………….៤០០០៛ 
ឧ.សិ ៤ នាក់ និងយាយ ផឡ ……………..៤០០០៛ 
ដុេះ រា៉ាយ និង  ី ឡយ……………………. ៤០០០៛ 
សុផល សុុំ បូស្សី ល  និងនារ ីយាយ ញាម....... 
………………………………………………….៤០០០៛ 
លឈឿយ ថ្ម យាយ ចរ ៉ា ……………………៤០០០៛ 
យាយ ប៉ាូនិង វ ៉ានុ…………………………….៤០០០៛ 
យាយ លជឿន យាយ លរននិងយាយតាច. ៤០០០៛ 
យាយ ហម និងយាយ ផុន ……………….៤០០០៛ 
យាយ លនឿន យាយរា៉ាយ យាយទួច…… .៤០០០៛ 
យាយ ហង យាយ ល ៉ា យាយចាន …….៤០០០៛ 
យាយថ្ន យាយផអនាងវ៉ាន ញា៉ាញ់ ……៤០០០៛ 
ប៉ាយ ផា កញ្ញា  ចណ្ត្ ភាក់នារ ី រតិ្ លពទយ កញ្ញជ ចុំ
បី ……………………………………………....៤០០០៛ 
អិុម ជាក់ និង យាយ លរបើច ………………៣៥០០៛ 
លោក បូ វបុិល និង មា៉ា ប់ ហវ…………. ៣៥០០៛ 
ញាន  លណ្ឿន  ……………………………..៣០០០៛ 
 រចួមួយលទៀត្...........................................លហើយ 

ឈ ម្ ោះពទុឋបរ ិទ័ មក្ពទីិ ឈផេងៗ 

ឧ.សិ លដីាអងគរ រពមទុំងសវ មីកូន+ញាតិ្ ម៌....៥០$ 
ឧ.ស ហឺុ លបា៉ា  លអង ឧ.សិ អ៊ា ង ផោល  ឧ.សិ លអង 
មា៉ា រណីា រពមទុំងកូនលៅ................១៦០០០០៛ 
លញាម ជូរ លៅ កុំពង់កតី     ................ ១០០០០០៛  
តាមរយឧ.សិ តាន់ គឹមរពម ដុំចដក.....៩០០០០៛ 
ឧ.សិ ហួរ ចាន់  ី  .........................................២០$ 

អនករគ ូ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 មា៉ារា៉ាឌី...៥០០០០៛ 
 

ឧ.ស លជាគ ឌី និងភរយិា..................... ៤០០០០៛ 
លោក ទឹង ឡុង+ឧបាសិកា វង់ ឃី+កូនលៅ

ឧ.សិ អួរ គឹម លបា៉ា  រពមទុំងកូនលៅ..................១០០$ 
ឧ,សិ លី លី +សវ មីរពមទុំងកូនលៅ .................៥០$ 
ឧ.សិ សុន និង កូនលៅ លៅតាុំងរកសុំង .១៨០០០០៛ 
ឧ.ស លភឿន និងកូនលៅ លៅតាុំងរកសុំង ៨០០០០៛ 
កញ្ញា  តូ្ច ........................................................២០$ 
លោក ឥន មា៉ា រនិ និង លោកស្សី លសក ស៊ានុ... 
ប៉ាុន ី រពមទុំង បុរត្ .............................. ២០$ 
លញាម គ ី.............................................................៥០០០០
៛ 
ឧ.ស ផឆ និងភរយិា............................. ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ គីម សួរ និងបុរត្........................ ៤០០០០៛ 
ឧ.សិ លរ ើន និងសវ មីបុរត្ ......................៤០០០០៛ 



 

 

បនាទ យស្សី ............................................៤០០០០៛ 
ឧ.សិ គី + សវ មីរពមទុំងកូន......៤០០០០៛ 
ឧ.សិ លី មួយ ហគចិ និង សវ មី................... ១០$ 

ឧ.សិ លឆាម ប៉ាូយនិង លោកតា សរ លឆាម ភូមិ.... 
សោកុំលរ ើក ....................................៣៥០០០៛ 
ទយក ស លទវ+ីឧសិ តាន់ គឹមរពម ..៣០០០០៛      
ឧ.សិ គឹម ប៉ាុក និងបអូននិង កមួយ..........៣០០០០៛       
ឧ.សិ គឹម លសៀន និង សវ មី រពមទុំង បុរត្ 
.........................................................២៥០០០៛                                                   
អនក  មាត យ   សរ សលរ ៉ាត្  លោក ប៉ាុន ៊ាី   និង..... 
ឧ.សិ ខាល ុំសមបត្តិ និងកូនលៅ ……...................៥$ 
ឧ.សិ សុំ សរនិ+កូនលៅៗ.................. ២០០០០៛ 
ឧ,ស ទឹម និងអិុត្ ហ៊ា ង ……………………......……….២០០០០៛   
លោក ហុង ......................................២០០០០៛   
វងស បូរកីា ……...................................២០០០០៛ 
ឧ.សិ លអ សីុនផឆ+ឧសិ ដួងកញ្ញា .......២០០០០៛ 
បងស្សី មុុំនិង សវ មី និងកូន ......២០០០០៛ 
អនកស្សី ផឡ សុភាព និង សវ មីរពមទុំង.....               
ឧ.សិ នាន ស្សីលៅនិង លោក ជា សុផល...                                                                                  
និងជា លីមីង............................២០០០០៛ 
បង របសុ សុខា លៅអចងវង    ....២០០០០៛     
ឧ.សិ អឹុង ឆម និងកូនលៅ ..........១០០០០៛          
កញ្ញា  តុ្ម .........................................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 ស៊ា ន ចកម …………………......….១០០០០៛ 
ឧ.សិ មី ឡ ..............................១០០០០៛ 
ផុង សូត្ និង ភរយិា ភូមិ របាដាក់……១០០០០៛              

ឧ.សិ ផឡ ស៊ាយុហ៊ារ និង ឧសិ លី គនោន....... 
........................................................៣០០០០៛ 
លោក ចា វចិិរត្ និង អនកស្សី ផឡ គឹមពុន........... 
រពមទុំងកូន ៣នាក់ .........................៣០០០០៛ 
លោក គង់ លម៉ាងរ ីនិង អនកស្សី ផឡដារ ីរពមទុំង
កូន លហ គឹមយូ................................ ២៥០០០៛ 
អនកចូលតាម ឧសិ ផាន់ គឹមងន់..........២៥០០០៛             
ឧ.សិ ប៊ាិល បូរ ីរពមទុំងបអូន និង កមួយ.២៥០០០៛  
ឧ.សិ លហឿង គុំង រពមទុំងកូន+លៅ.. ២៥០០០៛ 
ឧ.សិ លប វចួហ៊ា ង និងសវ មី និងកូន..............៥$           
កញ្ញា  ជាទិត្ លីនី លៅស្សីទូច .....................៥$ 
អនកស្សី វ ុ និងសវ មី ...................................៥$           
ឧ.សិ លឡ សុខា និងសវ មី រពមទុំងកូន.......៥$ 
អនកស្សី មុុំ .........................................២០០០០៛ 
កញ្ញា  គង់ ស៊ា កម៊ាី............................. ២០០០០៛ 
ឧ.សិ ហក់ ស្សន់........................................ ៥$ 
ឧ.សិ ភាជ សីុនលនៀន និងរគសួរ................. ៥$ 
ជាង លយ ........................................២០០០០៛ 
អុុំ ចសន និង លឡន ...... ....................... ២០០០០៛ 
ឧ.សិ អ៊ា ន កម ………….....................១៥០០០៛ 
ហួច ធា សិត្ ទ បុត្........................... ១០០០០៛ 
លោក តាន ចាន់ណាក់ និង ភរយិា.... ១០០០០៛ 
ជា សុ ខុម .............................................. ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ណាម  បត់្ ............................៥០០០៛ 
អ៊ា ន ឡត់្ ...............................................៥០០០៛ 
លឆង បុស .................................................៥០០០៛ 
ហួច សិត្ ទុំ បត់្................................... ៥០០០៛ 
វន់ យាយ  ចម ទុំ បុត្........................... ៥០០០៛ 
លោក សួង ស៊ាន់ និង ភរយិា ...... ..............៥០០០ 
អីង គុណ្ (តាផត្)............. ........................៥០០០៛ 
កញ្ញា  រនុ ណារ ី...................................៥០០០៛            
 លោក ងិន សូផលនិង កូកូរពម ....................                    
ស្សី ងិន មុុំ និង បុរត្ .............................៥០០០ 
ទុំងកូន...............................................៥០០០៛                                  
លោក គី សុគុណ្ោក់និង បុរត្ ..........៥០០០៛ 



 

 

 អនកស្សី អួន និង សវ មី រពមទុំងបុរត្.១០០០០៛ 
ឧ.សិ ឈុត្ សុមនី ..................................១០០០០៛ 
 

ឧ.ស ផាត្ និង ឧ.សិ លរត្.................... ១០០០០៛ 
ឧបាសិកា លលល ង  គង៉ាូត្ ......................១០០០០៛ 
ឧបាសិកា ឈុត្ ស៊ា ត្............................ ៥០០០៛ 
តា ទន់  ....................................................៥០០០៛ 
ឧបាសក ម៉ាួនលសង+ឧបាសិកា លុយគឹម៥០០០៛ 
លោក  ន់ ឃន់ និង ភរយិា រពមទុំងបុរត្៥០០០៛         

លោក អ៊ាុច គឹមង៉ាុយ+ភរយិារពមទុំងបុរត្៥០០០៛ 
លោក បិន បុក និង ភរយិា..................................៥០០០៛         
លោក របម ទុយ និង ភរយិា .............................៥០០០៛ 
លោកស្សី ចាន់  ូ រពមទងបុរត្ ...................៥០០០៛        
  អ៊ានផឡ លអង រពមទុំងកូន .. ............................៥០០០៛ 
លោក យាយ ឡច.................................................៥០០០៛                   
 ឧ.សិ ថុ្ សរ.ី................................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ បិ ចរ ៉ាម ...................................................................៥០០០៛          
ឧ.សិ ផម យុត្..............................................................៥០០០៛ 
ស បូរា៉ា  ភនុំលពញ ……………………...........៥០០០៛              
 ស រដាា  ភនុំលពញ ……………………..........៥០០០៛ 
ស វសិល ភនុំលពញ……………............... ៥០០០៛             
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យាយ ោន ត្រពមទំាងកូ្ន.....................៥០០០៛ 
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ឈវឿន នួន ត្រពមទំាងកូ្ន..........................៥០០០៛ 
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យាយ នង + យាយ សុខ .....................៥០០០៛ 
យាយ វន់ ត្រពមទំាងកូ្ន.........................៥០០០៛ 
យាយ  ុន ត្រពមទំាងកូ្ន......................៥០០០៛ 
យាយ ក រម៉ ត្រពមទំាងកូ្ន....................៥០០០៛ 
ទយិក គង់+សាា មី និងកូ្ន...................៥០០០៛ 
ឈោក្ ចាន់ ប ុនសុង និង គឹម ឈ ឿន ....៥០០០៛ 
ឈោក្ ឃ្ៃ ំាង វសិាល+ភរយិា និងកូ្ន.....៥០០០៛ 
ត្រគ ូ ិុន + ឈុប ឧតារត័ន .........................៥០០០៛ 
ទយិក ទុំា+សាា មី និងកូ្ន ....................៥០០០៛ 
ម៉ វនុ .................................................៥០០០៛ 
ដំាង....................................................៥០០០៛ 
កុ្មរ ីន្ថរ ី............................................៥០០០៛ 
 ប ុន ឈធឿន+ ីុញូស +ឈដតន្ថរតី ............៥០០០៛ 
យាយ ឈលឿន+យាយ ោន+យាយ វងឹ..៥០០០៛ 
យាយ ឈសៀប+យាយ ឡម+យាយ ព្ឡ+យាយ 
ឈយ៉ត ..................................................៥០០០៛ 



 

 

យាយ ណាំា+យាយ វង+យាយ ទឹម.......៥០០០៛ 
យាយដឡម+យាយ យន់+យាយ យ៉ាន.៥០០០៛ 
យាយ ណាន់+យាយ ហា ប+យាយ វន់. ៥០០០៛ 
យាយ ហាក់្ .. .....................................៥០០០៛ 
ា វ៉ន់ + ឈោក្ វញិ.............................៥០០០៛ 
 

យាយដសន យាយលី យាយធិន យាយឈលឿត 
យាយរនុ ............................................៥០០០៛ 
យាយ រន៉ យាយ ថង ា ថង ា ពង ឧ.ស ធន់
...........................................................៥០០០៛ 
ទយិកា ឆម+កូនថ្នល់រត្ង់..................... ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ឡញ់ .....................................៥០០០៛ 

តាមរយៈ ឧ  កិា ឈោង ឈៅ នងិឧ  កិា ឈបង យន់ ឈៅដំដដក្ 

លោក គុយ ផកហ៊ាត្+ឧ.សិ យូ សខុន.២៥០០០៛ 
ឧ.សិ លន់ ណ្ន ទយក លយសមបត្តិកូនលៅ 

...............................................................២៥០០០៛ 
ឧបាសក រ ីកូនលៅភូមិចុំបីពុទធបរសិទធ .១៦០០០៛ 
មិន លម៉ាង អ៊ាន់+ខាត់្សីុយា៉ាន+កូនអ៊ាន់ថាន+អ៊ាន់ស
លិណា ភូមិទុំនប់ថ្មីឃុុំរត្ពុំងរបាសទ 

...............................................................២៥០០០៛ 
លោក រមិ សរនឺ+ភរយិាខាត់្សុផលរពងទុំង 

កូន ភូមិទុំនប់ថ្មី ស្សកុរត្ពង់របាសទ ២០០០០៛ 
លោក រា៉ា  ចយម តាសរ+ីយាយលរឿន+បុរត្ 

...............................................................១៥៥០០៛ 
ឃី មុុំ លគកឆលក..................................... ១០០០០៛ 
លោក លបៀត្និង................................... ១០០០០៛ 
លោក ពូ ល ៉ា និង ភរយិា រពមទុំងបុរត្ ៥០០០៛ 
លីម ពិសិទធ+ភរយិា រពមទុំងបុរត្.......១០០០០៛ 
សុំសរ ីរដា យាយ ចិន ទុំនប់ថ្មុំ ............១០០០០៛ 
ជាង លពញ និងភរយិា.......................... ១០០០០៛ 
លកន ភា ...................................................៥០០០៛ 
អនកស្សី សិម មា៉ាន................................ ១០០០០៛ 
សួ ហន់............................................... ១០០០០៛ 
ពឹង ហូន+ភរយិារពមទុំងបុរត្ ភូមិផស្សរបង 

..................................................................៧៥០០៛ 
ឧបាសិកា លៅ ហ៊ាន ...............................៥០០០៛ 
ឧបាសិកា អឹុម ឧបាសិកា លរត្ ................៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ឡត្ ទុំងបុរត្ .......................៥០០០៛ 
លល ុំង យិន ...............................................៥០០០៛ 

ឧ.សិ អឹង គឹម ហួយ........................... ៣០០០០៛ 
លសឿ +ភរយិាស្សីសួរ............................ ២៥០០០៛ 
លោករបញុនិងយាយលយនរពញុ+ស្សីលយន 

..............................................................២៣០០០៛ 
តា ឡុង យាយ ល ៉ាភូមិ ចុំលនេះ............. ១២០០០៛ 
សុខគ +សុជាតី្ ភូមិទុំនប់ថ្មី................១៥០០០៛ 
លោកយាយ  ន +កូនលៅ.................. ១០០០០៛ 
មុយ សុថាននិងភរយិា ថាចុំបា៉ា  ទុំនប់ថ្មី 
...............................................................១៥០០០៛ 
សុំ សូណានិង គង់សរ់ាត់្និងបុរត្ យាយ អូននិង
សវ មី ភូមិទុំនប់ថ្មី............................១៥០០០៛ 
លោក សរនិ និងភរយិាជួយ បុណ្យ ..១០០០០៛ 
លោក ហីុង និងភរយិារពមទុំងបុរត្ជួយបុណ្យ 
..............................................................១០០០០៛ 
លោក លរ ៉ាត្ និងភរយិា............................. ៥០០០៛ 
ប៉ាក់+ភរយិា ..............................................៥០០០៛ 
អ៊ា  ចាន់ ណារ ី......................................១០០០០៛ 
តា របញុ+យាយ យាន ..........................៥០០០៛ 
យាយ ភត់្+យាយ លវៀន+យាយ ស៊ា ម............... 

យាយ ភន់............................................... ៦០០០៛ 
ទយី អិន សរា៉ាត់្ ភូមិ រពីង ...................៥៦០០៛ 
ឧបាសក បិន វនុ ភរយិាកូន................... ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ោប ......................................៥០០០៛ 
ល ឿន លឡម............................................ ៥០០០៛ 
រពុំ លពង ភូមិ ភលង .....................................៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ឈន មា៉ា  ភូមិ ផលុង ..................៥០០០៛ 



 

 

ឧបាសិកា លដៀប លហឿង ..........................៥០០០៛ 
ឧបាសក កឹម មួយ.................................. ៥០០០៛ 
លីម សុភ័ង្រត្ត+យីម ផលលី +លីម សីហ....៥០០០៛ 
ស៊ា ន គឹម សន់ ........................................៥០០០៛ 
ល ង +ភរយិារពមទុំងបុរត្..................... ៥០០០៛ 
ពឹង ល ៉ា+សវ មី រពមទុំងបុរត្រមួ ភូមិចស្សរបង 

.................................................................៥០០០៛ 
សូរត្ គយ+ភរយិា រពមទុំងបុរត្ ...........៥០០០៛ 
លឹម យា៉ាន់ ...............................................៥០០០៛ 
ឧបាសិកា លឡម ស្សយួ បា៉ា  គត់្............ ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា យា៉ាយ រចិច ............................៥០០០៛ 
ឧបាសក ទ មួន..................................... ៤០០០៛ 
របាក់ នឹម ភូមិ សុំលរាង ុំ........................ ៣០០០៛ 
ឧបាសិក លឹម លអឿន.............................. ៣០០០៛ 
ឧបាសិកា នី លពរជ ភូមិមាត់្ខាល  ..............៣០០០៛ 
លោក រ ុំ លហ ភូមិលគក ឆលង .....................៤០០០៛ 
ឧបាសិកា ណា +លោកសុង ភរយិាលី..៣០០០៛ 
លោក អ៊ា ន លហ៊ា  ....................................៣០០០៛ 
ឧបាសិកា ញ៉ា កូនលៅ .............................៣០០០៛ 
ឧបាសិកាលសម តុ្ត្ កូនលៅ................. ៣០០០៛ 
ខនូត្ ម៉ាូវ +ភរយិារពមទុំងបុរត្.................៣០០០៛ 
 

លោក ឆី រតិ្+កូន ភូមិមាត់្ខាល ................. ៥០០០៛ 
ស៊ាុយ គន រពមទុំងបុរត្ .......................៥០០០៛ 
លោក លសឿន ផាទុំនុប ខនុរ+.................. ៥០០០៛ 
ឡុំង សុជាតិ្+ផម៉ាសុផល........................ ៥០០០៛ 
សលរ ៉ាត្ មី មឹសុក  បាយ.......................... ៥០០០៛ 
រ ៉ានុ ចនធី .....................................................៥០០០៛ 
ចសន លសឿន+ភរយិា រពមទុំងកូន ........៥០០០៛ 
លោក លឌឿន +យាយ យន់..................... ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា ហឹម លជឿន ភរយិា កូន............៥០០០៛ 
ចាន់ មុុំ..................................................... ៥០០០៛  
ឈឹម ផឡ ភូមិ ផលុង.................................. ៥០០០៛ 
ឧបាសិកា លឌឿន សលរឿង រកបីលរៀល..... ៤៧០០៛ 
ឧបាសិកា តាប ចវន កូនលៅ................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ លលល ក ងុច .....................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ លវ ើន .................................................៥០០០៛ 
ឧ.ស ទិត្ ឌត់្ ឧ.សិ លី គុណ្ កូន +លៅ ៥០០០៛ 
ចាន់ មុុំ និង សវ មី ....................................៥០០០៛ 
លល ុំ យិន.................................................. ៥០០០៛ 
យាយ ញឺម លគត្ ដណ្តូ ង..................... ៣០០០៛ 
រពុំ សរនិ ភូមិទុំនុប លខាន  ........................៣០០០៛ 
បអូន ពនលក ភរយិាកូន ..............................៣០០០៛ 
 

តាមរយៈ ឧ  កិា  ុណីាត ឈៅវតត ខណឌសារ 
ឃុ ំក្ពំង់ចនិឈជើងរ កុ្ ឈសាោ ង ឈខតត ក្ំពង់ធ ំ

ពុទធបរស័ិទ វត្ត ខណ្ឌ សរ…៩២០០០៛ 
លោក យាយ ចាន់ និង យាយ រនិ ពុងណាច់ 
និង បង ស្សីអូន …….......................៣៥០០០៛  
លកង លីម ,លមឿន ណាញ់, អុល ញឹង , កាន លសរ ី
និង  មល ញិត្ សរបុ................១៥០០០៛ 
កញ្ញា  ឆាុំ សីណាត្ ភូមិលតាន ត្ ឃុុំ កុំពង់ចិន
លជើងស្សកុ.លសទ ងកុំពង់ ុំ ……………..១០០០០៛ 
វ ៉ាគុូកផុន និង លសងហ៊ាង ….............…១០០០០៛ 
លោកយាយ  ឹមរពមទុំងញាតិ្..........៧០០០៛ 
មី សុជា ………....................................៥០០០៛  

លោកយាយ សឹង លហឿង….................២០០០០៛ 
លោកតា ស និង យាយ  ន ភូមិ អូដូង ឃុុំ  
មារកង.............................................២០០០០៛ 
រពិន រា៉ាន់ និង ភរយិា រពមទុំងបុរត្ ភូមិ លតាន ត្ ឃុុំ 
កុំពង់   ចិនលជើង ស្សុកសទងូ កុំពង់ ុំ…...១៤០០០៛ 
លី សន លីង និង ខុន លសងហី..........១០០០០៛ 
អួមិន និង ចាន់រទ..............................១០០០០៛ 
ោត្ភារនុ និង ោប .......................…៧០០០៛ 
ឧ.សិ ឆាយ លសឿន និង សន សុមុននី......៥០០០៛ 
អ៊ា នផថ្ …….......................................…៥០០០៛ 



 

 

លពរជ ថាន់នី.......................................៥០០០៛ 
 លៅ សុជាតិ្ ..................................…៥០០០៛ 
នី លឆងណាន និង ឧ.សិ លចង យន.......៥០០០៛ 
ឧ.សិ ប៉ាូច នាង ភូមិចក........................៥០០០៛ 
លដាក  ីរ ៉ា ូនិង ភរយិា ពិន និន ភូមិ កុំពង់ចិន 
ត្បូង.................................................. ៥០០០៛ 

 

ឧ សិ ម៉ាូន សវ ីរពមទុំងកូន……............៥០០០៛   
រមឹ ល ៉ា ……….......................................៥០០០៛ 
លហង ទិត្ និង ភរយិា ហ៊ានុបុបាផ រ ភូមិ ចក ឃុុំកុំពង់ 
ចិនលជើងស្សកុ លសទ ង កុំពង់ ុំ........៥០០០៛ 
ថា៉ាញ លភ និង ភរយិា ពិន នឹន ភូមិចក កុំពង់ ុំ
............................................................៥០០០៛     
 
 

 

តាមរយៈ ឧ  កិា គង់ ឈៅ (វដតជវីតិ) ឈៅភូមិខ្នន  
ឧ.សិ គង់ អីុ និងរកុមរគួសរភូមិខាន រ............៣០០០០៛ 
ឧ.សិ គង់ អ៊ាុន ………………………………………….៥$            ឧ.សិ គង់ អីុ……………………………………......…២០០០០៛ 
ឧ.សិ គង់ លអឿម ………………………………….២០០០៛           ឧ.សិ គង់ លៅនិង សវ មី រពមទុំងកូន……….....៤០០០០៛ 
ឧ.សិ គុណ្ ហុកគីនិងសវ មី..............១០០០០៛        ឧ.សិ វ៉ាន់ អ៊ាននិង កូន.........................៥០០០០៛ 
កញ្ញា  សង់ គនាធ .......................................១០$        នាង គង់ នារតី្និងសវ មីរពមទុំងបុរត្២០០០០៛ 
ទយក សរ សឹមរា៉ា  និង គង់ មា៉ាស់រពមទុំងបុរត្        សុខ សិរនិីង ភរយិា រពមទុំងបុរត្ .....២០០០០៛ 
........................................................២៥០០០៛        នាង គុជ  ីតានិង សវ មីរពមទុំងបុរត្២០០០០៛ 
នាង ពយ សចអ និងសវ មី……………២០០០០៛        ឧសិ ទូច ត្ង រពមទុំងកូប.................២០០០០៛ 
លោក ស៊ាន់ និង អនកស្សីហូន.............២០០០០៛        នាង លយឿន និងសវ មី ផា....................២០០០០៛ 
នាង ផាន់ ផល់ និង សវ មី.................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 ភរយិា រពមទុំងបុរត្           នាង លពក ស្សី និង សវ មី....................១០០០០៛ 
………………………………………………១៥០០០៛         ឧ.សិ សួយ សវន័ និង សវ មី................៥០០០៛ 
នាង  ិម សរ៉ាង់ និងសវ មី.................១០០០០៛         នាង ហ៊ាុន ហ៊ា ក់ និង កូន....................១០០០០៛ 
ឧ.សិ អ៊ាុ ៊ុំ ខុន និង អ៊ាុ ៊ុំ សន...................១០០០០៛         លោកស្សី ដុំ ញិក រពមទុំងកូន          ១០០០០៛ 
លោក លឹម លិន និង ភរយិា រពមទុំងបុរត្               ឧ.សិ នា លឹម .......................................៥០០០៛ 
.......................................................១០០០០៛         នាង លហ ហួរ និងសវ មី........................៥០០០៛ 
នាង ទុុំ សុភា និង សវ មី រពមទុំងកូន.៥០០០៛           ឧសិ មូវ ល  ........................................៥០០០៛ 
នាង ចឆ ភា.........................................៥០០០៛           ឧ.សិ វយ ចប៉ាត្ និង ផាន លផង ............៥០០០៛ 
នាង ហឺុ សីវ ......................................៥០០០៛           លោក យាយ ណ្យ............................៥០០០៛ 

 

 

 



 

 

តាមរយៈ ឧបាសិកា ឡុង សារនិ និង ឧបាសិកា ណបុ សាររឿន  រៅ ទឹកវឹល 

ទយិក ឈសឿម សាមន + ទយិក ភៃុក្ គឹមលី 
......................................................២០០០០៛  
ឧ.ស  ា ពុំា ................................... ១៦០០០៛ 
ឈោក្ អាង  ូន + ភរយិា ចាន់ សារ ៉នូ........... . 
.......................................................១៥០០០៛  
ឈោក្ អាង សាឈមត ...................... ១០០០០៛ 
 ឈឃឿរ  ឈរឿម.....................................១០០០០៛  
ឈោក្ត្រគអូាចារយ ឃន់.......................១០០០០៛ 
 ឧ.ស  កក់្ បុ៉នឈឈឿ .....................១០០០០៛  
ឧ.ស  ផាត ឈភឿត + ឧ.សិ  ឈឆាម ឈសឿម
.......................................................១០០០០៛  
 ា  ឈឈឿយ...................................១០០០០៛ 
ា  ធីវ.............................................១០០០០៛ 
សល់  សុផាណា..............................១០០០០៛ 
ឈោង  ត្របន.........................................៦០០០៛ 
យាយ ឈភៃឿន + យាយ ឈ  .................៦០០០៛ 
យាយ ឈសឿយ + យាយ ឈយឿត + យាយ ឈធឿម
..........................................................៦០០០៛  
យាយ ឈជឿន + យាយ ស ុត.................៦៥០០៛ 
យាយ  សា ប .................................... ៥០០០៛ 
យាយ  ឈន់ .....................................៥០០០៛ 
យាយ  ឈា៉ង .....................................៥០០០៛  
យាយ  ឈតឿន .....................................៥០០០៛  
យាយ  ឈភៃឿន .....................................៥០០០៛  
ា  ជុន .............................................៥០០០៛ 
ា  ជាក់្ ........................................... ៥០០០៛  
ឧ.ស  វន ជា ......................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  បុស ឈសៀវ ...............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ផាត សមបតដិ.............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ោក់្ ឈលៀង.............................៥០០០៛ 

ឧ.សិ ណុប សាឈរឿន និងកូ្នឈៅ ........៣៥០០០៛ 
ឈោក្ យុត វតុធា + ឡង សាឈរឿយ.....២០០០០៛  
ឧ.សិ  ទន់ + ឧ.សិ  ទួន ស្សីល័ក្ខ ........១៥០០០៛ 
 នក្ស្សី វងស ន្ថង ...............................១០០០០៛  
ឧ.សិ  ត្រក្ចូ នី ....................................១០០០០៛  
ឧ.សិ ឈយឿន  ាន់ និង កូ្នឈៅ........... ១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ិុប ...........................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ ឈរ ើន............................................. ៥០០០៛ 
ពនៃក្................................................... ៥០០០៛ 
ហា ន................................................... ៥០០០៛ 
យុវជន ឈៅ.......................................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ វ៉ន់  ុន និងកូ្នឈៅ.................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ត្រពឹម គួ+សាា មីត្រពមទំាងកូ្នឈៅ..... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ   ំា ឈ ឿម និងកូ្នឈៅ.................... ៥០០០៛ 
ឧ.សិ ព្ផ សុភាន់ និងកូ្នឈៅ .................៥០០០៛ 
ទយិក ព្ផ ត្រចឹប ..................................៥០០០៛ 
ទយិក ចនទ ត្របសិទធ ............................៥០០០៛ 
ឈោក្ ដ ម ហាន និង ភរយិា............១០០០០៛ 
  នក្ស្សី ឈរ ើន.......................................១០០០០៛  
ឧ.សិ  ឡម យុន ត្រពមទំាងបុត្រត + ឈៅ. ១០០០០៛  
ឧ.ស  សូ ឈវឿន + ឈ ឿង ឈលៀវ..............១០០០០៛ 
យាយ  ផាត់ ..................................... ១០០០០៛  
 នក្ស្សី  ឈតឿ ឈ .៉...............................១០០០០៛ 
  ន់ លិស + ឈោក្ ជា និងភរយិា ..........៦០០០៛ 
យាយ ឈយឿន + យាយ យន់..................៦០០០៛ 
យាយ សយ+យាយ ផន+យាយ ផា .....៦០០០៛ 
យាយ សាច់+យាយ វន់+យាយ យត់....៥០០០៛  
យាយ  ហាត........................................៥០០០៛  
យាយ  រប៉............................................៥០០០៛ 
យាយ  ឈ  ៉..........................................៥០០០៛ 



 

 

ឧ.សិ  យឺន មុំា ....................................៥០០០៛ 
ទយិក  ឈ ឿស ព្ល ........................ ៥០០០៛ 
ទយិក  ឡង សារនី .........................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ឡង សាឈរន៉..........................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ដសម ឈសឿត..........................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ឈជៀម សឹុម + សាា មី + បុត្រត.....៥០០០៛ 
ឈោក្ ដ ម ឈ ន + ភរយិា ...............៥០០០៛ 
ឈោក្ ហាក់្ សមបតដិ ..........................៥០០០៛ 
 ូរ  ន + ភរយិា + បុត្រត....................៥០០០៛ 
អាង ណារ៉សូ .....................................៥០០០៛ 
ផាត ឈភឿយ........................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ត្រក្ចូ ណាវ................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ចាន់ សារនុ .............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឆន ឈដៀប ................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ភិន   ុន ...................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈធឿន   ុប ...............................៥០០០៛ 
ទយិក  សឹុម   ុប ............................៥០០០៛ 
ទយិក  ឈ ឿល លឹក្ ........................៥០០០៛ 
 
 

យាយ  ឈធឿន........................................៥០០០៛ 
យាយ  ឃ លុយ...................................៥០០០៛  
ា វ៉ន់  ...............................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ត្រពនួ ..........................................៥០០០៛ 
ទយិក  ផុង សុខ ...............................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ភាន់ សាឡាត់ .........................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ផាៃ ំាង ទុំា ....................................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ឈលង យ៉ា + សាា មី + បុត្រត.........៥០០០៛ 
ឈោក្ ឡុង ឈលឿន + ភរយិា..................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  គឹម សុភាព. ឈ  (ម័យ)...........៥០០០៛ 
ឈជឿម សីុណាក់្ + ឈជឿម សីុណាន .........៥០០០៛ 
ឈជឿម សីុណា........................................៥០០០៛ 
ឈភឿត គាត ...........................................៥០០០៛ 
អាង ណារ៉សូ ...................................... .៥០០០៛  
ផាត ឈភឿយ ......................................... ៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ហាស់ វត................................៤០០០៛ 
ឧ.សិ  ដក្វ ឈឃឿន ................................ ៤០០០៛   

តាមរយៈ ឧបាសិកា   រៅ  (បោគ រញ្ល)  
សាមឈណរ ភួង កឡំា ត្រពមទំាងឈញាម+យាយ ឈនឿង+
យាយ យុន + យាយ តុំា  រមូគាន ទំាង ស់......២៥០០០៛ 
បឹប ន្ថងព្ឡ..............................................២០០០០៛ 
យាយ   ួន់..............................................១០០០០៛ 
យាយ  រ៉យ.................................................៦០០០៛ 
ភិក្ខុ  ឈសាម តុល...........................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឈម៉ វ.ី........................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឈ  ៉ឈសន...................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឡន ឈលើយ................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  សិត ឈសៀង................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ សិត ឈសៀង +ឧ.ស ឃុយ ស+ទយក្ សី 
សិត ............................................................៥០០០៛ 

ឈោក្ាធី+  នក្ស្សី ថុល+រមួយាយឈបត្របវ៉ល៥ន្ថក់្
....................................................................២០៥០០៛ 
ឈោក្ ឈជៀប កុ្ប +  នក្ស្សី  ខាន់..................១៥០០០៛ 
សួនស្សី  លក្ខណ៍.........................................១០០០០៛ 
សាមឈណរ  សិត ឈសៀង + ឈញាម ឡុន និងញាតិដធម  
......................................................................៦៥០០៛ 
ឈពក្ + ខន ត្រពមទំាងបុត្រត................................៦០០០៛ 
ភិក្ខុ  ឈត្រពឿន សាក់្............................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឈខន ឈខៀវ.....................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឈខន ខាន.....................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  ឡន ឡង.....................................៥០០០៛ 
សាមឈណរ  មុ៉ន ឈម៉ត.......................................៥០០០៛ 



 

 

យាយ  ណា.................................................៥០០០៛ 
នី ន្ថងហាត.................................................៥០០០៛ 
ន្ថង ហាត....................................................៥០០០៛ 
ឈោក្ ធួន + ឈធឿន ត្រពមទំាងកូ្ន...................៥០០០៛ 
ា ឈលៀម ....................................................៥០០០៛ 

ឧ.សិ  ខាត......................................................៥០០០៛  
យាយ  ខាត់....................................................៥០០០៛ 
ពឹង ន្ថងឈភឿន.................................................៥០០០៛ 
ន្ថង នី............................................................៥០០០៛ 
ក្ញ្ជោ  ចាន់ឈថន +ក្ញ្ជោ  ចាន់ងា +ក្ញ្ជោ  ជុំាពុន ...៥០០០៛ 
ឈោក្ បុ៉ន+មុំាម/ឈោក្  ូ+សាព្វ ៉ត្រពមទំាងកូ្ន ៤០០០៛ 
 

 

 

តាមរយៈ ឧ  ក្ ឡាយ  អារ មផ្កា ឈកូ្ 
 

 នក្ស្សី  ជួង ន្ថរ ី ត្រពមទំាងបុត្រត .......៥០០០០៛ 
 ឹុក្ កុ្សល .................................. ១០០០០៛ 
ឧ.ស  លីវ ឈសឿម + ឧ.សិ  ធុច ព្ផ .. ១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ទូច ភាលីណា និងសាា មី +កូ្ន១០០០០៛ 
ឧ.ស  ឡាង សាម . ...........................៥០០០៛ 
ាន  ឈដតយ៉ាវ ី…...............................៥០០០៛ 
 

 

 នក្ស្សី  ជូង រទិធី និងសាា មី +កូ្ន .........  ..២៥០០០៛  
គុណមា ស់  សាន សុជាតិ ................ ..១០០០០៛  
ឧ .សិ  ផន ឈទវ ីនិងសាា មី +កូ្នឈៅ ......១០០០០៛  
ឧ .សិ  ស គឹមឈលឿម............................. .៥០០០៛  
ចាន់  ដនី.......................................... ...៥០០០៛  
 ួ  សុម៉លី........................................ ..៥០០០៛  

 

តាមរយៈ ឧបាសិកា   ប ៊ូ ចាន់ណា )ខាងផ្សាររ ើមក្កឡាញ់( 

ឧ.សិ  ប ូ ចាន់ណា+សាា មី ត្រពមកូ្នឈៅ៥០០០០៛ 
សឹម  សាឈរឿន ត្រពមទំាងកូ្ន .............៣០០០០៛ 
ឧ.សិ  សុខ ឈៅ ................................២០០០០៛ 
យាយ  សារនុ...................................២០០០០៛ 
ឧ.សិ  មស ចំាឈរ ើន និងសាា មី ត្រពមទំាងកូ្នឈៅ 
.......................................................២០០០០៛ 
ឧ.ស  ទូច មុយ+ឧ.សិ  ឡយ វ៉ត+កូ្នឈៅ
........................................................១៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឌុច ឈ ង ត្រពមទំាងកូ្នឈៅ .....១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ប ុន ណារ ី...............................១០០០០៛ 
ណាប់  ពងស .............................១០០០០៛ 
ញូ៉ង  ផោៃ  +   ំាយ៉ា..........................១០០០០៛ 
អាស្សស់  និងសាា មី + ស្សីឈៅ .............៨០០០៛ 
ម៉ ឈរម៉ .............................................. ៥០០០៛ 
ឈឆង ោង + ឈឆង ធឹម សីុមន + បុត្រត .៥០០០៛ 
 នក្ត្រគ ូ ដដង សីុឌីម .............................៥០០០៛ 

ឧ.សិ  ីុងឈលឿន+ឧ.សិ ឈសាេ ញហាន់ ៥០០០០៛ 
ឧ.សិ  ា៉ត គឹមឈ ង+សាា មី ត្រពមទំាងបុត្រត 
........................................................២៥០០០៛ 
ឧ.សិ  គង់ ថន និងកូ្នឈៅ ................២០០០០៛ 
ឈគៀត ឈរៀង  ត្រពមទំាងកូ្ន ................. ២០០០០៛ 
ពូ ន្ថង .............................................១៦០០០៛ 
ឧ.សិ ម៉ មី + ជា មួយងត + ឈរៀម... ...១៥០០០៛ 
ឧ.សិ  មុយ មុ៉ច និងសាា មី សុង ត្រទី+កូ្នឈៅ 
........................................................១០០០០៛ 
ឈោក្  យា ា ................................ ១០០០០៛ 
គង់  សារ ៉មូ ......................................១០០០០៛ 
ឈៅ  ឈា៉យ .................................... ១០០០០៛ 
ឧ.សិ ោន+ឧ.សិ ឈ ឿន+ឧ.សិ ចាន់ លី ៦០០០៛ 
យា ត្រមឺតបី ......................................... ៥០០០៛ 
យាយ រនិ ត្រពមទំាងកូ្នឈៅ...................៥០០០៛ 
 នក្ស្សី  ឡយ សាឈរឿម........................៥០០០៛ 



 

 

ឧ.សិ  ចាន់ សីុវន ................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ក្ង ឈតឿន..................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈ ឿ សុខា..................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឆន ..........................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  យាំា ...........................................៥0០០៛ 

 

ឧ.សិ  លឹម សាចាន់ ............................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈោង ឈរន៉..................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ងួន ឈពត្រចិ..................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ    យ ....................................... ៥០០០៛ 
ចាន់ ឈតឿ + ម៉ ឈប៉ ...............................៥០០០៛ 

តាមរយៈ ឧ  ក្ ឡាយ 

 
 

ឧ.សិ លឹម ចំាឈរ ើន +សាា មី ត្រពមទំាងបុត្រត  ....................៥០០០០៛ 
ឧ.ស ឃុត ឈបល+ីឧ.សិ ដច គឹមលី ត្រពមទំាងក្នូឈៅ.. ២០០០០៛ 
ឧ.សិ ឈសង ោភ+ទយក្ ឈសា ចន័ទលី និងក្ូន .........១០០០០៛ 
ឧ.ស  ម៉ម វសន្ថ  ឈ  (រ៉ )....................................១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈ  ៉គឹមលី......................................................១០០០០៛ 
ឧ.សិ    លុ ផម.......................................................១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈម៉ សាវវី.........................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សាា យ សុឈខឿន..................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ញ៉ម រចន្ថ........................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ជិ ផាច..............................................................៥០០០៛  
ឧ.សិ  ឈប ឈខម ..........................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  ជុំា ោន់ .............................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  លឹម  ុក្ ុី .....................................................៥០០០៛ 
ឧ.ស  ឈ ង ទយុ..........................................................៥០០០៛ 
ឧ.ស  យក្់ ឈ ៀម  ទំាងក្ូនឈៅ...................................៥០០០៛ 
ឧ.ស  ឧ ិឈប៉ង ថុង+ឧ.សិ គយួ ព្ណ ទំាងបុត្រត ..............៥០០០៛ 
ឧ.សិ  យិត និត ..........................................................៥០០០៛ 
យាយ ផាន់ ................................................................៥០០០៛ 
ឈសឿ ឈសៀម + យាយ មិច ............................................៥០០០៛ 
ឈៅ   ុ ៊ុំ......................................................................៥០០០៛ 
ឈ ង ឈតឿ ...................................................................៥០០០៛ 
គង់ សមបតដិ.................................................................៥០០០៛ 
ផាន់ សំាអាន................................................................៥០០០៛ 
ទូច លងួ  ុីម ........................................................... ៥០០០៛ 

 

ឧ.ស  ត្រពំា ធន  ( វតដឈក្សររម ).......................២៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សី សាឈរឿន ...........................................១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ងួន ក្ឹមស+ុសាា មី + ក្ូនឈៅ....................១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ឈ  ៉គឹម សា ន  ឈ  ( ឈគៀង)...................១០០០០៛ 
ឧ.សិ  ជា ា៉ត  ត្រពមទំាងក្ូន............................១០០០០៛ 
ឧ.សិ ឈន់ ឆយ+ឧ.សិ លឹម ឈតឿម+ក្ូនឈៅ .... ...៦០០០៛ 
ឧ.សិ  ព្ឆ រន៉ ..... ................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  មស ឈស្សឿន............................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សាា យ សុឈខន...........................................៥០០០៛ 
ឧ.ស ិ ឈភម ភាវ...................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  លំា សាត...................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សី សារន៉.................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  សី រនិ ......................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ  គួ  ុឹម.......................................................៥០០០៛ 
ឧ.សិ   ុិត ឈរឿម ទំាងក្ូនឈៅ................................៥០០០៛ 
ឧ.ស  យិន សុធល+ នក្ស្សី ប និ ផោៃ +ទំាងបតុ្រត ៥០០០៛ 
ឧ.សិ  យាយ ឈរឿន...............................................៥០០០៛ 
ឈមឿ វន្ថថ + យាយ យត់......................................៥០០០៛ 
ត្រចឹក្ សភុាព.......................................................៥០០០៛ 
 ុិម ស នុ.............................................................៥០០០៛ 
ាន់ គិម ឈ ៀក្ .................................................៥០០០៛ 
ផាក្់ ភយីូន ...................................................... ៥០០០៛ 
ប ឹក្ សំាអាត ...................................................... ៥០០០៛ 
នួន ដ ម ....................................................................... ៥០០០៛ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

ឈ ម្ ោះពុទធបរ ិទ័ចូលឈ ោះពុមពឈ ៀវឈៅអប់រ(ំវដតជីវិត)ឈៅរ ុក្ពួក្ 
លោកស្រ ីលេង ឈីម +កនូ (មនទរី
កចិ្ ចការនារ ីលេត្តលរៀមរាប ) 
.........................................២០០០០៛ 
ឧ.រិ លី រម ....................១០០០០៛ 
ឧ.រិ អុឹម រ ំ.......................១០០០០៛ 
ឧ.រិ រាក ់រូរត្ .................៥០០០៛ 
ឧ.រិ លឹម រ ុេមុ ..............៥០០០៛ 
ឧ.រិ នង រន៊ ់.....................៥០០០៛ 
ឧ.រិ រូន រន៉ ........................៥០០០៛ 
ឧ.រិ ឆាយ ណៃ គមឹ នងិកនូលៅ  
.............................................៥០០០៛ 
រ ឺស្រ ីមុំ ...............................៥០០០៛ 
ឧ.រិ រុឹម លេង.................. ៥០០០៛ 
ឧ.រិ រំ រុីន .....................៣០០០៛ 

 
 
 
 

 

ឧ.រិ ឆាយ េុីម+ស្វវ មី ...១៥០០០៛ 
ឧ.រិ ផល ឡាន ់.................១០០០០៛ 
បឹក មឹច្+ភរយិា+កនូ ........១០០០០៛ 
ឧ.រិ មី លអឿន ....................៥០០០៛ 
ឧ.រិ រំ ប៊នុ ស៊្វប ..............៥០០០៛ 
ឧ.រ េុីង ដន នងិ លៅ ណា លវឿត្
.............................................៥០០០៛ 
ឧ.រិ រុីម រ៊ន.់.................. ៥០០០៛ 
ឧ.រិ រំ ស៊្វន..................... ៥០០០៛ 
ឧ.រិ ឡឹក យ.ី...................... ៤០០០៛ 
រ ីស្រ ីមុំ............................... ៥០០០៛ 
លភឿយ រភុាព ....................៥០០០៛ 
ឧ.រិ េនូ ..........................៣០០០៛ 
ឧ.រិ ម៉ លអឿន.................. ២០០០៛ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

លោលបំៃង 

       លោលបំៃងកនុងឆាន ំលនេះ  េ ្ុមំនបំៃងថាល េះពមុពលរៀវលៅជាលរចី្នកាលដូច្     
 ( វដតជីវតិ ) នយិាយអំពីលកើត្ចារ់ ឈឺ ស្វល បរ់បរ់មនរុសរត្វកនុងវដត (  កិ្ាអំពលីលី ) 
នយិាយអំពីរីលរបរ់រគេរថ (ឈបោះដងូ នតិភាព) នយិាយអំពីមនរុសមនគៃុធម៌          
(  កិ្ារពោះធម៌ភាគ១ ) នយិាយអំពីរពេះរត្នរត្យ័ ( អធារ យ័រប ម់នុ េ ) នយិាយ
អំពីច្រតិ្របរ់មនរុស(ទ េនៈរប ខ់្ុំភាគ១ ) នយិាយអំពីរិកានវូរភាវពិត្កនុងជីវតិ្។  

           លរៀវលៅអបរ់ទំងំលនេះ លោលបំៃងរបរ់េ ្ុមិំន នរលរមច្កនុងការល េះពមុព ន
ទងំអរ់លនាេះលេ លររេះល េះពមុព នតត្បនតចិ្បនទួច្ប៉លុណាណ េះលៅតាមលេ ធភាព  ររការតដល
រំខានល់នាេះ គេឺ វេះខាត្រាកថ់វកិាកនុងការល េះពមុព លធវើលៅតាមរាកដ់ដលពេុ ធបររ័ិេ ន
ច្លូរួមមកលនាេះឯង  នប៉ណុាណ ល េះពមុពប៉ៃុណឹ ង ។ លបើលោកអនកពេុ ធបររ័ិេ ធមនបំៃង
ច្ងល់ េះពមុពតច្កជា ធមមទាន លោយេ លនួឯងផ្ទទ លល់ៅកនុងកមមវធិបីៃុយលផសងៗលដើមបី ឲ្យ     
 នជាររលយាជនដ៍ស៏្វធារៃៈជនេលូៅលនាេះ  មនលរៀវលៅល ម្ េះខាងច្ងុតាមលោកអនក
ត្រមូវរតូ្វការ លរៀវលៅទងំលនេះទលដ់ត្មនការអនញុ្ញា ត្លេើបយកលៅល េះពមុព ន រូម
ទកេ់ងមកេ ្ុ ំនរគបល់ពល ។  

 

           លរៀវលៅទងំលនេះ េ ្ុលំធវើលរចី្នជាងឆាន ំមនុៗឥឡូវលនេះ រួច្រាលរ់ពវរគបល់េើយនវូ
លឡើយតត្ការល េះពមុពលេ លេត្ដូុលច្ នេះលេើប  ជុាតិ ខ្ុ ំលរៀងយូរជាងឆាន ំមនុៗបនតចិ្ លបើតាម
េ ្ុដឹំងលោមោត្រិងចាលំរៀវលៅទងំលនេះ រូមអធាស្រ័យអំពីរំណាករ់ពេះករណុារគប់
រូបនងិពេុ ធបររ័ិេេលូៅផងតដរ។ រមដូច្បរុាៃភារិត្លរលថា រ ួលណា រ់តង់ថា 
ល ំក្អសាា រយ រតង់ការរបរពតឹត ។ 
  

 
 



 

 

 ុឈំទា     Rbsin ebIman)at;eQµaH  b¤sresrxusya:gNaenaH sUm

emtþaGP½yeTaspg eRBaHsMeNrxøH sresrmin)anc,as;Bi)ak

emIleBkeRBaHGatµacas;ehIy. buNüEdl)aneFVIehIymin)at;

eTANaeT sUmRBHkruNaRKb;RBHGgÁjatiលញាមRKb;KñaeRtkGr

GnuemaTna¡ kuslfñak;FmµTanenH sUmGnuemaTna¡. 

ឈ ចក្តដីថលងអណំរអរគុណ 

        ´RBHkruNa sUmEføgGMNrKuN ya:gRCaleRCAcMeBaH 

RBHkruNaRKb;របូmYyGenøIedayjatiejamBuT§bris½TTUeTApgEdr. 

EdlmaនkuslqnÞ³ CYykñúgkic©kargarFmµTanenHeLIg  eday

GaRs½ymankarpþl;kmøaMgcitþGMBIsMNak;;RBHkruNa k¾dUcCajati

ejam k¾epþIm[ekItCaesovePAmYyk,alenHeLIg TuksRmab;Ca 

saFarNRbeyaCn_TUeTA . 

       GatµaPaB sUmRbeKnBuT§Br  nigCUnBrTaMg  4  Rbkar KW 

Gayu 1  vNÑ³ 1  sux³ 1 Bl³ 1   kMubIeXøógXøateTACaRbkar 

déTeLIy. 

GñkdwgnUvesckþIl¥rbs;Gñk   déTKWCaTMenoménmnusSl¥ ។ 



 

 

ឈពញចិតត 
       mtiriHKn nigEklមអGMBIsMNak;mCÄdæanTUeTA លបើមិត្តៗ អនក
អនចង់រេិះគន់ ឬមានលយាបល់លផសងៗ sUmTMnak;TMngelx

TUrs½BÞដូចខាងលរកាម៖ 

០៩០ ៦៥ ៦៥ ៦៩ …… 

                       វត្តរាជបូៃ៌ររុងលរៀមរាបលេត្តលរៀមរាប  

                      

 ណថៃ    ១៥ កកតកិ ព>រ ២៥៦០ 
 

បុណយ 
 suexa  buBaØsS  ]c©eya 
karsnSMbuNünaMmknUvesckþIsux។ 

sBVTanM FmµTanM Cinati 

FmµTanQñHGs;TanTaMgBYg។ 

 

      sUmGnuemaTna¡¡¡ 
 

 




