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អារមភកថា 

                                        ឿ ើវឿៅឿ េះឲ្យឿ ្្េះ ឱ!កមមខ្ញុំឿររេះយល់ឿឃូញថា ត្វទុំ្ងឡាយមា កមម 
ជារប ់ខលួ ជាឿេត្ឹបចចយ័ ថ឵ត្ដ឵ត្ដាម ឺវកនញងច឵ត្តជាប់ត្មក ។ ឿ ូប របិងៀរបងខ឵ត្  

ខុំ ឵ក្ារាវរជាវឿលូរបធា ប ឿ េះឿ ូង ។ ៀដលឿ ើវឿៅ ឿ េះរាវរជាវ របមឺល  

ផតញុំមកចង់រកងឿ ូង  ឺវខលិមារខលេះៗ ៀដលបា ដករ ង់មក ពាការ ឵ក្ាៀផនករ ិ តា
ពឹ ធា នាផ្ទ្ល់ៀត្មតង យកមក ឵ក្ាព឵ចារណា  ម ឹ ្ឝ ម័យមឹ   ឵ងម ឹ ្ឝនា  

ឿពលបចចញប្ប នឿ េះ េ បឹគគលមាន្ក់ ៗ មា  ឿងវូការ របរពិត្ឿៅតាមទវ្រ  កាយ   វាចា 
ច឵ត្ត ឿនាេះឯង ។   ម឵ រត្ិមៀត្ប ឹឿណា្្េះ ឿ ើឿៅឿ េះក៏ជាជុំ ុយ ត្឵ា្្រត្ា ដល់ពឹ ធ  
បរិ ័ ជុំនា ់ឿរកាយ កនញង ឵ក្ាពរងាកា្្រត្ាកនញងវិ ័យេ ពឹ ធ឵  ឵ងរុមផ្ឝុំគុំ ឵ត្រពមទុំ្ង 

ច្ាប់  ងគមអប់រផំងៀដរ      ៀដលវាអារ ័យគ្ន្ឿៅវិញឿៅមកឿនាេះ        ឲ្យមា រប ឵ ធ឵ 
ភាពខព ់កនញងជាវិត្ ។ 

                        ខ្ញុំ ង្ឃិមថា ាន្េដឿ េះ  ិងរត្ូវបា ចឺលរុមចុំៀែកកនញងការជុយដល់ ងគម 

ជាត្឵មុយចុំែុចខលេះៀត្ប ឹឿណា្្េះ ។ អវាៀដលអាចជុយបា ឿនាេះ ឿដូម្បាអភ឵វឌ្ឍ ៍  ងគម 

មុយឿ េះ ឲ្យមា ការរីកចឿរមូ ឿជួ ឿលួ ឿលូរគប់វិ ័យ ។ កនញងបុំែង របាថាន្ រប ់ខ្ញុំ 
ឿៅអនាគត្កាល ឿ េះជាកតា ង្ឃិមរប ់ខ្ញុំចង់ឲ្យរបឿ  ជាត្឵មុយមា  ឿ ចកតា  ឹខ 

  ត឵ភាព ដឺចបណាត្លអរិយរបឿ  ៀដល មា ភាពរីកចឿរមូ ឿនាេះ ។ ឿ ើវឿៅឿ េះ
 ិងជាៀផ  ាេ ជាវិត្ចងអញល់បង្ហ្ញ េ ការរបរពិត្រប ់ ត្វឿោកទុំ្ងឡាយ ឿ ូប
ឿ ើវឿៅឿ េះ ខ្ញុំចាត្់ ឹកធាត្ឹផ្ឝុំេ  ងគមមុយ ៀដលចាុំ្បាច់រត្ូវមា របជាពឹ ធបរិ  ធ 
ចឺល រុមចុំៀែករគប់ ឵ ផងៀដរឿ ូបញញុំ឴ងគមពារក្បូ  ឬច្ាប់ឿផ្ឝងៗតាមលុំដាប់េ  

ការរ ់ឿៅរប ់ម ឹ ្ឝជាត្឵មុយឲ្យបា លអរបឿ ូរឿៅតាមរយៈេ ការ ឵ក្ាឿរើ  ឺរត្   ។ 

                            
 
 



 

 ឺម ៀមតង ឺវការឿគ្រពដិងគឹែ 

យ ្ងរជាវឿរៅបុំផតឹ្ចុំឿរេះ៖ 
              ឿោកឳពឹក អនកមាត្យ ដ៏មា គឹែ  ធ្ង ់ពឹុំ អាច កាត្់ 
េលលបា ចុំឿរេះកឺ  ៀដលឿោកខ឵ត្ខុំច឵ញ្ចិមបាបាច់ ៀលរក្ា ផគត្់ផគង់ 
 ឺនា្្ ឿរបើ របឿៅកឺ របកបឿដាយរពេមវិហារធ្ម៌ ទុំ្ងកមា្្ុំងកាយ 
 ឵ងកមា្្ុំងច឵ត្ត ឿដាយកតារ ឡាញ់តាុំ្ង ៀត្ពាកឺ ចាប់កុំឿែូរមកឿមលេះ
រេឺត្ដល់កឺ ឿពញវ័យឿដាយម឵ គ឵ត្ ពាការឿ ួយេត្់លុំបាកឿនាេះ
ឿ ឿដូម្បាឲ្យកឺ មា អានាគត្ភលីាវ្ង  ឵ងបញ្ចប់ការ ឵ក្ា របកប
ឿដាយ ភាព ឿជាគជ័យកនញងជាវិត្នាឿពលអានាគត្ ។ 

           ជាព឵ឿ   ឿោករគូ អនករគូ  ឵ងរគូឧបជ្ាយ៍ៀដលបា 
ចុំណាយឿពលឿវោមាញិកដ៏មា ត្េមលបង្ហ្ត្់បឿរងើ  ផតល់ជាឿយ
បល់ៀែនាុំ្ ត្រម ឵ ឿៅេ វិលាជាវិត្ ដល់អាតា្្ភាពឿនាេះ។   
           ឿឆលៀត្កនញងឱកា ឿ េះៀដរ ខ្ញុំ ឺមៀលលងអុំែរអរគឹែ  ឵ង ឺម
បឺង ុងដល់វត្ថញ ័ក ឵ ធ឵មា ឿ វតាទុំ្ងឡាយឆនុំ឴លមា ឿ ្្េះក឵ម឵រាឿ វី
ជុបបាបាចៀលរក្ាម ឹ ្ឝឿលូ កលឿោកឿយូងឿ េះ  ឵ងជុយៀលរក្ា
ជ រុមជាត្឵ទុំ្ងអ ់ឲ្យ មរបកប  ឵ងជុបរប េះ ឺវឿ ចកតាចឿរមូ  
របកបឿដាយពឹ ធពរទុំ្ង បុ របការ គី អាយឹ វែណៈ  ឹខៈ ពលៈ 
កឹុំបាឿឃលៀត្ឃ្្្ត្ឿ ូយ។ 
                                                              មឺអរគែឹ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ឿ ចកតាឿផតូម 

            ឿយលឿៅតាម េ ការ ឵ក្ារាវរជាវទុំ្ងពឹ ធ
ចរក     ឵ងណាចរកក លងមកគត្឵ឿោក   គត្឵ធ្ម៌រត្ូវឿដូរ 
  ទិមជាមុយគ្ន្ ឿដាយខវេះមុយណាម឵ បា ឿនាេះឿ ូយ
រត្ូវឿដូរ  ទិមគ្ន្ដឺចកងរឿ េះអត្់មុយណា ក៏ម឵ បា  ។ 
រពេះអា ឵ត្្យអត្់រពេះច័ ទក៏ម឵ ឿកូត្ទុំ្ងឿ េះ វាអារ ័យគ្ន្
ឿៅវិញឿៅមក ឿ ូបដុំឿែូរការ របរពិត្តឿៅបា លអកនញង
ការរ ់ឿៅរប ់ ពវ ត្វទុំ្ងឡាយៀដល ថ឵ត្ឿៅ ឿលូក
ឿរកាមឿមឃឿលូកៀផ ដាឿ េះ ដឺចរឹកខជាត្឵ទុំងឡាយរត្ូវ
ការ  ិកជារបភពេ  ជាវិត្កនញងការឿរាចរ ពឿដូម្បារ ់
ប តជាវិត្ឿ េះ ។ 

         ម ឹ ្ឝឿយូងរគប់គ្ន្  ៀដលរ ់ឿរកាមដុំបឺលរបឿ  
 គរមុយ គប្បា ឵ក្ាៀ វងយល់អុំពាក្បូ ច្ាប់េ របឿ  
ឿនាេះកឹុំរបកា ់ ឿបូរបកា ់ឿធ្វូច឵ត្តរប ់អនកឲ្យឿៅេមងម឵  
ខា ឿ ូយ ។  ឺម្បាវិជាជ្កនញងឿោកឿរើ ម឵ ឿចេះរគប់ឿនាេះ
ឿ មា ៀត្វិជាជ្រពេះពឹ ធឿ  ឿ ូបឿរើ ឿធ្វូឲ្យម ឹ ្ឝឿចេះរគប់
រគ្ ់ កប់ កល់កនញងច឵ត្តបា  ័យថា ឿធ្វូឲ្យ ពវ ត្វទុំ្ង
អ ់មា ភាព ឹខ ងប់ កនញងជាវិត្ឿររេះយល់ឿដាយបញ្ញ្
ញាែបា ឿឃូញច្ា ់េ ឿ ចកតា ឹកខទុំ្ងពុង។ 

            
              
 

 



 
 

ឯការឿយង 

 
                            _ប឵ដក ភាគ ៥២ 

_អដធកថាធ្មមប  
_អដធកថាជាដក 

_របជឹុំនានាជាដក 
                               _មហា ង្រង្គ្ម 
                         ឿោក ភាគ ១ 
                              _ធ្មមជាត឵្ 
                        _វចនា ឹរកឹម 
                        ឿមតច ជុ  ណាត្ 
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ឱ!កមមខញហុំ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រ ៀបរ ៀងរោយៈ 
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BaküsmþIKWCaGavuFeFVI[sklcRkvaLRkLab;caក់ 
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        GanuPaBén\TæiBlrbs;BaküsmþIénbuKÁlmñak; eTA 

buKÁlmñak;epIþmecjmkeTAtamry³énkarRbRBwtþ eday 

elaP eTas emah EdlCaRbPBnaM[ekIt.RBHBuT§GgÁ 

rEmg   dwgehtusBVRKb;minTas;    erOgstVhgSk,alBIr 

   ¬karjúHjg;CaGavuFd¾køahanbMputkñúgelak¦ 

        kñúgRBHsasna   RBHnamksSb  man®sþImñak;man citþ   

®sþIqøatecHdwgnUvtYnaTIrbs;xøÜnesµaHRtg;esñhacMeBaHsVamI

rbs;xøÜnEtgeKarBRbtibtiþcMeBaHsVamIdUcCa®sþIeT GBbSr 

eKarBbeRmIRBH\®nÞaFiraCBuM Edl[xusqÁgRtg;kic©NamYy 

eLIy .  éf¶mYy®sþIenaH)annaMsVamIcat;EcgfVayTan  dl; 

RBHsgÇmanRBHBuT§CaRbFanehIy taMgmanesckþIR)afñafa 

kñúgCatixagmux²bnÞab;GMBICatienHeTAsUm)anekItCa burs 

ral;²CatiehIysUm[ekItCabgb¥ÚnrYmépÞCamYy nwg sVamI 

rbs;´müa:geTot   ebIeyIg´TaMgBIrnak;Pøat;KtieTAekItCa 

tircäansUm[manxøÜnCab;Kñamank,alBIrkMuxan . RBHsm<úT§ 
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RTg;eFVIPtþanuemaTnaehIyesþcRtLb;eTAGaramCamYy nig 

RBHsgÇCabrivarvij . ÉCnTaMgBIrnak;sVamIPriyaluH 

dl;kS½yCIvit)an eTAekItCakumarkñúgRtkUlmhaesd§ImYy 

CatiRBahµN_mhasal  mYyCatixtiþymhasal   mYy 

CatiekItrYm épÞCamYyKñaCakUnePøaH  nagPriyaekIt  Ca 

b¥úÚnRbús  sVamICabgRbúskumarTaMgBIr manesckþI rab;Gan 

RsLaj;KñaCaTIbMput  .     bnÞab;BICatienaHmkPøat;KtieTA 

ekItCastVhgSmas   manxøÜnERBkCab;Kña    mank,alBIr 

søab 4 eCIg   4  enAGaRs½ykñúgéRBhimBanþ   Ek,rRsH 

e)akçrNImYy   EtgeTArkcMNIGahar    CamYyKñaBMuEdl 

Tas;ETgExVgKMnitKñaeLIy .  éf¶mYymanefµIréRBmñak; )an 

eXIjhgSmasmank,alBIrenaH  k¾ekItesckþIGs©arü Bn; 

eBkeTIb RtLb;eTARkabTUldl;RBH)aTBaraNsI. RKa 

enaHRBHeBaFistVRTg;esayRBHCati  CaRBH)aTBaraNsI 

RTg;)anRBHsNþab;BaküenaHehIy k¾eRbIefµIréRB[eTAcab; 
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hgSk,alBIrenaHmkfVay .            

       efµIréRB k¾eTAcab;)anmkfVaydUcRBHraCbMNgesþc 

RTg;sBVRBHraChb£T½yNas; )anRbTanrgVan;dl;efµIréRB 

enaHCaeRcIneTIbRbKl;hgSmask,alBIrenaH [RBHGKÁ 

mehsIykeTAciBa©wm .  RBHGKÁmehsI)an[    CageFVI 

RTúgmasdak;hgSenaH  ehIyRTg;RbTanlaC  nigTwkXµMú 

dak;elIfasmas[sIuEtral;²éf¶ kñúgkalCaxageRkay 

mkRBHnageTvI)an cUleTARkabTUlRBH)aTBaraNsIfa   

hgSmask,alBIrenaH RbsinebIbMEbk[dac;BIKña )an 

hgSmYyTukciBa©wm  kñúgRBHraCvaMghgS   mYyykeTATuk 

kñúgsYnstVsRmab;[mhaCn   emIlCakarRbéBNas;  . 

RBH)aTBaraNsIRTg;yl;tam    mtirbs;RBHnageTvIeTIb 

bgÁab;[GamatüTaMgLaymkRbCuMKña )anehIyRtas;sYr 

faGñkNaGacbMEbkhgSenH [EbkecjBIKña )aneday 

\tmaneRKaHfñak;eyIg nwg[rgVan;CaeRcIndl;GñkenaH . 
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eBlenaHmanGamatümñak; CaGñkQøasévkñúg])aykl)an 

fVaydMNwgdl;RBHraCafa´RBHGgÁGacbMEbk)anRBHraCak¾

RbKl;hgSenaH[eTA .  éf¶mYyGamatüenaHerobtak;Etg 

xøÜncUleTAkñúgvaMgmun nwgeTA)anbgðajxøÜn[hgSTaMgBIr 

dwgfa eTAKal;RBHraCaluHRtLb; mkvijeTA»nxSwbCit 

k,alhgSmçagniyayxSav²tic²eFVIhak;dUcCaR)ab;erOgkM

)aMgGVImYyehIyecosecjeTA .   ÉhgSmçageXIjdUecñaH 

ehIymanesckþIsgS½yNas; eTIbsYreTAhgSCabgfa   

Gm,aj;mijenHGamatüxSwb R)ab;erOgkM)aMgGVIdl;Gñk?  cUr 

R)ab;´pghgSmçagR)ab;fa\tmanR)ab;karGVIeT RKan;EtB¤ 

xSav² mindwgCaeKfa dUcemþc . hgSmçagtUccitþNas; 

eTIbniyayfa»¡ bgGjminKYr lak;)aMgnwgGjesaH     

KñaBitCaeXIjGamatüniyayR)ab;bgÉg nwgEPñkc,as; 

ehIyeTaHbIhgSmçag niyayR)ab;ya:gNak¾mineCOecHEt 

TTYcsYrCajwkjy .    éf¶eRkayGamatü     eTAxSwbEk,r 
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RtecokhgSenaHeTot  hgSmçagsgS½y   k¾sYrdUcmun 

hgS mçagR)ab;fa´minB¤GVIeTehtudUcemþc)anecHEtsYr´.              

         cab;taMgBIeBlenaH mkhgSTaMgBIr  k¾eQøaH 

RbEkkKñakan;EtxøaMgeLIg²drab dl;eCrRbeTcehIyTTH 

søabcwkKñaCaxøaMg edayGMNacesckþIeRkaFsrIr kay 

énhgSk¾rEhkecjBIKñaCacMENk .  GamatüeXIjdUecñaH 

ehIy k¾naMykhgSTaMgBIreTAfVay RBH)aTBaraNsI 

RBHGgÁ)aneXIj manesckþI esamnsSBn;eBkeTIb 

RBHraCTan RsúksYy mYy[CargVan;ehIy RTg;Rtas;sYr 

fa GñkeFVIdUcemþc )anCahgSEbkecjBIKña? sUm,IEtyk 

mk? dak;CitKña k¾min)an. GamatüRkabTUltamkar 

EdlxøÜn)aneFVI RTg;)anRBHsNþab; BaküenaHehIy k¾ 

manRBHT½ysegVKtk;søútBn;eBkeTIbmanRBHraC »gáarfa 

»hñ+¡ GavuF KWBaküjúHjg;køahanNas; etI¡GacBuHbMEbk 
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rUb Fm’nwgGrUbFm’ [EbkecjBIKña)ankñúgelakenH \t 

manGavuFNaEdlekøóvkøaesµInwgBaküjúHjg;enHeLIy. 

KMnitBicarNa                           

       Rtg;cMNucenHeyIgBicarNabnþic sUm,IstVtircäan 

k¾manmnusSmat;céRg    eRbIBaküsmþI[eQøaH Kña)anEdr. 

sUm,IstVenHekItmkmanédeCIgxøÜnR)aNCab;Kña k¾man 

mnusSeFVI[Ebkdac;BIKña edayBaküsmþIRbkbeTAeday 

BisBulsahav CagGavuFbrmaNUeTAeTot.   sUm,ImnusS 

eyIg mankarRsLaj;Kña rvagbþIRbBn§KñaÉgy:ag eBj 

citþKg;manbuKÁlxøHmkbMEbk bM)ak;[eQøaHTas;ETg Kña 

)andUckñúgerOgTuMnigTav b¤mYyeTotenaH KWkulabpáa 

RseBanCaedIm . 
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ឿរួងរពះភ឵កខហឿោសមពា 
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 ឿសចកតាខាងឿដូម 
រពះសាសាតា ោលគង់ឿៅវត្តឿជត្ពន ររង់រារពធ

ពុកភ឵កខហឿោសមពា រាស់រពះធមមឿរសនាឿនះថា បឿរ  ច  ន 
វិជ្ឆាននត឵ជ្ឿដូម ។ 

រពះវិន័យធម៌ន឵ងរពះធមមកថ឵ករបៀកកគ្នាឿរួងវិន័យ 

ឿសចកតាព឵សាតារថា ភ឵កខហពាររឺប គីរពះវិន័យធមម៌ុយ
រឺប រពះធមមកថ឵កមុយរឺប មានបរិវារមុយរឺបៗ ៥០០០ 
ានឿៅកនហងឿោស឵ារាមឿរើបរកឹងឿោសមពា ។ េថងមុយ 
កនហងបណ្តាភ឵កខហពារឺបឿនាះ រពះធមមកថ឵កឿៅបងគន់ ឿ ូយ
បនាឝល់រិកសរមាប់ជរមះរឹក កនហងភាជនៈកនហងបនទប់រិក
ឿនាះឿ ូយក៏ឿចញមក ខាងឿរោយមករពះវិន័យធរចឺល 

ឿៅបនទប់រិកឿនាះឿ ូយក៏ឿចញមកខាងឿរោយមក សុរ 

រពះធមមកថ឵កថា មានាលអាវឹឿសាឿោកបនាឝល់រិករឹកឬ? 

ធមមកថ឵ក ករឹណ្ ឿោកដ៏មានអាយឹ ។ 

វិន័យធរឿោកម឵នដិងថាអាបត្ត឵ ឿររះោរសនាឝុំល់
រិករឹកឬ ?  

ធមមកថ឵ក ករឹណ្ ខញហុំម឵នដិង ។ 
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វិន័យធរ អាវឹឿសា  ឿោកម឵នដិងជ្អាបត្ត឵ ឿោយ
ោរសនាឝល់រិករឹកឿនះ ក៏ឿ្ហូយចឹះ  

ធមមកថ឵ក ឿបូដឺឿ នាះ ខញហុំនិងសៀមតងអាបត្ត឵ឿនាះ
ឿចញ។ 

វិន័យធរ មានាលអាវឹឿសា របស឵នឿបូឿសចកតានឹ៎ះឿោក
ម឵នមានច឵ត្តៀកលងឿររះោរម឵នសត្឵ អាបត្ត឵ម឵នមាន ។ 

រពះធមមកថ឵កឿនាះ ានជ្អ្នកឿឃូញអាបត្ត឵ឿនាះ
ថាម឵នៀមនអាបត្ត឵ ។  

ចុំៀ្ក រពះវិន័យធរ ានរាប់ដល់ស឵សាឝរបស់ 
ខលអនថា រពះធមមកថ឵ករឺបឿនាះសឺមាបារត្អវអាបត្ត឵ក៏ម឵នដិង ។ 
ស឵សាឝរបស់រពះវិន័យធរឿនាះ ឿឃូញស឵សាឝរបស់រពះធមម
កថ឵កឿនាះឿ ូយ ានឿរលថារពះឧបជាាយ៍របស់ពុក
ឿោកសឺមាបារត្អវអាបត្ត឵ឿ ូយ ក៏ម឵នដិងថាជ្អាបត្ត឵។ 
ស឵សាឝរបស់ធមមកថ឵កឿនាះ ឿៅរាប់ដល់ឧបជាាយ៍របស់ 
ខលអន។ រពះធមមកថ឵កឿនាះន឵យាយយា ាងឿនះថា រពះវិន័យធរ
រឺបឿនះ ោលមឹនន឵យាយថា ម឵នជ្អាបត្ត឵ ឥឡឡវឿនះ
ន឵យាយថាជ្អាបត្ត឵ រពះវិន័យធរឿនាះ ន឵យាយមឹសា 
ស឵សាឝរបស់រពះធមមកថ឵កឿនាះ ន឵យាយថារពះឧបជាាយ៍
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របស់ពុកឿោកន឵យាយមឹសា។ ស឵សាឝរបស់រពះវិន័យធរ 
ន឵ងរពះធមមកថ឵កឿនាះញហុំ឴ងជឿម្ាាះឲាយចឿរមូនឿ ូយ ឿោយ 

របោរយា ាងឿនះ ។ 

         ខាងឿរោយមក  រពះវិន័យធរានឱោសឿ ូយ ក៏ 
ានឿធវូឧឿកខបនាកមមដល់រពះធមមកថ឵ក ឿររះឿោសៀដល
ម឵នឿឃូញអាបត្ត឵ ប់ពាឿពលឿនាះមក សឺមាបាពុកឧបោធា 
កអ្នកថាវាយបចច័យរបស់ភ឵កខហពាររឺបឿនាះ កា៏នៀបកជ្ 

ពារពុក ។ ពុគភ឵កខហនាអ្នកររុលឱវារកតា ពុកអារកខឿរវា
កតារបស់ភ឵កខហពាររឺបឿនាះ ពុកអាោសដធឿរវាជ្ម឵ត្តឿឃូញ 
រពមោុំាងម឵ត្តសមភពរបស់ពុកអារកខឿរវា ោុំងឿនាះកតា 
ពុកបឹថឹជជនោុំងពុងកតា ានៀបជ្ពារពុក រ ឺត្ដល់រព ម 
ឿោកក៏មានសុំឿឡងគិកកងរបរពិត្តឿៅដឺចគ្នា ានមាន 

រ ឺត្ដល់អ្ន឵ដធរព ម ។ 

          រពះសាសាតារាស់ឿរបើនរបឿៅឲាយសាមគគាគ្នា 
          រគ្ឿនាះ ភ឵កខហមុយរឺបចឺលឿៅគ្ល់រពះត្ថាគត្ 
រោបរឺលដល់ោរពុកភ឵កខហអ្នកឿលូកវត្តរបោន់ថា រពះធមម
កថ឵ករឺបឿនះ សងាឃឿលូកវត្តឿ ូយរបោនឿោយកមមៀដល
របកបឿោយធម៌ ន឵ងោរៀដលពុកភ឵កខហអ្នករបរពិត្តាម
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ធមមកថ឵កៀដលសងាឃ ឿលូកវត្តឿ ូយឿោយកមមៀដលម឵ន
ានរបកបឿោយធម៌ ន឵ងោរៀដលពុកភ឵កខហអ្នករបរពិត្ត
ាមរពះធមមកថ឵ក ៀដលសងាឃឿលូកវត្តោុំាងឿនាះ សឺមាបា
ៀដលពុកភ឵កខហអ្នកឿលូកវត្តហាមឿ ូយ ក៏ឿៅចរឿចស
រាច់ាមៀ  មឿ មឿរាមរពះធមមកថ឵កឿនាះ ដៀដល 
។រពះមានរពះភាគបញ្ជឡនឱវារឿៅថា   ភ឵កខហោុំងឡាយចឺរ 

រពមឿរពើងគ្នា អ្ស់វារៈពារដង ររង់រពះសណ្តាប់ថា 
បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ភ឵កខហោុំាងឡាយមន឵រាថានានិង
ជ្អ្នករពមឿរពើងគ្នាឿរ កនហងវារៈរាបា ររង់រពះសណ្តាប់ថា 
ភ឵កខហសងាឃៀបកគ្នាឿ ូយ ដឺឿចនះឿរូបឿសតចយាងឿៅោន់
សុំណ្ក់របស់ភ឵កខហោុំងឡាយ ឿ ូយរាស់ឿោសកនហងោរ
ឿលូកវត្តរបស់ពុកភ឵កខហអ្នកឿលូកវត្ត ន឵ងឿោសកនហងោរម឵ន
ឿឃូញអាបត្ត឵របស់ពុកភ឵កខហឿរៅឿនះ ឿ ូយររង់អ្នឹញ្ញាត្
សងាឃកមមោុំងឡាយមានឧាសថជ្ឿដូម កនហងសាមាជ្
មុយគ្នា កនហងវត្តឿោស឵ារាមឿនាះឯង ដល់ភ឵កខហោុំាងឡាយ
ឿរើត្ ឿ ូយររង់បញ្ដត្តវត្តកនហងឿរាងឆាន់ថា មានាលភ឵កខហ
ោុំាងឡាយ គបាបាអ្ងគហយជ្ជុរឿលូអាសនៈមុយៗ ជ្
ចឿនា្ាះៗដឺឿចនះជ្ឿដូម ដល់ភ឵កខហោុំាងឡាយអ្នកឿកូត្ោរ
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របកុត្របោន់គ្នាកនហងរាោុំាងឡាយ មានឿរាងឆាន់ ជ្ឿដូម 
ឿ ូយររង់រពះសណ្តាប់ថា សឺមាបាឥឡឡវឿនះ ភ឵កខហោុំាងឡាយ
ក៏ឿៅៀត្ឿកូត្ោររបកុត្របោន់គ្នា ឿរូបឿសតចយាងឿៅវត្ត
ឿោស឵ារាមឿនាះ ឿ ូយរាស់ហាមថា មានាលភ឵កខហ
ោុំាងឡាយ អ្នកោុំាងឡាយកឹុំឿធវូោរ ៀបកាក់របកុត្
របោន់គ្នា ដឺឿចនះជ្ឿដូមឿ ូយររង់រាស់ថា មានាល
ភ឵កខហោុំាងឡាយៀដលឿ ្ាះថាោររបកុត្របោន់គ្នា ោរ
ជឿម្ាាះ ោររបោន់ៀខវងគុំន឵ត្គ្នា ន឵ងោរវិវារគ្នាឿនាះ
នាុំាមកនឺវឿសចកតាវិនាស ព឵ត្ណ្ស់ សឺមាបាសត្វឿចើប
កបាាសអារស័យោរឿ ្ាះគ្នាអាចឿធវូឲាយ ឿសតចដុំរីដល់
ោរអ្ស់ជាវិត្ ដឺឿចនះឿ ូយ ររង់រាស់លដឹក឵កជ្ត្ក 
ឿ ូយរាស់ថា មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ សឺមអ្នកោុំាងឡាយ
ចឺររពមឿរពើងគ្នាចឹះ កឹុំវិវារគ្នាឿឡូយ ឿររះថា សឺមាបា
សត្វឿចើបកបាាស ជ្ឿរចូនរន់អារស័យោរវិវារគ្នា 
ានដល់ោរអ្ស់ជាវិត្ ដឺឿចនះឿ ូយ រាស់វដតកជ្ត្ក ។ 
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រាស់ឿរបើនរបឿៅប៉ឹន្ាានក៏ម឵នឿជួ 
          សឺមាបាយា ាងឿនះពុកភ឵កខហោុំាងឿនាះក៏ម឵នសាតាប់ ោល
ភ឵កខហៀដលជ្ធមមវារារឺបណ្ មុយម឵នឿពញច឵ត្តឲាយត្ថាគត្ 

លុំាក  រោបរុលថា   បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន   សឺមរពះ
មានរពះភាគជ្មាងាស់ ជ្ឿសតចេនធម៌ររង់រង់ ុំាស឵នចឹះ 
បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន សឺមរពះមានរពះភាគររង់មាន
ោរខវល់ខាវាយត្឵ច ពាាយាមរបកបធម៌ជ្ឿរគួងឿៅជ្  
សឹខកនហងរ឵ដធធម៌ឿនះចឹះ ពុកខញហុំរពះអ្ងគនិងរាកដឿររះោរ
របកុត្របោន់ ោរជឿម្ាាះ ោររបោន់ៀខវងគុំន឵ត្គ្នា ន឵ង
ោរវិវារគ្នាឿនាះឯង  រពះមានរពះភាគរាស់ដុំណ្ល  
ដល់ោរៀដលរពះាររាឃាត្឵ឿោសលរាជ រត្អវរពះារ 
រព មរត្ដឿ្ូតមយករាជសមាបត្ត឵ រពះអ្ងគបនលុំឿភលរម឵នឲាយ
នរណ្សាគាល់ (ររង់គង់ឿៅកនហងរកឹងររា្សា ) រត្អវ
រពះាររព មរត្ ប់ផ្តាច់រពះជនម ន឵ងោរៀដលរពះារ 

រពមោុំាងរាោវឹកឹមារឿនាះរពមឿរពើងគ្នា  ប់ឿផតូមពា
ឿពលៀដលរាោវឹកឹមារ ានថាវាយជាវិត្ដល់រពះអ្ងគថា 
មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ ឿរួងឿនះានមានរពះាររកឹងោសា
(មុយរពះអ្ងគ ) ររង់រពះនាមថា រពះាររព មរត្ត ដឺឿចនះ
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ជ្ឿដូម សឺមាបារាស់ឿរបើនរបឿៅថា មានាលភ឵កខហោុំាង
ឡាយឿសចកតាអ្ត្់ធន់ ន឵ងោរសងប់ឿសងៀមៀបបឿនាះ ាន
មានឿ ូយដល់រពះរាជ្ោុំាងឿនាះ អ្នកមានដុំបងៀដល
ោន់រឹកខឿ ូយឿោយរបេពយា ាងឿនះ គុរជ្អ្នកអ្ត្់ធន់ជ្
អ្នកសងប់ឿសងៀម ន឵ងគបាបាសាអាត្កនហងធមមវិន័យឿនះឯងដឺឿចនះ
ឿ ូយ ក៏ម឵នអាចនិងឿធវូភ឵កខហោុំាងឡាយឲាយរពមឿរពើងគ្នា
ានឿឡូយ ។ 

រពះសាសាតាររង់អ្ផាឝហកឿរូបឿសតចឿគចឿៅ ុំាវសាា 

ឿៅកនហងេរពរកខ឵ត្វ័យ 

រពះអ្ងគររង់អ្ផាឝហករពះរ័យឿររះឿៅរចបកឺរចបល់ ឿនាះ 
ររង់រពះច឵នាតាថា ឥឡឡវឿនះ ត្ថាគត្ឿៅរចបឺករចបល់
ជ្រឹកខ ឿ ូយភ឵កខហោុំាងឿនះម឵នឿធវូ (ាម) រកាយរបស់ឿយូង 
ឿបូដឺឿ នាះឿយូងគបាបាឿគចអ្ុំពាពុកឿៅមុយរពះឯង ដឺឿចនះ
ឿសតចរាច់ប឵ ឌ្ាត្ឿៅកនហងរកឹងឿោសមពាម឵នរាស់រាប់
ពុកភ឵កខហសងាឃ ររង់ោន់ារត្ចាវរ របស់រពះអ្ងគឿសតច
យាងឿៅរលកឿោ្ោរាមៀត្មុយរពះអ្ងគឯង រាស់
ឯក រិកវត្តដល់រពះភគគហឿត្ថរ កនហងរលកឿោោរាមឿនាះ
ឿ ូយ រាស់អាន឵សងាឝេនោរសមគគារសដល់កឹលបឹរត្ ៣ 
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នាក់កនហងម឵គោវនឿ ្ាះ ាច឵នវងាឝឿ ូយឿសតចយាងឿៅ
ោន់រសឹកាល឵ឿលយាយកៈ ដឺចានសាតាប់មករគ្ឿនាះ  
រពះមានរពះភាគររង់អារស័យរសឹកាល឵ឿលយាយកៈ ឿសតច
 ុំាវសាាឿៅឿរោមឿដូមសាលរពិកាឝធុំ  កនហងដងេរពរកខ឵ត្វ័ន 
ៀដលដុំរី ាល឵ឿលយាយកៈឧបោធាកឿៅជ្សឹខ ។ 

ពុកឧាសករឺន្ាានភ឵កខហ 
          ចុំៀ្កពុកឧាសកអ្នកឿៅកនហងរកឹងឿោសមភាឿនាះ 

ឯង ឿៅោន់វិហារមន឵ឿឃូញរពះសាសាតា ឿរូបសុរថា 
រពះសាសាតាឿសតចយាងឿៅណ្ ឿោកមាងាស់? ភ឵កខហោុំាងឿនះ
ឿរលថា ឿសតចឿៅោន់ដងេរពាលាឿលយាយកៈឿ ូយ។  
                   ឿររះឿ ត្ឹអ្វា ឿោកមាងាស់ ? 

          រពះអ្ងគររង់ពាាយាមនិងឿធវូពុកឿយូងឲាយរពមឿរពើង
គ្នា ៀត្ពុកឿយូង ម឵នានរពមឿរពើងគ្នាឿរ ។  
         បព឵រត្ឿោកដ៏ចឿរមូន ឿោកោុំាងឡាយបុសកនហង
សុំណ្ក់របស់រពះសាសាតាឿ ូយ ោលរពះអ្ងគររង់ឿធវូ
សាមគគា ម឵នានជ្អ្នកសាមគគាគ្នាឿ ូយឬ?  
         យា ាងឿនាះឯង  អ្នកមានអាយឹ  ពុកមនឹសាឝគ឵ត្គ្នាថា 

ពុកភ឵កខហោុំងឿនះបុសកនហងសុំណ្ក់រពះសាសាតាឿ ូយ  ោល 
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រពះអ្ងគររង់ឿធវូសាមគគាក៏ម឵នសាមគគាគ្នា  ពុកឿយូងម឵នាន 

ឿឃូញរពះសាសាតាឿររះអារស័យភ឵កខហោុំងឡាយឿនះ ពុក
ឿយូង និងម឵នថាវាយអាសនៈ និងម឵នឿធវូសាមាច឵កមម មាន
ោរសុំពះជ្ឿដូមដល់ភ឵កខហោុំាងឿនះ  ប់ឿផតូមពាឿនាះមកក៏ 
ម឵នឿធវូសឺមាបារត្ិមៀត្សាមាច឵កមមដល់ភ឵កខហោុំងឿនាះ ។ ភ឵កខហ
ោុំាងឡាយសាគាុំងសគមឿររះោរមានអាហារត្឵ច ឿោយពារ
បាេថងប៉ឹឿណ្្ាះក៏ជ្មនឹសាឝរត្ង់ សៀមតងនឺវឿោសៀដល
របរពិត្តកនលងឿ ូយដល់គ្នានង឵គ្នាញហុំ឴ងគ្នា ន឵ងគ្នាឲាយអ្ត្់
ឿោសឲាយ ឿ ូយឿរលថា មានាល់ឧាសក ន឵ងឧាស឵ោ
ោុំាងឡាយ ឿយូងោុំាងឡាយរពមឿរពើងគ្នាឿ ូយ ចុំៀ្ក
ពុកឿោកចឺររបឿគនបចច័យ ៤ ដលព់ុកឿយូងដឺចោលមឹខចឹះ ។  
           ឧ.ពុគឿោកសឺមឲាយរពះសាសាតាអ្ត់្ឿោសឲាយឿ ូយឬ? 

           ភ.឵ មានាលអ្នកដ៏មានអាយឹ ឿយូងោុំាងឡាយម឵នោន់
សឺមឲាយររង់អ្ត្់ឿោសឿៅឿឡូយឿរ ។ 

           ឧ. ឿបូដឺឿ នាះ សឺមពុកឿោកចឺរសឺមខមាឿោស
រពះសាសាតាឿៅចុំៀ្កពុកឿយូងោុំាងឡាយនងិជ្រាកដ
ឿសមូឿោយោលមានឿ ូយកនហងោលមឹន កនហងោលពុក
ឿោកសឺមឲាយរពះសាសាតាអ្ត្់ឿោសឲាយឿ ូយ ។ 
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          ភ឵កខហោុំាងឡាយម឵នអាចនិងឿៅោន់សុំណ្ក់រពះសាសាតា 
ឿររះជ្ោលឿៅកនហងវសាា ញហុំ឴ោលខាងកនហងវសាាឿនាះ 
ឲាយកនលងឿៅឿោយលុំាក ។ 
            ដុំរីាលាឿលយាយកៈឧបោធាករពះសាសាតា 
            ចុំៀ្ករពះសាសាតា ៀដលដុំរីដ៏របឿសូរឿនាះផគត្់
ផគង់ ររង់គង់ឿៅជ្សឹខ ។ ចុំៀ្កដុំរីឿនាះលះបង់នឺវ វឡង 

ចឺលឿៅោន់ដងេរពឿនាះឿដូមាបារបឿយាជន៍ដល់ក឵រិយាឿៅ
ជ្សឹខៀដរ ។ រពះធមមសង្គា ោ រាយឿរលរឹកយា ាង
ណ្ ។  
          រពះធមមសង្គា ោ រាយឿរលរឹកថា ( រគ្ឿនាះ 
ោររត្឵ះរិះានមានដល់ឿសតចដុំរីឿនាះថា ) ឿយូងឿៅ
រចឡឡករចឡុំ និងពុកដុំរីឿ ្ាលោុំាងឡាយ ដុំរីញា
ោុំាងឡាយ ដុំរីសាទាវោុំងឡាយ ន឵ងកឺនដុំរីោុំាងឡាយ
ឿយូងរុំរសឹានឺវឿ្្ាោុំាងឡាយមានចឹងឿរចផង ឿ ូយ
ពុកវារង់ ុំារុំរសឹាៀមកឿឈូ ៀដលឿយូងបុំាក់ឿ ូយផង 
ឿ ូយឿយូងផិករិកលសក់ផង ោលឿយូងចឹះ នង឵ឿឡូងោន់
កុំពង់  ពុកដុំរីញាកឿ៏ដរូរត្ដឹសោយឿៅ ឿបូដឺឿ នាះគុរៀត្
ឿយូងនិងឿចើសឿចញអ្ុំពាអ្ុំពា វឡងឿៅៀត្មានាក់ឯង ។ រគ្
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ឿនាះឯង ឿសតចដុំរីឿនាះឿចើសឿចញ ក វឡងចឺលឿៅោន់
េរពៀដលឿៅកនហងរសឹកាល឵ឿលយាយកៈឿ ្ាះរត឵្ខត្វន័ ឿរោម
ឿដូមសាលរពិកាឝធុំ រត្ង់កៀនលងៀដលរពះសាសាតាឿសតចគង់
ឿៅ លឹះចឺលឿៅឿ ូយ ថាវាយបងគុំរពះមានរពះភាគឿ ូយ 
រម឵លឿមូលម឵នឿឃូញវត្ថហណ្ៗដេរ ឿរូបរបហារឿៅរា
ជ឵ត្េនឿដូមសាលរពិកាឝឿោយឿជូង ឈុស (ឲាយរាប់ឿសមូ) 
ោន់យកនឺវៀមកឿឈូឿោយរបឿមាយ ឿាសសុំអាត្រា
ឿនាះ  ប់ឿផតូមពាឿនាះមក ឿសតចដុំរីឿនាះ ប់ឆនុំ឴ង
ឿោយរបឿមាយដងរិកឆាន់ រិកឿរបូរាស់មកដុំកល់រឹក 
ោលររង់រពះបុំ្ងឿោយរិកឿៅតា ក៏ ត្់ៀចករិកឿៅតា
ថាវាយ ។ ឿសតចដុំរីឿនាះ ត្់ៀចករិកឿៅតាានយា ាងណ្ ? 
ឿសតចដុំរីឿនាះកឺត្ៀមកឿឈូឿោយរបឿមាយឲាយឿកូត្ជ្ឿភលូង 
ោក់ឧសឲាយឿភលូងឿឆះឿឡូង ដឹត្ស឵ោកនហងគុំនរឿភលូងឿនាះ 
ឿ ូយរបឿមើលដឹុំស឵ោោុំាងឿនាះ ឿៅឿោយកុំណ្ត្់ឿឈូ 
ឿាះចឹះកនហងរត្រុំងត្ឺច  ៀដលខលអនកុំ្ត្់រឹក  ខ្ៈឿនាះ 

ោក់របឿមាយចឹះឿៅ ដិងថារិកឿៅតាឿ ូយ ឿរូបឿៅថាវាយ
បងគុំរពះសាសាតា ។ រពះសាសាតារាស់ថា ាល឵យាយកៈ រិក
ឯងោុំាឿ ូយឬ? ដឺឿចនះឿ ូយ ឿសតចយាងឿៅរសង់កនហងរា
ឿនាះ។ កនហងោលឿនាះ ឿសតចដុំរីនាុំាៀផលឿឈូឿផាឝងៗ មក
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ថាវាយដល់រពះសាសាតា ។ ក៏ោលរពះសាសាតានិងឿសតចចឺល
ោន់រសឹកឿដូមាបាប឵ ឌ្ាត្ ឿសតចដុំរីឿនាះយការត្ចាវរ
ោក់រឹកឿលូកាាល ាមសឿមតចរពះសាសាតាឿៅ ។ រពះសាសាតា
ឿសតចយាងដល់ៀដនរបស់រសឹកឿ ូយរាប់ថា ាល឵យាយកៈ 
ាុំាងពារាឿនះឿៅ ឯងម឵នអាចឿៅានឿរ ឯងចឺរយក
ារត្ចាវររបស់ឿយូងមក ដឺឿចនះឿ ូយ ឲាយឿសតចដុំរីឿនាះ
យការត្ចាវរឿនាះមកថាវាយ ឿ ូយឿសតចចឺលោន់រសឹក
ឿដូមាបាប឵្ឌាត្ ។ ចុំៀ្កឿសតចដុំរីឿនាះឈរឿៅរាឿនាះ
ឯងរ ឺត្ ោល់ៀត្រពះសាសាតាឿសតចឿចញមកកនហងឿវោ
រពះសាសាតា ឿសតចមកឿធវូោរររុល ឿ ូយោន់ារត្ចាវរ
ឿោយន័យដឺចមឹន (នាុំាឿៅ) ោក់ចឹះឿៅកនហងរារបថាប់ 
ឿ ូយបក់ឿោយសលិកឿឈូថាវាយរពះសាសាតា ។ កនហងរារត្ា
ឿសតចដុំរីឿនាះោន់កុំណ្ត្់ឿឈូធុំឿោយរបឿមាយ  ឿដូរ
ឿៅកនហងចឿនា្ាះៗេនដងេរពរ ឺត្ដល់អ្រឹ្រះឿឡូង ឿដូមាបា
ោរររអ្នតរាយៀដលនិងឿកូត្មានពារមិគោច ឿោយ
ាុំាងច឵ត្តថា និងរកាារពះសាសាតា ានឭថា េរពឿនាះមាន
ឿ ្ាះថា រកខ឵ត្វនស ឌ្ៈ  ប់ាុំងពាោលឿនាះមក ។ 
លឹះអ្រឹ្រះឿឡូងឿ ូយឿសតចដុំរីឿនាះ ឿធវូវត្តោុំាងពុងឿោយ
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ឧាយដឺចមឹនឿនាះឯង  ប់ាុំងពាោរថាវាយរិកោង
រពះភក្រកត ។  
                      សាវាថាវាយសុំបឹកឃមហុំ 
           កនហងោលឿនាះ សាវាមុយ  ឿឃូញដុំរីឿនាះឿរោកឿឡូង 

ឿ ូយៗឿធវូអ្ភ឵សមា រិកវត្ត (គីោរបដ឵បត្ត឵ ) ដល់
រពះត្ថាគត្ឿ ូយ គ឵ត្ថា ឿយូងនិងឿធវូអ្វាៗថាវាយផងៀដរ 
េថងមុយឿនះឿឃូញសុំបឹកឃមហុំរពមោុំាងៀមកឿឈូៀដលម឵នមា
នឿម ោច់ៀមកឿឈូឿ ូយ នាុំាសុំបឹកឃមហុំរពមោុំាងៀមកឿឈូ
ឿៅោន់សុំណ្ក់រពះសាសាតា ានកត឵ចសលិកឿចករោប់
ថាវាយ ។ រពះសាសាតាររង់ររុលឿ ូយ រនររកឿឡកឿមូល
ឿឃូញឿោយគ឵ត្ថា រពះសាសាតានិងររង់ឿធវូោរបរិឿភាគ
ឬឿរ ៎ន? ឿឃូញរពះសាសាតាររង់ររុលឿ ូយគង់ឿសងៀម 
គ឵ត្ថា មានឿ ត្ឹអ្វា ៎ន ឿរូប ប់ចឹងៀមកឿឈូរត្ឡប់
ឿមូលឿឃូញកឺនឃមហុំឿ ូយ ឿរូប ប់កឺនឃមហុំោុំាងឿនាះរសាលៗ
នាុំាឿចញឿ ូយក៏ានថាវាយសាជ្ថមា ។ រពះសាសាតាររង់
ឿសាយឿ ូយ  សាវាឿនាះមានច឵ត្តឿរត្កអ្រ ាន ប់ៀមក
ឿឈូនឹ៎ះៗឈររាុំា កនហងោលឿនាះៀមកឿឈូៀដលសាវាឿនាះ
 ប់ឿ ូយកតាៀមកឿឈូៀដលសាវាឿនាះជ្ន់ឿ ូយកតាក៏ាក់ឿៅ ។ 
សាវាឿនាះធ្្ាក់ចឹះចុំចឹងគល់ឿឈូមុយមានខលអនៀដលចឹងគល់
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ឿឈូ ក់ឿ ូយ មានច឵ត្តរជះថ្ាា ឿធវូោលក឵រិយាឿ ូយ 
ឿកូត្កនហងវិមានកុំពស់ ៣០ ឿយាត្ជន៍ កនហងឋានាវត្ត឵ងាឝ 
មាននាងឿរពអ្បាឝរ ១០០០ ជ្បរិវារ ។ 

ឿសតចដុំរីសឿងេត្ឿមូលវត្តរបស់រពះអាននទ 
             ោលៀដលរពះត្ថាគត្ ៀដលឿសតចដុំរីឧបោធាក 
ររង់គង់ឿៅកនហងដងេរពឿ ្ាះរកខ឵ត្វ័នឿនាះ ានរាកដ
កនហងជមពឡរវាបោុំាងមឺល ។ រត្កឺលធុំៗ គីឿោកឿសដធាអ្នាថ
ប឵ ឌ្឵ក ន឵ងនាងវិសាខមហាឧាស឵ោយា ាងឿនះជ្ឿដូម 
ានបញ្ជឡនសាសន៍អ្ុំពានគរសាវត្ថា  ឿៅចុំឿរះរពះអាននទ  
ថា បព឵រត្ឿោកមាងាស់ដ៏ចឿរមូន  សឺមឿោកមាងាស់ចឺរ
សៀមតងរពះសាសាតាដល់ពុកខញហុំមាងាស់ ។ ចុំៀ្កភ឵កខហ ៥០០០ 
រឺប អ្នកឿៅកនហងរ឵ស ុំាវសាាឿ ូយ ចឺលឿៅរករពះអាននទ
ឿត្ថរអ្ងវរថា អាននទដ៏មានអាយឹធមមកថាកនហងរាចុំឿរះរពះភក្រកត
េនរពះមានរពះភាគ ខញហុំមាងាស់ោុំាងឡាយខានានសាតាប់យឺរ
មកឿ ូយ អាននទដ៏មានអាយឹ ឥឡឡវឿនះ ខញហុំមាងាស់ោុំាង
ឡាយគបាបាានសាតាប់ធមមាកថា កនហងរាចុំឿរះរពះភក្រកតរពះមាន
រពះភាគចឹះ ។ រពះឿថរៈនាុំាភ឵កខហោុំាងឿនាះឿៅោន់រាឿនាះ
ឿ ូយគ឵ត្ថាោរចឺលឿៅោន់សុំណ្ក់រពះត្ថាគត្ ៀដល
ឿសតចគង់ឿៅៀត្មុយរពះអ្ងេឯងអ្សេ់រត្មាស រពមនិងភ឵កខហមាន
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របមា្ដល់ឿៅប៉ឹឿណ្្ាះ ម឵នសមគុរឿរ ។ ដឺឿចនះឿ ូយ 
ឿរូបបញ្ាាប់ភ឵កខហោុំាងឿនាះ រឹកខាងឿរៅឿ ូយចឺលឿៅ
គ្ល់រពះសាសាតាៀត្មានាក់ឯងប៉ឹឿណ្្ាះ ។ ឿសតចដុំរីាលា
ឿលយាយកៈឿឃូញរពះអាននទឿត្ថរឿនាះឿ ូយ ោន់កុំណ្ត្់
ឿឈូឿដញ រពះអាននទ ។ រពះសាសាតាររង់រត្ឿឃូញឿ ូយ 
រាស់ថា ឿចើសឿចញឿៅ ាល឵ឿលយាយកៈ កឹុំហាមឿឡូយ
ភ឵កខហឿនាះជ្ពឹរធហបាបោធាក។ ដុំរីាលាឿលយាយកៈឿនាះឿ ល
កុំណ្ត្់ឿឈូឿៅកនហងរាឿនាះឯង ឿ ូយានឿអ្ូឿពូដល់ោរ
ររុលារត្ចាវរ។រពះឿថរៈម឵នានឲាយ។ឿសតចដុំរាីនគ឵ត្ថា 
របស឵នឿបូភ឵កខហរឺបឿនះ និងមានវត្តៀដលានឿរើនឿ ូយ 
ឿោកគង់និងម឵នោក់បរិោខារបស់ខលអនរឹកឿលូផ្ទាុំងស឵ោ 
ៀដលជ្រារបថាប់រពះសាសាតាឿរ ។ រពះឿថរៈានោក់
ារត្ ចាវររឹកឿលូៀផនដា ។ 

ម឵នានសមា្ាញ់ៀដលមានបញ្ញារាច់ឿៅ 

ៀត្មានាក់ឯងរបឿសូរជ្ង 

           ព឵ត្ណ្ស់ ជនអ្នកដល់រពមឿ ូយឿោយវត្ត រៀមង
ម឵នោក់បរិោខាររបស់ខលអនឿលូរាអ្ងគហយ ឬរាឿដករបស់រគអ ។ 
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ឿសតចដុំរីឿនាះឿឃូញអាោរៈដឺចឿនាះឿ ូយ ានជ្មាន
ច឵ត្តរជះថ្ាាះ ។ រពះឿថរៈអ្ភ឵វាររពះសាសាតាឿ ូយ  អ្ងគហយ
កនហងរាដ៏សមគុរមុយ ។ រពះសាសាតារាស់សុរថា មានាល់
អាននទ អ្នកមកមានាក់ឯងប៉ឹឿណ្្ាះឬ? ររង់សាតាប់ោរៀដល
រពះឿថរៈជ្អ្នកមករពមនិងភ឵កខហ ៥០០០ រឺប ឿ ូយរាស់
ថា ក៏ភ឵កខហោុំាងឿនាះឿៅរាណ្? ោលរពះឿថរៈរឺលថា ខញហុំ
រពះអ្ងគម឵នរជ្ប់រិករពះរ័យរបស់រពះអ្ងគ ឿរូបបញ្ាាប់
ភ឵កខហោុំាងឡាយរឹកខាងឿរៅ មកឿ ូយ (ៀត្មានាក់ឯងរាស់
ថា ឿៅភ឵កខហោុំងឡាយមកចឹះ រពះឿថរៈានឿធវូាម
រពះបញ្ឆាឿ ូយ ។  ភក឵ខហសងាឃោុំាងឿនាះានមកថាវាយបងគុំ
រពះសាសាតាឿ ូយ អ្ងេហយកនហងរាដ៏សមគុរមុយ ។ រពះសាសាតា
ររង់ឿធវូបដ឵សណ្ធារៈ និងភ឵កខហោុំាងឡាយឿ ូយ ។ ោល
ភ឵កខហោុំាងឿនាះរឺលថា បពរ឵ត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន រពះមាន
រពះភាគជ្រពះពឹរធដ៏សឹខម ន឵ងជ្កាឝរត្ដ៏សឹខម រពះអ្ងគ
ររង់របថាប់ឈរ ន឵ងរបថាប់គង់ៀត្មុយរពះអ្ងគឯងអ្ស់
រត្ាមាសឿធវូក឵ចចៀដលានឿោយលុំាក អ្នកឿធវូវត្ត ន឵ង
បដ឵វត្តកតា  អ្នកថាវាយរិកោងរពះភក្រកតកតា របៀ លជ្ម឵ន
មានឿ ូយ រាស់ថា មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ ក឵ចចោុំាងពុង
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របស់ត្ថាគត្ដុំរីាល឵ឿលយាយកៈឿធវូឿ ូយ ។ ក៏បឹគគលអ្នក
ានសម្ាាញ់ៀបបឿនះឿៅជ្មុយមានាក់ឯងប៉ឹឿណ្្ាះរបឿសូរ
ជ្ង ដឺឿចនះឿ ូយ ានភាស឵ត្ ៣ គ្ថា កនហងនាគវគគោុំាង
ឿបូបឹគគលានសម្ាាញ់ ៀដលមានរាជ្ជាជ្ឿរគួងរកាាខលអន 

មានរាជ្ជាចង់ ុំា  មានគឹ្ធម៌ជ្ឿរគួងញហុំ឴ងរបឿយាជន៍
ឲាយសឿរមច ជ្អ្នករាច់ឿៅជ្មុយ គុរជ្អ្នកមានច឵ត្ត
ឿរត្កអ្រ មានស្ាារត្ា រគប់សងេត្់ឿសចកតាអ្នតរាយោុំាងពុង
ឿ ូយរាច់ឿៅជ្មុយនិងសម្ាាញ់ឿនាះឯង ។ ឿបូៀសវងរក
ម឵នានសម្ាាញ់ ៀដលមានរាជ្ជាជ្ឿរគួងរកាាខលអន មាន
រាជ្ជាចង់ ុំា មានគឹ្ធម៌ជ្ឿរគួងញហុំ឴ងរបឿយាជន៍ឲាយ
សឿរមច ជ្អ្នករាច់ឿៅជ្មុយឿរ គុររាច់ឿៅៀត្មានាក់
ឯងវិញ ដឺចជ្រពះរាជ្លះបង់រដធ ៀដកររង់ឈនះឿ ូយ
ឿសតចឿៅៀត្មុយរពះអ្ងគឯង ពឹុំឿនាះឿសាត្ ដឺចដុំរីឿ ្ាះ
មាត្ងគៈៀដលលះបង់ វឡងរាច់ឿៅៀត្មានាក់ឯងកនហងេរព ដឺឿ នាះ
ៀដរ។ ោររាច់ឿៅរបស់បឹគគលៀត្ឯកឯង ជ្គឹ្ជ្ត្឵
របឿសូរបុំផឹត្ ( ឿររះថា ) សាហាយាគឹ្ រៀមងម឵ន
មានកនហងបឹគគលរលឿឡូយ បឹគគលឿនាះគបាបាជ្អ្នកម឵ន
មានឿសចកតាខវល់ខាវាយ រាច់ឿៅៀត្មានាក់ឯង ឿ ូយម឵ន
គបាបាឿធវូអ្ុំឿពូាបោុំាងឡាយ ដឺចដុំរីឿ ្ាះមាត្ងគៈ ជ្
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សត្វម឵នមានឿសចកតាខវល់ខាវាយ លះបង់ វឡង រាច់ឿៅៀត្
ឯកឯងកនហងេរពដឺឿចនះៀដរ ។    
           កនហងោលចប់គ្ថា ភ឵កខហោុំាង ៥០០០ របឺ ានាុំាង
ឿៅកនហងរពះអ្ នត រពះអាននទរោបរុលថាសាសន៍ៀដល
រត្កឺលធុំៗមានឿោកឿសដធាអ្នាថប឵្ឌ឵កជ្ឿដូមឿផញូមក
ឿ ូយ រោបរុលថា បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន អ្រិយសាវ័ក 
៥ ឿោដ឵ មានឿោកឿសដាធអ្នាថ ឌ្឵កជ្របធ្ន សងាឃិម
ោរឿសតចយាងមករបស់រពះអ្ងគ រពះសាសាតារាស់ថា ឿបូ
ដឺឿ នាះអ្នកចឺរររុលារត្ន឵ងចាវរ ដឺឿចនះឿ ូយឿរូបឲាយ
រពះឿថរៈររុលារត្ចាវរឿ ូយឿសតចយាងឿចញឿៅ ។ 
ឿសតចដុំរីានឈររាុំផលឡវ ។ ភ឵កខហោុំាងឡាយឿឃូញដឺឿ នាះ 
រុលសុររពះមានរពះភាគថា បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ឿសតច 

ដុំរីឿធវូអ្វា ? រពះសាសាតារាស់ថា មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ
ដុំរីរាថានានិងថាវាយភ឵ោខាដល់អ្នកោុំាងឡាយ ក៏ដុំរីឿនះ ាន
ឿធវូឧបោរៈដល់ត្ថាគត្អ្ស់រារត្ាយឺរ ោរញហុំ឴ងច឵ត្តដុំរី
ឿនះ ឲាយកករលសក់ម឵នគុរ មានាលភ឵កខហោុំងឡាយ អ្នកោុំាងឡាយ
រត្ឡប់មកវញិចឹះរពះសាសាតាររង់នាុំាភ឵កខហោុំាងឡាយឿសតចរត្ឡប់
មកវិញ ។  
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                    ចុំៀ្កដុំរីចឺលឿៅោន់ដងេរពឿ ូយ របមឺលៀផល
ឿឈូឿផាឝងៗមានៀផលខនហរ ន឵ងឿចកជ្ឿដូមមកឿធវូឲាយជ្គុំនរ 
កនហងេថងៀសសកឿឡូង ានថាវាយដល់ភ឵កខហោុំាងឡាយ ។ ភ឵កខហ 
៥០០០ រឺប ម឵នអាចឆាន់ៀផលឿឈូោុំាងឡាយឲាយអ្ស់ ។ 
កនហងោលឿរសចភត្តក឵ចច រពះសាសាតាររង់ោន់ារត្
ចាវរឿសតចយាងឿចញឿៅ ។ ឿសតចដុំរីឿៅាមចឿន្ាាះៗ
េនភ឵កខហោុំាងឡាយឈរសាទាក់រពះភក្រកតរពះសាសាតា ។ 
ភ឵កខហោុំាងឡាយ ឿឃូញដឺឿ នាះ រឺលសុររពះមាន
រពះភាគថា បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ដុំរីឿធវូអ្វា?                        
         មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ  ដុំរីឿនះនិងបញ្ចឡលពុកអ្នក 

ឿៅឿ ូយឿ ូយបបុលឲាយ ត្ថាគត្រត្ឡប់វិញ ។  
         បព឵រត្រពះអ្ងគ យា ាងឿនាះព឵ត្ៀមនឬ ? 

         ភក឵ខហមានាលោុំាងឡាយ យា ាងឿនាះឿ ូយ ។ 

ដុំរីសា្ាប់ឿៅានឿកូត្ជ្ឿរវបឹរត្ 

          ខ្ៈឿនាះ រពះសាសាតារាស់និងដុំរីឿនាះថា 
ាល឵ឿលយាយកៈ ឿនះគីជ្ោរឿៅម឵នវិលរត្ឡប់របស់
ត្ថាគត្  នកតា  វិបសាឝនាកតាមគគ ន឵ងផលកតា រៀមង
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ម឵នមានដល់ឯងកនហឿនាះអ្ត្តភាពឿនះ ឯងឈប់ចឹះដុំរី
ានសាតាប់រកាយដឺឿចនះឿ ូយ  ានស៊ករបឿមាយចឺល
ឿៅកនហងមាត្់ៀរសកយុំ ឿដូរាមឿៅខាងឿរោយៗ។ 
ក៏ឿសតចដុំរីឿនាះ ន឵មនតរពះសាសាតាឲាយរត្ឡប់វិញាន 
រៀមងបដ឵បត្ត឵ឿោយអាោរនឹ៎ះឯង រ ឺត្អ្ស់មុយ
ជាវិត្។ ចុំៀ្ករពះសាសាតា ឿសតចយាងដល់រពុំៀដន
រសឹកឿ ូយ ក៏រាស់ថា ាល឵ឿលយាយកៈ  ប់ពាឿនះ
ឿៅ  ម឵នៀមនរាកៀនលងរបស់ឯងឿរ ជ្រាលុំឿៅរបស់
ពុកមនឹសាឝ ។ មានអ្នតរាយឿបើត្ឿបើនឿៅជឹុំវិញ ឯង
ចឺរឈប់ចឹះ ដុំរីឿនាះឈរយុំឿៅកនហងរាឿនាះ លឹះ
រពះសាសាតាររង់លះបង់គនលងចកខហឿៅ មានឿបះដុង
ៀបក ។ ឿធវូោលក឵រិយាឿ ូយ ឿកូត្កនហងកណ្តាល
នាងឿរពអ្បាឝរ ១០០០០ កនហងវិមានមាសកុំពស់ ៣០ 
ឿយាជន៍នាឋានាវត្ត឵ងាឝឿរវឿោក ឿររះឿសចកតា
រជះថា្ាកនហងរពះសាសាតា ឿ ្ាះរបស់ឿរវបឹរត្ឿនាះថា 
ាល឵ឿលយាយកៈឿរវបឹរត្។ 
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ចុំៀ្ករពះសាសាតាឿសតចយាងឿៅដល់វត្តឿជត្ពន
ឿ ូយឿោយលុំោប់ ។ 

ភ឵កខហរកឹងឿោសមពារឺលសឺមខមាឿោសរពះសាសាតា 
          ភ឵កខហរកឹងឿោសមពាដិងថា រពះសាសាតាឿសតចយាង
ដល់រកឹងសាវត្ថ឵ឿ ូយ ានឿៅោន់រាឿនាះ ឿដូមាបា
និងរោបរឺលសឺមខមាឿោសរពះសាសាតា ។ រពះារ
ឿោសលររង់សាតាប់ថា ពុកភ឵កខហរកឹងឿោសមពា អ្នកបងេ
ជឿមា្ាះោុំាងឿនាះមក ឿរូបចឺលឿៅគ្ល់ រពះសាសាតា 
រឺលថា បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ខញហុំរពះអ្ងគនិងម឵ន
រពមឲាយភ឵កខហោុំាងឿនាះ ចឺលមកោន់ៀដនរបស់ខញហុំរពះអ្ងគ
ឿរ។ រពះសាសាតាររង់រាស់ត្បថា បព឵រត្មហាជរា 
ភ឵កខហោុំាងឿនាះជ្អ្នកមានសាល ៀត្ម឵នោន់យករកាយ
របស់ត្ថាគត្ ឿររះវិវារគ្នាន឵ងគ្នាប៉ឹឿណ្្ាះ ឥឡឡវឿនះ 
ឿោកអ្នកោុំាងឡាយមក ឿដូមាបាសឺមខមាឿោស
ត្ថាគត្ បព឵រត្មហាជរា ឲាយភ឵កខហោុំាងឿនាះចឺលមកចឹះ ។ 

            ចុំៀ្កឿោកឿសដធាអ្នាថប឵ ឌ្឵ករឺលថា បព឵រត្
រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ខញហុំរពះអ្ងគនិងមន឵រពមឲាយភ឵កខហោុំាងឿនាះ
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ចឺល មកោន់វិហារដឺឿចនះឿ ូយ រត្អវរពះសាសាតាររង់
ហាមដឺចយា ាងឿនាះ ឿ ូយានឿៅឿសងៀម ។ ក៏ោលភ឵កខហ
ោុំាងឿនាះដល់រកឹងសសាវត្ថាឿោយ លុំោប់ឿ ូយ រពះមាន 

រពះភាគបញ្ឆា ឲាយរបោនឿសនាសនៈកនហងរាដល់សមគុរ 

មុយ ឿធវូឲាយជ្រាសាឃាត្់ដល់ឿោកោុំាងឡាយ ។ ភ឵កខហពុក
ដេរម឵នអ្ងគហយ ម឵នឈររុមនិងភ឵កខហោុំាងឿនាះ ។  
           ពុកជនអ្នកមកឿ ូយៗរុល សុររពះសាត្សាតាថា 
បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ភ឵កខហពុកណ្ ជ្ភ឵កខហរកឹងឿោសមពា 
អ្នកបងេោរវិវារគ្នាោុំាថា ឿនាះ? រពះសាសាតាររង់សៀមតង 
ពុកឿនាះ ។ ភ឵កខហរកឹងឿោសមពាោុំាងឿនាះ រត្អវពុកជនអ្នក
មកឿ ូយៗចងសហកថា នឹ៎ះ ពុកភ឵កខហរកឹងឿោសមពា ៀដលជ្
អ្នកបងេោរជឿម្ាាះ នឹ៎ពុកភ឵កខហរកឹងឿោសមពា ៀដលជ្អ្នក
បងេោរជឿម្ាាះ ដឺឿចនះម឵នឿលូកស឵រសាឿឡូង ឿររះោរ
ឿអ្ើនខា្ាស សុំយឹងកោក់មឹខចឹះឿរើារមឺលេនរពះមាន
រពះភាគ រុល សឺមខមាឿោសរពះមានរពះភាគ ។ 

            រពះសាសាតារាស់ថា មានាល់ភ឵កខហោុំាងឡាយ អ្នកោុំាង 

ឡាយឿធវូកមមធងន់ឿ ូយអ្នកោុំាងឡាសឺមាបាបុសឿ ូយកនហងសុំ
ណ្ក់របស់រពះពឹរធរាកដដឺចត្ថាគត្ ោលត្ថាគត្ 

ឿធវូោរសាមគគាម឵នឿធវូ (ាម ) រកាយរបស់ត្ថាគត្ ចុំៀ្ក 
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ប ឌ្឵ត្ៀដលមានកនហងោលមន សាតាប់ឱវារ របស ់ ាម 
ន឵ងប឵ាៀដលជ្អ្នករត្អវរបហារជាវិត្ ោលមាា ប឵ា ឿនាះ
សឺមាបារត្អវរបហារជាវិត្ ក៏ម឵នកនលងឱវារឿនាះ ខាងឿរោយាន
រគងរាជសមាបត្ត឵កនហងៀដនោុំាងពារ ដឺឿចនះ ឿ ូយ រាស់សៀមតង
រាោវឹកឹមារជ្ត្ក ដឺចមឹនឿរើត្ ឿ ូយ រាស់ថា មានាល
ភ឵កខហោុំាងឡាយ រាោវឹកឹមារ សឺមាបា ោលរពះមាា ន឵ងប឵ា
រត្អវរបហារជាវិត្យា ាងឿនាះ ក៏ ម឵ន នកនលងឱវាររបស់
រពះមាា ន឵ងប឵ាោុំាងឿនាះ ឿ ូយខាងឿរោយមក ានឿធវូ 
របស់រពះាររព មរត្តរគង រាជាយសមាបត្ត឵កនហងៀដនឿោសល ន឵ង 

ោសាោុំាងពារចុំៀ្ក ពកុអ្នកោុំាងឡាយម឵នឿធវូ (ាម) រកាយ 
របស់ត្ថាគត្ ឿធវ ូ កមម ធងន់ណ្ស ់ ដឺឿចនះឿ ូយររងរ់ាស់ 

រពះគ្ថា ឿនះ ថា៖ 

              ជនោុំាងឡាយដេរ (ឿរៅអ្ុំពាប ឌ្឵ត្ ) ៀត្ងម឵ន
ដិងខលអនថា ឿយូងោុំាងឡាយនិងវិនាសកនហងកណ្តាលេនពុកឿនះ
ដឺឿចនះឿឡូយ ចុំៀ្កជនោុំាងឡាយណ្ កនហងពកុឿនះ ដិងខលអន
ថា ឿយូងោុំាងឡាយន឵ងវិនាសកនហងកណ្តាលេនពកុឿនះ ដឺឿចនះ
ោរឿ ្ាះរបៀកកោុំាងឡាយ រៀមងរមាឃាប់ពាជនោុំាងឿនាះ ។  
 
 
 
 
 
 
 
 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  33 

 

គ឵ន឵ត្ព឵ រណ្ 

kareQøaHKña 
kareQøaHKñaminEmnCaehtu 

naMmknUvesckþIsuxBitR)akd 

enaHeTvaCabBaðamYyrMxan 

pøÚvcitþedayBitR)akdnig 

begáItPaBsµúKsµaញkñúg  

dMeNIrCIvitrbs;Gñk nigGñkdéTeTotpg EteTaHya:gNa eyIgeron 

begáItsnþiPaBkñúgcit[)aneRcIneTIbcitþsux . eQøaHkñúgRKÜsardUc

Rsatkayabgðajjati eQøaHkñúgsgÁmCatidUcKaស់   kMNb;bgðaj

ecar)aTédss¥atsm¥atépÞkñúg .   
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erOgesdIæRbBn§ bI nak; 
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   kñúgkalknøgeTAehIymanesckþIdMNalfa man 

maNBkmSt;mñak; Kat;CaekµgkMRBats‘Ukñúg CIvitRbcaMéf¶ 

ral;bBaðasBVRKb;Ebbya:gKat;ecHGt;Fn; kic©kargarsBV 

RKb;CaBiessCagenaH Kat;ecHesBKb;klüaNmitþl¥²    

rhUteFVI[Kat;køay    CamhaesdæI sm½ytmkeTotKat;k¾

)anRbBn§rhUteTAdl; bI nak;RbBn§TI 1 eQµaHfa  

GTinñaTan RbBn§TI 2 eQµaHfa  muhutþa RbBn§TI 3 

eQµaHfa bisuuNa. 

        cMENk rIÉRbBn§rbs;Kat;TaMg bInak;enaH  man 

GFüaRs½yxusEbøkcEmøkBIKña nagTImYyBUEkxaglYcRTBü 

bþIEdlrk)an      ykeTA[RbússhaynagTIBIreTotBUEk 

xagelgEl,g bMpøaj;RTBüsm,tþibþI.cMENk rIÉnag TIbI 

GFüaRs½yrbs; nageBjcitþBUEkeTA xagBaJúHjg;mYyéf¶² 

KiterOgjúHjg;cak;ruks‘kesot bMEbkbM)ak;RKÜsarGñkdéT 

Kµanéf¶elaH. nag²TaMgbI taMgEtBI)anKñaCabIþ RbBn§mk 
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ecHEtbgábBaðarhUt. sm½yéf¶mYyesdæI k¾suMRbBn§    nig 

jatiTaMgGs;eTAeFVICMnYjÉnKrdéT ¬eTAedaysarsMeBA¦  

Kat;eTAGs; ry³eBlevlaCaeRcInéf¶Ex eTIbKat;RtLb; 

mkvijeBl Kat;RtLb;mkpÞHvijmþg?  Kat;mankarlM)ak 

citþNas;  BIeRBaHRbBn§rbs;Kat;CamnusSminmansirI. 

        éf¶mYymanGñkbeRmImñak;EdlCaTIsiñT§sñal  nwg 

Kat;)ancUleTArkKat; eRBaHeXIjelakesdæIGgÁúy Et 

mñak;Égya:ges¶óms¶at; eRBaHmankarFujfb;kñúgcitþ ya:g 

xøaMg nwgRkúmRKÜsarrbs;Kat;. eRBaHehtudUecñH eTIbGñk 

beRmIrbs;Kat;cUleTA     rkelakesdæIEdlCam©as;rbs; 

xøÜnedIrmkGgÁúyEk,rehIy niyayeTArkelakesdæIfa  

bBiRtelakm©as;    ´segátemIlelak m©as;mYyry³eBl 

enHdUcCaxusEbøk   [Etelakm©as; ecjmkBIeFVICMnYjvij 

´segátemIlxusEbøkmþg²bnþic emIlTwkcitþelakm©as; 

dUcCamindUcBImunesaH.eBlenaHelakesdæIk¾)anerobrab;
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R)ab;tamdMeNIrEdlman vibtþipøÚv citþCayUrmk ehIyfa    

mñalnayeGIyerOgenH RbEhlCaGñkdwgEdrehIyTMng     

emIleTAenaH´nwgCRmabGñktamRtg;eTAcuHBIeRBaH´TukGñk

dUcCakµÜy´G‘Ícwg. 

        ebIniiyay[cMeTA´Bi)akcitþcMeBaHRbBn§´Et mþg 

dUcÉgdwgRsab;ehIykñúgerOgRKÜsar  eyIgmin)ac;´Bnül; 

R)ab;[BisþareT . GU‘ hU‘¡ G‘ÍcwgetI)anCaelakm©as;lM)ak 

citþenaHeGIr  G‘ÍcwgehIyNaelakm©as;´ manKMnitKit 

eXIjmYycMNuc  etIelakm©as;RBmeFVItam´b¤minKYreFVIGñk 

niyaymkeyIgcaMsþab;´ sUmeTasTukCamunNaelak 

m©as;.´sUmsYrfa etItYna TICaesdæIetIGñkNadak;[elak 

KWmanEtRBHraCaCaGñk dak;gar[eyIgetIRTBüsm,tþirbs; 

elakxMRbwgERbgBIedImrhUtdl;eBlenH  køayCaesdæI 

edaysarRbBn§elakb¤²   mYyedaysar elakesdæIpÞal; 

KWedaysar EteyIgxMRbwgERbgNanay. ebIya:gNwg 
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Emn´ sUmsYrdUcCal¶g;eTAcuH mYyRTBüsm,tþiBIr tYnaTI 

garCamhaesdæIbIRbBn§ TaMgbIcMNucenH elakRslaj; 

mYyNa Cag.b:uEnþmunnwgelakeqøIy ´sUmniyay bnþic 

RTBü sm,tþimYytYnaTICaesdæI BIrelakrk)an  edaykRm 

Nas;  cMENkrIÉRbBn§vijgayeT ´niyayya:genH sUm 

[elakesdæIBicarNaemIl. eBlenaHelakesdæIniyay 

TaMgGYlGak;fasUmGñkniyaymkcuHkMulak;lamGVIeLIy. 

        ebItamKMnit´elakRslaj;RTBüsm,tþi nigtYnaTI 

CaesdæICag   BitCaRbéBehIy Gñkniyayya:g enHhak; 

bIdUcCadwgcitþeyIgG‘Ícwg. ´man])aymYy R)ab;dl; 

elakesdæIebIelakeFVItam´RTBüsm,tþinigtYnaTI CaesdæI 

nwg)anKg;vgSyUrGEgVgCaerogrhUt.  

[EtGñkniyaymkeyIg nwgeFVItamGñkéf¶Es¥kenH elak 

esdæI nig´RBmTaMgbrivareTA tamsMeBAehIy  nwgyk 

RbBn§rbs;elakeTAbMe)aHbg;ecalenAkNþalsmuRTEdl
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manekaHmYy etIelakRBm b¤minRBmelak esdæIeqøIy 

ya:gRbjab;fa  RbéBNas;nayeyIgKitmineXIjesaH 

EnnayEteFVIya:gNa kMu[nagTaMgbInak;enaHdwgmuneLIy 

R)ab;EtbrivareyIgnigGñkb:uNÑwg)anehIy.                    

min)andwgxøÜnmun 

        l¶acbnþicGñkbeRmIenaHk¾cUleTArkRbBnæelakesdæI 

TaMg bIR)ab;GMBIéf¶Es¥knaMKña eTAelgenAÉekaHkNþal 

smuRTRbBn§esdæIdwgdMNwgenaH  k¾naMKñasb,aycitþ    \t 

]bmaehIyk¾cUleTAkEnøgsRmakerog² xøÜnGñkbeRmIenaH 

cUleTArkbrivarelakesdæIbnþeTot k¾R)ab;GMBIeKalbMNg 

xøÜnCamYyelakesdæIkñúgevlaRBwkEs¥kEdlxøÜn erobcMTuk 

Camunhammin [R)ab;nagTaMgbInak;enaHCadac;xat;. 

eRkakBIRBwkeLIg    GñkbeRmIelakesdæIRbkUk RbkasehA 

brivar[eRkakehIy k¾eQøóteTAR)ab; RbBn§elakesdæI 
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eTot     k¾)anRbmUlKñIKñamUlCMuehIyedIreTAkan;sMeBA eFVI 

dMeNIr ryeBlevlaCaeRcInéf¶eTIbmkdl;ekaHmYy  k¾naM 

KñaQb;sRmakenAelIekaHenaH. cMENkekaHenaHsm,Úr 

eTAedayEpøeQIya:gsm,ÚrEbb esdæIRBmTaMgbrivarenA 

sRmakTIekaH enaHmYyry³eBlenaHesdæIehAGñkbRmImk 

fa  EnnayeBlNa»kasl¥eyIgnignaMKñart;ecalnag 

TaMgbInñak;enHelakm©as;manKMnitl¥EmnfaehIyk¾ naMKña 

sRmaksRmanþerog²xøÜnluHRBlwmeLIgelakesdæI[sBaØa

dl;brivarrbs;xøÜnehIyRbmUlKñIKñaeTAebHEpøeQI cMENk 

nagTaMgbIGñkcUleTAéRBeRCA sb,aykñúgkarebHEpøeQI 

ePøcxøÜnelakesdæI nigbkSBYkRbmUlRBmTaMgbrivar   naMKña 

rt;ecaleLIgsMeBA)at;eTA. 

        rIÉnagTaMgbIRtLb;mkeRkayvij mineXIjelak 

esdæInwgbrivarnag k¾RCabkñúgcitþfaRbEhleKnaMeyIg mk 

ecaleTdwgBYkeyIgmindwgxøÜnTal;EtesaH. 
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         eBlenaHnagTaMgbI  ERskyMerobrab;ya:g  GNþWt  

GNþt?esakesA lM)akxSwkxSÜl GYlGak;Kk;RTÚg knÞk; 

kenÞjminKYrNaeyIgcaj;e)akbIþeyIgeLIy.                              

        bNþaRbBn§elakesdæITaMg bInñak;enaH nag   

bisuNa nagmanGayuticCageK     nagBIrGñkeTotehA 

nagfab¥Ún² nagb¥ÚneQµaHfa bisuNa nagenHqøatCag   

eK . sUm,IkalenACMuKñaCaRKÜsarCamYyelakesdæIBUEk 

niyayGaRkk;júHjg; bMEbkbM)ak;cak;ruks‘kesotEpø páa 

cMeBaHGñkdéTKWnagCMnajEtmþg.    ebIsgÁmeyIgbc©úb,nñ 

vij ebIdak;BaküRbLgRbEhlCaCab;elx   1  kñúgkar 

niyay ehIyenH tamEt´segátemIleTAenaH.erOgEdl 

´cg;niyaykñúgsac;erOgenH   KWsgát;F¶n;Etnag bisuNa 

kñúgkarniyayEtBaküjúHjg;Etbu:eNÑaH.      
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        eBlenaHnag bisuNa EdlCab¥ÚnlUgelambg² 

fabgeGIykuMyMerobrab;eRcIneBknaM[EtlM)akcitþnwg naM[ 

xUcsuxPaBsÁmxøÜn  \tRbeyaCn_eT   .   nag bisuNa 

niyayBnül;elIkehtuplsBV RKb;Ebbya:geFVI[bg 

)anyl;EnbgenAelIekaH EdleyIgrs;enAenHsm,ÚrEpø 

eQIya:gsm,ÚrEbbeyIgminsøab;gay²eTfa ehIyk¾naM 

KñarkkEnøg sRmakkñúgkuharPñMmun nwgeTAsRmaknag 

bisuNa niyayfabg´manKMnitmYyCRmab bgb¥Ún 

niyaymkcuHsUmbgCYy´ykkEnSgmkedat cgeFVITg;Ca 

sBaØaedIm,IbBa¢ak;ERkgmansMeBAeKmk ctenAelIekaH 

enH. minyUrb:unµan    k¾mansMeBAGñk  CMnYjmkdl;eday 

GaRs½yeXIjTg;CasBaØaR)akdfa manmnusSenA Emn 

eTIbctsMeBAk¾RkeLkeXIjnagTaMgbInag CamnusS b¤ 

GmnusSnagR)ab;fa´CamnusS dUcemþc)anCanagmkenA 
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elIekaHenHsUmnagR)ab;eyIgmknagbisuNa R)ab;erOg 

ra:vBIedImrhUtdl;cb; .  nayBaNiCKiteTotfakñúg 

cMeNamnagbI nñak;eyIgKYrerIsyknag NamYyeBlenaH    

nayBaNiCKitPaMgmYyEPøt   EnelakKitGIV)aT´KiterOg 

enHnagTaMg bI   GgVrGñkCMnYjTaMgenaH[CYyxøÜnpg. 

        GñkCMnYjKat;Kitfa nagTaMg bInñak;enHCamnusS 

céRgeyIgKYrykEtmYy)anehIyerIsyknagGTinñaTan

dwgfa nagenHBUEklYcKat;Kitfadak;[eFVIkargarral;²éf¶ 

maneBlÉNalYceTot. sUm,InagBIrnak;eTotGgVrKat; 

ya:gNak¾minRBmehIyecjsMeBAbnþeTAeTot. éf¶bnþ 

mkeTotmansMeBAmkdl;eTot  eRBaHeXIjTgCasBaØa 

smÁal; R)akdCamanmnusSk¾tRmg; sMeBAeTAkan;ekaH 

enaHelIkenHKWkUnesdæIbuRtepSgeTot. 

        nagTaMgBIrnak;eXIjsMeBAmknaMKñaedIrmkkMBg; 
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TwkesdæIbuRteXIj  k¾ERsksYrGMBIcm¶ayfaBYknagCa 

mnusSb¤GmnusSnag bisuNa niyayeLIgfa   ´Ca 

mnusSehIy  k¾R)ab;erOgra:vdUcmuneTot .   esdæIbuRt 

manesckþIRtiHriHdUecñHfa   nagTaMgBIrenH   CamnusS 

minl¥eyIgKYrEterIsyk     EtmYy)anehIybuRtesdæI 

enaH  k¾ehAnag   muhutþa eLIgsMeBA  .   sUm,Inag 

bisuNa GgVrya:gNa  k¾minRBmnaMykeTACamYyebI 

sineyIgeRCIserIsyknag  bisuNa minnaM[esckþI 

ceRmIneLIy.ehtudUecñHeTIbbuRtesdæIerIsykEtnag

muhutþamñak;Kt;sUm,Idwgfa nagBUEkelgEl,gk¾Bit 

esdæIRBmerIsykEdredayKitfa  nagenHnwgGacEk 

)aneyIgnigpþl;kic©kargar [nageRcIn²eFVImaneBl 

ÉNa  nwgedIreTAelgEl,gsuIsgeTotehIyeyIg    
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nwg[GñkbeRmIsegátBinitütamdannageTot RKb;émÖ 

bYnema:g.  cMENknagbisuNa enAmñak;ÉgkeNþac 

kENþgEtÉgdUckUnkMRBaxSt;TIBwgdUecñHÉg Kab;CYnCa 

eBlenaHman sMeBAelcecjmkeTot .  elIkenH 

sMeBAraCbuRt rbs;RBHraCaesþcmankic©ÉNanImYy 

RTg;yagmktamsMeBAeBlenaH RTg;RkeLkeq<aH eTA 

muxrhUteXIjekaHmYyeTIbbBa¢aBYkGamatü[ tRmg; 

sMeBAeTAkan;ekaHenaH .   eTIbRkeLkeXIj Tg;C½y 

GMBIcm¶aysmÁal;fa    R)akdCamanmnusSenATIkEnøg 

enaHehIynag  bisuNa   RKan;EteXIjsMeBAmkGMBI 

cm¶aynagrt;mkya:g   RtehbRthbERskehA   [ 

CYy. b:uEnþsMeBACitmkdl;raCbuRt ERsksYrfanag 

CamnusSb¤GmnusSnagenaHeqøIyfa nag´CamnusS 
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eTmanehtudUcemþc)anCanagmkTIenH k¾R)ab;erOg 

ra:vBIedImrhUtdl;TIbBa©b;. sUmelakemtþaCYyyk 

nag´edayesckþIGnueRKaHpgcuH.sUm,InagGgVrkln;

tYrya:gNak¾minRBmRBHraCbuRtmanesckþIRtiHriHya:g

enHfa ebIeyIgyknagenHeTAnKrrbs;eyIgTaMgmUl 

nwgRtÚvvinasGnþrayminxan BIeRBaHRBHGgÁRTg;yl;nUv 

ehtukarTaMgenaHya:gc,as;edaysBVRKb;eTIbRTg;min

yl;RBmyknagmknKrrbs;RTg;   eRBaHRBHGgÁdwg 

fanagenH BUEkjúHjg;RBHGgÁxøacCageK   KWmnusS 

GucGaljúHjg;bMEbkbM)ak;épÞ kñúgEdleFVI[RTg;xøac 

ya:ghñwg. ehIyRTg;k¾bBa¢aBYkGamatü[ecjsMeBA 

eTATIÉeTotTuknagenaHecaldEdl . nagbisuNa 

yMERskya:gxøaMgnenolxøÜnelIEpndIeRBaHnag xøac 

mrNP½yCitmkdl;ehIy  eTIbnagmankarsegVKxøÜn 
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fa»hñ+¡ kmµ´ minKYrNaeyIgeronTmøab;niyayBakü 

GaRkk;G‘ÍcwgesaH nagecHPJak;xøÜn  sUm,ImnusSpg  

TaMgBYgminRtÚvkareyIgeLIy .  éf¶bnþmkeTotman    

stV\®nÞIjIeQµalBIrk,alehIrqøgkat; TIekaHenaHnag 

RKan;EteXIj   k¾ERskehA[   CYy\®nÞITaMgBIr 

k,alenaHRKan;EteXIjPøam   k¾nwkkñúgcitþfanagenaH   

KW CamnusSb¤CaGVI   k¾ehIrbnÞabxøÜnmk  eXIjk¾ERsk 

ehA[CYynUvkNþalekaH. cMENk\®nÞIeQµalman 

citþsb,úrsFm’ekIteLIg ¬\®nÞIeQµalenHFøab;eronFm’ 

Gaf_BIGtItCatimk¦ eRBaHehtudUecñaH eTIbmancitþ 

GnueRKaHcMeBaHnagRbúgehIrmkCYy\®nÞIemk¾eqøIyya:g

Rbjab;fa EnbgCaTIRslaj;rbs;GUnbgeGIy sUm 

bgkMuTukcitþmnusSelakeBk EnGUneRBaHmnusSk,al 

exµAk¾manGaRkk;ehIy k¾manl¥Edr. faehIy\®nÞI 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  48 

 

eQµaleqøIytbbnþeTotfa bgCYyykEtbuNüeT  

enAeBlenaH\®nÞIem k¾niyaybnþeTotfa etIbgCYy 

nagedayviFIya:gNa?G‘Uh‘U¡ ExmunbgehIr eTAcug 

ekaHxageNaHbgeXIjeQImYydMuEvgenaHehIy    KW 

CameFüay)aymYyEdlbgGacCYynag)an. etIbg 

eFVIya:gdUcemþcedIm,ICYynag[qøgput BIekaHenaH)an 

bg nwgekobeQIenaHedayeCIgTaMgBIr     rbs;bg[ 

nagetagehIynigeyagnageTAkan;eRtIyxagGay. 

          nag  bisuNa  RKan;EteXIj  \®nÞI[sBaØa 

dUecñHehIy k¾xMRbwgrt;ya:gRtdab;RtdYssÞúHeTAetag 

eQIEdl\®nÞIekob  edayeCIgrbs;\®nÞIehIy   k¾ehIr  

senþagnageTA enAeBlenaH\®nÞIem k¾ehIrnaM pøÚv 

minq¶ayBIKñaeBkeTnag bisuNa enaHk¾eFVICa 
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sBaØa[\®nÞIeQµal»nk,alcuHeRkammYydgehIymþg

eTotxSibexSóvdak;Rtecok \®nÞIeQµal \®nÞIemman 

esckþIsgS½ykñúgerOgenaH RbEhlCanag enaH 

Rslaj;bþIGjeTdwg¬eRBaHEtesckþI Rbc½NÐcMeBaH 

nagbisuNa ¦    ehIy\®nÞIemEdlCaRbBn§  k¾xwg 

nig\®nÞIeQµal EdlCabþIehIy  k¾ehIrecal)at;eTA 

\®nÞIEdlCabþIenA eBlEdleXIj\®nÞIEdlCaRbBn§ 

ehIrecalEbbenaH ehIyk¾manesckþI xwgsm,a 

nignag bisuNa EdlCamnusScéRgeFVI[bþIRbBn§ 

eyIgEbk)ak;Kñaya:genH eRBaHGaRs½ynagCa mnusS 

júHjg;ehIyk¾TMlak;nagecalkNþalsmuRTeTA. 

        cMENkÉnag  bisuNa   k¾dl;esckþI mrN 

PaBeTAKab;cYnCaeBlenaH RtIqøammkrTaMgLay k¾ 
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deNIþmKñasIusaksBnagenaH sUm,IEtRtIkñúgmha 

smuRT  k¾eQøaHTas;ETgxaM Rbkab;Rbcak;dl;Kñanig 

KñaeBjépÞmhasmuRTeLIg  RcaleTAeday Qam 

cMENksaksB   rbs;nagenaH    enAsl;Etllad_ 

k,alEtb:ueNÑaH. eRcInéf¶ ExqñaMknøgmkeTotllad_ 

k,alexµacnagenaHk¾GENþtRtEstmkdl;RcaMgcYnCa 

eBlenaHPikçúkMelaHmYyGgÁman  kic©ÉNanImYynimnþ 

eTAmat;smuRTRkeLkeXIjk,alexµac k¾erIsykmk 

TukedIm,ICaRbeyaCn_ dl;PikçúsameNrkMelaH TaMg 

Lay  ¬ elakBicarNarbs;mins¥atedIm,Ikm©at;bg;nUv 

teRmk ¦ elakKiteXIjya:genHehIyeTIberIsyk 

mkTukxagkñúgvtþtmál;TukBicarNa rUbkayeyIgrUb 

kayeKdUcEtKñasøab;eTAmins¥at . RKan;EtykmkTuk 

kñúgvtþeBlNaRBHefr³Cam©as;;  ?   enaHtamdanRKb; 
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skmµPaBeBlenaH  PikçúsameNrkñúgvtþTaMgmUlRKan; 

EteXIjk,alexµac EdlRBHefr³elakykmkTukcab; 

epþImeQøaHTas;ETgKña kñúgeBlenaHRBHefr³Gñkyk 

k,alexµacenaHmk k¾eXIjehtukarN_enaHcEmøkEmn 

elak k¾ykeTAdak; kEnøgRsHeKdgTwk ¬KWkMBg;Twk 

rbs;GñkRsúk¦ ykeTAdak;Pøam   RBHefr³GgÁenaHtam 

danehtuenaHeTotGñkRsúkGñkPUmi eQøaHTas;ETgvay 

tb;KñaeTot. RBHefr³GgÁenaH k¾ykeTA kb;ecaleTA 

eRBaHelakyl;fa   RbEhlCak,alexµaccéRg  enH 

ehIyeTIbbgábBaðaminecHcb ;minecHehIydl;mnusS 

pgTaMgBYg eTIbelakseRmccitþykllad_k,alenaH 

kb;ecal. 
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KMnitBicarNa 

       srubesckþImk sUm,IEtkñúgsgÁm   RkúmRKÜsar 

mYy Fatu«Buk b¤mþay CIdUn CItaKYrCaTIeKarB 

dl;kUnecARbúsRsITaMgLayedayGaRs½yKat;    Ca 

mnusSl¥ebIniyay[cMeTAdUcCa RBHsm<úT§Ca m©as;    

sUm,IRBHbrmsarIrikFaturbs;RBHBuT§ k¾enACa cMENk 

tUc²enARKb;cRkvaLTaMgGs;KYr CaTIeKarBénmnusS  

nigeTvtaTaMgLay ehtudUecñHKYr[Gs©arü Nas;. 

mindUcnagbisuNaeT  sUm,Isøab;)at;ehIyk¾KYrCa 

TIPitP½yregÁósénmnusSpgTaMgBYgsUm,IEtq¥wg céRg 

mhacéRgeRBaHGaRs½ynagBUEkjúHjg;hñwgÉg. 

mnusSxøHsUm,Isøab;ehIyk¾céRgeTot 

Gñkmins®gÜmmat;rEmgmanGnþraydl;xøÜn 
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      BaküsmþIebIcg;[GñkNars; KWrs;ebIcg;[søab; 

KWsøab;KYrRby½tñRbEy:g?  kñúgkareRbIBaküsmþIebIGñk 

mins®gÜmeT. éf¶NamYynig manGnþraydl;xøÜn 

eRBaHEtGNþatRklas;min ecHKitdUcCastVGeNIþk 

CaedImGnþrayeRBaHEtmat;. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 eQøaHKñaeRBaHEtman 

ehtu EdlnaM[eQøaH 

enaH KWk,alexµaccéRg 
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ជាវរបវត្ត឵របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ 
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        ឿោកជ្រពះអ្រិយសាវ័ក ៀដលររររង់នឺវ ឯត្រគគ 
គឹ្គីមានភាពជុំនាញខពង់ខពស់  ដឺចកនហងបណ្តារពះអ្រយិ
សាវ័កោុំងអ្ស់ ៀផនក ប់យកស្ាាកជ្រា ១ ានររុ
លក឵ត្ត឵យសកនហង គ្ៈរពះអ្សាត្឵មហាសាវ័ក ជាវិត្ខាង
ឿដូមរបស់ឿោក សឺមាបាមានឧបសគគរារាុំង  ខលះ ៀត្ជាវិត្ត
ចឹឿរោយឿោកត្ស៊ឺឿោយឿសចកតាលស រ ឺត្ាន ជ័យជមនះ 
ឿរូបជ្ជាវរបវត្ត឵ ៀដលគុរឲាយឿរើន ន឵ងឿលូក មកជ្
ឧោ រ្៍ ។ 
         ជាវរបវត្តរ឵បស់ឿោក មានសៀមតងថា ោលៀដលគង់ 
កនហងវត្តឿជត្ពនមហាវហិារ ៀកាបររកឹងសាវត្ថា ដឺចមាន 
ឿរួងរាវឿរលរឹកកនហងអ្ដឋកថាមឿនារថបឺរ្ាថា ៖  
          រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឿោកឿកូត្ឿឡូងកនហង  រត្កឺល 
ររ ម្៍ កនហងរកឹងសាវត្ថា ឿោយមានឿ ្ាះៀដល ាន 
ររុលៀត្ងាុំងកនហង  រគ្ដុំបុងថា      ធនៈោរស឵កាារបស់ 
ឿោក     ោលឿកូត្មកជ្បឹរត្របស់ររ ម្៍      ឿោក 
ានឿរើនសឺរត្ស឵លាបវិជ្ឆា    រប ុំលរធ឵ររ ម្៍ ានដល់ 
វិជ្ឆាេរត្ឿវរ    រ ឺត្ានសឿរមច       ឿររះថាវិជ្ឆាេរត្ឿវរ 
ដឺចជ្វិជ្ឆារប ុំរត្កឺលរបស់ររ ម្៍ កឺនៗៀដល ឿកូត្ 
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មករត្អវឿរើនសឺរត្ សរមាប់ជ្ឿរគួងឧបករ្៍ កនហង 
ោរច឵ញ្ចិមជាវិត្ ឿ ូយវិជ្ឆាឿនះជុយឲាយពុកររ ម្៍ មាន 
ោររស់ឿៅមានក឵ត្ត឵យសដ៏ខពង់ខពស់ ដឺចជ្ មានឳោស 
ចឺលឿៅឿធវូោរ ឿៅកនហងរពះរាជដុំណ្ក់ ជ្អា រាយ 
បឿរងើនស឵សាឝ ជ្អា រាយរបេព្ា កនហងោរឿធវូ ក឵ចច 
មងគលឿផាឝងៗ ោុំងជ្វិជ្ឆាជុយររររង់វ្ណររ ម្៍ ឲាយ 
ានររុលោរឿោត្សរឿសូរ ន឵ងររុលោរ រាប់ អាន 
របស់វ្ណៈដ៏េរៗផងៀដរ ។ 
          បនតមក ោលឿោកចឿរមូនវ័យ ឿ ូយឿោក ាន 
ចឺលមកឧបសមាបោកនហងរពះពឹរធសាសនា ឿររះាន 
សាតាប់ រពះធម៍ឿរសនារបស់ រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ 
ៀដលឿធវូឲាយឿោកសឺមាបាជ្អ្នកមានចុំឿ្ះវិជ្ងា កនហងវិជ្ឆា 
េរត្ឿវរយា ាងលស ៀត្រពមលះបង់វិជ្ឆាេរត្ឿវរឿនាះ ចឺល 
មកបុសកនហងរពះពឹរធសាសនា ឿោយយល់ឿឃូញឿ ត្ឹផល 
ៀដលលសជ្ងលរធ឵របស់ឿោក ។ 
          រាប់អ្ុំពាេថងៀដលឿោកឧបសមាបោមក មានឿ ត្ឹ 
ោរ្៍ៀដលឿធវូឲាយ រពះធ្នៈរត្អវជុបរបរះោរអ្បាបឿករតិ៍ 
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ខា្ាស ោុំងៀដលឿោកម឵នដិងខលអន ឿធវូឲាយឿោក រត្អវឿៅ 
ឿ ្ាះ     ឿោយរកាយនាុំមឹខៀដលម឵នជ្      មងគលឿឡូយ 
ឿររះឿ ត្ឹថា មានរឺបក្រសតាមានាក់មករាកដ ខាង ឿរោយ 
របស់ឿោករឺបក្រសតាឿនាះឿដូរជ្ប់ាម ពាឿរោយជ្ន឵ចចៀត្ 
ឿោកម឵នឿឃូញរឺបរសាតឿនាះឿរ មានៀត្មហាជន ប៉ឹឿណ្្ាះ 
ៀដលឿមូលឿឃូញ ។ 
         រគ្ឿោកចឺលឿៅប឵ ឌ្ារឿៅកនហងរសឹក ឬាម 
ថនល់ ាមរចកលឞកឿផាឝងៗ មនឹសាឝោុំងឡាយាន ត្់ 
ៀចងភ឵ោខារបឿគនដល់ឿោកជ្ពាចុំៀ្ក ខ្ៈរបឿគន 
រាប់ថា បព឵រត្ឿោកមាងាស់ អាហារចុំៀ្កឿនះជ្ 
របស់ឿោកមាងាល់ ចុំៀ្កឿនះជ្របស់ម឵រត្រសាឿោក 
ដឺឿចនះរគប់រគ្ឿៅ ។ 
         ាុំងអ្ុំពារឺបក្រសតាមករាកដ    ឿៅខាងឿរោយឿោក 
ដឺឿ នាះ ឿរូបម ជននាុំគ្នាឿៅឿ ្ាះ របស់ឿោកបៀនថម 
រកាយនាុំមឹខថា កឹ្ឌធ្ន ឬឿោ្ឌធ្ន ៀដលមាន 
ឿសចកតាថា រពះធ្នៈដ៏ោមកឿនាះឯង ។ 
          ឿ ្ាះរបស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ៀដលរបរពិត្តឿៅ 
កនហងឿរួងម឵នលសដឺឿចនះជ្ឿរួងអ្បាបយស ឿោយឿោក ម឵ន 
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ដិងខលអនឿឡូយ មានរុំនងដឺចឿដកលក់ម឵នដិងខលអន អ្ងគហយ 
ៀពនៀភននឿមូលម឵នឿឃូញ ៀត្រត្អវររុលផលាបកនហង ឿរួង 
ឿនាះ ។ ដឺឿចនះ ឿបូនងិព឵ រណ្ដល់ឿ ត្ឹផលឿផាឝងៗ 
ឿោយៀភនកសាច់ ន឵ងបញ្ញារបស់បឹថឹជជនឿនាះ សមលិងឿមូល 
ឬដិងអ្វាានម឵នឿរៅរជះមានោរយល់ខឹសផទហយគ្នា ឿរបូ 
ោរោត្់ស្ាានខលះ ឿោសឿនះឿោសឿនាះខលះ ឿោសអ្នក 
ដេរខលះ ឿោសភឹមមដឋឿរវាខលះ យា ាងឿនះជ្ឿដូម ៀត្ម឵ន 
រពមឿឃូញឿោសខលអន ឬ ាបកមមរបស់ខលអនឯងឿឡូយ 
ឿររះដឺឿ នាះ ឿរូបព឵ រណ្ឿ ត្ឹផលឿផាឝងៗ របឆាុំង 
និងអ្រិយៈៗ ឿោកឿរបូៀភនកបញ្ញាៀដលអ្ស់ក឵ឿលសឿ ូយ 
កនហងោរឿឃូញឿោសអ្នកដេរឿ ូយ ឿោកក៏ម឵នឿពញ 
ច឵ត្តនិងឿធវូ ជ្ដុំបឺងឿោករត្អវឿមូលរត្ង់ខលអន របស់ឿោក 
ជ្មឹន ោរឿមូលរបស់ឿោកក៏ឿមូលរត្ង់កមម គីោរឿធវូថា 
ផលឿនាះមកអ្ុំពាបឹញ្ដកមម ឬាបកមម ឿោកម឵នរត្អវ 
អាក់អ្ន់ច឵ត្តនិងឿោសណ្មុយ គ្្ានឿ ត្ឹផលឿនាះឿរ ។ 
          ឿគ្លោរ្៍ ព឵ រណ្ឿរួងកមម ាមៀដល 
រពះអ្រិយៈោុំងឡាយ មានរពះពឹរធជ្មាងាស់ជ្ឿដូម ររង់ 
សៀមតងរឹកជ្ត្ុយា ាង គី ៖ 
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           ព឵ រណ្ អ្ត្ាត្កមម    គីោរឿធវូ ៀដលកនលង មក 
ឿ ូយ ១ ព឵ រណ្ បចចហបាបននកមម គីោរព឵ រណ្កនហង 
ខ្ៈៀដលរស់ឿៅឿនះ១ ថា ឿយូងឿធវូ លស ឬអារកក់ អ្វាខលះ 
ឿោយាុំងខលអនរឹក កនហងយឹត្ត឵ធម៍ដឺចអ្នកព឵ភាកាាោត្់កតា 
ឿោយយឹត្ត឵ធម៍ ។ 
          ជាវរបវត្ត឵កនហងអ្ត្ាត្ជ្ត្឵ របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ 
មានឿរលរឹកកនហងអ្ដឋកថាគមពារធមមបរ េនកឹ្ឌវគគ កនហង 
ឿរួងរពះកឹ្ឌនឿត្ថរ   ន឵ងកនហង អ្ដឋកថា មឿនារថបឺរ្ា 
មានឿសចកតាថា ៖ 
         រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ៀដលរបរពិត្តឿៅកនហងផលឡវវិនាស 
ាត្់បង់យស ដល់ឿ ្ាះ ៀដលមានន័យម឵នលស មកនាុំ 
មឹខឿ ្ាះឿនាះ ឿ ត្ឹឿនះ បណ្តាលមកអ្ុំពាអ្ត្ាត្ៈ ៀដល 
ឿោកធ្្ាប់ឿធវូាបកមមរឹក ឿពលៀដល ឿោកឿកូត្ ជ្ 
ភឹមមដឋឿរវា  គីឿរវាៀដលឿៅឿលូៀផនដា ( ចុំៀ្ក 
កនហងអ្ដឋកថាធមមបរឿរលថា ជ្ឿរវាឿៅ កនហងសាថាន 
ាវត្ត឵ងាឝ ) កនហងពឹរធសាសនាេនរពះពឹរធកសាឝបៈឿនាះ ។ 
           កនហងរគ្ឿនាះមានភ឵កខហ ២ រឺប ជ្សម្ាាញ់និង គ្នាជ្ 
អ្នកមានោរសោញ់រាប់អានគ្នាជ្យា ាងេរកឿលង ដឺច 
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ឿចញមកអ្ុំពាគភ៌មាាជ្មុយគ្នាេថងមុយឿោកោុំង ២ 
បបុលគ្នាឿចញអ្ុំរាសរមាក ឿដូមាបាឿៅឿធវូឧឿាសថកមម 
ៀដលជ្ក឵ចចវត្ត ភ឵កខហរគប់និងរត្អវឿធវូាមពឹរធបាបញ្ដត្ត឵ ៀដល 
មានកុំ្ត្់របរពិត្តាមរពះពឹរធ ១ រពះអ្ងគៗ ាមោល 
ម឵នដឺចគ្នា ។ 
          ឿបូជ្ោលរបស់រពះសម្ាាសមពហរធ ជ្អ្នកមាន 
រពះជននៀវងៗ ោរឿធវឧូឿាសថកមមឿនាះ អាចនិងមាន 
កុំ្ត្់ ៦ ឆានាុំឿរូបមានមតង ឬោបចឹះមក ១ ឆានាុំមតង ឬ 
៦ៀខមតង កនហងោលរបស់រពះសម្ៈឿគ្ត្មឿនះ កុំ្ត្់ 
១៥ េថងមតង គីឿធវូរាល់កនលះៀខ ។ ោរឿធវូឧឿាសថ ជ្ 
ោររបជឹុំរពមឿរពើងគ្នាេនរពះភ឵កខហសងាឃ ឿដូមាបាសាតាប់ាត្឵ 
ឿមាកខ គីរពះវិន័យៀដលជ្ោរហាមរបស់រពះពឹរធ ឿដូមាបា 
កុំ្ត្់ឿមូលោររបរពិត្ត឵បដ឵បត្ត឵ថា រត្អវឬខឹសយា ាងណ្ 
ឿ ូយានសងេត្់សងេ឵នអ្នកខឹស ឲាយមានសភាពឿសមូ គ្នា 
កនហងផលឡវបដ឵បត្ត឵រពះវិន័យ ។ 
           ឧឿាសថកមម កនហងសាសនារបស់ រពះពឹរធកសាឝបៈ 
ជ្មាងាស់ ៦ ៀខ ឿរូបនិងមានឿឡូងមតង ។ខ្ៈឿពល 
ៀដលភ឵កខហ ២ រឺបកុំពងឹនាុំគ្នាឿដូរមកាមផលឡវ ឿឆា្ាះ ឿៅ 
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ោន់ឿរាងឧឿាសថ មានក឵រិយាអាោរៈសៀមតងឲាយ ឿឃូញ 
យា ាងរបច័កាឝចាាស់ថា ឿោកមានឿសចកតាសឹខ ឿររះមាន 
ោររាប់អានមានោរយល់ច឵ត្តគ្នាលស ។ 
          ភឹមមឿរវាានឿឃូញសភាព ជ្ម឵ត្តរបស់ភ឵កខហោុំង 
២ រឺប ឿ ូយគ឵ត្ថាភក឵ខហ ២ រឺបឿនះ មានឿសចកតា ឿពញ 
ច឵ត្តគ្នាយា ាងេរកៀលងណ្ស់រសោញ់គ្នាណ្ស់ ឿយូង 
និងឿធវូដឺចឿមតច ន៎ ឿរូបនិងឿធវូឲាយឿោកោុំង ២ ឿនះ ៀបក 
ាក់ពាគ្នា ឿយូងនិងឿធវូានសឿរមចឬឿរ ឿរោយពាគ឵ត្ 
ដឺឿចនះឿ ូយក៏ពាាយាមរក ឳោសឿធវូោររុំោយ នឺវម឵ត្ត 
ភាពរបស់ឿោកោុំង ២ រឺបឿនាះឲាយាន ។ 
         ោរៀដលភឹមមដឋឿរវាអ្ងគឿនះគ឵ត្និងពាាយាម រង់ 
 ុំរម្ាាយម឵ត្តភាពរបស់ភ឵កខហោុំង ២ រឺបឿនាះ ឿនះជ្ ោរ 
គ឵ត្ឿធវូរបស់បឹគគលរលព឵ត្ៗ ។ ោររង់ ុំឳោស របស់ 
ភឹមមដឋឿរវាានមកដល់ឿពល ៀដលភ឵កខហមុយរឺបឿផញូចាវរ 
រឹកនិងភ឵កខហ ១ រឺបឿរើត្ៀដលជ្សម្ាាញ់ រាប់ឲាយ ុំ បនត឵ច 
ឿរើត្ឿ ូយក៏ឿឆើងឿចញឿៅបឿនាទាបង់ឧ ងារៈ ។ 
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          ឯភឹមមដឋឿរវា ក៏ៀកលងខលអនជ្ក្រសតាៀដលមាន រឺបសាអាត្ 
ឿដូរាមពាខាងឿរោយរបស់រពះឿថរៈ កនហងឿពលៀដល 
រពះឿថរៈ    ានបឿនាទាបង់ឧ ងារៈបសាាវៈឿរសចឿ ូយឿដូរ 
ឿចញមកអ្ុំពាគឹមពឿឈូ ។ 
           ភឹមមដឋឿរវាានឿដូរពាឿរោយរពះឿថរៈមក ម឵ន
ៀមនឿដូររពឿងូយៗឿរ ៀត្ានសៀមតងអាកបាបក឵រិយាដឺច
ជ្ ានរុមអ្សរធមមជ្មុយរពះឿថរៈឿ ូយ គីឿធវូឬករ
ជ្រោស់សក់ ឿសលៀកដ្តប់សុំពត្់ ឿាសខនង ដឺច
ជ្របឡាក់ធឺលា ឿ ូយឿចញឿៅឈរពាខាងឿរោយ លមម
ឿមូលឿឃូញថា ភ឵កខហៀដលឈររង់ ុំ ឿៅខាងឿរៅាន
ឿឃូញខលអនឿ ូយ ឿរូបានឿដូរឿចញឿៅ ។ ភ឵កខហៀដល
ឈររង់ ុំ ឿឃូញអាកបាបក឵រិយារបស់ភឹមមដឋឿរវាគ឵ត្ថា
ជ្ឿរួងព឵ត្ ឿកូត្ឿសចកតាអាក់អ្ន់ច឵ត្តថា ឳ ន៎ ឿសចកតា
រសោញ់របស់ឿយូងៀដល មានចុំឿរះភ឵កខហឿនះមកជ្យឺរ 
ៀត្ជ្ោររសោញ់គ្្ានន័យ ឿបូដិងពាដុំបឺងថានិងជ្ភ឵កខហ
ដឺឿចនះ ឿយូងនិងម឵នឿធវូឿសចកតាសន឵ត្សានាលឿឡូយ លឹះរពះ
ឿថរៈជ្សម្ាាញ់មកដល់ឿ ូយឿរូបន឵យាយថា ឿោកចឺរ
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ោន់យកចាវររបស់ឿោកឿៅ ខញហុំម឵នឿៅរុមផលឡវជ្មុយនិង
ឿោកឿរើងឿរខញហុំយល់ថាសាលរបស់ឿោកោច់ឿ ូយ ។ 
         រពះឿថរៈៀដលឿដរូឿចញមកពាគឹមពឿឈូ ឿរល
បដ឵ឿសធឿោយោរជ្ក់ោក់ថា ឿរ សាលរបស់ខញហុំម឵ន
ោច់ឿរ ខញហុំម឵នានឿធវូអ្វាខឹសឿរ  ។ ភ឵កខហៀដលឈររង់ ុំ 
ឿរលអ្ះអាងាមៀដលានឿឃូញថា ឿោកន឵យាយ
ថាម឵នានឿធវូអ្វាខឹសដឺចឿមតច ខញហុំឈរឿៅរាឿនះ ាន
ឿឃូញរសារកមឹុំមានាក់ឿដូាមឿរោយឿោកឿចញមក ាន
ឿធវូអាកបាបក឵រិយាយា ាងឿនះៗ អ្មាាញ់ម឵ញឿនះឯង ៀត្
ឿោកបដ឵ឿសធថា សាលរបស់ឿោកម឵នានោច់ ដឺច
ឿមតច ។ 
         រពះឿថរៈជ្អ្នកម឵នានឿធវូខឹស ៀត្រត្អវោ្ាយជ្
មនឹសាឝខឹស     ឿោយម឵នដិងខលអន     សាតាប់ភក឵ខហជ្សម្ាាញ់    
ន឵យាយអារកក់ដឺឿចនះ មានសភាពដឺចរនទះាញ់រត្អវ
កាាល ានឿរលអ្ះអាងថា សឺមឿោកកឹុំន឵យាយមឺល
បង្កាច់ឿធវូឲាយខញហុំវិនាសឿឡូយ ឿរួងអារកក់ដឺឿចនះខញហុំម឵នាន
ឿធវូព឵ត្ៀមន ។ 
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        ភ឵កខហៀដលឈរ     រង់ ុំន឵យាយសងេត្់     សនេ឵នយា ាង 
ធងន់ថា ៖ 
         ឿោកកឹុំបដ឵ឿសធឿឡូយ ខញហុំានឿឃូញផ្ទាល់ៀភនក
របស់ខញហុំ    ខញហុំនិងឿជួឿោកឿមតចាន ឿររះឿោកន឵យាយ
ឿោយោររឹកច឵ត្ត អារស័យោរឿមូលឿឃូញយា ាងចាាស់ 
ឿរលឿ ូយឿរូបឿដូរៀចកផលឡវ ពារពះឿថរៈជ្សម្ាាញ់ឿៅ 
ោរោក់រងគ្នា ៀដលមានចុំឿរះគ្នាមកអ្ស់ោលដ៏យឺរ
ឆានាុំរត្អវអ្ស់រត្ិមឿនះគុរឲាយសាតាយេរកៀលង ៀដលរត្អវមក
ៀបកគ្នាឿោយឿរួងៀដលម឵នព឵ត្ ។ 
        មាា ាងឿរើងោរយល់ខឹស ជ្បញ្ហាៀដលគុរឲាយខ្ាាច
ណ្ស់ សមគុរនិងានសាតាប់ឿសចកតាព឵ត្ ឬព឵ឿសាត្រក
ឿ ត្ឹផលឲាយរាកដចាាស់ មឹននិងោក់ច឵ត្តឿជួឿបូម឵ន
ដឺឿ នាះឿរនិងភា្ាត្់ឿសនៀត្    ពុកអ្នកញហះញង់ឲាយ    ៀបកាក់ 
បឹករឹកឲាយឿលចឮមានឳោស    ឿយូងនិងរត្អវឿៅតារោយជ្
ខាងឿរោយ ។ 
        ោលភ឵កខហោុំងពាររបឺ ឿធវូដុំឿ្ូរឿៅ ដលឿ់រាង
ឧឿាសថឿ ូយ ភ឵កខហៀដលឿឃូញថា រពះឿថរៈៀដលជ្
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សម្ាាញ់េនភ឵កខហចឹងឿ រ ានរាប់ដល់ភ឵កខហោុំងឡាយថា 
ខញហុំនិងម឵នឿធវូឧឿាសថរុមជ្មុយភ឵កខហរឺបឿនះឿរ ។ 
          រពះឿថរៈៀដលមន឵ខឹស រាប់រពះភ឵កខហោុំងឡាយថា 
សភាពោងពរពឹសពរល ៀដលមានព្៌ឿ្្ារត្ិម
ប៉ឹនរគ្ប់លង ម឵នមានកនហងសាលរបស់ខញហុំឿឡូយ សាលរបស់ខញហុំ
ម឵នមានមនទ឵លសឺមាបាៀត្មនត឵ច ។ 
           ភ឵កខហៀដលជ្សម្ាាញ់ ជ្អ្នកឿ ររាប់ថា ឿរួង
ឿនះខញហុំានដិង ានឿឃូញឿោយផ្ទាល់ ម឵នៀមនសាតាប់
អ្នកដេររាប់ ឬៀកលងឿធវូាបឿរ ឿោកន឵យាយឿ ូយ 
ឿរូបឿចញឿៅឈរឿៅខាងឿរៅឿរាងឧឿាសថ ។ 
          ឿ ត្ឹោរ្៍ៀដលភឹមមដឋឿរវា ានឿធវូឿឡូងជ្
ឿរួងត្ឺច នាុំឲាយោ្ាយជ្ឿរួងធុំ ឿធវូឿសចកតាឿៅតារកហាយ
ឲាយឿកូត្ឿឡូងដល់ពុកភ឵កខហសងាឃ ៀដលមករុមឿធវូឧឿាសថ
កនហងរគ្ឿនះ រ ឺត្ម឵នរពមឿធវូឧឿាសថរុមគ្នា ជ្មុយ
រពះឿថរៈឿនាះ  ។ 
          ភឹមមដឋឿរវាគ឵ត្ដល់អ្ុំឿពូរបស់ខលអនថា ឿយូងឿធវូកមម
ឿនះជ្ាបកមមដ៏ធងន់ណ្ស់ រោុំសភាពឿរៅរកហាយ
េនាបកមមម឵នាន ឿរូបរត្អវៀកលងជ្ឧបសក ស់មានាក់ 
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ចឺលឿៅរកឿ ូយសុរភ឵កខហឿនាះថា ឿ ត្ឹអ្វាឿរូបឿោក
មាងាស់មកឈរឿៅកៀនលងឿនះ ។ 
          ភ឵កខហៀដលឿឃូញកុំ ឹស របស់រពះឿថរៈ ឿឆលូយនិង
ឿរវាឿនាះថា មានាលឧាសក ឿររះថាកនហងឿរាង
ឧឿាសថឿនះ មានភ឵កខហដ៏ោមក ១ រឺបឿៅអាា្ាម឵នរត្អវ
ោរនិងឿធវូឧឿាសថ រឺមជ្មុយភ឵កខហដ៏ោមកឿនាះ ឿរូប
ឿចើសឿចញមកឈរឿៅខាងឿរៅ ។ 
           ភឹមមដឋឿរវាឿនាះ ឿរូបរាប់ឿរួងរា ាវអ្ុំពាខាងឿដូម
ឲាយសាតាប់ថា បព឵រត្ឿោកដ៏ចឿរមូន សឺមឿោកកឹុំថា
រពះឿថរៈយា ាងឿនះឿឡូយ រពះឿថរៈឿនាះឿោកជ្អ្នក
មានសាលបរិសឹរធយា ាងព឵ត្រាកដ ចុំៀ្កក្រសតាៀដល
ឿោកានឿឃូញឿដូរាមពាឿរោយរពះឿថរៈ ឿចញមក
ពាគឹមពឿឈូកនហងេថងកនលងមកឿ ូយឿនាះ ម឵នៀមនអ្នកដេរ 
គីខញហុំឿនាះឯងឿោកមាងាស់ ឿធវូឿដូបាបានិងសាកលាបងភាពជ្
សម្ាាញ់របស់ពុកឿោកោុំង ២ ឿមូលថា និងមានម឵ត្ត
ភាពមាុំោុំយា ាងណ្ ឥឡឡវ ខញហុំានឿឃូញសភាពជ្លជជា 
គីជ្អ្នកមានោរខា្ាស ន឵ង គីជ្អ្នកម឵នមានោរខា្ាស 
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របស់ឿោកោុំង២ឿនះឿោយព឵ត្រាកដ ខញហុំានឿធវូាប
កមមដ៏ធងន់ឿរចូនមកឿ ូយ ។ 
          ភ឵កខហអ្នកឿ រ សាតាប់រកាយរបស់ឧាសកៀបលងមក
ពាភឹមមដឋឿរវាឿ ូយនិកគ឵ត្ ប់អារមម្៍ ឿរូសុរថា ៖ 
           ឿោកជ្អ្វា ឧាសក ? 
          ភឹមមដឋឿរវាឿឆលយូថា បព឵រត្ឿោកដ៏ចឿរមូន ខញហុំ
ជ្ឿរវា ឿពលភឹមមដឋឿរវាឿឆលូយឿ ូយ ឿរូបរោបបងគុំ
ាោរបស់ភ឵កខហឿនាះ រពមោុំងឿរលខមាឿោស សឺម
ឿោកអ្ត្់ឿោសដល់ខញហុំផង ាបកមមឿនះ រពះឿថរៈឿោក
ម឵នានរជ្បឿរួងរា ាវោុំងឿនាះ សឺមាបារត្ិមៀត្បនត឵ច សឺម
ឿោកឿៅកនហងឿរាងឧឿាសថ រុមឿធវូឧឿាសថកមមជ្
មុយរពះឿថរៈឿនាះចឹះ ។ 
        លឹះភឹមមដឋឿរវាអ្ងវរ   ឲាយភ឵កខហអ្នកយល់ខឹសរត្ឡប់
ជ្គ឵ត្រត្អវ និងសឺមខមាឿោសឿ ូយ ឿរូឿហាះឿឡូង
ឿៅោន់អាោស ឿ ូយឿរលថា បព឵រត្ឿោក
ោុំងឡាយដ៏ចឿរមូន ោរវិនាសសាលរបស់រពះឿថរៈឿនះ
ម឵នមានឿឡូយ ឿរួងអារកក់ ៀដលឿកូត្ឿឡូងជ្បុំ្ង
របស់ខញហុំ ឿដូមាបានិងសាកលាបងឿមូលប៉ឹឿណ្្ាះ កុំ ឹសឿនាះ
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ជ្របស់ខញហុំ សឺមឿោកមាងាស់ោុំងឡាយចឺរឿធវូឧឿាសថ
កមមរុមគ្នាចឹះ ។ 
           ភ឵កខហអ្នកឿ រ ឿឃូញភឹមមដឋឿរវាឈរឿរលឿៅ
ឿលូអាោសដឺឿ នាះឿរូបឿជួ ានរុមឿធវឧូឿាសថជ្
មុយរពះឿថរឿនាះ ៀត្ថាឿមរត្ាច឵ត្តម឵នានគ឵ត្បឿង្អាន ឬ
សន឵រធសានាលដឺចោលមឹន ឿ ត្ឹផលដឺឿចនះគង់និងដឺច ន
ាយ នសមលៀដលៀបកឿ ូយ និងយកមកត្គ្នាសាជ្ថមា 
វាក៏ម឵នជ្ប់ដឺចមឹន គង់និងឿឃូញសានាមឿរបះរសាុំ គីអាច
ឿមូលមឹខគ្នាានៀត្ច឵ត្តម឵នសឺវសន឵រធសានាល ។ 
           ឿរួងោុំងអ្ស់ឿនះ    ជ្ាបកមមខាងឿដូម    របស់
រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ មុយជ្ត្឵ៀដលានឿកូត្ជ្ភឹមមដឋ
ឿរវា ឿ ូយឿធវូាបកមមរឹក ។ 
            រពះឿថរៈោុំង ២ រឺប ោលឿៅមានាុំអាយឹសង្ខារ
រ ឺត្ដល់រាបុំផឹត្េនជាវិត្ រពះឿថរៈៀដលរត្អវឿ រោក់
ឿោសានចឿរមូនវិបសាឝនារ ឺត្ានសឿរមចធម៍វិឿសស
ជ្រពះអ្រ នត ឿ ូយរំលត្់ខនធចឺលោន់បរិន឵រវាន ។ 
           ចុំៀ្ករពះឿថរៈៀដលឿ រ  ម឵នមានឿរួងសៀមតង 
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រឹក ៀត្ឿោយអ្ុំណ្ចេនបឹ្ាយកឹសលៀដលសាងរឹក 
សឺមាបាឿៅម឵នោន់ានសឿរមចមគគផលណ្មុយ យា ាង
ត្឵ចនិងរត្អវមានសឹគត្឵ឿរវឿោកជ្ខាងមឹខ ។ 
           ចុំៀ្កភឹមមដឋឿរវាចឹត្឵អ្ុំពាភពឿនាះ ានឿៅ
ឿកូត្កនហងអ្វចានរក កប់កនហងឿភលូង រ ឺត្អ្ស ់ ១ ពឹរធនតរ         
( មុយចឿន្ាាះរពះពឹរធ ) ។ 
           លឹះមកដល់សម័យពឹរធោល របស់រពះបរមរគអ
េនឿយូងោុំងឡាយឿនះ ភឹមមដឋឿរវាៀដលឿៅឿឆះឿៅ
កនហងនរក ានមកឿកតូ្កនហងរត្កឺលររ ម្៍ កនហងរកឹង
សាវត្ថាមានឿ ្ាះថា ធ្នៈឿនាះ ឿ ូយឿពលចឿរមូនវ័យ
ធុំឿឡូងានមកបុសកនហងរពះពឹរធសាសនា ។ 
          ប់អ្ុំពាេថងៀដលឿោកបុសឿ ូយ មានរឺបក្រសតាមក
ឿៅខាងឿរោយឿោក រ ឺត្ឿធវូឲាយមានមហាជនឿៅ
ឿ ្ាះឿោកថាកឹ្ឌធ្ន ជ្ឿដូមជ្ឿ ត្ឹេនោរាត្់
បង់ោររាប់អាន ។ 
          ឿរៅពាមហាជន ន឵យាយពាមាត្់  មុយឿៅមាត្់មុយ 
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ឿ ូយភ឵កខហោុំងឡាយាន     ឿឃូញរពះកឹ្ ឌធ្នមានក្រសតា 
ឿដូរាមឿៅខាងឿរោយ ឿពលរាច់ចរប឵្ឌាត្ ឿរូប
នាុំឿរួង     ឿនះឿៅរាប់      ឿោកអ្នាថប឵ ឌ្឵កឿសដឋាថា 
ឿោកឿសដឋា សឺមឿោកឿដញភ឵កខហររឹសតសាលឿនះ ឿចញពា
វិហាររបស់ឿោក ឿដមូាបាោរររកឹុំឲាយឿកូត្ឿសចកតាវិនាស 
ដល់ភ឵កខហអ្នករបរពិត្តលស បដ឵បត្ត឵របេពោុំងឡាយ ឿររះ
អារស័យ រពះកឹ្ាធ្នឿនះ ដឺចជ្ោររោស់ឿភលូង
បក្រញ្ងាសខាយល់ ។ 
           ឿោកអ្នាថប឵ ឌ្កឿសដឋាសុរថារពះមានរពះភាគ
ម឵នានរបថាប់ឿៅកនហងវិហារឿរឬ ។ ភ឵កខហោុំងឡាយឿឆលូយ
ថា ចឿរមូនពរឿោកឿសដឋា រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់
របថាប់ឿៅកនហងរពះវិហារ ។ 
           ឿោកអ្នាថប឵ ឌ្឵កឿសដឋាឿរលថា បព឵រត្ឿោក
មាងាស់ ឿបូរពះមានរពះភាគរបថាប់ ឿៅកនហងរពះវិហារ 
រពះអ្ងគគង់និងរជ្បឿរួងឿនះយា ាងចាាស់រឹកជ្ធឹរៈរបស់
រពះអ្ងគចឹះ ឿោយឿោកឿសដឋាឿរបូវិធាន឵យាយឿោះរសាយ
ឿដូមាបានិងម឵នររុលខឹសរត្អវ ។ 
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           ភ឵កខហោុំងឡាយ ោលឿឃូញឿោកឿសដឋាម឵នាន
ចឺលរុមេដជ្មុយឿរូបនាុំគ្នា ឿៅរកឧាស឵ោរវិសាខា 
ឿ ូយន឵យាយឿរួងរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរៈឲាយសាតាប់ បុំ្ង
និងឲាយជុយឿដញ      រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ    ឿចញអ្ុំពាវត្តឿៅ 
ឧាស឵ោរវិសាខាាន      ឿឆលូយត្បដល់ភ឵កខហោុំង    ឿនាះ 
ដឺចៀដលឿោកអ្នាថប឵ ឌ្឵កឿសដឋាៀដរ ។ 
           ភ឵កខហោុំងឡាយ ោលអ្នាថប឵ ឌ្឵កឿសដឋា ន឵ង
ឧាស឵ោវិសាខាម឵នរពមឿធវូាមរកាយអ្ងវរ ឿរូបនាុំ
គ្នាឿៅរាប់ឿរួងឿនាះ ដល់រពះារឿោសលថាមហា
បព឵រត្ មានភ឵កខហអ្នកររឹសតសាល ១ រឺបឿ ្ាះថា កឹ្ឌធ្ន 
នាុំរសាមានាក់រាច់ឿៅ ឿធវូឲាយឿកូត្ឿសចកតាវនិាសដល់ភ឵កខហ
ោុំងឡាយ សឺមមហាបព឵រត្ររង់បឿ្តញឲាយឿចញអ្ុំពា
ៀដលឿនះចឹះ ។ 
           រពះារឿោសលររង់រាស់សុរថា រពះកឹ ឌ្ធ្ន
ឿនាះឿៅរាណ្ ? 
           ភ឵កខហោុំងឡាយរឺលថា មហាបព឵រត្ រពះកឹ្ឌធ្ន
សានាក់ឿៅឯវិហាររពះរាជ្រាស់សុរឿដូមាបាឲាយរាកដចាាស់ 
ឿោកសានាក់ឿៅកនហងកឹដ឵ណ្? 
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            ភ឵កខហោុំងឡាយរឺលថា មហាបព឵រត្ កឹ្ឌធ្ន 
សានាក់ឿៅឯអាសនៈជុរឯឿណ្ះ ! 
           ោលររង់រជ្ប    ដល់រាសានាក់របស់រពះកឹ្ឌធ្ន 
ឿត្ថរឿ ូយ ឿរូបររង់រាស់ថា ឿបូយា ាងឿនាះ សឺមឿោក 
ោុំងឡាយរត្ឡប់ឿៅចឹះ ឿ ូយឿោមនិង ឿៅ ប់ភ឵កខហ 
ឿនាះឿោយខលអនឯង ។ 
          លឹះដល់ឿពលោឃាច រពះរាជ្ឿសតចឿៅោន់វិហារ 
រពមឿោយពុករាជបឹរស ឿពលឿសតចឿៅដល់ ឿរូបឲាយពុក 
រាជបឹរសឿឡាមព័រធឿសនាសនៈ របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ 
រឹក ចុំៀ្ករពះអ្ងគឿសតចៀបររពះភក្រកត ឿឆា្ាះឿៅោន់រា 
ឿៅរបស់រពះកឹ ឌ្ធ្នឿត្ថរ ។ 
          ចុំៀ្ករពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ានឮសឿមលងអ្៊ឺរអ្រ 
កឿរកូករំឿពូកកនហងបរិឿវ្កឹដ឵របស់ឿោកៗ ក៏ឿចញពា 
កឹដ឵ឿៅឈរឿមូលឿៅយ៉ខាងមឹខ ។ រពះរាជ្រត្មក 
រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ   ររង់ឿឃូញរសាឈរឿៅ    ខាងឿរោយ 
រពះឿថរៈៗ  ោលឿឃូញរពះរាជ្ឿសតចមក   ឿរូចឺលឿៅ 
អ្ងគហយកនហងកឹដ឵ ។ 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  73 

 

            រពះរាជ្របោប់យាងឿឡូងឿលូកឹដ឵ ឿោយម឵ន 
ានររង់នមសាការរពះឿថរៈៀត្ ម឵នររង់ឿឃូញរសាឿនាះឿរូប 
រពះអ្ងគរត្ឿមូលាមចឿនា្ាះោវារ  និងឿរោមៀរគក៏ម឵ន 
ឿឃូញឿរូបរាស់សុរថា ឿពលអ្មាាញ់ម឵ញឿនះឿោម 
ានឿឃូញក្រសតាមានាក់ឈរឿៅកនហង រាឿនះឥឡឡវឿនះឿគឿៅ 
ណ្ឿ ូយ 
           រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរឿឆលូយថា មហាបព឵រត្ អាា្ា 
ភាពម឵នឿឃូញ ឿោះបារពះរាជ្រាស់សុរដៀដលឿរើត្ថា 
ឿោមានឿឃូញឿៅខាង ឿរោយឿោកឿពលអ្មាាញ់ 
ម឵ញ ឿោកឿៅៀត្ឿឆលូយថា អាា្ាភាពម឵នឿឃូញឿបូ 
រពះរាជ្ររង់គ឵ត្សញ្ជិងថា ឿនះមានឿ ត្ឹយា ាងណ្ ន៎ 
ឿ ូយរាស់ថា សឺមឿោកឿចញពារាឿនះឿៅ ឈររត្ង់ 
យ៉មឹចមតងឿរើត្ចឹះ ឿពលរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឿចញឿៅ 
ឈរឯយ៉មឹខ ាមៀដលរពះរាជ្រាស់ន឵មនត ក្រសតាៀដល 
ានរត្ឡប់មកឈរឿៅខាងឿរោយរបស់ឿោកឿរើត្ ។ 
          រពះរាជ្រត្ឿឃូញឿ ូយ ក៏ឿសតចឿឡូងឿលូកឹដ឵ឿរើត្ 
រពះកឹ្ឌធ្នដិងថារពះរាជ្ឿសតចឿឡូងមកឿលូកឹដ឵ ឿរូប 
ចឺលឿៅអ្ងគហយកនហងកឹដ឵ រពះរាជ្ានររង់ព឵ន឵ត្ាយ ឿមូល 
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រគប់រចករគប់កៀនលងកនហងកឹដ឵ឿនាះ ក៏ររង់ម឵នជុបក្រសតាឿនាះ 
ឿរូបរាស់សុរថា ក្រសតាឿនាះឿៅរាណ្ ។ 
          រពះឿថរៈរឺលឿឆលូយថា មហាបព឵រត្ អាា្ាភាពម឵ន 
ឿឃូញព឵ត្ៀមន រពះរាជ្មានរពះរាជបុំ្ង ន឵ងររង់ 
រជ្បឿសចកតារបស់រពះឿថរៈ ឿរូបរាស់ថា ៖  
           រពះកឹ្ឌធ្នន឵មនតរាប់ចឹះ ឿពលអ្មាាញ់ម឵ញ 
ឿោមានឿឃូញ មានក្រសតាមកឈរឿៅខាងឿរោយ របស់ 
ឿោក ។ 
          រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរថាវាយរពះពររឺលថា មហាបព឵រត្ 
ម឵នៀមនៀត្មហាបព឵រត្ប៉ឹឿណ្្ាះឿរ ៀដលររង់ឿឃូញ ក្រសតា 
មករាកដឿៅខាងឿរោយរបស់អាា្ា សឺមាបាៀត្មហាជន 
ក៏ឿៅលថា មានក្រសតាឿដូរាម ខាងឿរោយរបស់អាា្ា 
ភាពៀត្អាា្ាភាពម឵នៀដលឿឃូញឿឡូយ ។ 
           ជាវរបវត្តរបស់រពះកឹ ឌ្ធ្នឿត្ថរ កនហងអ្ដឋកថាគមពារ 
រពះធមមបរ េនរ្ឌវគគ ានឿរលត្ឿៅឿរើង មាន 
ឿសចកតាថា ៖ 
          រពះរាជ្ររង់យល់ថា ក្រសតាៀដលសមលិងឿឃូញ គង់ 
និងជ្រឺបក្រសតា ឿដូមាបារត្អវោរនិងររង់ព឵ឿសាធឲាយររង់ រជ្ប 
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រាកដចាាស់ ឿរូបរាស់គ្ថា សឺមឿោកចឹះ ពាកឹដ឵ 
ឿនះឿរើត្ ឿពលរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ចឹះអ្ុំពាកឹដ឵ឿៅ ឈរ 
ឿៅខាងមឹខកឹដ឵ រពះរាជ្ក៏ានររង់ឿឃូញក្រសតា មកឈរ 
ឿៅខាងឿរោយរពះឿថរៈឿរើងឿរូបឿសតចឿឡូងឿលូកឹដ឵ ៀត្ 
ម឵នានររង់ឿឃូញក្រសតាឿនាះឿរ ឿរូបរាស់សុរ រពះកឹ្ឌ 
ធ្នឿត្ថរឿរើត្ ឿពលររង់សាតាប់រកាយឿឆលូយថា ម឵នឿឃូញ 
ព឵ត្រាកដ ក៏ររង់រាកដចាាស់កនហងរពះរ័យថា ក្រសតាៀដល 
ឿឃូញឿនាះរត្អវជ្រឺប ក្រសតាឿោយអ្ុំណ្ចាបកមមយា ាង 
ណ្មុយជ្ព឵ត្រាកដ ានរាស់ន឵មនត រពះកឹ្ឌធ្ន 
ឿត្ថរថា ឿពលមានក្រសតាជ្ឿរគួងឿ្ មងដឺឿចនះ ឿដូរាម 
ឿៅខាងឿរោយឿោក និងម឵នមានអ្នកោក់ារឿោក 
សឺមឿោកឿៅរពះរាជវាុំងរបស់ឿោមៗ និងរុំនបប រមឹង 
ឿោកឿោយបចច័យ ៤ រគ្រាស់ដឺឿចនះឿ ូយ ឿរូបឿសតច 
យាងរត្ឡប់ឿៅរពះរាជវាុំងរបស់រពះអ្ងគវិញ ។ 
            ភ឵កខហោុំងឡាយជ្អ្នកឿ រ ម឵នឿពញច឵ត្តកនហងោរ 
ឿធវូរបស់រពះរាជ្ៀដលាន រាស់ន឵មនតរពះកឹ្ឌធ្ន 
ឿត្ថរ ឲាយឿៅររឺលប឵្ឌាត្កនហងរពះរាជវាុំង ជ្ោរខឹស 
បុំ្ង របស់ភ឵កខហអ្នកឿ រោុំងឿនាះៗ ក៏នាុំគ្នាត្឵ះឿដើល 
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រពះរាជ្ថា ចឺរឿមូលរឿងវូររពះរាជ្ដ៏ោមកចឹះ ពុកឿយូង 
រាប់ឲាយបឿ្តញ រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឿចញអ្ុំពារពះវិហារ 
រពះអ្ងគរត្ឡប់ជ្ររង់ន឵មនតឿដូមាបានិងថាវាយបចច័យ ៤ ជ្ 
ោរជុយឲាយឿោក ានររុលឿសចកតាសឹខបរិបឺ្៌ ៀថម 
ឿរើត្ ។ 
            ចុំៀ្ករពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ កនហងឿពលមឹនឿនាះ 
ឿោកធ្្ាប់រត្អវ ពកុភ឵កខហោុំងឡាយឿរលចុំអ្កឿរគ្ត្ 
រគ្ត្ឿផាឝងៗ ឿោកក៏ជ្អ្នកសងប់ឿសងៀមម឵នរពមឿឆលូយត្ប 
យា ាងណ្មុយឿឡូយ ជ្អ្នកោន់គត្឵ៀដលថា  ញ់ជ្ 
រពះឿរូបឿោករកាាភាព ជ្ភ឵កខហឿោយោរឿសងៀមសាឃាត្់ 
ប៉ឹៀនតឿរោយមក ោលឿោកានររុល ោរព឵ឿសាធអ្ុំពា 
រពះរាជ្ថា ឿោកជ្អ្នកមានសាលបរិសឹរធ ឯភ឵កខហ 
ោុំងឡាយឿៅម឵នោន់រពមររុលោរោត្់កតារបស់រពះរា
ជ្ឿនាះ ោុំងៀដលរពះរាជ្ ជ្អ្នកៀដលភ឵កខហោុំងឡាយ 
ថាវាយរពះពរយាងមក ឿរូបរពះឿថរៈម឵នឿពញច឵ត្ត កនហង 
អ្ុំឿពូរបស់ភ឵កខហោុំងឿនាះ ៀដលឿដូមាបាន឵យាយឿ រ ថា 
ឿោកជ្ភ឵កខហោមក ជ្អ្នកររឹសតសាល រាច់ចរនាុំរសា
ឿៅជ្មុយ ឿោកក៏ឿរលឿឆលូយត្បឿឡូងថា ឿោក
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ោុំងឡាយឿនាះឯងជ្អ្នកររឹសតសាល ជ្អ្នកោមក ចឺល
ច឵ត្តនាុំរសាឿដូរជ្មុយ សឺមាបាឧបជាាយ៍ អា រាយរបស់
ឿោកោុំងឿនាះ ក៏អារកក់ដឺចពុកឿោកៀដរ ។ 
           ភ឵កខហោុំងឡាយ ជ្អ្នកឿ រ ានឿដូរន឵យាយ 
សមសហយរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរមកជ្យឺរ ម឵នធ្្ាប់យកច឵ត្តឿគ
មករឹកកនហងខលអន ឬយកច឵ត្តខលអនឿៅគ឵ត្ដល់ឿគខលះឿរថា ជ្
អ្នករត្អវន឵នាទាសមសហយនិងឿកូត្ោរឈីច឵ត្តរត្ិមណ្ លឹះរត្អវ
រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរន឵យាយសតាឲាយខលះ ឿរូបឈី ប់អ្ត្់រោុំ 
ម឵នាននាុំគ្នាឿៅគ្ល់រពះមានរពះភាគ រោបរឺលបតិង
ថាបព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរឿជខញហុំរពះអ្ងគ
ថា ជ្អ្នកររឹសតសាល ជ្ភ឵កខហោមក ។ 
            រពះមានរពះភាគ    ររង់មានបុំ្ង  និងរជ្ប
ឿសចកតាព឵ត្កនហងឿរួងឿនះ ឿរូបបញ្ឆាឲាយរករពះកឹ្ឌធ្ន
ឿត្ថរមកគ្ល់ ន឵ងរាស់សុថា មានាលកឹ្ឌធ្នានឮថា 
អ្នកឿជសតាភ឵កខហោុំងឿនះថា ជ្អ្នកររឹសតសាល ជ្អ្នកោមក
ព឵ត្ឬឿរ ។ រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ រោបរឺលររុលកនហងរកាយ
បតិងរបស់ភ឵កខហោុំងឿនាះ និងរពះមានរពះភាគជ្ មាងាស់ 
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ឿោយមានច឵ត្តៀដលបរិសឹរធថា បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន 
ខញហុំរពះអ្ងគឿរលដឺឿ នាះព឵ត្ៀមន ។ 
          រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ រាស់សុររកឿ ត្ឹផល 
ន឵ងោរកឹ កព឵ត្ថា អ្នកឿរលដឺឿ នាះឿររះឿ ត្ឹអ្វា 
កឹ្ឌធ្ន ? 
           កឹ្ឌធ្នរោបរឺលាមឿ ត្ឹ ផល ៀដលកនលង
មកថា ៖ 
           បព឵រត្រពះអ្ងគដច៏ឿរមូន ឿររះឿ ត្ឹថា ភ឵កខហោុំង
ឿនះនាុំគ្នាមកឿជរសតា ខញហុំរពះអ្ងគមឹន ខញហុំរពះអ្ងគម឵នាន
ឿរលអារកក់ដឺឿចនះ ោរឈី ប់រោុំម឵នានឿរូប ខញហុំ
រពះអ្ងគឿរលត្បឿៅវិញឿៅ ។ 
           រពះមានរពះភាគ ររង់សាតាបរកាយរឺលរបស់កឹ្ឌ
ធ្នឿត្ថរឿ ូយឿរូបរាស់សុរភ឵កខហោុំងឡាយជ្អ្នកឿ រ
ថា មានាលភ឵កខហោុំងឡាយ ឿ ត្ឹអ្វាឿរូបពុកអ្នកនាុំគ្នាឿរល
ដល់កឹ ឌ្ធ្ន ? 
           បណ្តាភ឵កខហោុំងឿនាះនាុំគ្នា រោបរឺលថា បព឵រត្
រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ឿររះខញហុំរពះអ្ងគោុំងឡាយ ានឿឃូញ
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ក្រសតាមានាក់ឿដូរាមពាខាងឿរោយរពះកឹ្ឌធ្នឿរូបខញហុំរពះអ្
ងគឿរលឿៅដឺឿចនះ ។ 
           រពះមានរពះភាគ ានរាស់សុររពះកឹ ឌ្ធ្ន
ឿត្ថរថា មានាលកឹ្ឌធ្ន ោរៀដលភ឵កខហោុំងឡាយឿឃូញ
មានក្រសតាឿដូរាមពាឿរោយអ្នក ព឵ត្ឬឿរ ។ 
            រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថររោបរឺលររុលថា បព឵រត្
រពះអ្ងគដ៏ចឿរមូន ឿរួងឿនះជ្ោរព឵ត្ៀមន រពះអ្ងគ ។ 
            រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់រាស់សុរថា មានាល
កឹ្ឌធ្ន ឿត្ូព឵ត្ៀមនឿរ ៀដលអ្នកឿរលដល់ភ឵កខហោុំង
ឡាយថា អ្នកានឿឃូក្រសតាឿដូរាមពាឿរោយភ឵កខហោុំងឿនះ ? 
   រពះមានរពះភាគ ជ្មាងាស់ រាស់សុរអ្ុំពាភ឵កខហោុំង ២ 
ចុំៀ្ករ ឺត្ររង់រជ្បឿរួងព឵ត្ ន឵ងម឵នព឵ត្ឿ ូយ ឿរូប
រាស់ោស់ឿត្ួនសត្឵រពះកឹ ឌ្ធ្នឿត្ថរថា មានាលកឹ្ឌ
ធ្ន ោរៀដលអ្នកម឵នានឿឃូញក្រសតាឿដូរ ឿដូរាមពា
ឿរោយពុកភ឵កខហោុំងឿនះ ឿ ត្ឹអ្វាអ្នកឿរលរកាយម឵នព឵ត្
ចុំឿរះភ឵កខហោុំងឿនះ ោរឿរលដឺឿចនះជ្ ោរឿរលម឵ន
សមគុរព឵ត្ៀមន 
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ឿ ូយរពះអ្ងគររង់រាស់ោស់ឿត្ួនច឵ត្តឲាយឿោកមានោរ
គ឵ត្ ៀដលរត្អវាមគនលងធម៌ថា ៖ 
            មានាលកឹ្ឌធ្ន ឿរួងម឵នលសៀដលឿកតូ្ ឿឡូងដល់ 
អ្នកឿនាះ ឿររះអារស័យរ឵ដឋ឵ដ៏អារកក់ របស់អ្នកកនហង ជ្ត្឵ 
មឹន ៀត្ឥឡឡវឿនះ ឿ ត្ឹក៏អ្នកនិងមានសភាព អារកក ់
ឿរើត្ ន៎ ! 
           ចុំៀ្កភ឵កខហោុំងឡាយ រត្អវោរដងិឿរួងអ្ត្ាត្ 
របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឿរូបនាុំគ្នារោប រឺលសុរថា 
បព឵រត្រពះអ្ងគដ៏ជឿរមូន រពះកឹ្ឌធ្នធ្្ាប់ឿធវូ អ្កឹសល 
កមមអ្វារឹក កនហងជ្ត្឵ៀដលកនលងមក រពះអ្ងគ ។ 
            ឿរូបរពះមានរពះភាគ ររង់សៀមតងបឹពវកមម របស់ 
រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឲាយភ឵កខហោុំងឡាយាន ររុលសាតាប់ 
ដឺចៀដលឿរលមកឿ ូយ គីានកមមរបស់កឹ្ឌធ្នឿត្ថរ 
ឿនះ មានមកអ្ុំពាោលជ្ត្឵ៀដល      ឿកូត្ជ្ភឹមមដឋឿរវា 
ន឵ងរាស់ឿរបើនរបឿៅរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរថា មានាលកឹ្ឌ 
ធ្ន អ្នកមានអាោរឿៅតារកហាយឿនះ ឿររះាបកមម 
ៀដលអ្នកធ្្ាប់ឿធវូរឹកយា ាងឿនះ សមគុរឿ ូយឬៀដលអ្នក 
របោន់ោរឿឃូញខឹសដឺឿចនះ អ្នកកឹុំឿរលអ្វាដល់ភ឵កខហ ោុំង 
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ឡាយឿរើត្ឿឡូយ អ្នកចឺរឿៅឿសងៀមដឺចរគ្ុំង ឬឿោ្ាះ 
មានកណ្តាប់មាត្់ៀបកឿ ូយ ឿររះោលអ្នកឿធវូយា ាងឿនះ 
ាន អ្នកនិងដល់នឺវរពះន឵រវាន ោលរាស់ដឺឿចនះឿ ូយ 
ឿរូបរាស់រពះគ្ថា ឿរបើនរបឿៅរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរថា ៖ 
          មាឿវាច ផរឹសុំ កញ្ច឵ វឹាតា បដ឵វឿរយាយហុំ ជ្ឿដូម 
មានឿសចកតាថា អ្នកកឹុំឿរលរកាយឿរគ្ត្រគ្ត្ ចុំឿរះ 
នរណ្ៗ ឿររះអ្នកៀដលរត្អវអ្នកឿជរឿ ូយ និងឿរលត្ 
បមកអ្នកវិញ ោររបៀកកគ្នារៀមងជ្រឹកខ ឿោសេនោរ 
ឿឆលូយឆលងគ្នានិងមានដល់អ្នក ឿបូអ្នកឿធវូខលអនឲាយឿសងៀម ដឺច 
រគ្ុំង ឬឿោ្ាះៀដលមានកណ្តាប់មាត្់ៀបកឿ ូយ អ្នកនិង 
ដល់នុវរពះន឵រវាន ោររបណ្ុំង របៀជងគ្នានិង ម឵នមាន 
ដល់អ្នក ។ 
           កនហងឿវោចប់រពះធម៌ឿរសនាឿ ូយ មាន អ្នកាន 
សឿរមចមគគ ផលចុំនុនឿរចូន ចុំៀ្ករពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ 
ាុំងឿៅកនហង ឳវារៀដលរពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ឿរាស 
របឿរើនឿ ូយឿរូបានសឿរមចជ្រពះអ្រ នត ឯរឺបក្រសតា 
ៀដលរាកដឿៅខាងឿរោយរបស់ឿោកក៏ាត្់ឿៅ ។ 
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           សភាពរា ១ កនហងោរ ឿបូស្ាាក របស់រពះកឹ្ឌ 
ធ្នឿត្ថរ ឿោយឿោកឿហាះឿឡូងឿៅឿលូអាោស ឿ ូយ 
ោន់យកស្ាាកមឹន     រពះសាវ័កោុំងឡាយកនហងឿវោមាន 
ក឵ចចន឵មនតភ឵កខហសងាឃឿោយវិធា ប់ស្ាាក មានឿរួងឿរល
រឹកកនហងអ្ដឋកថា មឿនារថបឺរ្ា ជ្គមពារអ្ដឋកថាៀដល
ពនាយល់ ឿសចកតាេនរពះាលាអ្ងគហត្តរន឵ោយ ឯកន឵ាត្ 
មានឿសចកតាថា ៖ 
           ឿរួងោន់យកស្ាាក មឹនរពះសាវ័កោុំងឡាយ
របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរមានកនហងោល នាងមហាសឹភោទា 
ៀដលឿៅកនហងរត្កឺលសាវាមាជ្ម឵ ចារ឵ដឋ឵ កនហងរកឹងឧគគនគរ 
ាុំងច឵ត្តអ្ធ឵ោាានឧឿាសថឿ ូយឿធវូសចចក឵រិយាថា សឺម
ឲាយផ្កាឿឈូោុំងឿនះ ចឺរឿៅជ្ព឵ានាុំងខាងឿលូរពះមាន
រពះភាគជ្មាងាស់ សឺមរពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ ឿសតច
មកររុលប឵ ឌ្ាត្របស់ខញហុំរពះអ្ងគរពមោុំងភ឵កខហ ៥០០ 
រឺប កនហងេថងៀសសកឿនះានឿោយសញ្ញាផ្កាឿឈូឿនះ ។ 
          នាងឿធវូសចចក឵រយិាដឺឿចនះឿ ូយ   ឿាះផ្កាឿឈូ ៨ 
ោតាប់ឿឡូងឿៅកនហងអាោស ផ្កាឿឈូោុំងឿនាះានឿៅជ្
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ព឵ាន ាុំងកនហងខាងឿលូរពះពឹរធអ្ងគ កនហងខ្ៈៀដល
រពះអ្ងគកុំពឹងររង់សៀមតងធម៌ ។ 
          រពះអ្ងគររង់ឿឃូញព឵ានផ្កាមល឵ះឿនាះឿ ូយ ររង់
ររុលោរន឵មនតរបស់នាងសឹភោទាឿោយរពះរ័យ រពិក
ៀសសកឿឡូងរពះអ្ងគបញ្ឆារពះអាននទឿត្ថរថា មានាលអាននទ 
េថងពុកឿយូងនិងរត្អវឿៅប឵ ឌ្ាត្កនហងរាឆាឃាយ កឹុំៀចក
ស្ាាកឲាយដល់ភ឵កខហបឹថឹជជនោុំងឡាយ ឲាយចុំឿរះភ឵កខហោុំង
ឡាយៀដលជ្អ្រិយៈប៉ឹឿណ្្ាះ ។ 
          រពះអាននទឿត្ថរររុលពឹរធត្រមាស់ឿ ូយ     ឿរូរាប់
ដុំ្ិងឿនាះដល់ ភ឵កខហោុំងឡាយឲាយរជ្បរគប់គ្នាថា មានាល
អ្នកមានអាយឹោុំងឡាយេថងឿនះរពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ 
ររង់និងឿសតចយាង ឿៅររុលប឵ ឌ្ាត្កនហងរាឆាឃាយពុក 
ភ឵កខហបឹថឹជជន កឹុំោន់យកស្ាាកឿនះឿឡូយ សឺមភ឵កខហជ្រពះ 
អ្រិយប៉ឹឿណ្្ាះចឺរោន់យកស្ាាកោុំងឿនះ ឿរួងឿនះជ្
រពះពឹរធបុំ្ង ។ 
            រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ានសាតាប់រពះអាននទឿត្ថរ 
របោសឲាយរពះអ្រិយៈោុំងឡាយោន់ យកស្ាាកដឺឿ នាះ 
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ឿោកជ្ភ឵កខហរា ១ ៀដលឿរលឿឡូងថាអាននទ ជុយយក 
ស្ាាកឲាយដល់ខញហុំផង    ឿ ូយ ឹចេដឿចញឿៅររុលមឹនភ឵កខហ 
ោុំងពុង ។ 
          រពះអាននទឿត្ថរ ឿឃូញរពះកឹ ឌ្ធ្នឿត្ថរ  ឹចេដ 
មកសឹុំស្ាាកអ្ុំពាឿោក ឿរូបឿោកឿរលរាប់ឲាយរជ្ប 
ថា ឈប់ស឵នកឹ ឌ្ធ្ន រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ ររង់ 
ហាមម឵នឲាយៀចកស្ាាកដល់ភ឵កខហដឺចជ្ឿោក រាស់បញ្ឆា 
ឲាយ ប់ស្ាាកចុំឿរះៀត្ ភ឵កខហៀដលជ្រពះអ្រិយៈប៉ឹឿណ្្ាះ 
ឿោករាប់ឿ ូយ ានឿៅរោបរឺលរពះមាន រពះភាគ 
ររង់រជ្ប ដល់ឿរួងរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរសឺមររុលស្ាាក 
ៀត្រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់រាស់បញ្ឆាថា មានាលអាននទ 
អ្នកចឺរឲាយស្ាាកដល់កឹ្ឌធ្នចឹះ ។ 
           រពះអាននទសាតាប់រពះពឹរធត្រមាស់ ឿរបូឿនាះឿ ូយ 
ឿរូបមកព឵ រណ្ឿមូលថា របស឵នឿបូោរៀចកស្ាាក ឲាយ 
ដល់រពះកឹ ឌ្ធ្នឿត្ថរ ជ្ោរម឵នសមគុរ ឿមលះរពះអ្ងគនិង 
រត្អវរាស់ហាម ៀត្ឥឡឡវឿនះគង់និងមានឿ ត្ឹឯ ណ្មុយ 
យា ាងព឵ត្រាកដ ដឺឿ នាះឿយូងនិងឲាយស្ាាកដល់ រពះកឹ្ឌ 
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ធ្នឿត្ថរឿពលព឵ រណ្ឿ ូយ ឿឃូញថាឿ ត្ឹសមគុរ 
ក៏រង់ ុំឿមូលថាោលណ្រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរនិងមក ។ 
           ចុំៀ្ករពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ចឺលចត្ឹត្ថជាាន មាន 
អ្ភ឵ញ្ញាជ្រាាុំឿ ូយ ឿហាះឿឡូងឿៅឈរឿលូអាោស 
ឿរលថា អាវឹឿសា អ្ននទ សឺមឿោកនាុំស្ាាកមក ឲាយដល ់
ខញហុំ កនហងឿរួងឿនះរពះមានរពះភាគររង់រជ្បចាាស់ថាភ឵កខហ 
ដឺចជ្ខញហុំឿនះ និងជ្អ្នកមានស឵រធ឵ ោន់យកស្ាាក មឹនភ឵កខហ 
ោុំងឡាយឮឿរូបម឵នានររង់ហាម ឿរលដឺឿចនះឿ ូយ 
ឿោកានោត្ េដឿចញឿៅររុលស្ាាកអ្ុំពារពះអាននទ 
ឿត្ថរមឹនរពះអ្រិយៈសាវ័កោុំង ៥០០ ឿនាះឿនះជ្ ឿ ត្ឹ 
ផលមុយៀដលសៀមតងឲាយឿឃូញ ដល់ោររបឿសូរ កនហងោរ 
ោន់យកស្ាាកមឹនភ឵កខហោុំងអ្ស់ ។ 
           មានឿរួងោក់រង ឿ ត្ឹោរ្៍ដឺឿចនះឿរើត្ គី 
សម័យមុយនាងចឺឡសឹភោទាជ្កឺនរសារបស់ឿោកអ្នាថ
ប឵ ឌ្឵កឿសដឋា រោបរឺលអារាធនា រពះសមពហរធជ្មាងាស់ 
រពមោុំងសាវ័ក  ៥០០    រឺប      ឲាយឿសតចមកោន់ឧគគនគរ 
រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ក៏ោន់យកស្ាាកមឹនសាវ័កោុំងឡាយ 
ឿោយមានឿរលរឹកកនហងអ្ដឋកថាធមមបរ េនបក឵្ណកវគគ 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  86 

 

កនហងឿរួងនាងចឺឡសភោទាមានឿរួងោរោន់ យកស្ាាក 
របស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ឿៅកនហងអ្ដឋកថាបបញ្ចសឺរនា 
ៀដលពនាយល់ាលាបឹឿណ្្ាវារសឺរត្ គមពារមជាឈមន឵ោយ 
មជាឈ឵មបណ្្ាសកៈ មានឿសចកតាថា ៖ 
           រគ្ៀដលរពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ ររង់យាងឿៅ 
ោន់សឹណ្បនតជនបរ ាមរកាយរោបរឺល អារាធនា 
របស់រពះបឹ ណ្ឿត្ថរ ឿោយឿរបូស្ាាកន឵មនតភ឵កខហ រពះកឹ្ឌ 
ធ្នឿត្ថរ ក៏ានោន់យកស្ាាកមឹនសាវ័កោុំងឡាយ ដេរ 
ៀដលនិងរុមដុំឿ្ូរឿៅជ្មុយរពះអ្ងគ ។ 
            ឿ ត្ឹផលោុំងឿនះ មានកនហងជ្ត្឵ឿនះ ចុំៀ្ក 
ឿ ត្ឹផលកនហងអ្ត្ាត្ជ្ត្឵ រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរធ្្ាប់កសាង 
ឿសចកតាលស ឿដូមាបាឲាយានដឺចកនហងឿរួងោន់យកស្ាាក មឹន 
សាវ័កោុំងឡាយ     ៀដលមានមកឿ ូយ       កនហងអ្ដឋកថា 
បរមត្ថរាបនា ៀដលពនាយល់ានលាកឹ ឌ្ធ្នឿថរគ្ថា 
គមពារខឹរទកន឵ោយឿថរគ្ថា មានឿសចកតាថា ៖ 
            កនហងអ្ត្ាត្ជ្ត្឵ រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ ានឿកូត្ កនហង 
រត្កឺលសតហកសតមភមុយកនហងរកឹង ងាឝវត្ា ៀដលចុំរត្ង់ពឹរធ 
ោលរបស់រពះពឹរធបរឹមឹត្តរជ្មាងាស់ ។ 
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           េថងមុយ ឿោកានឿៅសាតាប់រពះធម៌ឿរសនាឿៅ 
វិហារ ានឿឃូញរពះពឹរធបរឹមឹត្តរជ្មាងាស់ ររង់ៀត្ងាុំង 
ភ឵កខហ ១ រឺប រឹកកនហងត្ុំៀ្ងដ៏របឿសូរជ្ងភ឵កខហោុំងឡាយ 
ៀផនកោន់យកស្ាាកជ្បឋម ឿោកនិកឿពញច឵ត្តចង់ 
ានត្ុំៀ្ងឿនាះ ឿរូបឿធវូបឹ្ាយកឹសលកនហងពឹរធសមានាក់ 
របស់រពះពឹរធបរឹមឹត្តរៈ ឿ ូយាុំងឿសចកតារាថានាឲាយររុល 
ត្ុំៀ្ងដឺឿ នាះ ។ 
           រពះបរឹមឹត្តរ ជ្មាងាស់ ររង់ព឵ រណ្ឿឃូញ 
ឿសចកតារាថានារបស់កឹល-បឹត្តឿនាះ ម឵នមានអ្វារារាុំង ឿរូប 
ររង់ពាាកររឹកថា និងសឿរមចដឺចច឵ត្តរាថានា កនហង 
សាសនារពះសម្ឿគ្ត្មឿនាះ ។ 
            កឹលបឹរត្កឹ្ឌធ្ន សាតាប់រពះពឹរធពាាករឿ ូយ 
មានច឵ត្តរីករាយ របិងៀរបងឿធវូកឹសលកមមរ ឺត្អ្ស់ជាវិត្ 
ឿ ូយានឿៅឿកូត្កនហងឿរវឿោកខលះ កនហងមនឹសាឝឿោក 
ខលះឿោយលុំោប់ រ ឺត្មកដល់សាសនារបស់ រពះកសាឝប 
សមពហរធ ឿរូបឿោកមឿកូត្ជ្ភឹមមឿរវា ឿ ូយានឿធវូកមម 
អារកក់ ឿោយោរៀបលងខលអនជ្មនឹសាឝរសា ចឺលឿៅរម្ាាយ 
ម឵ត្តភាពរបស់រពះឿថរៈោុំងពារឲាយៀបកពាគ្នា ឿរូបាប 
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កមម ឹចផលឿធវូឲាយឿោក រត្អវានររុលោរឿៅតារកហាយ 
យា ាងធងន់កនហងជ្ត្឵ឿនះ ។ 
           ចុំៀ្កឿរួងអ្ុំណ្ចព឵ឿសស ៀដល ត្់ថា ជ្ 
ឿរួងរាមុយរបស់រពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរ មានឿរលឿៅ កនហង 
ាលាអ្ងគហត្តរន឵ោយ ឯកន឵ាត្ ថា ៖ 
          រពះពឹរធមានឿជ្គ របោសៀត្ងាុំងឿោកថា 
មានាលភ឵កខហោុំងឡាយក្ឌធ្នជ្កុំពឺលជ្ង ភ឵កខហោុំង 
ឡាយ ៀដលជ្សាវ័ករបស់ត្ថាគត្ៀផនក ប់ស្ាាកជ្
បឋម ( គី ប់ស្ាាកមឹនឿគ ) មាា ាងឿរើត្ ត្ុំៀ្ងឯត្រគគៈ 
ានជ្អ្នកជុំនាញកនហង ៀផនក ប់ស្ាាកមឹន អ្នកដេរ 
រពះមានរពះភាគជ្មាងាស់ានរបោនដល់ឿោក ឿោយ
អារស័យឿ ត្ឹកនហងបចចហបាបននជ្ត្឵ ន឵ងកនហងអ្ត្ាត្ជ្ត្឵ជ្ៀផនក
លស ៀដលឿោកានឿធវូរឹកឿ ូយ ជ្មុលោាានដ៏សុំខាន់
េរកៀលង ។ 
          មាា ាងឿរើត្ ស្ាាក ានន័យថា ឿឆានាត្ ឬឿរគួង
សមាគាល់ កនហងឿវោណ្ឿរយាយវត្ថហរបឿគនម឵នរគប់គ្នា ឬ
ម឵នលមមដល់ភ឵កខហ ឬឿពលៀដលមានក឵ចចន឵មនតកុំ្ត្់ឬជ្
រពះពឹរធបុំ្ងៀដលនិងររង់នាុំឿៅចុំឿរះចុំៀ្កខលះ ក៏
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រត្អវឿរបូវិធា ប់ស្ាាកឿចើសឿវើងោររចៀ្នគ្នា ឿោយ
បឹ្ាយារមារបស់ឿោកឿរូបឿោក ប់ានស្ាាកមឹនឿគ ។ 
           ោលបនាទាប់មក ឿរោយរពះកឹ្ឌធ្នឿត្ថរាក
ឿរលធម៌ៀដល មានសារៈរបឿយាជន៍រឹក ៀដលមាន
ឿសចកតាកនហងាលាខឹរទកន឵ោយ ឿថរគ្ថាថា បញ្ច ឆឿ឵នទ 
បញ្ច ជឿ  បញ្ច ចតឹ្តរ ិ ភាវឿយ  ជ្ឿដមូឿសចកតាថា 
ភ឵កខហគបាបាោត្់បង់សុំឿយាជនៈខាងឿរោម ៥ គបាបាលះ
បង់សុំឿយាជនៈខាងឿលូ ៥ គបាបាចឿរមូនឥក្រនទាយ៍ ៥ ត្ឿៅ 
ជ្អ្នកកនលងនឺវឿរគួងជ្ប់ជុំរក់ ៥ ឿរូបឿោកឿៅថា 
ឆលងឳឃៈាន ។ 
គុំន឵ត្ព឵ រណ្ 
         បឹគគលខលះរស់ឿៅកនហងជាវិត្រប ុំាេថងឿនាះ ប់ៀត្ ប់ 
កុំ សអ្នកដេរសុំឡិងឿោសឿគឿរចូនៗឿនាះ ម឵នលសឿនាះ
ឿរ សភាពេនច឵ត្តឿនាះឿរឿពញឿៅឿោយឿៅតារកហាយ
ជ្ន឵ចច ។         មនុសសត្តច ៀក ស    sUmcaMTukkñúgeBlsnÞnab£¤cUlrYmGgÁRbCuMeKcminputeLIyrEmg 
elIkerOgbuKÁlenHbuKÁlenaHmkTietonKña b¤vacaya:genHya:genaHជា 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  90 

 

 ដ ើម. eyIgRtÚvhat;eFVIcitþ[F¶n;kñúgerOgenHRBmTaMg[Rtecok F¶n;pg
eBal KWkuMCamnusSRtecokRsaleCOBaküGñkdéTedaygay² eday
cMeBaHya:gsMxan;ebIeyIgCaGñkFMGñkbgÁab;bBa¢a CaGñkdwknaMb¤emRKÜsar 

eyIgRtÚvRby½tñ[Nas; . eRBaHmanmnusSxøHniyayminTTYlxusRtÚv 
niyayeTAtamEtcitþcg;niyay minKitdl;plénkarb:HBal;dl;Gñk

déTfaeKដតៅ Rkhayya:gNa b¤xUcekrþ×eQµaHya:gNaGñkxøH eRBaH
niyayRsÜlmat;cg;eXIjGñksþab;ykcitþTukdak;sþab; b¤eXIjkarP¶ak

;ep¥IleTAtamBaküsmþIrbs;xøÜnGñkxøH RtÚvniyayeRBaHcg;[eKEbk)ak;Kña
xøHeToteRBaHniyaycg;sgát;sgáineK .l. mansBVmanRKb;erOgra:v
kñúgBaküsmþIrbs;Gñkniyay eyIgsþab;BaküsmþIrbs;mnusSTaMgLay
niyayehIyeyIgRtÚvføwgEføg[l¥kuMGalRbjb;eCO TukBaküsmþIrbs;

GñkdéTnigRtecoksincuH kuMGalTan;ykmkeRbIkar RtÚvBiesaFn_RtÚv
BicarNa[)ansBVRKb;dUecñH eyIgmin)anxUccitþmin)anekþARkhaykñúg
kalCaxageRkayeLIy . 
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ឿរួងពនធឿមាកខជ្ត្ក រា ១០ 
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រពះបរមសាសាតា ោលររង់គង់ឿៅកនហងវត្តឿជត្ពន 
ររង់រារពធនាងច឵ញ្ចមា្វិោ រាស់រពះធមមឿរសនា
ឿនះ  មានរកាយឿផតូមថា អ្ពោធា ត្ត្ថ ពជាានត឵ ដឺឿចនះជ្
ឿដូម ។  
           ឿរួងរបស់នាងនិងជ្ក់ចាាស់ឿៅកនហង  មហារឹម
ជ្ត្ក ោវារសកនា឵ត្ ។ 
         កនហងរគ្ឿនាះ រពះបរមសាសាតាររង់រាស់ថា 
មានាលភ឵កខហោុំាងឡាយ ម឵នៀមនៀត្ ឿពលឿនះ 
ប៉ឹឿណ្្ាះឿរ ៀដលនាងច឵ញ្ចមា្វិោឿ រត្ថា 
គត្ឿោយឿរួងម឵នព឵ត្ឿនាះ សឺមាបាកនហងោលមឹន 
ក៏ធ្្ាប់ឿ រត្ថាគត្ឿ ូយៀដរ ឿ ូយររង់នាុំា
យកឿរួងកនហងអ្ត្ាត្មកសៀមលងដឺចត្ឿៅឿនះថា៖ 
         កនហងអ្ត្ាត្ោល  
ោលរពះាររព មរត្តឿសាយរាជសមាបត្ត឵ឿៅកនហង
ររា្សា រពះបរមឿរធស឵ត្វបដ឵សនធ឵កនហងេផទ
េនភរិយា របសប់ឹឿរា ឵ត្ចឿរមនូវ័យឿ ូយ ាន
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ជ្បឹឿរា ត឵្ របស់រពះាររព មរត្តជុំនុសប឵ា
ៀដលសា្ាប់ឿៅឿ យូ ។ រពះាររព មរត្តាន
រពះរាជោនពរ ដល់អ្គគឿ សាថា ៀននាងដ៏
ចឿរមូននាងរត្អវោរវត្ថហណ្ចឺររាប់វត្តហឿនាះចឹះ ។ 
អ្គគឿ សារោបបងគុំរឺលថា បព឵រត្រពះសមមត្឵ឿរព 
ពរដេរម឵នៀមន ជ្វត្ថហៀដលខញហុំមាងាសា់នឿោយ
ករមឿនាះឿរ សឺមររង់រពះរាជោនរត្មិៀត្ ថា 
ាុំាងពាឿពលឿនះឿៅ ររង់ម឵នគបាបារត្ក្រសតាដេរ
ឿោយអ្ុំណ្ចក឵ឿលសឿឡយូ ។ សមឺាបារពះរាជ្
ររង់ហាមយា ាងណ្ក៏ឿោយ ក៏រពះអ្គគមឿ សាសឺម
ពរដឺឿ នាះដៀដលៗ ម឵នអាចបដ឵ឿសធ រកាយ
របស់រពះនាងាន ររង់ក៏ររុល ាុំាងពាឿពល
ឿនាះមក រពះរាជ្ររង់ម឵នរត្ បណ្តារសារាុំា 
១៦.០០០ នាក់ សឺមាបាៀត្មានាក់ ឿោយអ្ុំណ្ច
ក឵ឿលសឿឡូយ ។ 
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           សម័យេថងមយុ ឿៅបចចនតជនបររបស់
រពះរាជ្ឿកូត្នឺវោរបះឿារ ពុកឿយាធ្ៀដល
ឿាះជុំរំឿៅកនហងបចចនតជនបរឿនាះ ឿធវសូក្រង្គាមនិង
ពុកឿ រពារបាដង ក៏បញ្ចឡនសារឿៅរោបរឺល
រពះរាជ្ថា របសន឵ឿបូសក្រង្គាមខលុំ឴ងជ្ងឿនះពុក
រុលបងគុំម឵នអាចរលំងរពះអ្ងគាន ។ រពះរាជ្
មានរពះរាជបុំ្ង និងយាងឿៅរាឿនាះផ្ទាល ់
រពះអ្ងគ ររង់ៀកនរ័ពឿ ូយបញ្ងាឲាយរពះអ្គគឿ សា
ចឺលគ្ល ់ រាសថ់ា ៀននាងដ៏ចឿរមនូ ឿយូងរត្អវ
ឿៅបចចនតជនបរ ឿៅរាឿនាះ ោររបយឹរធ មាន
ឿរចូនៀបបយា ាង ឈនះឬ ញក់៏ម឵នរាកដ កនហង
សាថានភាពដឺឿចនះ មាត្ឹរគ្មរគបរ់គងានឿោយ
លុំាក ចរឺនាងឿៅកនហងរពះរាជវាុំាងចឹះ ។ ចុំៀ្ក
រពះអ្គគឿ សាក៏រោបរឺលថា ខញហុំមាងាស់មន឵អាចនិង
ឿៅខាងរោមដឺចរពះត្រមាស់ានឿរ ។ ោល
ៀដលរពះរាជ្រាស់ហាមឿ យូហាមឿរើត្ ក៏
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រោបរុលថា ឿបូដឿឺ នាះ ោលរពះអ្ងគយាងឿៅ
ានមុយឿយាជន ៍ សឺមរពះអ្ងគបញ្ឆាឲាយមនឹសាឝ
រត្ឡប់មកមានាក់ ឿដូមាបាររង់ជ្ប់សឹខរឹកខរបស់ខញហុំ
មាងាស់ ។ រពះរាជ្រាស់យលរ់ពមឿ ូយ ររង់
ៀត្ងាុំាងរពះមហាសត្វ ឲាយជ្អ្នករកាានគរររង
ឿលូកកងរ័ពធុំឿចញឿៅចាាុំាង ។ ោលយាងឿៅ
ានមុយឿយាជន ៍ ក៏ររង់បញ្ចឡនបឹរសមានាក់ឲាយឿៅ
ឿោយរពះត្រមាសថ់ា អ្នកចឺររាបោ់រម឵នមាន
ឿរាគរបស់ឿយូង ឿ ូយចឺរដិងសឹខរឹកខ របស់
រពះឿរវី សិមមក។ រពះរាជឿរវីររង់សុរបឹរស
ៀដលមកឿ ូយថា រពះរាជ្ររង់បញ្ចឡនអ្នកមក
ឿធវូអ្វា ? ោលរាជបឹរសរោបរឺលថា ឿដូមាបាដិង
សឹខរឹកខរបស់រពះនាង ក៏រាស់ថា ឿបូដឺឿ នាះ ចរឺ
មកឿនះ ឿ យូក៏ឿសពអ្សរធមមនិងបឹរសឿនាះ ។ 
រពះរាជ្ររង់យាងអ្ស់ផលឡវ ៣២ ឿយាជន ៍ ររង់
បញ្ចឡនមនឹសាឝ ៣២ នាក់មកឿរើត្ រពះឿរវីាន
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ឿសពអ្សមមរធ នងិបឹរសោុំាងអ្ស់ឿនាះរគប់ៗគ្នា 
ឿោយរុំនងដឺចគ្នាោុំាងអ្ស់ ។  
          រពះរាជ្ររង់បក្រង្កាបបចចនតជនបរ    ឿោយ 
របេពឿ ូយបញ្ចហះបញ្ចឡល អ្នកជនបរឿោយ លស 
ឿ ូយ ោលឿសតចរត្ឡប់មកវិញ ររង់បញ្ចឡនរាជ
បឹរសមក ៣២ នាក់ដឺចឿលូកមនឹឿរើត្ រពះឿរវីក៏
របរពិត្តខឹសនិងបឹរសោុំាងឿនាះឿរើត្ រពះរាជ្
ឿសតចយាងមកដលស់ាោសមាតាក ់ ឿដមូាបាឆលងោរ
ឿជ្គជ័យររង់ បញ្ចឡនរពះរាជសារ ឿៅរាប់
រពះឿរធ឵សត្វថា ចរឺៀកនគ្នាាក់ៀត្ងរពះនគរ
ចឹះ ។ រពះឿរធស឵ត្វ ក៏បញ្ឆាឲាយឿគាក់ៀត្ង
រពះនគរ ោលនិងឿរបូមនឹសាឝឲាយាកៀ់ត្ងរពះរាជ
ន឵ឿវសន៍ ានឿៅោន់សមាតាក់រពះឿរវី ។ រពះនាង
ររង់រត្ឿឃូញរឺបរាង របសរ់ពះមហាបឹរសដល់
នឺវភាពដ៏ឿលូស ឿោយរឺបសមាបត្ត ឵ ក៏លសសាអាត្
ណ្ស់ ម឵នអាចរប់រពះរ័យាន ឿរូបមាន
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រពះសវនាយ៍ថា ៀនររ ម្៍អ្នកមកឿនះអ្ឿញ្ជូញ
ឿឡូងរាឿដកមកចឹះ ។  
         រពះមហាបឹរសរោបរលឺថា បព឵រត្រពះនាង 
កឹុំរាសយ់ា ាងឿនះឿឡូយ រពះរាជ្កជ៏្រាឿគ្រព
របស់រឺលរពះបងគុំ រឺលបងគុំក៏ខា្ាចនឺវាបរឺល
បងគុំម឵នអាចឿធវយូា ាងឿនាះានឿរ ។  
          រពះឿរវីរាស់ថា រពះរាជ្មន឵ជ្រាឿគ្រ
ពរបស់បឹរសោុំាង ៦២ នាកឿ់រ ឿ ូយអ្នកោុំាង
ឿនាះក៏ម឵នខា្ាចាបៀដរ អ្នកៀត្មានាក់បឹ៉ឿណ្្ាះ 
ឿគ្រពរពះរាជ្ អ្នកៀត្មានាក់បឹ៉ឿណ្្ាះ ខា្ាចាប ។ 
          បឹឿរា ឵ត្ឿរធ឵សត្វរោបរឺលថា របសន឵
ឿបូមនឹសាឝោុំាងឿនាះគបាបាឿធវូយា ាងឿនាះឿសាត្ រឺល
បងគុំម឵នគបាបាឿធវូយា ាងឿនាះ រលឺបងគុំដិងឿ ូយ និង
ឿធវូកមមដ៏ោមកយា ាងឿនាះដឺចឿមតចាន ។ 
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           រពះឿរវីរាស់ថា អ្នកដៀដលៗឲាយឿរចូន
យា ាងណ្ ក៏ឿោយរបស឵នឿបូម឵នឿធវាូមរកាយ
របស់ឿយូងឿរឿនាះ   ឿយូងនិងោត្់កាាលរបស់អ្នក ។ 
           បឹឿរា ឵ត្ឿរធ឵សត្វរោបរឺលថា រត្អវោត្់
កាាលកនហងអ្ត្តភាពមុយ ក៏ម឵នឿសមូនិងរត្អវោត្់កាាល 
មុយរន់អ្ត្តៀដរ រឺលបងគុំម឵នអាចឿធវូយា ាងឿនះឿរ ។ 
           រពះនាងរាស់ថា ឿ្ហូយចឹះ ឿយូងនិងដិង ។ 
មានរពះសវនាយ៍ឿ ូយក៏យាងចឺលដុំណ្ក់របស់រពះ
នាង សៀមតងសានាមរកចកឿពញរពះោយ ោប
រពះោយឿោយឿរបង ររររង់សុំពត្់ ស់ឿធវូអាក
បាបក឵រិយាដឺចជ្របឈុន ផ្តាុំោសាោុំាងឡាយថា ោល 
ឿបូរពះរាជរាស់ថាសុរថា រពះឿរវីយាងឿៅណ្? 
នាងោុំាងឡាយគបាបារឺលថា បព឵រត្រពះសមមត្឵ឿរព 
រពះឿរវីររង់ឈុន ។ 
            ចុំៀ្ករពះមហាសត្វ ក៏ានឿៅររុល
រពះរាជ្ ។ រពះរាជ្ ររង់របរកាឝ឵្រពះនគរឿ ូយ 
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ឿសតចឿឡូយោន់រាសារ រាស់សុរថា រពះឿរវីយាង
ឿៅណ្?   
            ពុកោសារោបរុលថា បព឵រត្រពះសមមត្឵ឿរព 
រពះឿរវី រពះនាងរបឈុន ។ រពះរាជ្ឿសតចររង់យាង 
ចឺលឿៅោន់បនទប់ដ៏មានស឵រី ររង់អ្ៀងសលខនងរពះ
នាងឿរវីបឿ្តូរ សុរបឿ្តូរថា ៀននាងដ៏ចឿរមូន 
នាងម឵នរសុលរពះោយឬ? រពះនាងររង់ឿៅឿសងៀម 
កនហងវារៈឿលូករា ៣ ឿរូបរត្រពះរាជ្បឿ្តូរ រោប
រឺលថា បព឵រត្រពះសាវាមា សឺមាបាររង់ឿៅមានរពះជនម 
ក្រសតាោុំាងឡាយដឺចខញហុំមាងាស់ ក៏ជ្ក្រសតាឿៅមានសាវាមា
ឿោយព឵ត្ ។  
           រពះរាជ្រាស់សុរថា ៀននាងដ៏ចឿរមូន ឿត្ូ
ឿរួងឿនាះដឺចឿមតច? 
           នាងរោបរឺលថា បឹឿរា ឵ត្ៀដលរពះអ្ងគៀត្ង
ាុំាងឲាយជ្អ្នករកាានគរឿនាះានមករាឿនះ រាប់ថា
និងឿរើបចុំន឵ឿវសន៍ ឿ ូយបងខ឵ត្បងខុំខញហុំមាងាស់ៀដលម឵ន
ឿធវូាមរកាយរបស់ខលអន ឿធវូាមអ្ុំឿពូច឵ត្តានសឿរមច
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ឿ ូយ ឿរូបឿចញឿៅ ។ រពះរាជររង់បនលីសុំឿឡង
ខលុំ឴ងៗឿោយររង់រពះព឵ឿរាធ ដឺចឿាះអ្ុំព឵លចឺល
ឿៅកនហងគុំនរឿភលូងដឺឿចនះ ។ ឿសតចឿចញអ្ុំពាបនទប់ដ៏មាន
ស឵រី បញ្ឆាឲាយរាជបឹរសឿៅ ប់បឹឿរា ឵ត្ ឿោយ
រពះត្រមាស់ថា ៀនអ្នកដ៏ចឿរមូនោុំាងឡាយ អ្នក
ោុំាងឡាយចឺរឿៅ ប់បឹឿរា ឵ត្ ចងសា្ាបឿសក ឿធវូ
ឲាយសមនិងភាពជ្អ្នកៀដលរត្អវសមា្ាប់ នាុំា កឿចញ
នគរ នាុំាឿៅោន់ផលឡវៀបកជ្  ៤ ឿ ូយោត្់កាាល
ឿ លឿៅ ។ ពុករាជបឹរសរបោប់នាុំាគ្នាឿៅ ប់
រពះឿរធ឵សត្វចងសា្ាបឿសក ឿ ូយវាយបឿ្តូរ
រឺងសគររបោស ។ រពះឿរធ឵សត្វរត្឵ះរិះថា រពះរាជ្
រាកដជ្ចាាស់រត្អវរពះនាងឿរវីអារកក់ឿនាះ រោប 
រឺលញហះញង់មឹនឿ ូយ រគ្ឿនាះអ្ញរត្អវឿោះខលអន
ឿោយរាជ្ជារបស់អ្ញ កនហងេថងឿនះឲាយោល់ៀត្ាន 
រពះឿរធ឵សត្វ ក៏ឿរលឿៅោន់រាជបឹរសោុំាងឿនាះ
ថា ៀនអ្នកោុំាងឡាយ អ្នកោុំាងឡាយកឹុំអាលសមា្ាញ់
ខញហុំអ្ា នាុំាខញហុំចឺលគ្ល់រពះរាជ្ស឵ន សិមសមា្ាប់ចឹះ ។ 
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             ពុករាជបឹរសសុរថា ឿររះឿ ត្ឹអ្វា ? 
            រពះឿរធ឵សត្វរាប់ថា ខញហុំជ្អ្នករាជោរ ោរ
ង្រៀដលខញហុំរត្អវឿធវូឿៅមានឿរចូន ខញហុំរៀមងដិងរាាុំាង
េនកុំ្ប់ររពាយឿរចូនកៀនលង រពះរាជឃលុំ឴ងក៏ខញហុំរត្ួត្
រាៀដរ របស឵នម឵ននាុំាខញហុំចឺលគ្ល់រពះរាជ្ឿរ ររពាយ
ជ្ឿរចូននិងរត្ឹវវិនាស សឺមឲាយឱោសដល់ខញហុំាន
រាប់សមាបត្ត឵ថាវាបងគុំរពះរាជ្ ពុកអ្នករង់ ុំាោក់
ឿោសខញហុំឿៅឿពលឿរោយចឹះ ។ ពុករាជបឹរសក៏នាុំា
រពះឿរធ឵សត្វចឺលគ្ល់រពះរាជ្ ។ រពះរាជ្រគ្ន់
ៀត្រត្ឿឃូញរពះឿរធ឵សត្វភ្ាាម ក៏រាស់ថា ៀន
ររ ម្៍ ឿ ត្ឹអ្វាឿរូបអ្នកម឵នខា្ាចឿយូងអ្ញ្ចិង ឿ ត្ឹ
អ្វាឿរូបអ្នកឿធវូអ្ុំឿពូកមមដ៏អារកក់សាមានាយៀបបឿនះ ? 
           រពះឿរធ឵សត្វរោបរឺលថា បព឵រត្រពះសមមត្឵
ឿរព រឺលបងគុំឿកូត្កនហងរត្កឺលឿសាត្ថ឵ររ ម្៍ ោរ
សមា្ាប់សត្វ ផ្តាច់ជាវិត្រត្ិមៀត្ រសឿមាចរក ម 
រសឿមាចឿ្្ាក៏រឺលបងគុំម឵នធ្្ាប់ឿធវូៀដរ វត្ថហៀដលឿគ
ម឵នានឲាយសឺមាបាៀត្ឿ្្ាមុយរង រឺលបងគុំក៏ម឵នធ្្ាប់
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ោន់យកៀដរ ក្រសតារបស់អ្នកដេរ រឺលបងគុំក៏ម឵នៀដល
សឺមាបារត្ិមៀត្ឿបូកៀភនកសមលិងឿមូល ឿោយអ្ុំណ្ច
ឿោភៈៀដរ រកាយកឹ កឿដូមាបាឿសូចឿលង រឺលបងគុំក៏
ម឵នធ្្ាប់ឿរល កឹ កឿឡូយ រិករសវឹងរត្ិមៀត្មុយ
ត្ុំ្ក់ៀដលជ្ប់រត្ង់ចឹងសាបឡវ រឺលបងគុំក៏ម឵នធ្្ាប់
ផិកៀដរ រឺលបងគុំម឵នានឿធវូខឹសចុំឿរះរពះអ្ងគឿរ 
ប៉ឹៀនតរពះនាងឿរវីជ្មនឹសាឝរល ឿរឿត្ូរពះអ្ងគ? 
 ប់េដរឺលបងគុំឿោយអ្ុំណ្ចរាគៈ ោុំាងៀដលរឺល
បងគុំហាមោត្់ឿររចូនដង រត្ឡប់ជ្សតាបឿនាទាសរឺល
បងគុំ ឿបូកបង្ហាញកុំ ឹសៀដលខលអនឿធវូឿ ូយរាប់រឺល
បងគុំ ឿ ូយចឺលោន់បនទប់ រឺលបងគុំរាស កកុំ ឹស 
ប៉ឹៀនតបឹរសោុំាង ៦៤ នាក់ ៀដលរាជសារមកឿរូប
មានកុំ ឹសឿោយព឵ត្ បព឵រត្រពះសមមត្឵ឿរព សឺម
ររង់រាស់ឿៅបឹរសឿនាះមកសុរថា បឹរសោុំាងឿនះ
ានឿធវូាមរកាយរបស់រពះឿរវី ឬម឵នានឿធវូ ។ 
រពះរាជ្ររង់បញ្ឆាឲាយឃឹុំបឹរសោុំាង ៦៤ នាក់ឿនាះ 
ឿ ូយបញ្ឆាឲាយឿៅរពះនាងឿរវី ឲាយចឺលគ្ល់ររង់ 
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មានរពះត្រមាស់សុរថា ៀននាងដ៏ចឿរមូននាងឿធវូកមម
អារកក់ជ្មុយបឹរសោុំាងឿនះព឵ត្ៀមន ឬម឵នានឿធវូ
ឿរ ? រគ្ឿនាះរពះនាងរោបរឺលថា ខញហុំមាងាស់ឿធវូព឵ត្
ៀមន ឿត្ូរពះអ្ងគ? ។ រពះរាជ្ររង់រាស់បញ្ឆាឲាយ ប់
រពះនាងឿរវីចងសា្ាបឿសក ឿ ូយររង់រាស់ថា ពុក
ឯងចឺរោត្់កាាលបឹរសោុំាង ៦៤ នាក់ឿនះរបហារបង់
ឿ លចឹះ ។ រគ្ឿនាះ រពះឿរធ឵សត្វរោបរឺល
រពះរាជ្ថា បព឵រត្រពះសមមត្឵ឿរព បឹរសោុំាងឿនះ
ក៏ម឵នមានឿោស រពះនាងឿរវីបង្កាប់ឲាយឿធវូាមោរ
ឿពញច឵ត្តរបស់ខលអន បឹរសោុំាងឿនះឥត្មានកុំ ឹស 
ឿ ត្ឹឿនាះ សឺមររង់អ្ត្់ឿោសឲាយបឹរសោុំាងឿនះផង 
សឺមាបារពះនាងឿរវីក៏គ្្ានកុំ ឹសៀដរ ធមមាក្រសតាោុំាង
ឡាយម឵នៀឆសត្ឿោយឿមថឹនធមម ព឵ត្ណ្ស់ ោរ
ម឵នៀឆសត្ឿោយឿមថឹនធមមឿនះ ជ្សភាវៈធម៌រប ុំា
កុំឿ្ូរពាធមមជ្ត្឵មកណ្រពះអ្ងគ វត្តហៀដលរត្អវមាន 
ក៏រៀមងមានដល់ពុកក្រសតាប៉ឹឿណ្្ាះ ឿររះឿ ត្ឹឿនាះ 
សឺមររង់អ្ត្់ឿោសឲាយរពះឿរវីផងចឹះ ។ រពះមហា
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បឹរសរោបរឺល ឲាយរពះរាជ្យល់រពមឿោយរបោរ
ឿផាឝងៗ រ ឺត្ោល់ៀត្រពះរាជ្ ររង់ឿោះៀលង
បឹរសោុំាង ៦៤ នាក់ ឿនាះ ន឵ងរពះនាងឿរវីៀដលជ្
បឹគគលរល សឺមឲាយរពះរាជោនត្ុំៀ្ងឿដូមរបស់
ខលអនដល់មនឹសាឝោុំាងឿនាះ ។ រពះមហាសត្វ លឹះសឺម
ឲាយរពះរាជ្ឿោះៀលង មនឹសាឝោុំាងអ្ស់ឿនាះឿ ូយ 
ចឺលគ្ល់រពះរាជ្រោបរឺលថា បព឵រត្មហារាជ 
ពុកជ្ប្ឌ឵ត្ម឵នគុរជ្ប់ឃឹុំោុំាង ប៉ឹៀនតរត្អវជ្ប់ឃឹុំ 
ឿររះរកាយសមតាៀដលម឵នព឵ត្របស់បឹគគលៀដលឿៅ
ថា បឹគគលអ្នធរល ពុកប្ឌ឵ត្រុចផឹត្ាន សឺមាបាអ្ុំពា
ចុំ្ង ឿោយរកាយដ៏របេពមានឿ ត្ឹផល ធមមា
ពុកបឹគគលរល សឺមាបាពុកជនៀដលម឵នគុរ ប់ចង
ក៏ឿធវូឲាយរត្អវ ប់ចងាន ប្ត឵ត្រៀមងឿោះឲាយរុចផឹត្
អ្ុំពាោរចងោុំាងឡាយានយា ាងឿនះ ឿ ូយឿរល
គ្ថាយា ាងឿនះថា៖ 
            ជនរលោុំាងឡាយ ឿរលកនហងរាណ្ ពុក
ជនៀដលម឵នោន់ជ្ប់ រៀមងជ្ប់ឿៅកនហងរាឿនាះ អ្នក 
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រាជ្ជាោុំាងឡាយ ឿរលកនហងរាណ្ ពុកជនសឺមាបា
ជ្ប់ឿ ូយ រៀមងរុចកនហងរាឿនាះ ។  
            រពះឿរធ឵សត្វសៀមតងធម៌ ថាវាយរពះរាជ្
ឿោយគ្ថាឿនះ ឿោយរបោរដឺឿចនះឿ ូយ រោបរឺល 
សឺមអ្នឹញ្ញាត្ោលឿចញឿៅបុសថា បព឵រត្រពះសមម
ត្឵ឿរព រឹកខោុំាងឿនះ រឺលបងគុំឿចញឿៅបុសផងចឹះ 
ឿ ូយលះបង់ពុកោត្឵ ៀដលមានមឹខឿជ្គឿោយ
រិកៀភនក ន឵ងលះបង់ររពាយដ៏ឿរចូន បុសជ្ាបសឿៅ 
កនហងេរពឿ មរនត ញហុំ឴ នន឵ងសមាបត្ត឵ឲាយឿកូត្
ឿឡូង ឿរោយអ្ុំពាចឹត្឵ មានរព មឿោកជ្រាឿៅខាងមឹខ ។ 
          រពះបរមសាសាតា ររង់នាុំារពះធមមឿរសនាឿនះ
មកឿ ូយ ររង់របជឹុំជ្ត្កថា រពះឿរវីអារកក់កនហង
ោលឿនាះ ានមកជ្នាងច឵ញ្ងាមា្វិោកនហងោល
ឥឡឡវឿនះ រពះរាជ្ានមកជ្អាននទ ចុំៀ្កបឹឿរា
 ឵ត្ គីត្ថាគត្ ឿនះឯង ។ 
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គុំន឵ត្ព឵ រណ្ 
kuMRtecokRsal 

mnusSRtecokRsalqab; 

eCOBaküsmþIGñkdéTrEmg 

eFVIxøÜnÉgឲ្យekþARkhay  
kñúgkalCaxageRkayxUcekrþ× 

eQµaHminCaTIrab;Ganrbs;Gñk 

déTeLIy.បុគ្គលEbbenH 

eRcInnak;mkehIymüa:geTot mnusSRtecokRsalenaHrEmgeFVI[sVamI
Priyarbs;xøÜnElglHKñaEckpøÚvKñaedIreFVI[RKÜsardYlrlMenAminsux . 
BuMenaHeTRtÚvsgS½yKña .l. b¤k¾eRkómRkMcitþEbbenH k¾maneRcIn

ehIyEdr dUecñHeyIgRtÚvRby½tñxøÜnTukCamuneTIbCakarl¥ . 
BaküsmþIGñkdéTniyayRtÚvRby½tñCanic©sþab;ehIyBicarណា 

ដរឿងរ៉ា វដ ោះយ៉ាងណាស្តៅ ប់ដ ើយត្រវូវភិាគ្ ( ស្តៅ ប់ដ ើយ 

កុុំទាន់វនិិច្ឆ័យ តរត្រវូគិ្រឲ្យបានដត្ច្ើនជាមុនសិន) ។ 

 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  107 

 

erOgRBHraCaRtecok s 
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         ´nwgniyayerOgra:vBn§úlmanbuRt 32 nak;cMENk 

Bn§úlnignagmløikamkkan;nKrsavtßI  .   nagRbsUtbuRt 

CaKU² dl; 16 dg . buRtrbs;nagTaMgGs;enaHsuT§EtCa 

Gñkekøóvkøadl;RBmedaykmøaMg)anseRmcsil,³TaMgGs;Kña 

mñak;²manbursCabrivarmYyBan;. RBHlanhøÜgeBjeTA 

edaybuRtTaMgenaHÉgEdleTAkan;raCnievsn_CamYynwgbita. 

    buKÁlGaRkk;BUEkniyaybMEbkbM)ak ; 

buKÁlmankarsamKÁIKñaehIymanéf¶mYyKgmaneKcak;ruk 

Bn§úlesnabtIRtÚvsmøab;  RBmTaMgbuRtéf¶mYy   BYkmnusS 

Edlcaj;kþIedaykþIekag kñúgkarvinicä½y)aneyIjBn§úlkMBug 

edIrmk k¾ERskRTehayMR)ab; karvinicä½ykþIekagrbs;BYk 

Gamatüdl;Bn§úlenaH. Gññkman emtþacitþrEmgCaTIRslaj; 

eBjcitþénmnusSpgBn§úleTAkan;eragvinicä½y BicarNakþI 
enaHehIy)aneFVIGñkEdlCam©as; rbs;[Cam©as;rbs;vij. 

mhaCn    [BrsaFukaredaysMeLg  d¾xøaMgRBHraCaRTg; 
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RBHsNþab;nUvsMeLgenaHPøam   k¾RTg;Rtas;sYrfa   mñal 

Gñkd¾ceRmInTaMgLaysMeLgGVIenaH? kalRTg;RBHsNþab; 

nUverOgra:venaH  ehIyRTg;esamnsS [dkBYkGamatüTaMg 

enaHecjGMBIkarvinicä½yehIy   RbKl;karvinicä½y[Bn§úlEt 

mñak;Etb:ueNÑaH.   taMgGMBIeBlenaHmkBn§úl    k¾vinicä½ykþI 

edayRtwmRtÚv  .   cab;epþImGMBIéf¶enaHmkBYkGamatüEdl 

vinicä½ykþI kalBImun)anéføQñÚlmankéRmtic k¾júHjg; 

RBHraCafaBnÞúlcg;eFVICaRBHraCa. 
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BaküNaKYreCOBaküNaminKYreCO 
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        RBHraCaRTg;eCOBakürbs;BYkGamatüTaMgenaHehIy 

minGacRKbsgát;RBHhb£T½y)an   k¾RTg;RBHtRmiHeTotfa 

kal ebIBn§úlRtÚvsmøab;kñúgTIenHkartiHedol  nwgmandl; 

eyIgluHRTg;RBHtRmiHdUecñHehIy k¾RTg;bBa¢a[ehABn§úl 

mkRTg;bBa¢ÚneTAedayRBHtRmas;fa)anB¤faenACnbTman

ecarekIteLIgeFVI[claclGñkRBmTaMgbuRtrbs;GñkcUreTA

cab;ecarenaHmkehIyRTg;bBa¢ÚnnayTahanEdlxøaMgBUEk

RkúmdéTeTACamYynwgBn§úlesnabtIenaHedayRBHtRmas;

faBYkGñkcUrkat; sirsaBn§úlesnabtIRBmTaMgbuRt 32   

nak;kñúgTIenaHehIynaMmk . kalBn§úleTAdl;CnbTCay 

EdnehIyBYkecarEdlRBHraCaRTg;erobcMTukenaH niyay 

KñafamñalGñkTaMgLay)anB¤faesnabtIBaJúaMgRbeTs enaH  

[s¶b;rm¶ab;ehIyk¾RtLb;eTAvij.                     

 

 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  112 

 

  mnusSGt;KuNFm’smøab;mnusSstVGterIsmux 

ecarenaHEdlTahanTaMgenaH[s¶b;rm¶ab;ehIyk¾ 

edaysarBn§úlesnabtI RBmTaMgbuRtTaMgGs;bnÞab;mk 
eTotRBHraCabBa¢aTahanedayeRbIkll,ic[caMsmøab;em

T½BFMRBmTaMgbuRtTaMgGs;kñúgTICitRBHnKr.  

KMnitBicarNa 

        buKÁll¥Gacsøab;TaMgGs;k¾swgman ebIeyIgmin 

BicarNa[)anl¥itl¥n;eT muneFVIkic©kargarGVImYy k¾

edayCYnkalmnusSl¥Gacrt;ecaleyIgeTAenARbeTsCit

xageyIg k¾eXIjmanRbeTsEdlrIkceRmIn KWRbeTs

enaHsm,ÚreTAedayGñkR)aCJ. 
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eyIgeFVICaemeKRtÚvsþab;RKb;Tis 

        eyIgeFVICaemeKKb,Isþab;mçagdak;mçag eTIbminbraC½y 

kñúgdMeNIrCIvitniyayCa rYmRtÚveFVICamnusSBit    KWRtÚvsþab; 

TaMgGs; ¬KWsþab;RKb;TisTaMgbYn¦ ykBaküTaMgenaHyk mk 

viPaKføwgEføgmkemIl etIvaesIµKñab¤eT? .   

        ebImindUecñHeT   kardwknaMrbs;GñkeRcInCYbnUv]bsKÁ  

minecHcb;minecHehIy eRBaHEtGñkCamnusSRtecokRsal 

Baküfa emeKenaH min EmnsMedAnUvRtg;kardwk naMRbeTs 

Etmüa:genaHeT sUm,IsgÁm RKÜsard¾tUcmYyk¾ eyIgRtÚv 

sþab;RKb;TaMgGs;pgEdr . RbPB énbBaðaxøH ekItecjmk 

eRBaHEtPaKImçagsþab;min[c,as;CYn kaleyIgeCOBakü 

GamIGaefaghYsehtueBk eRBaHeyIgmin )aneXIjskmµ 

PaBCak;EsþgehtudUecñH   ehIyeFVIkic©kargar enaHbraC½y k¾ 

eXIjmanCahU‘CaEhsRmab;mnusSqøatsþab;TaMgGs; .  
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ដរឿងរ៉ា វអ្វីៗក៏ដោយកនុង មដយើងជាដម ឹក ុំម្នន ក់ៗដ្វើ អ្វី 
ត្រូវយកបញ្ញា ញាណ មកពិចារណារកដ រុផលឲ្យបាន 

ច្ាស់លស់ជាមុនសិនកុុំអាលដ ឿពាកយអ្នក ទៃខ្ល ុំងដពកគា
ប់ ួបដពលខ្លោះ បុគ្គលខ្លោះ និយយបុំតបកបុំបាក់ឲ្យដ ល្ ោះគាន
តបកបាក់ទផៃកនុងជាដ ើម ។  
             ភាពជាអ្នក ឹក ុំពិរត្បាក  ត្រូវស្តៅ ប់ទាុំងសងខ្ង 
មិនតមនស្តៅ ប់តរម្នា ងៗដ ោះដៃ។ បុគ្គលខ្លោះនិយយ អ្ុំពី 

អាត្កក់ ពីអ្នក ទៃប៉ាុតនៅខ្លួនឯងវញិម្ននកុំ ុសរប់ មិន 

អ្ស់ដៃចូ្លដមើលច្ុំណុច្អ្វ ិជម្ននរបស់ ខ្លួនឲ្យដត្ច្ើនជាង 

ដមើលអ្នក ទៃ។ 
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ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ 
ឿបូឿៅៀត្របោន់ 

          ឿបូឿៅៀត្របោន់  ុងៀ ងខា្ាុំងឿពកអ្នកៀដល
ឿកូត្រឹកខម឵នសឹខច឵ត្ត គីខលអនរបស់អ្នកនិងឯងឿ ូយរបភព 
េនបញ្ហា វាឿចះៀត្ត្ិងឿៅត្ិងឿៅសឺមាបាឿពលឿគង ក៏ម឵ន 
លក់បក់ម឵នឿលឞូយ ឿនះឿ ូយ   វាគីជ្ចុំ្ងចងករបស់
អ្នកម឵ន   ឲាយអ្នកឿរីសរុចឿឡូយ   ានន័យថា    វាម឵នឲាយ 
ឿយូងានឿសចកតាសឹខ សឺមាបាៀត្មុយខ្ៈេនច឵ត្ត ក៏អ្ត្់  
រឿរៀដរ ។ ឿបូអ្នកឿៅៀត្របោន់អ្នកន឵ងឿកូត្រឹកខម឵នសឹខ 
ច឵ត្ត ឿបូអ្នកម឵នរបោន់ឿរួងរា ាវ រគប់យា ាងសរមាប់ជាវិត្ 
របស់អ្នករៀមងានឿសចកតាសឹខយា ាងជ្ក់ចាាស់ កនហងច឵ត្ត 
របស់អ្នកម឵នខានឿឡូយ។ 
 
 

 
 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  116 

 

ឿពលខលះ 
           ឿពលខលះមនឹសាឝឿយូងជាវិត្េនោររស់ឿៅ ឿបូរពម 
ោក់ចឹះ  នឺវមានៈៀត្បនត឵ចអ្នកយល់រគប់យា ាងថាគឹ្ 
ត្េមលេនោរយល់រត្អវ វាមានសារសុំខានណ្ស់ សរមាប់ 
ឿយូងឿ ូយឿយូងន឵ងយល់ឿរើត្ថា របភពេនឿសចកតាសឹខ 
រគប់យា ាងគីសថ឵ត្នឺវរត្ង់ឿយូងរពមោក់ចឹះ នឺវមានៈឿនាះ 
ឯងឿបូម឵នរពមោក់ចឹះឿរ អ្នកន឵ង ញ់រ ឺត្អ្ស់ជាវិត្ឬ 
មុយគឹ្ត្េមលេនឿសចកតាលសប៉ឹ្ណិង អ្នកម឵នរពមយល់ៀដរ 
ឿនាះចប់ឿ ូយ!។ 

ឿសចកតាសឹខ 
             ឿសចកតាសឹខកនហងោររបរពិត្ត  ឲាយឿឃូញកនហងចុំៀ្ក 
េនធម៌មុយគីយល់រត្អវឿនាះជ្អ្ងគរបស់បញ្ញា ។ 
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ឿបូឿឃូញ 
            ឿបូឿឃូញ    ឿសចកតាសឹខសងប់ព឵ត្       ឿរូបឿបះដឺង 
មនឹសាឝមានសនត឵ភាព វាមានព឵ត្ៀមនឿបូម឵នោន់ មាន 
ឿរសឹខសនត឵ភាពឿនាះ រៀមងម឵នមានឿឡូយឿររះ មាន 
ៀត្សុំបកខាងឿរៅប៉ឹឿណ្្ាះខាងកនហងៀដលជ្ខលិមព឵ត្រៀមង
ម឵នមានជុនោល ឿមូលឿៅហាក់ដឺចជ្ានឿសចកតា សឹខ 
ាមសភាពព឵ត្អ្ត្់ឿសាះ មង ។ 

មនឹសាឝឿយូង 
          មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នា  ឿពលៀដលស្ាាប់ឿៅ      គ្្ាន 
យកអ្វាឿៅានឿរឿម៉ច ម឵នរពមឿធវូឿសចកតាលសគ឵ត្ៀត្ឿបើត្ 
ឿបើនគ្នាឿដូមាបារបឿយាជន៍អ្វាឿៅ   ឿបូជាវិត្េនោររស់ឿៅ 
សល់ត្឵ចណ្ស់សរមាប់ឿយូងរគប់គ្នារស់ម឵នានមុយរយ
ឆានាុំផងបនត឵ចឿរើត្  ន឵ងៀបកគ្នាៀបករបស់ជ្រារសឡាញ់ 
ោុំងអ្ស់ឿ ូយឿៅ!។ 
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ឿរួងរា ាវ 
            ឿរួងរា ាវ     កនហងឿោកមានសពវ      រគប់ៀបបយា ាង 
ឿ ូយមានលសមានអារកក់មានសឹខមានរឹកខព឵ត្ៀមន!។ 

ជាវិត្របស់អ្នក 
          ជាវិត្របស់អ្នករស់ឿៅាន   ប៉ៀឹនតេថងឿរើត្ពាេថងឿនះ 
ឿៅមឹខឿរើត្គុរឿធវូលស ឬឿធវូអ្ុំឿពូអារកក់អ្នកគុរគ឵ត្ ឿោយ 
ខលអនឯងចឹះឿនះ ជ្បរព឵ រណ្ដុំឿ្ូរកនហងោររស់ឿៅ 
របស់មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នាៀដលរត្អវគ឵ត្។ 

ច឵ត្តលស 
        ច឵ត្តលសករមរកមនឹសាឝច឵ត្តលសម឵នង្យ ន឵ងរកាន ឿរ 
ណ្ម឵ត្តៀមនឿរ? ។ 

ឿកូត្មកជ្មនឹសាឝ 
          ឿកូត្មកជ្មនសឹាឝរត្អវសាងសនាឝុំឿសចកតាលសឲាយាន
ឿរចូន ឿររះជាវិត្រស់ឿៅ េនមនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នាម឵នយឺរ
ឿឡូយបនត឵ចឿៅន឵ងៀបកគ្នា។ 
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សាងឿ ត្ឹ 
            ឿមចសពវសត្វ  ោុំាងអ្ស់     ចឺលច឵ត្តសាងឿ ត្ឹេន 
ឿសចកតារឹកខឿមលះពា មុយេថងឿៅមុយរបកបឿោយ ឿសចកតា 
រឹកខជ្ចុំ្ងករឹត្ខលអនឯងជ្ប់របៀ លមកពាយល់កងេន
ឿសចកតារឹកខឿ ូយ ឿរូបចឺលច឵ត្តឿបើនឿបើនអ្នកដេរឿោយ 
គ្្ានឿមាតាច឵ត្តោល់ៀត្ឿសាះ ឿបូមានគុំន឵ត្គ឵ត្ដឺចឿនះ 
សភាពេនច឵ត្តឿៅតាជ្ន឵ចច រៀមងម឵នានឿសចកតាសឹខសងប់ 
ឿឡូយ ។ 

ឿពលណ្ 
          ឿពលណ្     ឿបូអ្នកៀសវងរកផលឡវេនឿសចកតាសឹខម឵ន 
ោន់ឿឃូញរៀមងរឹកខឿកូត្មានរគប់ឿពលសរមាប់ជ឵វិត្េនរ
ស់ឿៅរបស់អ្នក ឿររះរបភពេនឿសចកតារឹកខឿនាះម឵នោន់ 
ឿោះរសាយនឺវឿឡូយឿររះមានខនធជ្ឿ ត្ឹ ។ 
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ោរឿបូអ្នកសុំឡិងឿមូល 
           ោរឿបូអ្នកសុំឡងិឿមូលនឺវ       អ្វាៀដលខពស់ឿពកឬ 
ក៏     មានឿសចកតារសម័យ ុស    ពាអ្វាៀដលអ្នក    គ឵ត្ឿនាះ 
ឿសចកតាសឹខឿនាះ     រៀមងម឵នមានឿររះសភាវេនច឵ត្តម឵ន 
ានឿសចកតាសឹខឿឡូយ ។ ោររំពិងគ឵ត្ឿនះរត្អវរបកបរពម 
ឿោយបញ្ញាឿរូប    វាម឵នមានបញ្ញាឿៅេថងឿរោយចុំ្ុច 
ខលុំ឴ង  របស់មនឹសាឝសថ឵ត្នឺវរត្អវស឵កាាឲាយដល់ឿគ្លឿៅ េន 
ជាវិត្    ឿរូបជាវិត្ឿនះមានកតាសងាឃិមមុយយា ាង    ជ្ក់ោក់ 
ព឵ត្រាកដ     ឿបូអ្នកម឵នានស឵កាាៀសវងយល់    ពាចាាប់ 
េនធមមជ្ត្  ជឹុំខលអនឲាយានចាាស់ោក់   ជ្មឹនស឵នឿរអ្នក 
ន឵ងបរាជ័យកនហងជាវិត្ឿនះម឵នខាន ។ ភាពអ្សាងារាយរបស់ 
មនឹសាឝសថ឵ត្នឺវរត្អវោរស឵កាាៀសវងយល់នឺវ សភាពព឵ត្ 
េនធមមជ្ត្ឿ ូយ ឲាយឿឃូញរត្អវបដ឵បត្ត឵ េនចុំ្ុចៀដល 
រត្ិមរត្អវឿនាះ។ 
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មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នា 
          មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នា    ឿធវូអ្វាមុយៀដលជ្ចុំ្ុចផលឡវ 
រត្អវឿនាះម឵នគុរ យកអ្ុំណ្ចមកឿោះរសាយ ឬ ឿរប ូ
អារមម្៌ ច឵ត្តឿៅតាមករសាយបញ្ហាឿនាះម឵នលសឿរ ឿបូ
ឿយូងយកមកឿរបូៀមនបរាជ័យ ជ្ម឵នខានកនហងជាវិត្រប ុំា 
េថងឿនាះ ។ គបាបាឿោះរសាយមឹខេនចុំ្ងឿនាះឿោយ 
បញ្ញាោ្ឿោយរបេពចឹះអ្នករបឿសូរកនហងជាវិត្ឿនះ ជ្ក់ 
ជ្ម឵នខានឿឡូយ ។ ឿបូអ្នកម឵នឿោះេនរបភពបញ្ហា ោុំាង 
ឿនាះឿរ     ភាពឿ្ មងកនហងច឵ត្តរបស់អ្នករៀមងម឵នាន
ឿសចកតាសឹខឿឡូយ ឿនះជ្ឿរួងព឵ត្កនហងជាវិត្របស់អ្នក ។ 
ឿត្ូអ្នកោុំាងអ្ស់គ្នាចង់ានណ្ស់ភាពសឹខសានត ប៉ឹៀនត
គុរឲាយសាតាយអ្នកម឵នោន់សាគាលឿ់សចកតា កនហងច឵ត្តយា ាងដឺច
ឿមតចផង និង? ។ ឿមលះឿ ូយអ្នកចឺលច឵ត្តសាងភាពឿៅតា
រកហាយកនហងច឵ត្តដល់អ្នកដេរឯណ្ឿៅ ឿបះដឺងសនត឵ភាព
កនហងច឵ត្តរបស់អ្នកឿនាះ រៀមងម឵នមានឿឡូយ។ បឹគគលមាន
សនត឵ភាព កនហងច឵ត្តព឵ត្រាដកម឵នៀមនរត្ិមៀត្ ន឵យាយ
ឿនាះឿររបោរៀដលសុំខានកនហងជាវិត្រប ុំាេថងរបស់អ្នករត្អវ
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របរពិត្តខលអនឲាយលសឲាយានរគប់ឿពលយា ាងឿនះឿរូបសាកស
មមនឹសាឝលសឿោយព឵ត្។    

មនឹសាឝលស 
មនឹសាឝលស ព឵ត្ោច់ខានម឵នយកោរ ខិងឿរោធ ឬ
អារមម្៌ម឵នលសឿនាះមកបងេបញ្ហា កនហងច឵ត្តឿរចូនៗឿៅ 
ឿនាះឿរឿបូម឵នដឺឿចនះឿរ      អ្នកស឵កាាឿរើនសឺរត្  ម឵នោន់ 
ដល់ចុំ្ុចកុំពឺលនឺវឿឡូយឿរ ។   អ្វាៀដលជ្ឿរួងព឵ត្កនហង 
ច឵ត្តរបស់ខញហុំានផតល់ឿៅឲាយ អ្នករគប់គ្នាានយល់អ្ស់ 
ឿ ូយអ្នកគុរឿដូរាមផលឡវណ្ ៀដលរបកបឿោយសឹខសនត឵ 
ភាពេនឿសចកតាសឹខព឵ត្ឿនាះ វាអារស័យឿៅឿលូអ្នកនិង 
ឯងជ្អ្នក ប់ឿផតូមវាឿឡូង ។ 

រិករត្ជ្ក់ 
           រិកជ្រារត្ជ្ក់ជឹុំជ្ រារត្អវោរេនមនឹសាឝរគប់គ្នា 
អ្ុំឿពូលសជ្រារីករាយ េនមនឹសាឝគ្នាៀដលយល់ចាាស់កនហង 
ត្េមលេនអ្ុំឿពូលសឿនាះ ។ 
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ោរស឵កាា 
         ោរស឵កាានឺវសភាវៈព឵ត្េនជាវិត្ឿនាះឿ ្ាះឿសចកតា 
សឹខរៀមងឿកូត្មានរគប់ឿពលសរមាប់អ្នក ។ 

ភាពឿជ្គជ័យរបស់ខញហុំ 
         ភាពឿជ្គជ័យេនកឺន     កនហងនាមជ្មាតាយសបាាយ 
ច឵ត្តណ្ស់   ឿពលានឿឃូញកឺន    មានៀផលផ្កាដឺឿចនះមាន 
ោរសបាាយច឵ត្តខលុំ឴ងណ្ស់ កឺនមាតាយ     ន឵យាយព឵ត្ម឵ន 
ឿចញម឵នអាចរប់រិកៀភនក   ៀដលរសកោត្់ៀផនថពល់អ្នក
មាតាយោុំាងគឺឿពលានឿឃូញមានភាពឿជ្គជ័យកនហងជាវិត្
យា ាងដឺឿចនះឿនាះ មាតាយសបាាយណ្ស់ កឺនមាតាយកឺន  
មាតាយ ។ ភាពត្ស៊ឺរបស់ខញហុំរយៈឿពលឿវោកនលងមកឿរចូន
ណ្ស់មកឿ ូយ មានោុំាងោរលុំាករគប់រស់ជ្ត្឵េន 
ជាវិត្ខញហុំសាគាល់ឿ ូយជាវិត្ ។ មាតាយសបាាយច឵ត្តណ្ស់កឺន
រកអ្វាឿរបើបផទិមម឵នានឿរកឺនមាសមាតាយឿអ្ូយ ។ មាតាយ
គ្្ានអ្វាៀចកឲាយកឺនឿរ មានៀត្ោរោស់ឿត្ួនកឺនឲាយខ឵ត្ខុំ
ត្ស៊ឺបៀនថមឿរើត្ណ្មាសមាតាយ ។ មាតាយសងាឃិងថាកឺន
មាតាយនិងឿធវូជ្កឺនលស រស់ឿៅកនហងសងគមអ្វាៀដលកឺនាន 
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ឿរើនសឺរត្សឺមកឺនឿរបូចុំឿ្ះវិជ្ឆាឿនាះ កនហងផលឡវៀដលរត្ិម
រត្អវណ្កឺនមាតាយ ។ 

សភាវៈោរឿកូត្ 
          សភាវៈោរឿកូត្ឿឡូង េនមនឹសាឝសត្វមកឿ ូយនិង
រលត្់វិញេថងណ្មុយម឵នខានឿឡូយឿនះ ជ្ឿរួងព឵ត្េន 
ជាវិត្មនឹសាឝរគប់គ្នាៀដលឿកូត្មកឿ ូយឿនាះ។ 

ខញហុំដិង 
           ខញហុំដិងថាអ្នកកុំពឹងគ឵ត្អ្ាឿធវូអ្ាសុំឡិង ឿមូលអ្ាាម
ខញហុំដិងអ្នកកុំពឹងសុំឡិង គ឵ត្ឿមូលថាឿត្ូឿពលណ្ព឵ភព
ឿោកោុំាងមឺលមានសនត឵ភាពព឵ត្រាកដឿនាះ ឿ ត្ឹអ្ា 
ានជ្    ខញហុំដិងពាអារមម្៌  ព឵ត្របស់អ្នក? ខញហុំមានឿ ត្ឹ
របស់ខញហុំ ឿរូបខញហុំដិងនឺវអ្វាៀដលានឿធវូឿបូន឵យាយខញហុំដិងរគប់
ឿរួងរា ាវ  មងសឹុំឿោសផងារម឵ន ៀមនរពះររង់ោ្
ឿរឿ ត្ឹៀដលខញហុំដិងឿនាះ ? ។ 
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រិកច឵ត្តរត្ជ្ក ់
          រិកច឵ត្តរត្ជ្ក់   ឿររះមានធម៌ាន     អ្ប់រំឿ ូយ 
ឿ ត្ឹដឺឿចនះ       ឿរូបជាវតិ្ខញហុំមានឿសចកតាសឹខ     រ ឺត្ដល់ 
ឿពលឿនះឿបូរបស឵ន  ជ្អ្ត្់ធម៌មាន   វិញមន឵ដិងជ្ឿកូត្
រឹកខម឵នសឹខច឵ត្តយា ាងណ្ឿរ  ?     គឹ្រពះធម៌ ជ្ឱសថ
ព឵ឿសសណ្ស់ជ្ថនុំ឴រប ុំាច឵ត្ត។ 

ឿរើនឿមូល 
             ោរឿមូលពាខលអនឯងឲាយានចាាស់គីជ្ោរបញ្ឆាក់ 
ពាច឵ត្តខលអនវាឿៅមានោរខវះកនលះ    កៀនលងណ្មុយជ្ម឵ន 
ខានឲាយៀត្ឿយូងឿមូលខលអនឿយូងឿរើនសឿងេត្ព឵ន឵ត្ាយឲាយចាាស់ 
ព឵ត្ជ្ឿមូលឿឃូញនឺវ      ចុំ្ុចៀដលខវះឿនាះម឵នខានឲាយ 
ឿយូងឿរើនឿមូលពាចុំ្ុចៀដលខវះខាត្សរមាប់   វារបឿសូរ
ជ្ងឲាយអ្នកដេរ     ឿគសុំឡិងឿមូលឿយូងឿនាះ   សឺមាបាឿពល
ខលះឿយូងឿមូលខនងខលអនឯង       ឿមូលម឵នឿឃូញយា ាងណ្  ក៏ 
ឿោយក៏រត្អវយកកញ្ចក់មកឿមូលផងៀដរ    ។ ឿបូឿយូងឿរើន 
ឿមូលពាខលអនឯង   ឲាយានឿរួយៗឿនាះ ពាមានឿលខ ឿៅជ្
ម឵នមានឿលខឿៅវិញម឵នខានឿឡូយណ្ម឵ត្ត ។ 
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របភពេនបញ្ហា 
          របភពេនបញ្ហាោុំាងអ្ស់ វាសថ឵ត្នឺវរត្ង់ថាឿត្ូឿយូង
គុរឿោះរសាយឿបើបណ្ ពារត្ិមណ្មឹនឿបូឿយូងរគប់គ្នា
សាគាល់មឹខេនចុំ្ងចាាស់ ឿ ូយម឵នជ្ បញ្ហាឿនាះឿឡូយ
អ្វាៀដលសុំខានកនហងជាវិត្ គីសាគាល់របភពេនបញ្ហាឿនាះព឵ត្ 
ឿបូឿយូងដិងចាាស់ោស់ឿ ូយ ឿោះរសាយោុំាងញញិម  
កនហងច឵ត្ត៕ 

រគប់យា ាងេនោរគ឵ត្ 
           រគប់យា ាងេនោរគ឵ត្គុំន឵ត្របស់មនឹសាឝឿយូងឿពល 
ខលះគ឵ត្ឿយូងគ឵ត្ថា វាអ្ត្់របឿយាជន៍មកពាឿយូងគ឵ត្ម឵ន 
ដល់ វាេនោរគ឵ត្របស់ខលអនឬោរគ឵ត្ខឹសរបស់ខលអនក៏មាន 
ោរៀដលគ឵ត្ឿោយរត្ិមរត្អវព឵ត្ឿនាះ សុំឿៅដល់គ឵ត្ រត្អវ 
ន឵យាយរត្អវសាតាប់    ឿ ូយព឵ រណ្ ឲាយសមឿ ត្ឹផងកនហង 
ជាវិត្ឿរូបរបឿសូរ ។ 
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របលិត្រំឿចក 
          របលិត្រំឿចកមានរីករសស់ ក៏ឿចញមកពាភឹកយា ាង 
ម឵ញបឹគគលគុរឿរីសខលអន កឿរគួងឿសា មង គី ពាឿលស 
ៀដលវាឿដករាុំាដល់យឺរមកឿ ូយឿនាះ គបាបា របរពិត្តខលអន 
ាមកនលង េនធម៌របស់សបាបហរស់ោុំាង ឡាយចឹះកតាសឹខ 
រៀមងឿកូត្ដល់អ្នកម឵នខានឿឡូយ ។ 

អារមម្៌ាមត្ិង 
            អារមម្៌ាមត្ិងេនបឹគគលមានាក់ៗ ប់ ឿផតូមមក 
ពាម឵នានយល់ផលឡវរត្អវៀដល ជ្ឿ ត្ឹនាុំាមកនឺវ ឿសចកតា 
សឹខព឵ត្ឿមលះឿ ូយច឵ត្តមាន ៀត្ឿសចកតារឹកខកនហងច឵ត្តសរមាប់ 
បឹគគលអ្នកមានរាជ្ជារៀមងដិង នឺវសភាវធម៌រៀមងសថ឵ត្ 
ឿៅជ្សឹខ កនហងោរសុំរានតសរមានតកនហងឥរិយាបថោុំង ៤ 
ឿររះានស឵កាានឺវសភាពេនឿសចកតារឹកខឿនាះ ចាាស់ 
ោស់ឿ ូយ ោរឿបូសាគាល់កង រឹកខចាាស់ ឿសចកតាសឹខ 
រៀមងឿកូត្មាន រគប់ោលេនជាវិត្របស់អ្នកៀដលរស់ ឿៅ 
ឿនាះ។ 
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ឿបូកៀភនក 
           ឿបូកៀភនកមកគបាបាាុំងច឵ត្តរបរពិត្តខលអនឲាយលស ឿររះ 
ជាវិត្ឿយូងឿកូត្មកម឵នឿរើងម឵នដិងថា ឿពលណ្ឿមា ាង 
ណ្ឿវោណ្ឿយូងស្ាាប់ ក៏ម឵នដិងឿមលះ ឿ ូយៀត្អ្ុំឿពូ 
លសឿរឿរូបឿធវូឲាយច឵ត្តសឹខ ឿបូឿយូងម឵នឿធវូលស រៀមងឿ្ 
 មងជាវិត្ចឹងឿរោយ ត្េមលរបស់ មនឹសាឝឿយូងរគប់សថ឵ត្ នឺវ 
រត្អវគឹ្ធម៌ ។ 

េថងណ្ក៏េថងលស 
            េថងណ្ក៏េថងលសៀដរ ឲាយៀត្ឿយូងឿធវូលសម឵នឿរីសេថង 
ឿឡូយណ្ម឵ត្តសុំខានខលអនឿយូងឿធវូលស។ េថងថមាេថងលស ជឺនពរ 
ខលអនឯង ឲាយជុបៀត្ឿរួងលស របកបក឵ចចោរអ្ាវ សឺមឲាយ 
ឿជ្គជ័យរគប់យា ាង។ 

យល់រត្អវ 
          ោរៀដលយល់ចាាស់អ្ុំពាផលឡវរត្អវ  គីជ្មាគ្ ាៀដល 
សនត឵ភាពេនភពឿោកោុំាងមឺល ។ 
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ៀរបរបួល 
            អ្វាៀដលលសសាអាត្ ក៏មានោរៀរបរបួលម឵នឿរើងឿរ 
េថងណ្មុយរឺបរាងោយឿនះនិងៀបកធ្្ាយឿៅវិញជ្ធមម
ា ន឵ងមានៀត្ឿរោងៀឆសងៀត្ប៉ឹ្ណរឺបឿនះឿនាះ ៀដល 
មនឹសាឝរបឹសរសាមាងាស់ថា លសសាអាត្ឿនាះ ក៏និងឿៅយា ាងឿនះ 
ម឵នខានេថងណ្មុយឿនាះម឵នថា  ឿកមង  ឬក៏ ស់ឿរ ដឺច 
ៀត្គ្នា និងឯង ។ 

រសាឝនៈឿោកឿមរ័ព លា ពឺ 
           រសាឝនៈឿោកឿមរ័ព លា ពឺ ឿបូអ្ឺនខិងបង ឿ ូយ
អាចបឿញ្ចញកុំ ិង ឿធវូឲាយអ្ឺនាត្់ខិងបង ានសឺមឲាយអ្ឺន
បឿញ្ចញវាមកចឹះបង និងររុលយក ានអ្វាៀដលអ្ឺនាន
បឿញ្ចញមកឿនាះ ានរោុំ ាន ោុំាងអ្ស់បងដិងឿត្ូថា
អ្ឺនរសឡាញ់បងឿ ូយអ្ឺនម឵នឿធវូឲាយបងមានរបុសឿោយ
ៀត្អ្ឺនៀដរ ឿនះជ្ោរព឵ត្ ៀដលបងន឵យាយរាប់អ្ឺន ។ 
ឿបូជ្អ្ឺនឿធវូឲាយបងរបុសខលុំ឴ងៀមនឿនាះគ្្ាននរណ្ ឿមូល
ៀថបងឿរៅពា អ្ឺនឿឡូយបងន឵យាយៀមនណ្អ្ឺន?៕ 
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ោរយាងចរ 
          ោរយាងចរដុំឿ្ូរ   េនរពះរ឵នករឿរើបល឵ចគីជ្ 
ោរបញ្ងាក់ឲាយឿឃូញថាោរ ឿកូត្  ស់ ឈី ស្ាាប់ របស់ 
មនឹសាឝសត្វរគប់គ្នា ៀដលរស់ឿរោមឿមឃ ឿលូៀផនដា ឿនះ 
េថងណ្ មុយមនឹសាឝរគប់រឺប និងៀបកគ្នាឿធវូ ដុំឿ្ូរ ឿៅ 
រាងៗខលអន ោុំាងឿនះជ្ចាាប់េនធមមជ្ត្឵ៀដល មនឹសាឝរគប់ 
គ្នាគបាបារត្឵ះរិះគ឵ត្សុំឡិងធម៌ព឵ត្រប ុំាជាវិត្ឲាយឿ ូយឿៅ ។ 
ោលឿបូបឹគគលរបមា្ ឿ ្ាះថាសថ឵ត្រត្អវឿមាាុំាងនឺវ 
ឿឡូយឿរបឹគគលអ្នកមានបញ្ញាម឵ន ជ្បឹគគលរបមារឿឡូយ 
ៀត្ង ៀត្យល ់ចាាស់នឺវគឹ្ត្េមលេនឿសចកតាលស ។ 

ោរឿជួ 
           មនឹសាឝឿោយឿរចូនឿជួឿៅឿលូ អ្វាៀដលម឵នគុរឲាយ 
ឿជួ  មានមនឹសាឝឿរចូនគ្នាណ្ស់ ឿមតចម឵នយកពនលីេន 
បញ្ញាោ្របស់ខលអនយកមកឿរបូឿៅវិញ ។ ឿបូឿយូងយក 
បញ្ញាមកឿរបូជ្រប ុំាអ្នកនិងររុលាននឺវមងគលេនជាវិត្
មុយយា ាង ព឵ត្រាកដកនហងច឵ត្តរបស់អ្នកឿ ្ាះថា ជ្អ្នក 
មាននឺវរពះមុយកនហងច឵ត្តព឵ត្ ឿ ូយាមជុយៀថរកាាអ្នក 
ានរគប់ឿពលោុំាងអ្ស់ វាសថ឵ត្នឺវរត្ង់អ្នកឿជួឿនាះឯង 
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ម឵នៀមនខញហុំន឵យាយឿនះថាម឵នឲាយឿជួឿនាះឿរ ។ សឺមាបាឿពល 
ខលះោរឿជួឿនាះមានឿ ត្ឹផល ក៏ឿោយគបាបាគ឵ត្ ព឵ រ 
ណ្ជ្មឹនស឵នផងៀដរ  ឿរូបជាវិត្រស់ឿៅ របេពព឵ត្ 
របរពិត្តរត្អវរត្ង់ចុំឿនាះឯង ។ 

រពះច័ក្រនទ 
         រពះច័ក្រនទៀសនលស កុំដររារត្ាច័នទឿពញបឺរមាបនលីឿពល 
យប់ឿរោកឿឡូង      ពារបលិមោល់របលិបគ្្ាន   េថងឈរ 
ឈប់របិងឿធវូោរង្រ ។  ដុំឿ្ូរោររៈឿឡូងេនរពះរ឵នករ   
គីជ្ោរបញ្ឆាក់មនឹសាឝសត្វ ឿោកៀដល ឿកូត្មកកនហង 
េរត្ភពឿនះ ។ 

ោរៀសវងរក 
           ោរៀសវងរកនឺវឿសចកតាសឹខ   កនហងជាវិត្ព឵ត្   គី ប់ 
ឿផតូមពាខលអនឯង ជ្មនសឹាឝលសជ្មឹនស឵ន ឿរូបអ្នក ដេរ 
ររុលោរឿគ្រពពាឿយូងឿោយព឵ត្ ។ ឿគ្ល ឿៅេន 
ឿសចកតារាថានាេនមនឹសាឝរគប់រឺប គីចង់ាន ឿសចកតា សឹខ 
ព឵ត្ មានមនឹសាឝជ្ឿរចូន ៀដលៀសវងរក ឿសចកតាសឹខ 
ម឵នានរត្ិមរត្អវចុំឿនាះឿរ ។ 
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គុរឲាយអា្឵ត្ណ្ស ់
          គុរឲាយអា្឵ត្ណ្ស់ឪពឹកមាតាយឿៅឿធវូោរឿធវូោរ 
ឿៅរសឹកឆាឃាយឿៅជ្មុយជាដុនឿនះ ក៏ឿោយ សារបញ្ហា 
ជាវិត្ កនហងសងគមរគួសារ រកកមាឝត្់អ្ត្់ ោ្ានឿរូប ឿចញ 
ឿ លកឺនឿៅដឺឿចនះ ឱ!ជាវិត្ឿអ្ូយ ឿម៉ចក៏កឺនរព័ត្ មាតាយ 
មាតាយរព័ត្កឺនឿនះឯងបញ្ហាជាវិត្ឿរួងរា ាវរត្អវគត឵្ ។ បញ្ហា 
កនហងសងគម រគអសារឿនាះឿយូង រត្អវគ឵ត្ឿរចូន ចុំ្ុចណ្ស់ 
គបាបាស឵កាាព឵ រណ្ឿដូមាបារស់ឿោយសារៀត្រកពះឿបូម឵ន
គ឵ត្រត្អវស្ាាប់។ 

ោររកឿឡកឿមូល 
             ោររកឿឡកឿមូលនឺវអារមម្៌ព឵ត្    ខាងកនហងច឵ត្ត 
របស់ខលអនជ្ោរបញ្ឆាក់ឲាយឿឃូញថា អ្នកកុំពឹងសាគាល់ខលអន 
ឯងយា ាងព឵ត្រាកដ ។ ោលឿបូស឵កាាអ្ុំពាខលអនឯងចាាស់ 
ឿ ូយឿ ្ាះសភាព េនឿសចកតាសឹខ រៀមងឿកូត្មាន 
សរមាប់ជាវិត្អ្នកៀដល រស់ឿៅនាឿពលបចចហបាបននឿនះជ្ក់ 
ជ្ម឵នខានឿនះជ្ឿរួងព឵ត្េនជាវិត្ឿយូងរគប់គ្នា។    
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ោររកឿលកឿមូលេនព឵ភពឿោក 
            ោររកឿលកឿមូល  េនព឵ភពឿោកឿនះ       គីមាន
ឿសចកតារឹកខនង឵ឿសចកតាសឹខវាមានចុំនុនត្឵ចណ្ស់មនឹសាឝ 
ឿោករគប់គ្នាមានឿសចកតារឹកខឿរចូនណ្ស់ ។ ឿពលខលះ 
សមាគាល់ឿសចកតារឹកខនិងថាសឹខ ក៏មានសត្វ ឿោកឿមូល 
ម឵នឿឃូញនឺវរឹកខឿោយបញ្ញាឿឡូយ ។ បឹគគលអ្នកបញ្ញា 
គបាបាដិងចាាស់  នឺវសភាពវៈេនរឹកខ     ម឵នរបឿងូយកឿនតូយ 
ឿឡូយាុំាងខលអននឺវកនហងអ្ុំឿពូលស ជ្ ន឵ចច ។ ឿររះឿ ត្ឹ ឿនាះ 
ឿសចកតាសឹខរៀមងឿកូត្មាន សឺមាបាឿសចកតាសឹខ ន឵ងរឹកខ 
វាឿដូររនទិមគ្នាក៏រត្អវមនសឹាឝរគប់គ្នារត្អវឿរើន ររុលសាគាល់ 
នឺវរបភពេនកងរឹកខ ឿនាះឿោយបញ្ញាឿោយរបេពចឹះ ។ 
បញ្ហាជាវិត្មាន រគប់រស់ជ្ត្឵េនមនឹសាឝ ឆាកឿោខានជាវិត្
េនមនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នាឿរបើបាន និងឿរួងកឹនអ្នកឿដូរ
ត្ុយា ាងដឺឿចនះឯងមានកមាឝត្់មានអ្នកមាន មានអ្នករកជ្
ឿដូម។ 
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ឿសចកតារសឡាញ់ 
           ឿសចកតារសឡាញ់អ្ឺនឿ ូយ ន឵ងបងករមានឿឃូញ 
អ្ញ្ចិងឿរចូនៀត្មាននឺវ កនហងឿរួងឿសន ៍រឿបើប ឿនះករម 
ណ្ស់ ឿោកឿអ្ូយម឵នង្យមានឿរ ។ ឿសចកតា រសឡាញ់ 
ម឵នៀមនអាងឿៅ ឿលូររពាយសមាបត្ត឵ ៀត្មាា ាងឿនាះឿរ គី 
រត្អវបញ្ឆាក់ពាឿបះដុងឿសាះ រវាងគ្នាន឵ងគ្នាឿរូបលសរបឿសូរ 
កនហងជាវិត្ភាពរឹកច឵ត្តគ្នាឿនះ វាផតល់នឺវភាពកក់ឿៅតាកនហង 
ច឵ត្តយា ាងេរកៀលង កនហងច឵ត្តមនឹសាឝមានាក់ៗៀដល មឿនា 
សឿញ្ចត្នា េនឿសចកតា រសឡាញ់ឿនាះ គី ប់ឿផតូមពា ោរ 
យល់ច឵ត្តគ្នាឿនាះឯង ។ អ្វាៀដលអ្នកគ឵ត្ថារត្ិមឿនាះអ្នក ក៏ 
គបាបារបរពិត្តឲាយានលសកនហងដុំឿ្ូរជាវិត្ របស់អ្នក បនត 
ឿរើត្ចឹះឿនះជ្ឿរួងព឵ត្ កនហងោររស់ឿៅរប ុំាជាវិត្របស់ 
អ្នកឿនាះ ។ 

 
 
 
 
 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  135 

 

បឹគគលអ្នកបញ្ញា 
           បឹគគលអ្នកបញ្ញា សឺមាបាមានឿសចកតារឹកខយា ាងណ្ 
ក៏ឿោយឿោះរសាយ េនបញ្ញាឿនាះានឿោយង្យរសុល 
ជ្រុំបុំផឹត្ ។ 

មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នា 
           មនឹសាឝឿយូងរគប់គ្នា     អ្នកសថ឵ត្ឿៅកនហងោលឿរស 
ណ្ ក៏ឿោយសឺមកឹុំឿភលច យកបញ្ញារបស់អ្នក មក 
ព឵ រណ្ ។ ឿបូអ្នកម឵នស឵កាាព឵ រណ្ឲាយានចាាស់ 
លសឿរអ្នកសថ឵ត្ឿៅជ្មនឹសាឝលងង់ដៀដល និងឿគឿាកាន 
ឿរើត្ឿ ូយលងង់ឬឆា្ាត្ វាអារស័យឿៅឿលូខលអនរបស់អ្នក 
 និងឯង ៀដលឿគឿាកាន ឬម឵នានឿនាះខញហុំន឵យាយ 
ព឵ត្ៀមនៀដលឿ ត្ឹោរកនហងសងគមមនឹសាឝឿយូងសពវេថងឿនះ
ឿរបូលាប឵ចរគប់រឺបភាព មង ។ ភាពលងង់ឿ្្ារបស់មនឹសាឝ 
រគប់គ្នាឿោយឿរចូន ឿរចូនៀត្បរាជ័យ កនហងជាវតិ្ឿនាះ ឿរចូន 
ៀត្ឆាប់ឿជួរកាយអ្នកដេរ ជ្ងឿជួជ្ក់ឿលូខលអនឯង ោុំង 
ឿនះ គីជ្ចុំ្ុច ឿខាាយរបស់មនឹសាឝលងង់ឿនាះ។ មនឹសាឝ 
ឿយូងយកលស រត្អវឿចះសឿងេត្រាល់រឿងវូេនោរ របរពិត្ត 
បឹគគលមានាក់ៗលស ឬអារកក់អ្នក និងដិងភា្ាមរល ឬ 
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ប ឌ្឵ត្អ្នកន឵ងយល់ ឿោយខលអនឯងវាសថ឵ត្ឿៅរត្ង់ោរ រស់ 
ឿៅឿនាះឯង។ឿយូងដិងចាាស់ជ្ក់ជ្ ម឵នខាន ចាាស់ 
ជ្ៀលងខាវាក់ អ្នកឿឃូញចាាស់ជ្ងេថងឿៅឿរើត្ឿររះអ្នក 
ឿចះសឿងេត្ឿនាះឯងរត្ង់ឿនះឿ ូយបញ្ញាអ្នក វាឿកូត្យា ាង 
ចាាស់ោស់ណ្ស់កនហងច឵ត្តរបស់អ្នកឿនាះ ។ 

ឿពរាយឿៅរសឹកៀខមរ 
            ឿពរាយឿៅរសឹកៀខមរឿយូងអ្ញ្ចិងសុំខានលឹយ ឿបូ 
អ្ត្់ង្ប់ ោុំងរាក្រសតោុំងមក្រនតានាុំគ្នារត្ឿៅឿមូលរសឹក ឿគ 
អ្ស់ឿ ូយឿៅកនហងរសឹក គ឵ត្ៀត្លឹយឿពរាយអ្ត្់ ជុំនាយ 
ចាាស់ោស់អ្នករសឹក ឿរចូនរត្ឿៅឿមូលឿៅ រសឹកឿគ រាប់ 
ម឵នអ្ស់សឺមាបាឿោកអ្នកធុំ ក៏ម឵នហា ានឲាយឿពរាយឿៅកនហង 
រសឹកឿមូលឿឡូយ អ្នកមានលឹយឿៅឿមូលឿៅឿរៅរបឿរស 
អ្នកអ្ត្់លឹយឿៅរសឹកឿដក ុំេថងស្ាាប់ ឿររះម឵នមានអ្នក
យកច឵ត្តរឹកោក់ឿនាះឿរ ។ 
 
 
  
 



ឱ!កម្មខ្ញុំ 

រ ៀបរ ៀងរោយ ខ្ញុំព្រះក ុណា អាត្មា ភាព អុ៊ិត សជុាត៊ិ  137 

 

esckþIEføgGMNrKuN 

        ´RBHkruNasUmEføgGMNrKuNya:gRCaleRCAcMeBaHRBHkruNa 

RKb;RBHGgÁmYyGenøIedayjatiejamBuT§bris½TTUeTApgEdr . Edlman 

kuslqnÞ³CYykñúgkic©kargarFmµTanenHeLIgedayGaRs½ymankarpþl; 

kmøaMgcitþGMBIsMNak;;RBHkruNa   k¾dUcCajatiejam    k¾epþIm[ekItCa 

esovePA mYyk,alenHeLIg TuksRmab;CasaFarNRbeyaCn_TUeTA . 

        GatµaPaBsUmRbeKnBuT§Br nigCUnBrTaMg  4 Rbkar KW Gayu 1 

vNÑ³ 1 sux³ 1 Bl³ 1  kMubIeXøógXøateTACaRbkardéTeLIy. 

GñkdwgnUvesckþIl¥rbs;Gñk 

 déTKWCaTMenoménmnusSl¥. 

 

                             éf¶ 13 ekIt Ex mzmasaZ B>s>2556 

Pikçú smfFera Guit suCati  

                                                   

                                                                 

 

 

    rks                                 
 

 






