


                                                   

េនមិ ជជតកពិ ្ដ រ 

 អធិបតីកនងុករេរៀបេរៀង  
បណ្ឌិ ត កលុ េផង 

្របធន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ  
និងជ្របធន្រកមុ្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ                                       

ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

អនកបកែ្របពីអដ្ឋកថភ បល ី
េ ក គង់ សេំអឿន និស តិ កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

្រកុមជំនំុពិនិតយ 
បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន 

្រពះធមមេឃ ចរយ ឃ ីសវុណ្ណ រតន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត 
្រពះភិកខុ  វជិរបបេញញ  គូ សភុព 

្រពះភិកខុ  កិត្តិបេ  េពញ វិបលុ 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពឹទធ ចរយ   ំកយុ 

េ ក លមឹ េលឿម 

េ ក ដុង សេុភឿន 
េ ក ទិព្វ េ  
េ ក សំ ង សំ ក់ 

ក



 

 
 

េ ក សន់៊ គឹមឈន់ 
េ ក ប៉ល ់ចំេរ ើន 
េ ក ហ៊ុន ពិេសស 
េ ក ហន សេុខមនុ េលខធិករ 

្រកុមបេចចកេទស និងរចន 
េ ក អិុន សុយី៉នុ្ដ  ្របធន 

េ ក ម៉ម ម៉និត អនុ្របធន 
េ ក ឃនុ សវុណ្ណ រទិធិ វចិិ្រតករ សមជិក 

 
រចនសមពនធពុទធិកបណ្ឌិ តសភ  

ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
្រកុម្របឹក ភិបល និង ថ បនិក 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
 

្រពះធមមេឃ ចរយ ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  សនុទរ ៍ េមៀន សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
បណ្ឌិ ត ជ នចន់ថន សមជិក 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន សមជិក 

្រ ្ត ចរយ ម៉ក់ ៉ ន់ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  េហង  គឹមេ  សមជិក 

ខ



                                                   

្រ ្ត ចរយ  រស ់ េវន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជិត ជន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជ ្រកិ ន  សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  អុ៊ង សវុណ្ណ  សមជិក 

្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 

 
្រកុមជំនំុ្របតិបត្តិ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះញណវង  ឃមឹ សន ឧត្ដម្របឹក ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
្រពះម  គូ សភុព ្របធនគណៈកមមករបេចចកេទស 
េ ក ៊ ត ហ ំ្របធនរដ្ឋបល  
េ ក ហន សេុខមនុ សមជិកគណៈកមមករបេចចកេទស 

 

្រកុមជំនំុអប់រសំលីធម ៌និង្រ វ្រជវអក រសលិប ៍
បណ្ឌិ ត កលុ េផង អធិបតី្រកុមជនុំំ 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន សមជិក 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 

គ



 

 
 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
េ ក ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក គង់ សេំអឿន សមជិក 

្រកុមជំនំុផ យ្រពះធម៌ និងភ បល ី

េ ក្រគូ ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ ្របធន 
្រពះម  សកយមុនីបុេ ្ត  ជ សមុ  សមជិក 
េ ក ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក ចន់ ហួរ សមជិក 
េ ក ហួយ ៉ ន់ថន សមជិក 
េ ក ស ំសផុល សមជិក 

 

្រកុមជំនំុពិនិតយ និងេបះពុមពផ យេសៀវេភធម៌ 

្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធន 
្រពះម  គូ សភុព អនុ្របធនទី ១ 
េ ក គង់ សេំអឿន អនកបកែ្របពីភ បលី អនុ្របធនទី ២ 
្រពះម  េពញ វបុិល សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
ធមម ចរយ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក លមឹ េលឿម សមជិក 
េ ក សំ ង សំ ក់ សមជិក 

ឃ



                                                   

េ ក ដុង សេុភឿន សមជិក  
េ ក ហ៊ុន ពិេសស សមជិក 
េ ក សន់៊ គឹមឈន់ សមជិក 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ង



 

 
 

សមូថ្វ យ្រពះ ជកសុល 
្រពះករ ុ ជអមច សជី់វតិតមកលេ់លើតបងូ 

្រពះបទសេម្ដច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមនីុ 
្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពសបំ់ផុត 
  
បព្ិរត្រពះករ ុ ជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិ្រពមទងំ 
បុ្រត សូមលឱំនកយ្រកបថ្វ យបងគទូំលថ្វ យ ្រពះសពទ ធុករពរ 
បរវម ្របេសើរ និង្របកបេ យសិរសួីស្ដី ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់ 
្របករ ថ្វ យ ្រពះករ ុ ជអមច សជី់វិតតមកលេ់លើតបងូ ្រពះបទ 
សេម្ដច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី ជទីេគរពដ៏ខពងខ់ពស់បផុំត។  

ទូល្រពះបងគជំខញុសូំមថ្វ យ្រពះ ជកុសល ែដលទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
បនដឹកនេំរៀបេរៀងនូវេសៀវេភ “េនមិ ជជតកពិ ្ដ រ” តមកល់ទុក 
កនុង្រពះពុទធ សន ។ បពិ្រត ្រពះករ ុ ជអមច សជ់ីវិត 
តមកលេ់លើតបងូ សូម ្រពះករ ុ ជអមច ស ់អនុេមទននូវម  

ច



                                                   

កុសល េ យ្រពះ ជហឫទយ័ដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។ សូមឧទទិសចេំពះ 
បរមីៃន្រពះសមម សមពុទធ្រគប់្រពះអងគែដលបន្រ ស់កន្លងមកកនុង 
េហើយនឹង្រ ស់ដងឹកនុងអនគត និងេ យអំ ចគុណបុណយ 
្រពះរតន្រត័យ េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត និងបរមី ៃនអតីតៈ 
្រពះម ក ្រត ្រពះម ក ្រតិយនី ្រគប់្រពះអងគ ្រពមទងំវតថុ  
សក្តិសិទធិទងំ យកនុងេ ក សូមជួយអភិបលែថរក  ្រពះករ ុ  
ជអមច សជី់វិតតមកលេ់លើតបងូ ្រពះបទសេម្ដច ្រពះបរមនថ 
នេ ត្តម សហីមុនី ្រពះម ក ្រតៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជទី 
េគរដ៏ខពង់ខពស់បផុំត សូម្រពះអងគ្រទង ់មន្រពះ ជសុខភពល្អ 
បរបូិណ៌ ្រពះកយពលមមួំន ្រពះជនមយឺនយូរ ្រពះបញញ ញណ 
ងៃវ និងគង់្របថប់ជម្លប់ដ៏្រតជក់ដល់ ្របជ ្រស្ត េដើមបទីទួលបន 

នូវេសចក្ដីសុខេក មក ន្ត ចេ្រមើនរុងេរឿង ជនិចចនិរន្តរត៍េរៀងេទ ។ 
េសចក្ដីគួរពំុគួរ សូម ្រពះករ ុ ជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ្រទង្់រពះេម ្ត េ្របស្រពះ ជទនេទស 
េ យ្រពះ ជហឫទយ័អនុេ្រគះដខ៏ពង់ខពស់បផុំត ។                                               

្រកបបងគទូំលថ្វ យេន ជធនីភនេំពញ, 
            ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 

                   កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 

ឆ



 

 
 

សមូថ្វ យ្រពះ ជកសុល 
សេម្ដច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុនីនថ សហីនុ 

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពសបំ់ផុត 
  
បព្ិរតសេម្ដច្រពះម ក ្រតីជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិ្រពមទងំ 
បុ្រត សូមលឱំនកយ្រកបថ្វ យបងគទូំលថ្វ យ ្រពះសពទ ធុករពរ 
បរវម ្របេសើរ និង្របកបេ យសិរសួីស្ដី ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់ 
្របករ ថ្វ យ សេម្ដច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុននីថ សហីនុ 
្រពះវរ ជម ជតែិខមរ កនងុេសរភីព េសចក្ដៃីថ្លថនរូ និងសភុមងគល 
ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បផុំត។  

ទូល្រពះបងគជំខញុសូំមថ្វ យ្រពះ ជកុសល ែដលទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
បនដឹកនេំរៀបេរៀងនូវេសៀវេភ “េនមិ ជជតកពិ ្ដ រ” តមកល់ទុក 
កនុង្រពះពុទធ សន ។ បពិ្រតសេម្ដច្រពះម ក ្រត ីជអមច ស់ជីវតិ 
តមកល់េលើតបូង សូម្រទង់អនុេមទននូវម កុសលេ យ ្រពះ ជ-
ហឫទយ័ដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។ សូមឧទទិសចេំពះ បរមីៃន្រពះសមម សមពុទធ 
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្រគប់្រពះអងគែដលបន្រ ស់កន្លងមកកនុង េហើយនឹង្រ ស់ដឹងកនុង 
អនគត និងេ យអំ ចគុណបុណយ ្រពះរតន្រត័យ េទវ ែថរក  
្រពះម េស្វតចឆ្រត និងបរមី ៃនអតីតៈ្រពះម ក ្រត ្រពះម  
ក ្រតិយនី ្រគប់្រពះអងគ ្រពមទងំវតថុសក្តិសិទធិទងំ យ កនុងេ ក 
សូមជួយអភិបលែថរក  សេម្ដច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុននីថ 
សហីនុ ្រពះវរ ជម ជតែិខមរ កនងុេសរភីព េសចក្ដៃីថ្លថនរូ  និង 
សភុមងគល ជទីេគរពដ៏ខពងខ់ពស់បផុំត សូម្រពះអងគ ្រទង់មន្រពះ ជ- 
សុខភពល្អបរបូិណ៌ ្រពះកយពលមមួំន ្រពះជនម យឺនយូរ ្រពះបញញ  
ញណ ងៃវ និងគង់្របថប់ជម្លប់ដ្៏រតជក់ដល់ ្របជ ្រស្ត េដើមប ី
ទទួលបននូវេសចក្ដីសុខេក មក ន្ត ចេ្រមើនរុងេរឿង ជនិចចនិរន្តរ ៍
តេរៀងេទ ។ 

េសចក្ដីគួរពំុគួរ សូម សេម្ដច្រពះម ក ្រតី ជទីេគរពដ៏ខពង់ 
ខពស់បផុំត ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស្រពះ ជទនេទស េ យ្រពះ ជ- 
ហឫទយ័អនុេ្រគះដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។                                               

្រកបបងគទូំលថ្វ យេន ជធនីភនេំពញ, 
            ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 

                   កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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សមូេគរពជូនម កសុល 
សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
សេម្ដចអគគម េសនបតេីតេជ ជទេីគរពដ៏ខពង់ខពស ់
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិខញុបំទ សូម
េគរពជូនបុណយកុសល និងសពទ ធុករពរ បវរម ្របេសើរ សិរសួីស្ដី 
ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់្របករជូនចេំពះ សេម្ដចអគគម េសន- 
បតេីតេជ ហ៊ុន ែសន និង សេម្ដចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហ៊ុន 
ែសន ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់ ។ 

ខញុបំទសូមេគរពជូនម កុសល ែដលខញុបំទបនដឹកនកំរ 
េរៀបេរៀងចង្រកងនូវេសៀវេភ “េនមិ ជជតកពិ ្ដ រ” តមកល់ទុកកនុង 
្រពះពុទធ សនេនះ ។ សូម សេម្ដច និង េ កជំទវ  េម ្ត ទទួល 
អនុេមទននូវម កុសលេនះ ។ េ យេតជះគុ នុភពៃន្រពះ 
រតន្រត័យ េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត វតថុសក្ដិសិទធិ កនុង េ ក 
សូមជួយបីបច់ែថរក និង្របសិទធិពរជ័យជូន សេម្ដច និង េ ក 
ជំទវ ្រពមទងំ បុ្រ បុ្រតី និង េច ៗ ជទី្រស ញ់របស់ សេម្ដច 
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សូមមនសុខភព ល្អបរបូិណ៌ ជនម យុយឺនយូរ បញញ ញណ ងៃវ 
េដើមបដីកឹន្ំរបេទសជតិ េឆព ះេទរកេ្រតើយសុខសន្តិភព និងករ 
អភិវឌ ឲយសមបូរសបបយ រុងេរឿងជនិចចនិរន្តរត៍េរៀងេទ ។ 

ខញុបំទសូមេកតសរេសើរេ យសុទធចិត្តនូវវរីយិភពដ៏អង់ ច 
របស់ សេម្ដច ែដលបនបេំពញនូវេបសកកមមដ៏លបំក កនុងករែស្វង 
រកេសចក្ដីសុខជូនចេំពះ្របជពលរដ្ឋ និងករអភិវឌ កនុង្រពះ ជ-

ច្រកកមពុជេយើង នមំកនូវភពចេ្រមើនរុងេរឿង នសម័យបចចុបបនន 
េនះ និងកនុងអនគតកល ។ 

សូម សេម្ដចអគគម េសនបតេីតេជ និង សេម្ដចកតិ្តិ្រពឹទធ-
បណ្ឌិ ត ្របកបេ យសិរមីងគល វបុិលសុខម ្របេសើរ ្រពមទងំទទួល 
បននូវធម៌ដ្៏របេសើរទងំ ៥ ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និង  
បដិភណៈ កុបីំេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
 ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខ អស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស.  ២៥៥៨  
 

កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របកឹ ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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បុព្វកថ 
េរឿងេនមិ ជេនះ គឺជជតកមួយកនុងម ទសជតក៍ ែដលមន

្របភពេដើមជភ បលីៃនគមពីរអដ្ឋកថ ។ េយើងដឹងេហើយថ េន 
្របេទសកមពុជេយើងបចចុបបននេនះ មនអនកេចះភ បលីជ ព ន 
ស្រមប់ឆ្លងេទែស្វងយល់នូវពុេទធ ទជភ បលីេនះ មនចនួំន 
តិចតួច ។ េបើទុកេរឿងកនុងជតកទងំអស់ឲយេនជភ បលី ដូេចនះ 
ជឧបសគគដ៏ធសំ្រមប់អនកសិក ភគេ្រចើន រួមទងំសិស  និស តិ និង 
បញញវន្តទងំអស់ែដលមនិបនសិក ភ បលី ។ មយង៉វញិេទៀត 
្របេទសកមពុជេយើង ក៏ធ្ល បម់នេសៀវេភសេងខបទសជតក ែដលែ្រប 
និងេរៀបេរៀងេ យេ ក ឈមឹ សុ៊ម កលពីឆន  ំ១៩៥៩ មួយកបល 
្រគប់ទងំ ១០ េរឿងរួចមកេហើយេឃើញថ មនេសចក្ដីសមលមម្រគប់ 
្រគន់ស្រមបពុ់ទធ សនិកជនសម័យេនះសិក េរៀនសូ្រត ែតមកដល់
សម័យបចចុបបននេនះ េរឿងសេងខបទសជតកេនះ មិនទន់ធួនលមមដល់
ត្រមូវករៃនករ្រ វ្រជវរបស់សិស  និស តិ បញញវន្ត និងពុទធ សនិក
េនេឡើយ ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ េមើលេឃើញពីត្រមូវករេនះ 
ថជករចបំច់បផុំតកនុងករចូលរួមចែំណកជួយអប់រសំងគម េទើប
ខនះែខនង ចតែ់ចង េរៀបចបំកែ្របនិងេរៀបេរៀងេនមិ ជជតកេនះ 
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ម្ដងេទៀតឲយមនេសចក្ដីពិ ្ដ រ មចបប់េដើមកនុងអដ្ឋកថ ជ 
ភ បលី កនុងេគលបណំងជួយបេំពញបែនថមដល់ករសិក  
្រ វ្រជវរបស់ សិកខ កម្រគប់ក្រមិតនិងដល់ពុទធបរស័ិទ្រគប់រូប ។ 

ករេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះ ដបូំងេយើងែ្របពីភ បលីមកជ 
ភ ែខមរ បនទ ប់មក េយើងចបពិ់និតយែកស្រមួលអកខ វរុិទធ េ យ
េ្របើសនួំនេ រ មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ជួន-

ត េជតញញ េ  ជេគល ។ ខ្លឹម រេសចក្ដី េយើងេ្របើពកយ យ 
មញញ ងយ ន ងយ ្ដ ប់ ងយយល់ ដល់អនកសិក ្រគប់ក្រមិត ។ 

មយង៉េទៀត ពកយពិបកខ្លះែដលជប់េ យភ បលី ែដលែខមរយក 
មកេ្របើជ ជសពទ និងសងឃសពទ េយើងមនិ ចេចៀស ងបន ក៏្រតូវ 
រក ទុក េ យ ក់េលខេយងពនយល់េនែផនកខងេ្រកមៃនទព័ំរ ។ 

ពកយេពចន ៍អកខ វរុិទធ ឃ្ល  លបះ និងខ្លឹម រេសចក្ដីកនុងេសៀវ-
េភេនះ េទះបីេយើងខ្ំរបឹងែ្របងពិនិតយែកជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  
េ យផចិតផចង់ក៏េ យ ក៏គង់មនចណុំចខ្វះចេន្ល ះែផនកអកខ វរុិទធ និង 
េសចក្ដីេនមនឆគ ឆំគងខ្លះ ៗ មិនខន ។ សូមអស់េ កអនក នេឃើញ 
ខុស្រតង់  េម ្ត ជួយែកត្រមូវកនុងលកខណៈ ថ បនឲយបនរកីចេ្រមើន 
េដើមបបីនជកបួនខន តទុកស្រមប់កុលបុ្រតសិក តេទអនគត ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ សូមែចករែំលកនូវកងករ 
ម កុសលែដលេកើតេឡើងពីករបកែ្របេរៀបេរៀងេសៀវេភេនមិ ជ 

ឍ



 

 
 

ជតកពិ ្ដ រេនះ ថ្វ យ ្របេគន ជូនដល់អស់េ កអនកែដលបនកន់ 
េសៀវេភេនះ ន និងដល់បុព្វករជីន ញតិមិ្រត ច់ េ ហិត 
ទងំអស់កនុងសង រវដ្ដ សូមឲយេ កអនកមនគុណទងំេនះ បន
សេ្រមចនូវសមបត្តិ ៣ គឺសមបត្តិមនុស  សមបត្តិេទព្ដ  និងសមបត្តិ 
្រពះនិព្វ ន កុបីំេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
សូមសត្វេ កទងំពួងបន្របកបេ យេសចក្ដីសុខជនិរន្តរត៍េទ ។ 

 
ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 
 

កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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ជំពូកទី១ 
កំេណើ ត្រពះបទេនមិ ជ 

និទនខងេដើម 

កល្រពះ ្ត គង់េនកនុងៃ្រព ្វ យេឈម ះ មឃេទព ជិត្រកុង 
មិថិ  ្រទងប់ន្របរឰសិតបតុកមម1 េហើយបនសែម្តងនូវធមមេទសន 
េផ្ដើមពកយបលីថ “អេចឆរ ំវត េ កសម”ឹ ដូេចនះជេដើម ។  

មនេសចក្តីពិ ្ត រថ កនុងៃថងមួយ ្រពះ ្ត ្រ ច់ចរកិេទ 
កន់ៃ្រព ្វ យេនះ ជមួយនឹងភិកខុទងំ យជេ្រចើនអងគ នេវ  
រេសៀល ។ ្រទងប់នទតេឃើញតបំន2់ មួយ ជកែន្លងគួររកី យ ្រពះ 

                                                 
1 ករញញឹមរបស់្រពះសមម សមពុទធ ។  
2 (ន.) ទី; ែប៉កដី; ែប៉កៃ្រព ជេដើម : កនុងតបំន់មួយ, ដីមួយតបំន;់ ៃ្រពមួយតបំន ់។ ទី
ស្ដីករ ជករមួយែផនកតូច មនសងក ត់ប៉ុេ ្ណ ះ ៗ មនអនក ជករថន ក់េលខធិករ
្រសុកមន ក់ ឬនយ ជត្រមតួមន ក់ជេម្រគប្់រគង ជតំ ងអភិបល្រសុក កេ៏
តបំន់ ែដរ : តបំន់អូរ ងំឪ (កនុង្រសុកេកះសូទិន ែខ្រតកពំង់ចម), តបំន្់រ ខំន រ (កនុង
្រសុកបទីែខ្រត ែកវ) ។ល។ េមតបំន់មួយ ៗ េ ថ េចតបំន់ (កលពីេដើម តបំន់ 
េនះ ចឲយសរេសរជ ដបំន់ ក៏បន ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ្រតវូែលងេ្របើ, ្រតវូសរេសរ ដបំន់ 
ចេំពះែត យមួយដបំង្រតូវដបំន់យ៉ងធងន ់ឯេ ះេ យែឡកេទវញិ)។ 
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អងគមន្រពះពុទធបណំងនឹងសែម្តងនូវបុព្វចរយិ3របស់្រពះអងគ េហើយ 
ក៏្រទងប់ង្ហ ញនូវ ករញញឹមឲយ្របកដេឡើង ។ ្រពះ ននទេតថរេឃើញ 
្រពះអងគញញឹមដូេចន ះ ក៏បន្រកបទូលសួរអពីំមូលេហតុែដលនឲំយ 
្រទង់ញញឹមេនះ ្រពះពុទធអងគ្រទង់្រ ស់េឆ្លើយតបថ ៖ 

“មន ល ននទ េដើមេឡើយ ភូមិភគ4 េនះ ធ្ល ប់ជតបំន់្រគប់្រគង 
េ យតថគតអនកេលងឈន កនុងរជជកល្រពះបទ មឃេទព”  
កល្រពះ ននទេតថរ្រកបទូល ធន ្រពះអងគក៏្របថប់គង់េលើ 

សនៈែដលេគ្រកលថ្វ យ េហើយនអំតីតនិទនមកសែម្តងដូចត 
េទេនះ ៖  
្រពះបទមឃេទពេចញ ងផនួស 

កនុងកលយូរលង់ ស់មកេហើយ មនេស្តចែផនដីមួយអងគ 
្រពះនមថ មឃេទព ្រទង់េ យ ជយកនុង្រកុងមិថិ 5 ែដនវេិទហៈ ។ 

                                                 
3 ន. (ប.; ស.ំ បូវច៌យ) ចរយិេដើម គឺករ្រប្រពឹត្ត, សំ ង ឬមរយទ, ទម្ល ប,់ 
ស ្ដ បធ់ន ប់, ែដលបុគគលធ្ល បប់ន្រប្រពឹត្តពីជតិមុន ៗ មកជប់ជ ន ម មមក
ដល់ជតិេនះ ។ 
4 (ភូ-មិភក) ែបក៉ែផនដី, ែប៉កទីតបំន់ ។ 
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្រពះបទមឃេទពេនះ ្រទង់េនជកុមរភព អស់កល ៨៤.០០០ ឆន ,ំ 
កន់តែំណងឧប ជ6 អស់កល ៨៤.០០០ ឆន ,ំ ្រទង់េ យ ជយក៏អស់ 
កល ៨៤.០០០ ឆន ែំដរ ។ កនុងៃថងមួយ ្រទង់បន្រ ស់នឹងខម ន់្រពះ 
េកស7ថ ៖  

“ៃហខម ន់្រពះេកសសម្ល ញ់, េបើេ កេឃើញសកក់បលរបស់
េយើងមនសកូវេនេពល  សូមេ កជួយ្របប់េយើងេន
េពលេនះផង” ។  

                                                                                                                         
5 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (-- ៉ ) េឈម ះ្រកុងមួយរបស់ែដនវេិទហៈ (្របេទសឥ ្ឌ ) កនុង
សម័យបុ ណេ្រពងនយ, ឋិតេនខងទិសឦ នៃនែដនបងំ័គល ឬេបង័គលសព្វៃថង
េនះ; មននិយយេចញេឈម ះជញឹកញយកនុងគមពីរជតកែផនកខងពុទធ សន : 
នគរមិថិ  ។ 
6 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (អុ៊ប៉ៈ ៉ ច ឬ អុប៉ៈ--) ្រពះ ជបនទ ប ់គឺក ្រតិយ៍ែដលមន ជស័ក្តិ
រងបនទ បក់ ្រតិយ៍្រទង់ ជយ : សេម្តច្រពះឧប ជ ឬសេម្តច្រពះម ឧប ជ ( ម
បេវណីកនុងកមពុជរដ្ឋ, នទីរបស់សេម្តច្រពះម ឧប ជជ នៈស្រមប់្រតី ទងំម្រន្តី
ធតូំចស្រមប្់រពះអងគ ក៏ ងំកនុង នៈស្រមប្់រតីែដរ ។ េមើលកនុងពកយ សមណសក្តិ 
េទៀតផង) ។ 
7 អនកកតស់កេ់ករពុកមតពុ់កចងក ថ្វ យ្រពះ ជ ។ 
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ចេំណរកលេ្រកយមក ខម ន់្រពះេកសេឃើញសក់សកូវ ១ សរៃស
េនេលើ្រពះសីសៈរបស់្រពះ ជ ក៏បន្រកបទូល្រពះ ជឲយ្រទង់បន
្រជបនូវ ករេនះ ។ ្រពះ ជបនេ្របើឲយដកសកូវេនះេ យចនទ ស8 
មស ក់េលើបត្រពះហស្ត្រពះអងគ ។ េស្តច្រទង់ទតសក់សកូវេនះ ក៏ 
យល់ចបស់អពីំេសចក្តី ្ល ប់ ក់បីដូចខ្លួន្រពះអងគ្រតូវេស្តចមចចុ ជ 
មកជបេ់លើ្រពះន ដ៍ ្រទង់ក៏មន្រពះត្រមះិថ “ឥឡូវេនះ ដល់េពល 
ែដល ម អញ្រតូវេចញបួស” េហើយ្រទង្់របទននូវ្រសុកសួយមួយ 
ដល់នយខម ន្់រពះេកសេនះ ចត់្រពះ ជបេ្រមើឲយេទេ ្រពះ ជ 
បុ្រតចបងចូលគល់ ្រពះអងគមន្រពះ ជឱងក រនឹង្រពះ ជបុ្រតថ ៖   

“ៃហបសម្ល ញ់បិ  ចូរបុ្រតទទួល ជយសនងបិ , បិ នឹង 
េចញេទ ងផនួស”  
“េតើមនេរឿងអ្វីេទ ្រពះសមមតិេទព ?” ជបុ្រតទូលសួរ ។ 

‘‘ឧត្តមងគរុ  មយ្ហ ំ  ឥេម ជ  វេយហ  
បតុភូ  េទវទូ    បព្វជជ សមេយ មម’’។ 

                                                 
8 តេមប តេធ្វើេ យែដកជេដើមស្រមប់ចប់, ស្រមប់ចប់េផ្អ បេតប តគន  ។  
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“អវយវៈ9េយើងធធំត់េឡើង្រសស់ថ្ល ស់, ប៉ុែន្តអវយវៈទងំ 
េនះ ឱនថយេទ មវយ័ទងំអស់, េទវទូត10កពុំងែត្របកដ 
នឹងែភនកេយើងចបស់្រកែឡត, ដូេចនះ ឥឡូវេនះដល់េពលេយើង
្រតូវេចញ ងផនួស”  េស្តច្រទង់តប ។ 

លុះ្របបដូ់េចនះេហើយ ្រពះអងគបនអភិេសក11បុ្រតចបងេនះឲយ 
េឡើង្រគង ជយ េហើយ្រទង្់របទនឱ ទដល់បុ្រតថ ៖ 

                                                 
9 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (អៈវៈ៉យៈវៈ) (អវយវ) អងគ, រូបអងគ, រូប ង, សព៌ងគ, ងកយ, ខ្លួន
្របណ; ចែំណក; ែបក៉ឬចែំណកតូចធៃំនរូបកយ : អវយវៈតូចធសំព៌ងគកយមន
ៃដេជើងជេដើម (ព. ក. េ្របើជ អពយព  ឬ អពយព  កប៏ន) ។ រុកខ វយវៈ (េមើលកនុង
ពកយ រុកខ) ។ សរ ី វយវៈ (េមើលកនុងពកយ សររីៈ) ។ 
10 សចចធម៌ែដលមនេនកនុងធមមជតិ (ដី, ទឹក, េភ្លើង, ខយល់, េកើត, ចស់,ឈឺ, ្ល ប់) ។ 
មិនែមនទូតរបស់េទវ  ។  
11 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (អៈភិែសក) (អភិេឞក) ករេ្រ ចទឹកក្លស់ទឹកស័ងខ (េលើ្រពះសិរ ៍
េ កអនកមនបុញញ ភិនី រ) សនមតឲយេឡើងេពញទីជក ្រតិយ៍្រទង់ ជយ (ម. ព. 
មុទធ ភិេសក ផង) ។ ករេ្របះ្រពំបច ចេ្រគ ងគនធពិេ រថ្វ យពរថ្វ យជយ័ចេំពះ
្រពះពុទធរូបែដលក ងថមី ក៏េ  អភិេសក ែដរ : អភិេសក្រពះ (េធ្វើ មដេំណើ រេរឿង 
កលែដល្រពះសកយមុនីេគតម ្រទង់បន្រ ស់ជ្រពះពុទធរួចេ្រសចេហើយ, កនុងេវ
ភ្ល ម ៗេនះ, ពួកេទវ នគំន មកេ្របះ្រពំបច ចេ្រគ ងគនធពិេ រទិព្វថ្វ យពរសពទ
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“ៃហបសម្ល ញ់, បុ្រតក៏អីុចឹងែដរ កល េបើេឃើញសក់សកូវ 
ែបបេនះ បុ្រតក៏្រតូវេចញ ងផនួសដូចបិ កុខំនឲយេ ះ” ។ 
្រពះ ជបនេចញចកនគរ បួសជឥសីចេ្រមើន្រពហមវ ិ រធម៌ 

៤ អស់កល ៨៤.០០០ ឆន េំទៀត ។ េ្រកយអស់្រពះជនម ្រទង់ក៏េកើតេន
ឯ្រពហមេ កនយ ។  

ចែំណក ជបុ្រតរបស់េស្តចអងគេនះ កេ៏ចញ ងផនួសេ យ 
ទនំងដូេចន ះែដរ លុះដល់ទីបផុំតជីវតិ កេ៏កើតេន្រពហមេ កដូចគន  ។ 
ជបុ្រតែដលេឡើង្រគង ជយត ៗ ទងំអមបលមណ កលែដលបន

េឃើញសកស់កូវេលើ្រពះសីសៈ កប៏ន ងផនួសេនកនុងៃ្រព ្វ យេនះ 
ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រធម1៌2 ៤ រួចក៏េកើតេន្រពហមេ កត ៗ គន យ៉ងេនះ 

                                                                                                                         
ធុករថ “្រពះពុទធឈនះមរេហើយ ! មរមនចិត្តបបចញ់្រពះអងគេហើយ !” ។ 

ពកយ អភិេសក េនះែខមរេ្របើជ កិ. កម៏ន ។ 
12 ្រពហមចរយិ, --យៈ ឬ ្រពហមចរយ (្រពះមមៈចៈរុយ៉ិៈ ឬ--ច, ឬក៏ ត. ទ. ្រស. ្រពំមៈ--) ន
. (ប. ្រពហមចរយិ; ស.ំ ្រពហមចយ៌) ែបបបទ ឬស ្ដ ប់ធន ប់របស់្រពហមចរ ីឬ្រពហម
ចរនីិ; ករ្រប្រពឹត្តធម៌ដ្៏របេសើរ ។ មន័យខងពុទធ សនថ ករឲយទន, ករ
ខ្វល់ខ្វ យ ឬខនះែខនងចេំពះអេំពើជកុសល, កររក សីល ៥, ករចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ 
៤ ករសែម្ដងធម៌ ឬែណនពំនយល់ឲយអនកដៃទកន់អេំពើសុចរតិ, ករេវៀរចកេមថុន
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គឺខ្វះែត ២ អងគបុ៉េ ្ណ ះ នឹង្រគប់ ៨៤.០០០ ក ្រត ។ ប ្ដ ក ្រតទងំ 
េនះ មឃេទវ ជែដលេកើតេន្រពហមេ កដបូំងេគបង្អស់ ្រពះអងគ 
បន្របេមើលេមើលនូវតណំវង របស់្រពះអងគ េឃើញនូវចនួំនក ្រតែដល 
បួសខ្វះែត ២ អងគេទៀត នឹង្រគបច់នួំន ៨៤.០០០ ក ្រត, ្រទង់មន្រពះ 
ហឫទយ័រកី យ និងរពឹំងេមើលថ “េតើអពីំឥឡូវេនះេទ លម្អ នៃនករ 

ងផនួសរបស់ក ្រត នឹងេនមនបន្តេទេទៀតឬអត់េទ ?” លុះ្រជបនូវ 
ដេំណើ រផនួសនឹង ចែ់ខ  ែលង្រប្រពឹត្តេទមុខេទៀត ្រទង់្រពះចនិ្ត ថ 
“មនែត ម អញេទ េទើប ចបន្តតណំវង 13ផនួសរបស់អញបន”។ 
្រតះិរះិដូេចនះេហើយ េស្តច្រទងច់យុតចក្រពហមេ កនយេនះ មកចប់ 
បដិសនធិកនុងៃផទរបស់្រពះអគគមេហសី ៃនេស្តចកនុង្រកុងមិថិ , ១០ ែខ 
េ្រកយមក បន្របសូតចកៃផទៃន្រពះម  ។ កនុងៃថងថ្វ យ្រពះនម 
របស់ ជបុ្រត ្រពះ ជបនអេញជើញ្រពហមណ៍ទងំ យែដល ទ ត់
                                                                                                                         
ធមម, េសចក្ដីសេន្ដ សចេំពះភរយិរបស់ខ្លួន, េសចក្ដីពយយមដខ៏ជ បខ់ជួនកនុងករ
កុសល, កររក ឧេបសថសីល មកលកណំត់, អរយិមគគ, ្រពះពុទធ សនទងំ
មូល, អធយ្រស័យ (ទងំ ១២ យ៉ងេនះ) េ ថ ្រពហមចរយិ ឬ ្រពហមចរយ (េ ថ 
្រពហមចរយិធម៌ កប៏ន) ។ 
13 ពូជ, ជបួំរ, ជួរ, ្រកែស, រប, ្រតកូល, តណំ្រតកូល, ជតិ ។  
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ជនំញខងទយនិមតិ្តឲយមកចូលគល់ េហើយ្រទង់េធ្វើករ កសួរ ។ 
្រពហមណ៍ទងំ យេនះ ពិនិតយេមើលលកខណៈរបស់ ជបុ្រតសព្វ 
្រគប់ រួច្រកបទូលដល់្រពះ ជថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ ្រពះកុមរេនះេកើតមកនឹងបនជអនកតវង ផនួស
របស់្រពះអងគេឡើងវញិ ពីេ្រពះវង របស់្រពះអងគ គឺជវង ផនួស, 
េ្រកអពីំេនះ នឹងគម នបញ្ហ អ្វីេទ ម ជ” ។  

េនមិកមុរ 

េ្រកយេពលស ្ត ប់ទនំយេនះ ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ 
“ ជកុមរេនះ េកើតមកតវង របស់េយើងបីដូចដុកំង់រេទះ, េ្រពះដូេចន ះ 
អញនឹង កេ់ឈម ះឲយ ជកុមរថ “េនមកុិមរ” ្រតិះរះិដូេចនះេហើយ 
េស្តចក៏្របកស ក់្រពះនមដល់ ជកុមរថ “េនមិកុមរ” ែតម្ដងេទ ។   

េនមិកុមរ ែតងេ្រតកអរៃ្រកែលង កនុងករឲយទនផង កនុងករ
រក សីល ៥ ផង កនុងករេធ្វើឧេបសថ14កមមផង ចប់ ងំពី្រគកុមរ 

                                                 
14 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (អុ៊េប៉សៈ-ថៈ ឬ--េបសត;់ មទម្ល បថ់-េបសុត) (ឧេបសធ) 
សីលស្រមបរ់ក ជ្រមះចិត្ត ។ ព. ពុ. សេំ អដ្ឋងគិកសីល (សីល៨) : សីលឧេបសថ, 
រក ឧេបសថ ។ ៃថងស្រមបរ់ក ឧេបសថសីល (ៃថងសីល) : ៃថងឧេបសថ ។ 
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វយ័មកេម្ល៉ះ ។ បនទ ប់មក ្រពះបិ របស់េនមិកុមរ េឃើញសកូវេលើ្រពះ
សីសៈមនទនំងេស្តចមុន ៗ ក៏ឲយ្រសុកសួយដល់ខម ន់្រពះេកស ្របគល់ 
ជយដល់ ជបុ្រត ្រទង់េចញ ងផនួស ្រស័យេនកនុងៃ្រព ្វ យ លុះ 

ដល់ទីបផុំតៃនជវីតិ ្រទងប់នេទេកើតេន្រពហមេ ក ។ ចែំណក ជ 
បុ្រត ែដលេ យ ជយសនង្រពះបិ េនះ មន្រពះនមថ ្រពះបទ
េនមិ ជ ្រទង់បន្រ ស់បងគ ប់ឲយជង ងសង់នូវ ទន ៥ 
កែន្លងគឺ ៖ 

- េនែកបរទ្វ រនគរ ៤ កែន្លង ្រគប់ទិសទងំ ៤,  
- េនចកំ ្ត លនគរ ១ កែន្លង  

េហើយ្រទង់បនញុងំម ទនឲយ្រប្រពឹត្តេទ េ្រពះែត្រទង់មន្រពះ
អធយ្រស័យកនុងករេធ្វើទន ។ េនកនុង ទននីមួយ ៗ ្រពះបទ
េនមិ ជបនចំ យ្រពះ ជ្រទពយ ១០០.០០០ ក បណៈ ៗ េធ្វើជ 
ទនេរៀង ល់ៃថង សរុបកនុងមួយៃថង ្រពះអងគបនចំ យ្រពះ ជ្រទពយ 
៥០០.០០០ ក បណៈ ។ សីល ៥ ្រទង់ែតងរក ជនិចច, ឧេបសថ 
្រទង់សមទនេរៀង ល់ៃថងបក , ្របជនុ ្រស្ត ្រទង់ែតងែតែណនឲំយ
េចះេធ្វើបុណយទងំ យ មនករឲយទនជេដើម និង្រទង់ែតងសែម្តង 
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ធម៌្របបផ់្លូ វសួគ៌ និងឲយ្របជនុ ្រស្តេចះខ្ល ចរ ដល់ភ័យកនុងនរក ។ 
មនុស ទងំ យែដលឋិតកនុងឱ ទរបស់្រពះអងគ បននគំន េធ្វើបុណយ 
ទងំ យមនទនជេដើម លុះចយុតចកអត្តភពេនះ បនេទេកើត 
េនេទវេ កនយ យ៉ងកកកុញ េ្រត ប្រ  ន់ ប់ ែដលប ្ដ ល
ឲយេទវេ កេពញេពរពសេ យេទវបុ្រតេទវធី , រឯី ននរកេសទើរ
ែតសូនយទេទ គម នសត្វេទេកើត ។ ្រគេនះ ពពួកេទវ ទងំ យកនុង 
ភព វត្តិង 15 ្របជុគំន កនុងសុធមម េទវសភេលើកេឡើងថ ៖  

“ឱហន៎ ! អ ច រយអ្វីេម៉្លះេទ េនមិ ជ ចរយរបស់េយើង ! ពួកេយើង 
ល់គន បនេ យទិព្វសមបត្តិឥត្រពំែដនេនះ ក៏េ្រពះ ្រស័យ 

្រពះបទេនមិ ជអនកមនពុទធញញ ណ” ។  
លុះេលើកេឡើងដូេចនះ មួយអងគ ៗ ក៏ពណ៌នគុណរបស់្រពះម សត្ត 
ជេ្រចើន ។ ករពណ៌នសរេសើរពីគុណរបស់្រពះម សត្ត បនផ យ
េទ្រគបដណ្ត ប់មនុស េ ក បីដូចេ្របងេ្រ ចេលើៃផទម សមុ្រទ គឺ 

                                                 
15 (ន.) (ប.),(ស.ំ) ( វត័-តឹង) ( វត្ដឹស; ្រតយ្រស្តឹសត៑) េឈម ះ នកមវចរសួគ៌
ជន់ទី ២ ( ន្រត័យ្រតិង ) ។ 
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មនុស និងេទវ ទងំ យែតងសរេសើរថ អនក្របជញទងំ យែដល 
មន្របជញ ជេ្រគ ងពិចរ េកើតេឡើងកនុងេ ក អ ច រយអ្វីេម៉្លះេទ ! ។ 
េស្តចសកកៈេ ះចមងល្់រពះបទេនមិ ជ  

្រគមួយ េស្តចេនមិ ជបនសមទនឧេបសថ កនុងៃថង ១៥ េកើត 
្រទង់េ ះ ភរណៈ16ទងំពួង េហើយផទេំលើ្រក ្រពះបនទំ លង់លកក់នុង 
យមពីរ, ដល់យមចុងេ្រកយ ្រទង់បនេតើនេឡើងេហើយ្របថបគ់ង់

ែពនែភនន មនពិចរ ថ ៖  
“អញឲយទនេ្រចើន ប់មិនអស់ ្របមណមិនបន ដល់ពពួក
ម ជន និងែតងរក សីលខជ បខ់ជួន េតើករឲយទនមនផល
េ្រចើនជងផលៃន្រពហមចរយិៈ ឬផលៃន្រពហមចរយិៈមនេ្រចើន 
ជងផលៃនករឲយទន” ។  

                                                 
16 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (--ភៈរៈណៈ) ( ភរណ) េ្រគ ង្រប បក់យ, អលងករណ៍, 
អលងក រ : ស្អិត ្អ ង ងកយេ យ ភរណៈដរុ៏ងេរឿង ។ ែខមរេ្របើ មសមយ័និយម
េ េ្រគ ងឥស រយិយស ឬេ្រគ ងតេមកើងកិត្តិយស (េម យ) ថ ភរណៈ ែដរ : 
ភរណៈអស ឫទធិ, ភរណៈេសន; មុនី ភរណៈ ឬ មុនី ភរណ៍ ។ (ព. ក.) : 
អមពរ ្អ តស្អ ំមន ភរណ៍ផ  ំែថមផងរូប្របណ សមនឹងយសសក្តិ អនគឃេថកើនថក ន 
អនកផង ប់ ន បនេពញមុខមត់ ។ 
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្រតះិរះិឆងល់ដូេចនះេហើយ ្រពះបទេនមិ ជ្រទង់េនែតពំុ ចកត់បង់ 
េសចក្តីសង យ័របស់្រពះអងគបន ។ កនុងខណៈេនះ ភពរបស់សកកេទវ 
ជេកើត ករៈេក្ត ឆួលេឡើង ្រទង់រពឹំងេមើលេទេឃើញេស្តចេនមិ ជ 

កពុំងមនក្ដីសង យ័ដូេចន ះ េស្ដច្រទង់្រពះមនបណំងជ្រមះមនទិល 
សង យ័របស់េស្តចេនមិ ជឲយ ច់្រសឡះ ្រទង់ក៏យងមកែតមួយអងគ 
ឯងយ៉ងរហ័ស ប ្ដ លឲយនិេវសន៍17ទងំមូលមនពន្លឺភ្លឺ យសុះ 
រួច្រទង់ចូលេទកន់បនទប់ ផ យឱភស18 កមច ត់បង់ងងឹត ឈរេន 
ឰដ៏ កស កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះ ជ ។ ្រពះបទេនមិ ជ្រទង់ 
្រពឺ្រពះេ មបនសួរថ ៖  

“េតើអនកជេទវ  ឬជគនធព្វ ឬក៏ជសកកបុរនិទទៈ ? រសមីែបបេនះ 
ខញុពុំំែដលធ្ល ប់េឃើញ ធ្ល បឮ់េឡើយ  ។ បពិ្រតអនកដ៏ចេ្រមើន អនកចូរ 
្របប់េឈម ះឲយខញុ ំ គ ល់ផង” ។ 

                                                 
17 (ន.) (ប.) (និេវសន) ទីស្រមបេ់ន ្រស័យជនិចច េ្រចើនេ្របើជ (រ. ស.) : ្រពះរាជ
និេវសន៍ គឺ្រពះ ជដំ ក់ ។ 
18 ពន្លឺ ។ 
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សកកេទវ ជ្រជបថ ្រពះបទេនមិ ជភ័យស្លុត្រពឺ្រពះេ មេហើយ 
េទើប្រទង់តបថ ៖ 

“ខញុជំ្រពះឥនទជធជំងេទវ  មកកន់សមន ក់្រពះអងគ ។ បពិ្រត  
្រពះអងគជធជំងមនុស  សូម្រទង់កុភំ័យ្រពឺ្រពះេ មេឡើយ 
្រពះអងគមនបណំងសួរ្រប ន នឹងទូលបងគ ំ? សូម្រទង់សួរ 
មកចុះ” ។ 

្រពះបទេនមិ ជបន្រពះឥ្រនទ ធិ ជផ្តល់ឱកសក៏្រទង់្រ ស់សួរថ ៖  
 “បពិ្រតេទវ ជជឥស រៈជងសព្វសត្វទងំ យ ខញុសូំមសួរ 
           ្រពះអងគថ ទននិង្រពហមចរយិៈ ពីរេនះ មួយមនផល 
           េ្រចើនជង ?”  
សកកេទវ ជេឆ្លើយតបថផលៃន្រពហមចរយិៈេ្រចើនជងផលៃនទន រួច 
្រ ស់ជបន្តថ ៖  

“បុគគលេកើតកនុង្រតកូលក ្រត េ យ្រពហមចរយិៈឱនថយ េកើត
ជេទវ  េ យ្រពហមចរយិៈជក ្ត ល បរសុិទធ ្អ ត េ យ 
្រពហមចរយិៈខពង់ខពស់ ។ ពួកអនកបួស្រប្រពឹត្តតបៈទងំ យ ែតង  



                                               េនមិ ជជតក 

14 
 

េទេកើតកនុងពួក្រពហម19  ថ នពួក្រពហមេនះ ជទីែដល
បុគគលអនកសូម មិនងយនឹងបនេឡើយ” ។  

                                                 
19 េទវ ែដលេកើតកនុង្រពហមេ កេ យអំ ចផលៃនឈនចិត្តមន ២ ពួកគឺ ១- 
រូប្រពហម ពួក្រពហមមនរូប សថិតេនកនុងរូបភព ឬេ ថ រូបវចរភូមិទងំ ១៦ ជន់គឺ 
(ក) ពួករូប្រពហមបដិសនធិេ យបឋមឈនចិត្ត មន ៣ ថន កគឺ់ (១) ្រពហមបរសិជជ  ពួក
្រពហមែដលជបរ ិ ររបស់ម ្រពហម; (២) ្រពហមបុេ ហិ  ពួក្រពហមជបុេ ហិតរបស់
ម ្រពហម; (៣) ម ្រព ម  ពួកេស្ដចម ្រពហម ។ ខ-ពួករូប្រពហមែដលបដិសនធិ
េ យទុតិយជឈនចិត្តមន ៣ ថន កគឺ់ (៤) បរ ិ ្ត ភ ពួក្រពហមមនពន្លឺតិច; (៥) អបបម

ភ ពួក្រពហមមនពន្លឺ្របមណមិនបន; (៦) ភស  ពួក្រពហមមនពន្លឺផ យ
ែចងចងំេទ ។ គ-ពួករូប្រពហមែដលបដិសនធិេ យតតិយជឈនចិត្ត មន ៣ ថន កគឺ់ 
(៧) បរតិ្តសុភ ពួក្រពហមមនពន្លឺភ្លឺល្អ ្អ ត្របមណតិច; (៨) អបបមណសុភ ពួក
្រពហមមនពន្លឺល្អ ្អ ត្របមណមិនបន; (៩) សុភកិ ្ហ  ពួក្រពហមមនពន្លឺល្អ ្អ ត
ចបស់ែទង ។ ឃ-ពួករូប្រពហមែដលបដិសនធិេ យចតុតថជឈនចិត្ត មន ៧ ថន កគឺ់ (១០) 
េវហបផ  ពួក្រពហមមនផលបុណយេ្រចើនៃ្រក; (១១) អសញញីស ្ត  ពួកសត្វមិនមន
សញញ  ។ (១២) អវ ិ  ពួក្រពហមែដលមិនឃ្ល តចកសមបត្តិរបស់ខ្លួន េ យឆប់
រហ័ស គឺពួក្រពហមែដល ងំេនបនយូរ; (១៣) អតបប ពួក្រពហមែដលមិនេធ្វើេសចក្ដី
េក្ដ ្រក យដល់នរ  ៗ ឬែដលមិនេកើតេសចក្ដីេក្ដ ្រក យជមួយនឹងនរ  ៗ; 
(១៤) សុទស  ពួក្រពហមែដល្រសស់ ្អ តគួរពិតពិលរមិលេមើល; (១៥) សុទស  ីពួក
្រពហមែដលសម្លឹងេឃើញចបស់ល្អ ឬអនកេមើលេឃើញចបស់ ស់; (១៦) អកនិ ្ឋ  ពួក
្រពហមែដលមិនមនភពអន់ថយ ឬតូចជងអនក, អនកខពង់ខពស់បផុំត ។ (ចប់ ងំអពីំ
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លុះបភំ្លឺពីករ្រប្រពឹត្តេ យ្រពហមចរយិៈដូេចនះេហើយ ្រទង់បង្ហ ញ្រពះ 
ជទងំ យកនុងអតីតកល ែដលពួក្រទង់ឲយទនជេ្រចើនេហើយមិន 
ចកន្លងនូវកមវចរភូមិបន មនេឈម ះដូចតេទេនះ ៖  

“បពិ្រតម ជ មន្រពះ ជមួយអងគ្រពះនមទុទីបៈកនុង្រកុង 
ព ណសី ្រទងេ់ធ្វើទនេហើយ េ្រកយអស់្រពះជនមបនេកើតកនុង-
កមវចរភូមិ ។ មន្រពះ ជ ៨ អងគេទៀត គឺ្រពះបទ គរៈ ១ 
្រពះបទេសលៈ ១ ្រពះបទមុចលិនទ ១ ្រពះបទភតីរសៈ ១ ្រពះ 
បទឧសិននរៈ ១ ្រពះបទអតថកៈ ១ ្រពះបទអស កៈ ១ ្រពះបទ 
បថុទធនៈ ១ និងមនេស្តចដៃទេ្រចើនអងគ រួមទងំពួក្រពហមណ៍ជ 
េ្រចើននក់េទៀត េទះជបនបូជយញញេ្រចើននិងឲយទនជអេនក-

                                                                                                                         
េលខ ១២-១៣-១៤-១៥-១៦ ទងំ ៥ េនះ េ ថ  សុទធ ស្រពហម ឬសុទធ សភូមិ ក៏
បន "ពួក្រពហមែដលរស់េនេ យេសចក្ដីបរសុិទធ ឬទីកែន្លងេនរបស់អនកមនេសចក្ដី
បរសុិទធ គឺទីកេំណើ តរបស់្រពះអនគមិបុគគល") ។ ២-អរូប្រពហម ពួក្រពហមឥតរូប សថិត
េនកនុងអរូបភព ឬេ ថ អរូបវចរភូមិទងំ ៤ ជន់គឺ (១) ក នញច យតនភូមិ 
ភូមិជទីចូលដល់ភវៈៃន កសមិនមនទីបផុំត; (២) វញិញ ណញច យតនភូមិ ភូមិជ
ទីចូលដល់នូវភវៈៃនវញិញ ណមិនមនទីបផុំត; (៣) កិញចញញ យតនភូមិ ភូមិជទី
ចូលដល់នូវភវៈមិនមនអ្វី ៗ ; (៤) េនវសញញ នសញញ យតនភូមិ ភូមិជទីចូលដល់
នូវភវៈមនសញញ កម៏ិនែមន ភវៈមិនមនសញញ កមិ៏នែមន ។  
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បបករយ៉ង ក៏េ យ ក៏មិនរួចផុតអពីំអត្តភពជេ្របតេពល 
គឺកមវចរភូមិេឡើយ” ។ 

កំណត់សមគ ល ់

្រតង់េនះ សកកេទវ ជេ្របើពកយេ  កមវចរេទវ  ថ េបត 
េ្រពះេនមនទុកខលបំក េ យេសចក្តី្របថន រហូត និងេ្រពះ 
េហតុជទី ងំៃនកិេលស មនរូបជេដើម ។ 

សមដូចពុទធត្រមស់ែចងទុកថ ៖ 
          “ជនទងំ យ  មនិមនគូ ជបុគគលមន ក់ឯង រែមងមិន 
          េ្រតកអរ (េ្រតកអរែតកនុងករេន្រចឡូក្រចឡេំ យពួក) ជន 
          ទងំ យ  មិនមនបីតិ ែដលេកើតអពីំវេិវក20េទ ជនទងំ 
          យេនះ ទុកជមនេភគៈេសមើេ យ្រពះឥ្រនទក៏េ យចុះ 
                                                 
20 (ន.) (ស.ំ),(ប.) េសចក្ដី ង ត់; ករ ង ត់ចក រមមណ៍េ ហមង; ករពិចរ
េឃើញេសចក្ដីពិត ។ គុ. ង ត់ ។ វេិវក ្ឋ ន ឬ-- ថ ន ន ង ត់ ។ វេិវកភព (--កៈ-ភ
ប) ភវៈ ង ត់ ។ វេិវករមមណ៍ (ប. < វេិវក + រមមណ) រមមណ៍ ង ត់ (ចកេសចក្ដី
េ ហមង) ។ (ព. ពុ.) : កយវេិវក (--យ៉ៈ--) េសចក្ដី ង ត់កយ; ចិត្តវេិវក (ចិត-តៈ--) 
េសចក្តី ង ត់ចិត្ត; ឧបធិវេិវក (អុ៊-ប៉ៈ-ធិ--) េសចក្ដី ង ត់កិេលស ។  
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ក៏េឈម ះថជបុគគលកម ត់ មនេសចក្ដីសុខ េ្រពះកិរយិ 
្រស័យនូវបុគគលដៃទេ យពិត” ។  

លុះសែម្តងអពីំផល្រពហមចរយិៈថមនផលេ្រចើនជងផលៃនទន 
យ៉ងេនះេហើយ សកកេទវ ជបនបង្ហ ញពួក បសអនក្រប្រពឹត្ត្រពហម 
ចរយិធម៌ រួចេហើយេទេកើតេន្រពហមេ ក ឆ្លងផុតភពេ្របត ដូចមន 
មនេឈម ះតេទេនះ ៖  
          “ឥសី ៧ អងគេនះ គឺឥសីេឈម ះយមហនុ ១ េ មយគៈ ១ 
          មេនជវៈ ១ សមុទទៈ ១ មឃៈ ១ ភរតៈ ១ ឥសីេឈម ះកល 

បុរកខិតៈ ១ និងឥសីទងំ យ ៤ អងគេទៀតគឺ ឥសីេឈម ះអងគ ិ
រសៈ ១ កស បៈ ១ កីសវចឆៈ ១ អកន្តិ ១ ទងំ ១១ រូបេនះជ 
អនគរយិបុគគល21 មនតបធម៌ បនឆ្លងផុតពីកមវចរភូមិ 
េ យពិត” ។ 

                                                 
21 បុគគលមិនមនករ្រគប្់រគងផទះ ។  
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លុះពណ៌នអពីំករ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌ ថមនផលេ្រចើនជងផល 
ៃនទន មរយៈៃនករបនឮយ៉ងេនះរួចេហើយ សកកេទវ ជបនន ំ
មកនូវេរឿងែដលេឃើញេ យផទ ល់េទៀតថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ កនុងកលដ៏យូរលង់ ស់មកេហើយ េនៃ្រព
ហិមពន្ត មនទេន្លមួយ េឈម ះថ សីទ ហូរកត់ មចេន្ល ះ
សុវណ្ណបព៌តទងំពីរ ទឹកេ្រជ ស់ សូមបែីតសេំពក៏លបំក
ឆ្លងផុតេទបន ។ េ្រពះេហតុអ្វី ? េ្រពះថ ទេន្លសីទេនះមន
ទឹកល្អិតសុខុមជពន់ េពក ស់ េ យេ ចេទ សូមបែីត
េ មកនទុយេកង កែដលធ្ល ក់េនេលើទេន្លេនះ ក៏មិន ច ងំេន
បន រែមងេទៀងែតលិចចុះេទបតេ្រកម េ យ រែតទឹក
ទេន្លសុខុមពន់េពក ។ េ យេហតុេនះឯង េទើបទេន្លេនះ េ
ថ សីទ ។ េន មសងខងទេន្លសីទ មនកញចនបព៌ត (ភនំ
មស) ជេ្រចើនេន្រប៉បនឹង្រចងំ ភ្លឺរុងេរឿងចិែញចងចិញច ច ែដល
មនពណ៌េមើលេទ កប់ីដូចជេភ្លើងអគគេីឆះេដើមបបុស ។ រឯី
េដើម្រក ន េ ត ក៏ដុះេ មព័ទធជុវំញិេឆនរទេន្ល េ្រចើនេស្អកសកះ 
ជះក្លិនគនធពិេ រឈងុយឈងប់ ។ សូមបែីតភនទំងំ យដៃទ េន
តបំនេ់នះ េ តសឹងែតមនៃ្រព្រកស់ ដុះ ស់ជុវំញិចេន្ល ះ
ភនទំងំេនះ េដរ សេ យរុកខជតិ ្រទ្រទង់ែផ្លផក  ។  កនុងទឹកដី
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ជភូមិភគដ៏គួរឲយរកី យយ៉ងេនះ មនឥសី ១០.០០០ អងគេន
ន ក់ ្រស័យ ។ ឥសីទងំអស់េនះ សុទធសឹងែតជអនកបន

អភិញញ សមបត្តិ ពំុេសសសល់អងគ ជអនកខ្វះ គុណធម៌
េឡើយ ។ ដល់េវ ភិកខ ចរ ប ្ដ ឥសីទងំេនះ មនឥសីពួក
ខ្លះនិមន្តេទឧត្តរកុរុទ្វីប, ពួកខ្លះេទនមំកនូវែផ្ល្រពីងេនឯម
ជមពូទ្វីប, ពួកខ្លះេទនមំកនូវផ ផលដ៏មនរស ជតិែផ្អម
្រតជក់េនឯៃ្រពហិមពន្ត មកឆនជ់ រញុងំជវីតិ ម ឲយ
្រប្រពឹត្តេទ , ពួកខ្លះក៏េទកន់នគរេផ ង ៗ កនុងទឹកដីជមពូទ្វីប ។ 
ពំុមនឥសីអងគ មួយ ្រតូវរសត ្ហ ្រគប់ សងកត់ដល់សន្ដ ន
ចិត្តេ កតិចតួចេឡើយ េ ករស់េនេ យេសចក្ដីសុខកនុង
ឈន ។ េន្រគេនះ មន បសមួយរូប េ ះ ម កស
េវ ស៍ យ្រ េឆព ះេទកន់្រកុងព ណសី េស្ល កដណ្ដ ប់
សពំត់យ៉ងេរៀបរយ ្អ តបត ចុះ្រ ច់ចរបណិ្ឌ បត េដើរ
សង្វ តរហូតេទដល់ទ្វ រេគហ ្ឋ នរបស់បុេ ហិត ។ បុេ ហិត
មនេសចក្ដី្រជះថ្ល ចេំពះ ករសងបរ់ងំប់របស់ បស បន
និមន្តេ កឲយចូល ខងកនុងនិេវសន៍ អងគ សេភជន ផគត់ផគង់
អស់ ២ េទ ៣ ៃថង លមមេកើតេសចក្ដីសនិទធ ន លចេំពះគន នឹងគន
េហើយ ក៏បន កសួរេ កថ “បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន 



                                               េនមិ ជជតក 

20 
 

េតើេ កមច ស់ ន ក់េនឯ  ្រពះគុណ?” េ្រកយពី បស
្របប់ថេ ក ន ក់េនទីឯេ ះដូេចនះ េហើយ បុេ ហិតសួរ
េទៀតថ “ចុះេ កមច ស់ ន កេ់នទីេនះែតមួយអងគឯង ឬក៏
មន បស ដៃទេទៀតែដរ?” បសតបថ “ថេម៉ចេ កមន

យុ េនតបំន់េនះ មនឥសីេ្រចើនរូប ដល់េទ ១០.០០០ អងគ 
សុទធសឹងែតបនអភិញញ សមបត្តិ្រគបអ់ងគ ។ បុេ ហិតបន ្ដ ប់
នូវ គុណរបស់ បសទងំ យេនះ េកើតចិត្តនឹកភនកេទរក
ផនួស ចង់បួសជឥសីែដរ េទើបគត់ ជ្រមប្រប សន៍ បសថ 
“បពិ្រតេ កមច ស់ សូមេម ្ត នខំញុ ្ំរពះករុ េទទីេនះ បបួំស 
ខញុ ្ំរពះករុ ផង ទនេ្របស” ។ បសតបថ “អនកមន យុ 
េ កជម្រន្តីមនយសសក្តិ របស់េស្ដចែផនដី ម្រន្តី ៗ េនះ 

ម ភពមិន ចឲយបួសបនេទ” ។ បុេ ហិតថ “បពិ្រតេ ក
មច ស់ េបើដូេចន ះ ចខំញុ ្ំរពះករុ េទ្រកបទូល ្រពះម
ក ្រតេនៃថងេនះ ដល់ៃថង ែស្អកសូមេ កមច ស់និមន្តមកេទៀតកុំ
ខន” ។ បសក៏ទទួលករនិមន្តរបស់បុេ ហិត ។  
 បុេ ហិតេនះ បនទ ប់ពីបនបរេិភគ រេពល្រពឹករួច 
គត់បនចូលេទគល់្រពះ ជ្រកបទូលថ “បពិ្រតសមមតិេទព 
ទូល្រពះបងគជំខញុ  ំមនបណំងចង់បួស ្រកបទូល” ។ ្រពះ ជ
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សួរថ “អនកនឹងេចញេទបួស េ្រពះេហតុអ្វី ?” បុេ ហិតពិត
ទូលថ “បនជចង់បួស េ្រពះទូលបងគបំនេឃើញេទសកនុង
កមទងំ យ និងេឃើញ និសង កនុងេនកខមម” ។ ្រពះ ជ 
អនុញញ តថ “េបើដូេចន ះ ចូរអនកបួសចុះ លុះបួសរួចេហើយ េម្ដច
ម្ដ  អេញជើញមកជួបេយើងផង ” ។ បុេ ហិតទទួល្រពះ ជ- 
ឱងក រ្រតឡប់េទកន់េគហ ្ឋ នខ្លួនវញិ េ្រប ន្របេ កូននិង 
្របពនធ ្របគល់ឲយ្រទពសមបត្តិសព្វ្រគប់ រួច្របមូលយកបរកិខ រ
ស្រមប់អនកបួសេដើមបខី្លួន េនអងគុយរង់ចេំមើលផ្លូ វ បសនិមន្ត
មក ។ ចែំណក បសេ ះេហើរ ម កសដូចសព្វដង ចូល
េទខងកនុងនគរ រួចបនចូលេទកន់លេំន នរបស់បុេ ហិត។ 
បុេ ហិតអងគ សចង្ហ ន់ បសេ យេសចក្ដីេគរព េហើយពិត
ទូលថ “បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុ ្ំរពះករុ ្រតូវ េធ្វើដូចេម្ដច ?” 

បសក៏នបុំេ ហិតេនះេទខងេ្រកនគរ រួចកច៏ប់ៃដ
បុេ ហិតនេំទៃ្រពហិមពន្តមួយរេំពច េ យ នុភពឫទធិ
របស់ខ្លួន បបួំសបុេ ហិតជឥសីេហើយ ដល់ៃថងែស្អកេឡើង ឲយ

បសបុេ ហិតេនះ ន ក់េនកនុងកែន្លង ឯខ្លួនេ កេទស្វះ
ែស្វងរកចង្ហ ន់មកជូន និង្របប់ឲយភវនកសិណបរកិមម ។ 
េ យរយៈេពលែត ២ េទ ៣ ៃថងប៉ុេ ្ណ ះ បសបុេ ហិត
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េនះ ក៏ញុងំអភិញញ និងសមបត្តិឲយេកើតេឡើង េហើយក៏េចះ
េ ះេហើរ្រ ចច់រែស្វងរកចង្ហ ន់ឆន់បនេ យខ្លួនឯង ។  
ចេំណរកលេ្រកយមក បសបុេ ហិតនឹកេឃើញថ “ ម
អញបនឲយេសចក្ដេីប្ដជញ ដល់្រពះ ជថនឹងចូលេទជួប្រទង់ 
អញនឹងខនេទគល់្រពះអងគមិនបនេទ” ក៏ថ្វ យ បងគំ

បសទងំ យ េ ះមកកន់្រកុងព ណសី ្រ ច់រកភិកខ
េរៀង បេទដល់ទ្វ រ ្រពះ ជ ងំ ។ ្រពះ ជទតេឃើញ បសក៏
ចំ បំនជកជ់ម្រន្តីេដើមរបស់្រពះអងគ ក៏បន និមន្តឲយចូល
េទខងកនុង្រពះ ជនិេវសន ៍េធ្វើសកក របូជ េហើយ្រកបទូលសួរ

បសថ “បពិ្រតេ កមច ស់ េតើេ កមច ស់ ន ក់េនឯ ?” 
បសេពលថ “ ម ភព ន កេ់ន ែកបរេឆនរទេន្លសីទែដល

ឋិតេនចេន្ល ះភនកំញចនបព៌ត តបំន់ៃ្រពហិមពន្ត ទិសភគខង
េជើង ម បពិ្រត” ។ ្រពះ ជសួរថ “បពិ្រតេ កមច ស់ េតើ
េ កមច ស់េនទីេនះែតមួយអងគឯង ឬមន បសេផ ង េទៀត
ែដរ?” បសទូលថ “មន្រពះ ជឱងក រដូេចន ះេធ្វើអ្វីេទ ម
បពិ្រត េនទីេនះមន ឥសីដល់េទ ១០.០០០ អងគ េ តសឹង
ែតជអនកបនអភញិញ និងសមបត្តិ្រគប់អងគ ឥតេសស សល់អងគ

េឡើយ ។ េ្រកយពី្រទង់្រពះស ្ដ ប់នូវគុណរបស់ បស
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ទងំ យេនះេហើយ ្រពះ ជមន្រពះ ជហឫទយ័ចង់ថ្វ យ
ចង្ហ ន់ដល់ បសទងំអស់េនះ េទើបបន ្រកបទូល បស
បុេ ហិតថ “បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុ ្ំរពះករុ មនបណំងចង់
ថ្វ យចង្ហ ន់ ដល់ឥសីទងំ យេនះ េតើខញុ ្ំរពះករុ ្រតូវេធ្វើ
ដូចេម្ដច ?” បសទូលពិតថ “បពិ្រតម ជ ឥសីទងំ យ
េនះ មិនជបជ់ពំក់នឹងរសែដល្រតូវដឹងេ យអ ្ដ តេទ មិន 

ចនិមន្តេ កមកទីេនះបនេទ ម បពិ្រត” ។ ្រពះ ជតប
ថ “បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុ ្ំរពះករុ សូមពឹងពក់ពំនក់

្រស័យេ កមច ស់េដើមបបីន្របេគនចង្ហ ន់ដល់ បសទងំ 
យេនះ ដូេចនះសូមេ កមច ស់ជួយ្របប់ឧបយដល់ខញុ ្ំរពះ

ករុ ផង ទនេ្របស” ។ បសតបថ “ម ជ េបើដូេចន ះ 
ថេបើ្រពះអងគសព្វ្រពះ ជហឫទយ័ថ្វ យទនដល់ បស 
ទងំ យេនះ សូម្រពះអងគយងេចញពីទីេនះេទរស់េនែកបរ
ទេន្លសីទ ថ្វ យទនដល់ ពួកេ កចុះ ម បពិ្រត” ។  
្រពះ ជទទួលេសចក្ដីែណនរំបស់ បស បនបញជ ឲយដឹក
ឧបករណ៍្រគបែ់បបយ៉ង េហើយយងេចញេទមួយអេន្លើេ យ
ចតុរងគេសន ដ បដល់្រពំ្របទល់ែដនរជជសីមរបស់្រពះអងគ ។ 
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្រគេនះ បសបនន្ំរពះ ជអងគេនះ មួយអេន្លើេ យេសន 
េទេទៀបេឆនរទេន្លសីទ េ យ នុភពរបស់ខ្លួន ឲយ្រពះអងគ 
េបះបនទ យេនែកបរេឆនរទេន្ល រួចបនេ ះេទកនល់េំន ន 
របស់ខ្លួន ម កស ដល់ៃថងែស្អកេឡើង េ កបននិមន្តមក 
វញិ ។ ្រគេនះ ្រពះ ជបននិមន្ត បសឲយឆន់េ យេសចក្ដ ី
េគរព េហើយបនពិតទូលថ “បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន សូម
េ កមច ស់េម ្ត នយំកឥសីទងំ ១០.០០០ អងគ មកទីេនះកុ ំ
ខន” ។ បសយល់្រពម មេសចក្ដីនិមន្ត េហើយបននិមន្តេទ 
វញិ ដល់ៃថងបនទ ប ់កនុងេវ ភិកខ ចរ េ កបនពិតទូលដល់ 
ឥសីទងំ យេនះថ “បពិ្រតអនកនិរទុកខទងំ យ ្រពះ ជ 
្រកុងព ណសី បនយងមកេដើមបថី្វ យចង្ហ នដល់េ ក 
ទងំ យ េស្ដចកពុំងគង់េនែកបរេឆនរទេន្លគងគ  និមន្តេ ក 
មច ស់េដើមបឆីន់កនុងៃថងែស្អក, េដើមបេីសចក្ដីអនុេ្រគះដល់្រពះ
ជ សូមេ កមច ស់ទងំ យ និមន្តេទបនទ យរបស់្រពះអងគ 

េដើមបទីទួលចង្ហ ន់” ។ បសទងំ យេនះ បនយល់្រពម 
បនេធ្វើដេំណើ រ ម កសេទចុះកនុងទីមិនឆង យអពីំបនទ យ ។ 
្រពះ ជទតេឃើញ បសទងំ យេនះេហើយ បនយងេទ 
េធ្វើបដិស ្ឋ រកិចចទទួលនិមន្តចូលកនុងបនទ យ ឲយគង់េលើ សនៈ
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ែដល្រកលប្រមុង ្របេគនចង្ហ ន់្របណីត ៗ ដល់ឥសីគណៈឲយ
ែឆងតសកប់សកល់ មនេសចក្ដ្ីរជះថ្ល ចេំពះឥរយិបថរបស់ 

បសទងំ យេនះេពក ក៏បននិមន្តពួកេ កេដើមបឆីន់ 
កនុងៃថងែស្អកជបន្ត ។ ្រពះ ជបនថ្វ យចង្ហ ន់ជរេបៀបយ៉ង 
េនះ ដល់ បស ១០.០០០ អងគ អស់កល ១០.០០០ ឆន  ំ។ 
កលកពុំងថ្វ យទន ្រពះ ជបនឲយេគេរៀបចកំ ង ជធនី 
េនតបំនេ់នះ និងបញជ ឲយេគេធ្វើែ្រសចមក រ ។ បពិ្រតម ជ 
្រពះ ជកនុង្រគេនះ មិនគឺអនកដៃទ េឡើយ គឺជទូលបងគំ
េនះឯងែដលជបុគគលេឆនើមេលើសេគេ យ រករឲយទន ពិត 

ស់ េ យករឲយទន ទូលបងគេំនះឯងេទជបុគគល្របេសើរ 
បផុំត  ទស់្រតងថ់ឲយម ទនម្លុ ឹងេហើយមិន ចឆ្លងេបត 
េ កេនះេកើតេន្រពហមេ កនយបន ។ ចែំណកឯ បស 
ទងំ យទងំពួងេនះ េ យចង្ហ ន់ែដលទូលបងគ្ំរបេគន 
េហើយ ឈនកន្លងនូវកមវចរេ កបន េហើយេកើតេនឯ 
្រពហមេ ក ។ ច់េរឿងេនះឯងែដលបណ្ឌិ ត្រតូវ្រជបថ “ករ
េនកនុង្រពហមចរយិៈ មនផល្របេសើរេលើសលុបជងផលៃន
ទន” ។  
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្រពះឥ្រនទ ធិ ជ លុះ្របកសភព្របេសើរេលើសលុបរបស់ខ្លួន 
េ យករឲយទនេហើយ កប៏ន្របកសនូវគុណរបស់ឥសីទងំ យ 
េនះជបន្តថ ឥសីទងំ យ ជអនកមនេសចក្ដសី្រងួមកនុងសីល មន
ករទូនម ននូវឥ្រនទិយ េ យគុណទងំ យេនះ ពួកេ ក្រប្រពឹត្ត
សមទននូវវត័ដ៏ខពង់ខពស់ជប់មិន ច ់គឺេ កនិមន្តេទទី មិន
្រចឡូក្រចឡ ំេ យគណៈ ្រ ច់េទែតមន ក់ឯង មនចិត្ត ងំមកំនុង
ឧបចរសមធិ ឬអបបនសមធ ិ។ ទូលបងគជំខញុបំនទនុំកប្រមុង បស
ទងំ យេនះ ែដលជអនកមនតបៈែបបេនះ ។ បពិ្រតម ជ 
ប ្ដ បសទងំ ១០.០០០ អងគេនះ បសរូប ក៏ជអនកេទៀង
្រតង់ េ្រពះពំុមន ករៈឆគ ឆំគងេ យកយជេដើម ទូលបងគជំខញុ ពំុំ
េរ ើសេអើងថ បសេនះមនជតេិថកទប ឬ បសេនះមនជតិ
ខពង់ខពស់ ដូេចនះេឡើយ មនែតេសចក្ដី្រជះថ្ល ចេំពះគុណរបស់ បស
ទងំ យេនះ និងែតងនម ក រ បសទងំអស់េនះសព្វ ៗ េវ  ពំុ
ែដលខកខនអ្វីេទ ។ េ្រពះេហតុអ្វី ? សូម្រជបថ សត្វទងំ យទងំ 
ពួង្រគប់វណ្ណៈទងំអស់ មនកមមជេផពង  មនកមមជទីរលឹក ។ 
វណ្ណៈទងំពួងអនកមិន ងំេនកនុងធម៌ រែមងធ្ល ក់ចុះកនុងនរកជខង 
េ្រកម ឯវណ្ណៈទងំអស់ែដលបន្រប្រពឹត្តធម៌ដ៏ឧត្តមេហើយ រែមងដល់
នូវភពបរសុិទធ ។ 
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លុះសកកេទវ ជេពលដូេចនះេហើយ េ កក៏ផ្តល់ឱ ទដល់េស្តចេនមិ 
ជថ ៖  

“បពិ្រតម ជ ពិតែមនែត្រពហមចរយិៈេនះមនផលេ្រចើនជង 
ទន ប៉ុែន្តគុណធម៌ទងំពីរេនះ េ្រសចេលើែតវតិកកៈ22របស់ម  
បុរសេទ ។ េហតុេនះ ្រពះអងគកុ្ំរបែហសេធ្វសកនុងកុសលទងំ 
ពីរេនះ សូម្រទង់ឲយទនផង រក សីលផងចុះ” ។  

លុះ្របទនដបូំនម នចេំពះ្រពះបទេនមិ ជជធកំនុងែដនវេិទហៈរួច 
េហើយ សកកេទវ ជ្រទង់្រតឡប់េទលេំន្រពះអងគេនឯ នសួគ៌វញិ ។  
ពួកេទវ នឹក្រពះបទេនមិ ជ 

្រគេនះ ពពួកេទវ ទងំ យ្រកបទូលសួរសកកេទវ ជថ ៖  
“បពិ្រតម ជ ្រពះអងគបត់េទឯ  េម្តចមិនេឃើញ ?” 

សកកេទវ ជ្របបថ់ ៖ 
“ៃហអស់េ ក ! ្រពះបទេនមិ ជកនុង្រកុងមិថិ េកើតក្តីមនទិល 
សង យ័ ។ ខញុ េំទេឆ្លើយ្រប ន របស់្រពះអងគ ពនយល់្រទង់ឲយអស់ 
មនទិលសង យ័ េហើយេទើបែតមកវញិអមបញ់មិញេនះឯង” 

                                                 
22 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (--ត័ក-កៈ ឬ --តក់) (វតិក៌) េសចក្ដី្រតិះរះិ, ជញជឹ ង, រពឹំងគិត ។ 
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សកកេទវ ជ ្រ ស់ជបន្តថ ៖ 
“មន លអនកទងំ យដ៏ចេ្រមើន អនក ល់គន ទងំប៉ុនម នែដលបន 

           មក្របជុគំន កនុងទីេនះ ចូរច ំ ្ត ប់នូវគុណខពស់និងទប ដ៏មន  
្របមណេ្រចើនេនះ របស់មនុស ទងំ យអនក្របកបេ យ 

           ធម៌ ។ ដូចជ្រពះបទេនមិ ជអងគេនះ ជបណ្ឌិ តជអនក្រតូវករ  
េ យកុសល ជ្រពះ ជទូនម ននូវស្រតូវ បនឲយទនដល់អនក 
ែដនវេិទហៈទងំ យ្រគប់ ៗ គន  ។ កល្រពះ ជអងគេនះ 
កពុំងឲយនូវទន េសចក្តី្រតិះរះិេកើតេឡើងថទននិង្រពហមចរយិៈ 
២ េនះ េតើ មួយមនផលេ្រចើនជងហន៎ ?”  

សកកេទវ ជអងគេនះ មិនបញឈប់ករេពល្រតឹមប៉ុេណ្ណះេទ ្រពះអងគ 
េពលពណ៌នសរេសើរនូវគុណរបស់្រពះបទេនមិ ជជេ្រចើន ។ លុះ 
ឮដូេចន ះ ពពួកេទវ ទងំ យ មនបណំងចង់ជួប្រពះភ្រក្តេស្តច 
េនមិ ជ្រកុងមិថិ  ក៏បនេធ្វើសណូំមពរដល់សកកេទវ ជថ ៖ 

“្រពះបទេនមិ ជេនះ ជ្រគូរបស់ពួកទូល្រពះបងគជំខញុ ំ ល់គន , 
ទិព្វសមបត្តែិដលពួកទូល្រពះបងគជំខញុបំនេនះ ក៏េ្រពះ ្រស័យ 
្រពះបទេនមិ ជជួយផ្តល់ដបូំនម ន េហើយពួកេយើងបនឋិតកនុង 
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ដបូំនម នរបស់្រពះអងគ ។  ពួកទូលបងគចំង់ជួប្រពះភ្រក្តេស្តចអងគ 
េនះ ស់ ។ បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគេម ្ត ចតេ់ទវបុ្រត 
អងគ េទអេញជើញ្រពះបទេនមិ ជឲយបនយងមក នេយើង 
េនះ” ។ 

មតលេិទវបុ្រតេទដកឹ្រពះបទេនមិ ជ  

សកកេទវ ជ យល់្រពម មេសចក្តេីសនើសុរំបស់ពួកេទវ ទងំ 
យ េហើយ្រទង់ចត់ឲយេ មតលិចូលមកគល់ រួចបងគ ប់ថ ៖  

“មន លមតលិសម្ល ញ់ េមើលេរៀបចរំថេវជយន្តបរេឆព ះេទ្រកុង 
មិថិ  េហើយអេញជើញេស្តចេនមិ ជឲយេឡើងជិះ រួចន្ំរទង់មក 

នេយើងេនះកុបំីខន” ។  
មតលិេទវបុ្រត បនទទួល្រពះ ជបញជ ទឹមរថេចញដេំណើ រមក 

កន់មនុស េ ក ។ អឡុំងេពលែដលសកកេទវ ជចរចជមួយនឹង 
ពួកេទវ  និងបងគ ប់មតលិេទវបុ្រត និងឲយេរៀបចទឹំមរថ ្របសិនេបើ 
គណនេពលរបស់មនុស េយើងវញិ គរឺយៈេពល ១ ែខគត់ ។ គប់ចួន 
ៃថងេនះឈនចូលដល់ៃថងេពញបូណ៌មី ្រពះបទេនមិ ជបនសមទន 
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ឧេបសថសីល្រទង់េបើកសីហបញជ រ23ទិសខងេកើត ្របថបគ់ង់កនុង្រពះ 
ជមនទីរពិចរ សីល ែដលមនពួក មតយនហមឺនម្រន្តីេចមេ ម 

ជមួយ ។ រេំពចេនះ រថមួយែដលជរបស់មតលិេទវបុ្រត បនេលច 
េធ្ល ដំ លគន នឹងមណ្ឌ ល្រពះចនទ ែដលរះខពស់េឡើង ៗ អពីំេ ក 
ធតុខងេកើត ។ មនុស មន ែដលបរេិភគ រ ង ចេហើយថមី ៗ កពុំង 
នគំន អងគុយនិយយកម ន្តេនជតិទ្វ រផទះ ក៏ ន់មត់ថ “ៃថងេនះមន 
្រពះចនទពីរដួងរះ” ។ កលមនុស ទងំេនះ កពុំងែតែ្រសកេ ៊ ឮសូរ
េ្រកវ24ៗ យ៉ងេនះ រថក៏កន់ែតេលចដល់ែភនកមនុស ធេំធ្ល េឡើង ៗ ។ 
េទើបម ជនេពលថ “មួយេនះមិនែមនជ្រពះចនទេទ, ជរថេទេតើ” ។ 
កលរថេវជយន្ត ែដលទឹមេសះសិនធព25 ១.០០០ និងមនមតលិេទវ 
បុ្រត ជអនកេបើកបរ្របកដកន់ែតចបស់េឡើង ៗ , មនុស មន ្រតិះរះិថ 
“េតើយនទិព្វេនះមកយកនរ  ?” ្រ ប់ែតមន ក់ ៗ សបបយេ្រតកអរ 

                                                 
23 (ន.) (ស.ំ),(ប.) គេ្រមង, ងេ្រជ, ្រទង្់រទយ; បង្អួចែដលមន្រទង្់រទយជ
រង្វង;់...។ សីហបញជ រ បង្អួចែដលមនរង្វង្់រសេដៀងនឹងជហំរៃនសត្វសីហៈ ។ 
24 (ឧ.) សូរែ្រសក, សូរេ ៊ ឮ្រសួច : ែ្រសកេ ៊ ឮេ្រកវ ៗ ។ 
25 េសះែដលេកើតកនុងែដនសិនធវៈ, េសះែដលមនពូជពីែដនសិនធវៈ ។  
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ថ “មិនយកអនកដៃទ  េ្រកែតពីេស្តច្របកបេ យធម៌របស់េយើង
េទ ្របកដជសកកេទវ ជបញជូ នរថេវជយន្តមក េ្រពះថរថេនះសក្តិ 
សម ដល់េស្តចរបស់េយើង ស់” ថដូេចនះេហើយ មន ក់ ៗ ន់មត់ 
េសងើច្រគប់គន ថ ៖ 

‘‘អពភុ េ  វត េ កសមិ ំ ឧបបជជ ិេ មហំសេន; 
ទិេព្វ  រេថ បតុរហុ   េវេទហស  យសស េិន’’ ។  

“ឱហន៎ េយើងមិនធ្ល ប់្រពឺេ មភញ ក់េផ្អើល មិនធ្ល ប់នឹកថកនុងេ ក 
មនរថទិព្វេកើត្របកដដល់្រពះបទវេិទហៈមនយសដូេចនះ
េ ះ” ។  

កលែដលម ជនកពុំងែតេពលយ៉ងេនះ ្រ ប់ែតមតលិេទវបុ្រត 
អនកមនឫទធិខ្ល ងំជេទវ រថី មកេ យេលប នយ៉ងេលឿនដូចខយល់ 
េហើយបែំបររថបញឈប់ ត្រមង់ែផនកខងេ្រកយ េទចធំរណីសីហបញជ រ 
េរៀប្រពះទីនងំជទីគង់្របថប់េ្រសចេហើយ  បនអេញជើញ្រពះបទ
េនមិ ជឲយេឡើងគង់ េ យពកយដូេចនះ ៖  

 ‘‘ឯហិមំ រថមរុយ្ហ   ជេសដ្ឋ ទិសមបតិ 



                                               េនមិ ជជតក 

32 
 

េទ  ទស នកម  េត, វតិ ំ  សឥនទក 
សរមន ហិ េត េទ   សធុមម យ ំសមចឆេរ’’ ។ 

 “បពិ្រត្រពះ ជដ៏្របេសើរជមច ស់ៃនទិសទងំ យ សូម្រពះ 
អងគ ្រទង់យងមក សូមេស្តចេឡើងកនរ់ថេនះ ដបតិេទវ ទងំ 

យ េន ន វត្តិង ្រពមទងំ្រពះឥ្រនទចង់េឃើញ្រពះអងគ 
េទវ ទងំ យ នឹក្រពះអងគ ស់ ឥឡូវេនះកពុំងេន្របជុ ំ
កនុងសុធមមេទវសភ” ។ 

្រពះបទេនមិ ជ ្រទង់្រពះស ្ត បដូ់េចន ះ ្រទង់្រពះចិន្ត ថ “េទវេ ក 
អញមិនែដលបនេឃើញម្តង េទ អញនឹងេទេឃើញ នេនះ ទន់ 
េពលែដលមតលិេទវបុ្រតេធ្វើេសចក្តីសេ្រងគ ះដល់ ម អញ, ម  
អញនឹងេទ” ្រទង់្រពះចិន្ត ដូេចនះេហើយ ្រពះបទេនមិ ជេកះេ អនក 
្រកុងនិងម ជនទូេទឲយមកជួបជុគំន  េហើយេស្តច្រទងែ់ផ្តផ្ត ថំ ៖ 

‘‘អហំ នចិរេស វ គមសិ មិ,  តុេម្ហ អបបម ្ត  ទនទីន ិ

បញុញ ន ិកេ ថ’’ 
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“ៃហអនកទងំ យ មិនយូរបុ៉នម នេទ ខញុ នឹំងវលិមកវញិ, សូមអនក 
ទងំ យកុ្ំរបែហសេធ្វស ចូរេធ្វើបុណយទងំ យ មនទន 
ជេដើម” ។  

មន្រពះ ជឱងក រដូេចនះេហើយ្រទង់មនមីន េ្រកកចក សនៈយងេឆព ះ 
េទេឡើងរថ ។ កល្រពះបទេនមិ ជេឡើង្របថបេ់លើរថទិព្វ្រសួល 
បួលេហើយ មតលិេទវបុ្រតទូលសួរថ ៖ 

‘‘អភិរឡូ ្ហ ំរថំ ទិព្វំ   មតល ិឯតទ្រពវ;ិ 
េកន តំ េនមិ មេគគន  ជេសដ្ឋ ទិសមបតិ; 
េយន  បបកមមន្ត   បញុញកមម  ច េយ ន ’’ ។ 

“បពិ្រត្រពះ ជដ៏្របេសើរជមច ស់ៃនទិសទងំ យ េតើទូល្រពះ 
បងគជំខញុ គួំរន្ំរពះអងគយងេទ មផ្លូ វ មុន េទ មផ្លូ វសត្វ
អនកមនបបកមមមុន ឬេទ មផ្លូ វសត្វអនកមនបុញញកមមមុន ?”  
“អញមិនធ្ល ប់េឃើញ នទងំពីរេទ អញនឹងេមើល នទងំពីរ” 

្រតះិរះិដូេចនះេហើយ ក៏្របប់មតលិេទវបុ្រតថ ៖ 

‘‘ឧភេយេនវ មំ េនហិ  មតល ិេទវ រថិ; 
េយន  បបកមមន្ត   បញុញកមម  ច េយ ន ’’ ។ 
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“មន លមតលិេទវ រថី អនកចូរនខំញុ េំទ មផ្លូ វទងំ ២ គឺ ផ្លូ វ 
          សត្វមនបបកមមផង ផ្លូ វសត្វមនបុញញកមមផង” ។ 
លំ បេ់នះ មតលិេទវបុ្រតគិតថ ៖ 

“ ម អញមនិ ចបង្ហ ញ នទងំពីរឲយេស្តចទត្រពមគន  ែត 
ម្តងបនេទ, អញនឹងសួរ្រពះអងគថ្រទង់ទត ន មុន”  

គិតដូេចនះេហើយ មតលិកប៏នទូលសួរេទៀតថ ៖ 

‘‘េកន តំ បឋមំ េនមិ ជេសដ្ឋ ទិសមបតិ; 
េយន  បបកមមន្ត  បញុញកមម  ច េយ ន ’’ ។ 

 “បពិ្រត្រពះ ជដ៏្របេសើរជមច ស់ៃនទិសទងំ យ ទូលបងគ ំ 
ជខញុ ្ំរតវូន្ំរពះអងគយងេទ មផ្លូ វ មុន ? េទ មផ្លូ វសត្វ  
មនបបកមមមុន ? ឬេទ មផ្លូ វសត្វមនបុញញកមមមុន ?”  

 
 
 
 
 



                                               េនមិ ជជតក 

35 
 

ជំពូកទី២ 
ស្តពីី ននរក 

 
ដំេណើ រទស នកិចចេន ននរក 

្រគេនះ ្រពះបទេនមិ ជ្រទង់្រតិះរះិថ “អញមុខែតបនេទ នេទវ- 
េ កពិតពំុខនេទ, ដូេចនះអញនឹងេមើល ននរកមុនសិនចុះ” ។ 
គិតរួច ្រទង់្របបម់តលិេទវបុ្រតេនះភ្ល មថ ៖ 

‘‘នរិេយ វ បស មិ  េស បបកមមិន ំ
នន ិលទុទកមម ន ំ ទុស ី នញច  យ គតិ’’ ។ 

“ខញុចំង់េឃើញ ននរក ជទីេនៃនសត្វមនបបកមមទងំ យ 
           ខញុចំង់េឃើញ នរបស់សត្វអនកមនកមម មកនិងគតិៃនសត្វ  

្រទុស្ត 26សីលទងំ យជមុន” ។ 
១- នរកសទងឹេវតរណី  

លំ បេ់នះ មតលិេទវបុ្រតបនឮ្រពះ ជឱងក ររបស់្រពះ ជ ក៏បរ 
រថេឆព ះមុខេទ ននរក បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស នករ27 

                                                 
26 (កិ.) (ស.ំ) (្រទសុ) (ទុស្ដ) ្របទូស្ដ, េធ្វើ ្រកក់ : មនុស ្រទុស្ដមិ្រត ។ 
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មុនេគ នូវសទឹងមួយេឈម ះថ េវតរណី ែដលសត្វឆ្លងបនេ យក្រម 
្របកប្រពមេ យទឹកផ ៃ្រប ពុះ្រពួចេខជ ល28 ៗ េឡើង េក្ត ដូចអ ្ត ត 
េភ្លើង ែដល ងំេឡើងេ យឧតុ េ្រពះកមមជបចច័យ29 ។ កនុងនរកេនះ 

នយនិរយបល30ទងំ យ មន ក់ ៗ សុទធែតមនៃដកន់ វុធ គឺ វ 
លែំពង ចបូក សន និង្រពនង់31ជេដើម នគំន យផង ចក់ផង សពំងផង 
នូវពពួកសត្វនរកទងំេនះ ។ កលសត្វនរកទងំ យអត់្រទនឹំងករ 
ឈឺផ ទុកខលបំកេនះពំុបន ក៏នគំន េ តេទកនុងសទឹងេវតរណី ។ េន 

                                                                                                                         
27 ទស នករ (ទស័-សៈ ន៉ក) ន. (ប.; ស.ំ ទស៌ន + ករ) ករៃនករេឃើញ, 
លកខណៈៃនករេឃើញ ។ ែខមរេយើងេ្របើជ (រ. ស.) កិ. ក៏មន : ្រទងទ់ស នករ គឺ្រទង់
ទត្រពះេន្រត, ្រទងទ់តេឃើញ ។ ដេំណើ រ្រតតួេមើលកិចចករេផ ង ៗ មកមមវធីិែដល
បនកណំត់ទុក : េ កអភិបលេខត្ត េធ្វើទស នករកនុង្រសុក-កនុងសងក ត់ ។ េ្របើជ 
ទស នចរ ឬ ទស នចរណ៍ កម៏ន ។ 
28 (កិ.) អពីំស ្ឋ នែដលផុសភល ៗ េឡើង : ទឹកពុះេខជ ល ។ គុ. សម្ដីេខជ ល គឺសម្ដី 
ែដលេចះែតមនេចញមកឥតេកតែ្រកង ។ 
29 វមិនេទវ  ឬអ្វីែដលេបៀតេបៀនសត្វនរកខ្លះ េកើតេឡើងអពីំឧតុ គឺភពេក្ដ ្រតជក់
ៃន កសធតុ ែដល ងំេឡើងេ យបុញញកមម ឬបបកមមរបស់សត្វជបចចយ័ ។  
30 (ន.) (ប.) អនក្រតួត្រ សត្វនរក, យមបលេន ននរក ។ 
31 (ន.) ដបំងយ៉ងធមំនស ្ឋ នមូល : សពំងែឆកមួយ្រពនង់ ។ 
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ពីេលើសទឹងេនះ េដរ សេ យធងេ ន តសុទធែតបន្ល ប៉ុន ៗ សន ។ ធង 
េ ន តេនះ បនេឆះអស់ជេ្រចើនពន់ឆន មំកេហើយ េម៉្ល ះេហើយ ភ្លឺឯង
សេនធ សេនធ  ។ ពួកសត្វនរកែដលេ តេទប៉ះធងេ ន ត ក៏ ច់ជ
កំ ត់ ៗ តូចធ ំេនេលើបន្ល េ ន តែដលមុតដូចមុខកបំិតេករេនះ
ឯង ។ េនពីេ្រកមសត្វនរកេនះ សឹងមនែដកសូល32្រកហមភ្លរឺនទ ល 
បុ៉ន ៗ េដើមេ ន ត ផុសមកឈររកឹង្រចូង្រចង ។ សត្វនរកែដលជប់ 
េនធងេ ន តអស់េវ ដ៏យូរេហើយកែ៏តងែតរបូតពីធងេ ន តមក ធ្ល ក់ 
ចេំលើចុងែដកសូលេនខងេ្រកមឯេណះមួយ េទៀត ។ ពួកេគមន 
ខ្លួនមុតឈឺសុស ច ់េឆះេនេលើែដកសូលេនះអស់កលជយូរ
អែង្វង ពួកេគ ក់បីដូច្រតីែដលេគេ ត្រតេ ត33ពីកបលដល់ 

                                                 
32 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (សូ) (សូល; ឝូល) េឈើឬែដកមូលែវង្រសួចខងចុង; េឈើអេ ្ត ត ។ 
េឈើសូល ឬ េឈើសូល៍ េឈើស្រមបរុ់ករុញ្របមូលសពែដលេធ្វើឈបនកិចចក ្ដ ល
ល កនុងេវ ្រតូវេភ្លើងេឆះ ច់ជកំ ត ់ៗ េដើមបឲីយឆបសុ់ស (េ្រចើនេ េឈើសូល៍ 

ជង) ។ េឡើងេឈើសូល េឡើងេឈើអេ ្ត ត (ែបបេធ្វើេទស្រប រជីវតិមួយយ៉ងកនុង
បុ ណសមយ័; ប. េ  សូ េ ហនកមម “ករេឡើងេឈើសូល”) ។ 
33 (ន.) វល្លិ, ចេ្រម កេផ្ដ , េដើមរពកឬ់ែខ ជេដើម ស្រមបេ់ តអ្វី ៗ ែដលគូរេ ត
បន : ្រតេ ត្រតី, ្រតីមួយ្រតេ ត ។ កសមួយ្រតេ ត គឺកសចនួំន ១០ 
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កនទុយ ងំេលើរេងើកេភ្លើង ។ ទងំែដកសូលទងំសត្វនរកេឃើញពណ៌ 
្រកហមេឆ្អ  ភ្លឺ្រចលរនទ លដូចគន  ។ េនពីេ្រកមែដកសូលទងំេនះ 
សុទធសឹងែតស្លឹកឈូកែដក មុខមុត្របែហលគន នឹងកបំិតេករ េហើយ 
ពណ៌្រកហម្រចលេនប៉្របះ៉េលើៃផទទឹក ។ សត្វនរកទងំ យេនះ 
កលែដលរបូតខ្លួនពីែដកសូល ក៏ធ្ល ក់ខ្លួនមកចពីំេលើស្លឹកឈូកែដក 
ទទួលរងនូវទុកខេវទនឈេឺខ្ល ចផ  អស់កលជយូរអែង្វង ។ បនទ ប់ 
មកេទើបពួកេគធ្ល កេ់ទកនុងទឹក្រកុត34, ទឹក្រកុតេនះ ក៏េឆះសេនធ សេនធ  
ពណ៌្រកហម្រចល, សត្វនរកែដលធ្ល ក់េនះ ក៏េឆះសេនធ សេនធ េឡើង 
ពណ៌្រកហម្រចលដូចគន , ែផ ងក៏ហុយេឡើង ែថមទងំេឈង មក្លិន 
                                                                                                                         
េតៀន, កនុងមួយេតៀនមន ៦០ កស, មួយ្រតេ ត្រតូវជ ៦ រយកស, ដប់
្រតេ តេ ថ មួយបច់ មន ៦ ពនក់ស (មនេ្របើែតកនុងសម័យចយកស) ។ 
េ  ្រហ្វង ចស់ (ancien franc) ្របេទសប ងំថ ្រតេ តែដរ េ េ យេធៀប
នឹងកសមួយ្រតេ ត; កនុងសម័យេនះមនសម្ដីថ ្រតេ តែខមរ, ្រតេ ត
ប ងំ ។ ជប់មួយ្រតេ ត ឬ ជប់េទសមួយ្រតេ ត (ព. ្រប.) គឺជប់េទសទងំ
មួយពួកឬទងំមួយ្រកមុរួមកនុងពនធនគរជមួយគន  ។ ចបប់នមួយ្រតេ ត (ព. 
្រប.) គឺចបេ់ចរបនទងំមួយពួក េហើយ ក់ឃន ងឬ ក់េខន ះៃដចងភជ ប់គន បេណ្ដើ រ
េទកនទី់ឃុឃំងំ ។ 
34 ទឹកែដលមន រធតុកត់ផ ឲយរលួយែសបក ច ់។  
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អេ ច35ផងែដរ ។ ចែំណកេនបតសទឹងខងេ្រកមទឹកេនះវញិ សឹង 
េពរពសេ យកបំិតេករ មនមុខមុត្រសួចរែលម ។ ពពួកសត្វនរក 
បនគិតថ “ចុះេនខងេ្រកមវញិយ៉ងេម៉ចែដរ” េហើយក៏នគំន មុជចុះ 
កនុងទឹក ប៉ះនឹងមុខកបំិតេករ ក៏ ចជ់កំ ត់តូចធេំនេលើមុខកបំតិ 
េករេនះឯង ។ សត្វនរកទងំ យ មិន ចអត់្រទនឹំងក្តីឈចឺបទុ់កខ 
លបំកដម៏ ធេំធងេនះបន ក៏នគំន ែ្រសកសទុះរត់្របេសច្រប ច 
មនសេំឡងគួរឲយខ្ល ចពន់េពក ស់ ។ ចួនកល ពួកេគនគំន ែហល 
បេ ្ត យែខ ទឹក ចួនកលែហល្រចសែខ ទឹក ។ េនេពលែដលពួក 
េគបនឈរេលើ្រចងំ នយនិរយបលទងំ យ ក៏បនេលើក្រពួញ 
លែំពងចបូកជេដើម បញ់ចកបុ់កពួកេគដូចជ្រតី ។ ពួកសត្វនរក 

                                                 
35 (គុ.) (ប.),(ស.ំ) (អៈេ ច) (អសុចិ, ែខមរេ្របើ ឧ > ឱ គឺ សុ > េ ; អឝុចិ ឬជ អេ
ច ក៏មន “មិន ្អ ត”) ែដលមិន ្អ ត, មិនបរសុិទធ; េ េ្រគក; កខ្វក;់ ្រកក;់ ស្អុយ

្រកកគួ់រេខពើម, គួរេឆ្អើម : ក្លិនអេ ច ។ អេ ចេករ ្តិ៍េឈម ះ ស្អុយេករ ្តិ៍េឈម ះ ។ េករ ្តិ៍
អេ ច េករ ្តិ៍េឈម ះ ្រកក់ ។ មនុស អេ ច មនុស ែដលមនេឈម ះ ្រកកៃ់្រក
េពក ។  
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ដល់នូវទុកខេវទន36ែ្រសកទួញថងូ រគួរឲយរនធត់េពកៃ្រក ។ ្រគេនះ នយ 
និរយបលទងំ យ សទូចពួកសត្វនរក េ យសនទូចែដក្រកហមេឆ្អ  
ទញមក កឲ់យេដកេលើែផនដែីដកដ៏ភ្លឺរនទ ល្រកហម្រចលេហើយពួក 
េគបង្អកដុែំដកដ៏េក្ត គគុក37េទកនុងមតរ់បស់ពួកសត្វនរកទងំេនះ ។  

្រពះបទេនមិ ជ្រទង់ទតេឃើញសត្វនរកទងំ យែដលកពុំង 
ទទួលម ទុកខេបៀតេបៀនកនុងសទឹងេវតរណី ែដលឆ្លងេឡើងបនេ យ 
ក្រមៃ្រកែលងដូេចនះ ្រទង់ភ័យតក់ស្លុត មន្រពះហឫទយ័ញ័រច្ំរប៉ប ់
្រ ស់នឹងមតលិេទវបុ្រតថ ៖ 

 “មន លេទវបុ្រត ខញុភំ័យស្លុត ស់េពលេឃើញសត្វធ្ល ក់េទកនុង  
សទឹងេវតរណី ខញុសូំមសួរអនក េតើសត្វទងំ យេនះធ្ល ក់េទកនុង 

                                                 
36 ទុកខេវទន (ទុក-ខៈេវទៈន) ន. (ប.) ដេំណើ រដឹងនូវេសចក្ដី្រពួយ, លបំក; ដេំណើ រ
រង រមមណ៍ ឬទទួល រមមណ៍ជទុកខ, េសចក្ដីេ យទុកខ ។ េ ្រតឹមែត េវទន 
ប៉ុេណ្ណះ កគ៏ងស់េំ េសចក្ដីថ ទទួលរង រមមណ៍ជទុកខែដរ : រងេវទន ។ ែខមរេយើង
េ្របើជ កិ. កម៏ន : េវទន ស់  !, េវទនអ្វីេម៉្លះេទ ! ឬ េវទនអ្វីេម្លះ៉ហ៎ន ! ។ 
37 (គុ.) ែដលេក្ដ ង ំ។ (កិ.វ.ិ) ែដលហូរ, ែដលបក់, ែដលេទមកបន្តគន ឥត ក ់ឧ. ទឹក
ហូរគគុក, មនុស េដើរគគុក ។  
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សទឹងេវតរណី េ្រពះពួកេគបនេធ្វើបបកមមអ្វី ?” មតលិេទវបុ្រត 
បនពយករនូវផលៃនបបកមម មែដលខ្លួនបនដឹង 
ទូល្រពះបទេនមិ ជថ ៖ 

“ពួកសត្វ មនកម្ល ងំខ្ល ងំែតមនធមដ៌៏ មក េបៀតេបៀន 
្របេទចផ្ត ពួកសត្វែដលមនកម្ល ងំេខ យ កនុងជវីេ ក38 

ពួកសត្វែដលមនកមមដ៏ មកេនះ រែមងទទួលរងនូវបប ពួក 
សត្វទងំេនះឯង ែតងធ្ល ក់េទកន់សទឹងេវតរណី” ។ 

២- នរកសនុខ  

មតលិ រថីបនពយករបញ្ហ ថ្វ យ្រពះបទេនមិ ជយ៉ងេនះ, 
កលែដលេស្តចេនមិ ជ កពុំងែត្រទង់ទតនរកេវតរណី, ្រ ប់ែតមត 
លិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខេទៀត េហើយ 
បង្ហ ញឲយ្រទង់ទស នករនូវ ននរកមួយេទៀត ែដលមនហ្វូងែឆកៃ្រព 
សមបុរ្រកហមនិងពពល ហ្វូងសត្វ ម ត39 និងហ្វូងសត្វែក្អក ែដលគួរឲយ 

                                                 
38 េ កែដលកពុំងរស់េន ។  
39 (ន.) េឈម ះសត្វ ្ល បធ ំបរេិភគ កអសុភជ រ; មនពីរ្របេភទគឺ ម តេភ្លើង 
មឌធមំកំបល្រកហមដូចេភ្លើង, ម តេផះ មឌតូចជង ម តេភ្លើងសមបុរ្របេផះ ។   
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ខ្ល ចកពុំងែតេដញខពួំកសត្វនរកសីុ មែដល បន្របទះេឃើញ ។ 
ហ្វូងសុនខេនះ មនសមបុរ ៥ គឺ សមបុរពពលក៏មន សមបុរស េខម  
េលឿង ្រកហម ក៏មន ។ ពួកសុនខទងំេនះ មនខ្លួនធបំ៉ុន ៗ ដរំ ីរត់ 
េដញ មពពួកសត្វនរក បីដូចសត្វ្រមឹគេនេលើ្របឹថពីែដកដ៏្រកហម 
ឆ្អិនេឆ្អ  ្រតបក់ខ្លួន្របណសត្វនរក្រជុះ ច់មកទងំដុ ំៗ ប៉ុន ៗ ផទ ងំ 
ដី ៣ គវុត40 ធ្ល ក់មកេលើ្របថឹពីែដកដ៏សេនធ សេនធ  ។  កលែដលពួក 
សត្វនរកេនះកពុំងែតែ្រសកឮសូរខ្ល ងំែក្តង41 ៗ ហ្វូងសុនខក៏នគំន  
េ តយកេជើងមុខពីរ ស្រងគុបពីេលើ្រទូងសត្វនរក េហើយខជំែញជង 
អេងក ម42សីុ ច់អស់េនសល់ែតឆ្អឹងប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រគេនះ មន ម ត 

                                                 
40 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (គ្វយូតិ) ម្រ ស់ ឬរង្វ ស់ ចនួំនពីរពនព់យម គឺមួយរយសិន 
(េ្របើែតពីកនុងសម័យបុ ណ) ។ ម. ព. លិកខ  ឬ លិក  េទៀតផង ។ 
41 (កិ. វ.ិ) (េជើង ដ) ែដលឮខ្ល ងំ្រកបត់ េ យែ្រសក ឬ យ ំ: ែ្រសកែក្ដង ៗ, យែំក្ដង ៗ, 
ដេង្ហ យែក្ដង ៗ ។ 
42 (កិ.) ខឬំកេករមិនដកមត់ េដើមបឲីយទក,់ ឲយេរច, ឲយ ច់ : សុនខអេងក ម្រព័្រត, ឆម
អេងក ម្រតីេងៀត ។ េបៀមេបខជំញជកញំ់ ៗ : កូនេបអេងក មេ ះ ។ ព. ្រប. ខ្ំរបឹងមិន
ែលង, ខទំទូចេធ្វើទល់ែតសេ្រមច្របេយជន៍ : េធ្វើករអេងក មមិន្រពមែលង ។ អេងក ម
ចេំណះ ្របឹងសមភីេរៀនទល់ែតេចះ ។ល។ 
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មួយហ្វូងចពុំះែដកបុ៉នរេទះដឹកទនិំញធ ំៗ មកចឹកបែំបកឆ្អងឹទងំ យ 
របស់ពពួកសត្វនរក េ យចពុំះែដល្រសួចដូចលែំពង េហើយចឹក 
ជែញជង43សីុខួរកនុងឆ្អឹង ។ បនទ ប់មក មនហ្វូងែក្អកមួយ្រកុម ចពុំះសុទធ 
ែតែដកដូចគន  ពួក មនរូបគួរឲយតក់ស្លុតរនធត្់រសយុតចនិ្ត យ៉ងៃ្រក
ែលង ថេបើ ្របទះអ្វី ៗ េហើយ ែតងែតខសីុំមិនេលើកែលងេឡើយ ។ 
សូមបសីត្វនរកទងំេនះ ក៏្រតូវពួក ខសីុំែដរ ។   
្រពះបទេនមិ ជសួរថ ៖ 

 “មន លេទវបុ្រត ខញុភំ័យស្លុត ស់ េពលេឃើញហ្វូងែក្អកជែញជង 
សីុសត្វទងំ យេនះ េតើសត្វទងំ យេនះ េដើមេឡើយ បន 
េធ្វើបបកមមដូចេម្តច ?” 

មតលិេទវ រថី ទូល្រពះ ជថ ៖ 
 “ពួកេគជអនកកំ ញ់ស្វិត មនិ្រតមឹែតមិនេចះឲយអ្វីដល់អនក 
ដៃទេ យខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹ ងេទ ែថមទងំ មឃតទ់ងំអនកដៃទ 
ែដលកពុំងឲយទន ែចករែលក មកម្ល ងំសទធ េទៀតផង ។ មិនែត
ប៉ុេ ្ណ ះ ពួកេគបនេជរ្របេទចផ្ត សមណ្រពហមណ៍ ែដល 

                                                 
43 (កិ.) (ជញ់-ែជង) ចឹក, ខ,ំ ែហក ្របែជងគន  : ម តជែញជងគ្រមងេ់គ ។ 
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ជអនកមន បបបន ត់បង់េហើយផង ។ សត្វអនកមនអេំពើ មក 
ទងំេនះ ទទួលរងនូវផលបបកមមយ៉ងេនះ េទើប្រតូវហ្វូងែក្អក
ចឹកជែញជងសីុ” ។  

៣- នរកដំបងែដក 

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
េទៀត េហើយបង្ហ ញឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ជែដកសុទធ 
េន ននរកេនះ ែផនដីគឺជែដកដូចគន នឹងនរកមុន ៗ ែដរ មនក្រមស់ 
៩ េយជន៍ េឆះភ្លឺសេនធ សេនធ  ឯសត្វនរកែដលេដើរជន់េលើែផនដីែដក 
េនះ ក៏មនខ្លួន្របណេឆះសេនធ សេនធ ្រកហមេឆ្អ ដូចរេងើកេភ្លើងែដរ ។ 
ពួកនយនិរយបលទងំ យ េដញ្របកិត44 មសត្វនរក យ 
បបំក់អវយវៈទងំ យមនជងគង់ជេដើមេ យដបំងែដកដ៏្រកហម 
េឆ្អ បុ៉ន ៗ េដើមេ ន ត េហើយសពំងែថមេ យដបំងេនះឲយេខទចខទីជ 
ផង់ល្អិតហមត់ដូចេម  ។  
េន.  “េតើពួកសត្វនរក ែដលមនសររីៈេឆះសេនធ សេនធ  េដើរេលើ 

                                                 
44 (កិ. វ.ិ) ែដលកិតជប់គន  : េដញ្របកិត ។ គុ. ែដលជិតេសទើរនឹងដល់គន  : ផទះ្របកិត
គន  ។ 
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           ែផនដីែដក ែថមទងំមននយនិរយបលសពំងេ យដបំង 
           ែដកទងំ យែដលេភ្លើងេឆះ េហើយដួលេដកេនេនះ េ្រពះ 
           ពួកេគបនេធ្វើបបកមមដូចេម្តច ?”  
ម.      “ពួកេគ េដើមេឡើយ មនបបធមេ៌ពញបនទុកកនុងខ្លួន េបៀតេបៀន 

្របេទចផ្ត បុរស្រស្តីអនក្របកប្រពមេ យសី ចរវត្ត45 ឥត 
បបធម៌ កនុងជីវេ ក ។ ជនអនកមនកមម មកទងំេនះទទួល 
រងបប េទើបេកើតជសត្វនរក្រតូវនយនិរយបលេបៀតេបៀន 
េ យដបំង េហើយដួលេដកេននឹងកែន្លងដូេចនះ” ។ 

៤- នរករេ ្ត រេងើកេភ្លើង  

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
េទៀត េហើយបង្ហ ញ្រទង់ឲយទស ននូវរេ ្ដ នរកមួយេទៀត ។  កនុង 

ននរកេនះ មនសត្វនរកមួយ្រកុមែដល្រតូវពួកនយនិរយបល 
េ មព័ទធេកៀរ្របែម្របមូល េដញដំ យសពំងេ យ្រពនង់ែដកសេនធ  
សេនធ  ឲយធ្ល ក់េទកនរ់េ ្ត រេងើកេភ្លើង េមើលេទដូចហ្វូងេគមិនចូល 
េ្រកល ។ នកលសត្វនរកទងំេនះធ្ល ក់លិចចុះកនុងរេ ្ត េភ្លើងេនះ 
                                                 
45 ករ្របតិបត្តិកនុងសីលនិងមរយទ ។  
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្រតមឹចេងកះ ពួកនយនិរយបលយកកែ្រញចងែដកេពញេ យរេងើក 
េភ្លើងធ ំៗ មកចក់េ យ យពីេលើែថមេទៀត ។ កលេបើដូេចនះ ពពួក 
សត្វនរកទងំេនះ ្រទនឹំងរេងើកេភ្លើងទងំេនះមិនបនក៏ែ្រសកយ ំឯ 
ខ្លួន្របណែដល្រតូវេភ្លើងេឆះសព្វកនុងរេ ្ត  កេ៏រ ើមិនរួច បន្រតឹមែត 
ែ្រសកថងូ រ ។ ន័យមួយេទៀតែចងថ សត្វនរកទងំេនះថងូ របេណ្តើ រ េ យ 
យបេណ្តើ រ នូវរេងើកេភ្លើង ក់ពីេលើកបលខ្លួនឯង េ យអំ ច 

កម្ល ងំៃនកមម ។   
េន.     “េតើពួកសត្វនរកែដលមនខ្លួនេឆះសព្វជុវំញិ កពុំងយថំងូ រេន 

កនុងរេ ្ត រេងើកេភ្លើងេនះ េ្រពះពួកេគបនេធ្វើបបដូចេម្តច ?”   
ម.    “ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ បនចយ យេ្របើ្របស់្រទពយធន 

របស់្របជជន មអេំពើចិត្តខ្លួន ែដលពួកេគខ្ំរបមូលមកឲយទុក 
ក់េដើមបនឹីងេធ្វើទន ឬេដើមបនឹីងេរៀបពិធីបូជ ឬក៏េដើមបនឹីង ង 

សង់កុដិ វ ិ រ វត្ត មជេដើម ។ កល ឱកសផ្តល់ឲយ, ពួក 
េគសីុចុក មចិត្តចង់នូវ្រទពយធនេនះ េ យជូនសណូំកខ្លះ ៗ 
ដល់េម្រកុម រួចមកអះ ង ក េីកងថ “ចំ យប៉ុេណ្ណះេទ 
កែន្លងឯេ ះ, ចំ យប៉ុេ ្ណ ះេនទីេនះទីេនះជេដើម” ។ 
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ពួកេគបបំិទបបំងំនូវបណុំលែដលខ្លួនេ្របើ្របស់ជពំកេ់នះ េធ្វើ 
ឲយវនិសខូចបង់ ឥតករេទ រកមុខអនកជពំក់មនិេឃើញ ។ 
ជនទងំ យអនកមនកមមដ៏ មកេនះ រែមងទទួលរងបប េទើប 
ពួកេគធ្ល ក់េទនរករេ ្ត រេងើកេភ្លើង េហើយែ្រសកយថំងូ រដូេចនះ” ។ 

៥- នរកខទះទង់ែដង 

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
េទៀត បង្ហ ញឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀតជខទះទង់ែដង ។ 
េន ននរកេនះ មនខទះមួយទហំំប៉ុនភន ំសឹងេពញេ្រព បេ យទឹក 
ទង់ែដងឋិតេនរហូតកបប ។ ពួកនយនិរយបលមនមឌគួរខ្ល ច ចប់ 
ពពួកសត្វនរកបបំះេជើងេឡើងេលើ កបលចុះេ្រកម េបះទម្ល ក់េទកនុង 
ខទះទង់ែដងេនះ ។  
េន.     “មន លេទពបេ្រមើ ខញុភំ័យស្លុត ស់េពលបនេឃើញខទះទង់ែដង  

ដ៏ធមំនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  រនទ ល្រចលេឆ្អ  ្របកដជក់  
ែស្តង ។ ពួកសត្វទងំេនះ មនកបលសយុំងចុះេទខទះដ៏េពញ 
េ យទឹកទងែ់ដង េតើពួកសត្វទងំេនះេធ្វើបបដូចេម្តច ?”  

ម.    “ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស ្រប្រពឹត្តបបកមមេជរ  
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្របេទច ផ្ត  េបៀតេបៀននូវសមណៈ ឬ្រពហមណ៍អនកបរបូិរ 
េ យគុណសី ចរវត្ត ។ ជនអនកមនកមមដ៏ មកទងំ យ 
េនះ រែមងទទួលរងនូវបប េទើបពួកេគមនកបលសយុំងចុះ 
េទកនុងខទះដ៏េពញេ យទឹកទង់ែដងដូេចនះ” ។  

៦- នរក្រតែបងកបល 

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ។ េន 

ននរកេនះ នយនិរយបលទងំ យ ចង្រតែបង46កបលសត្វនរក
ឲយមនមុខចុះេ្រកម េ យែខ ទង់ែដងដ៏សេនធ សេនធ  េហើយចងរុកំ 
េ យែខ ទង់ែដងដស៏េនធ សេនធ ដូចគន  រួចបេង្អ ន ងកយសត្វនរក 
ែដលមន្របែវង ៣ គវុត ឲយឱនខ្លួនចុះេហើយរេងក កដកកេនះេចញ 
រុលតបុលដបំងែដកដ៏្រកហម្រចលេឆ្អ ចូលេទកនុងដងខ្លួន ចប់្រគ ត់ 
េបះេទកនុងទឹកទង់ែដងមួយ ែដលកពុំងែតេឆះរនទ ល្រចលេឆ្អ  
េហើយ ពួកនយនិរយបលទងំេនះ នគំន េសើចសបបយក្អ កក្អ យ ។ 

                                                 
46 (កិ.) ចងេហើយរតឹេ យេមក្ំរពឬកូនក្ំរព : ្រតែបងនឹម, ្រតែបងកបូន ។ 



                                               េនមិ ជជតក 

49 
 

កលែដលកសត្វនរកេនះ ្រគន់ែត្រតូវបនដកេចញពីដងខ្លួនភ្ល ម 
្រ ប់ែតក្រពមទងំកបលថមីេកើតេឡើងម្តងេទៀត ។  
េន.      “មន លេទពបេ្រមើ ភ័យមនដល់ខញុ េំ្រពះេឃើញពួកនយនិរយ 

បល ្រតែបងកៃនសត្វនរក េហើយកប់ពន្លះេបះេទកនុងទឹក 
េក្ត  ។ េតើពួកសត្វែដលមនកបល ច់េដកេនេនះ បនេធ្វើ 

            បបកមមដូចេម្តច ?”  
ម.     ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ កលពួកេគេនកនុងជីវេ ក មន 

បបធម៌េពញបនទុក ែតងេបៀតេបៀននូវសត្វ ្ល ប បន្របកបមុខ 
របរចប់សត្វ ្ល ប ដក ្ល បចងរតឹកសម្ល ប ់ទុកសីុេ យខ្លួនឯង 
ខ្លះលក់ឲយេគខ្លះ ។ ពួកជនអនកមនកមម មកេនះ រែមងទទួល
រងនូវបប េទើបេដក ច់កបលេន ននរកេនះ ។  

៧- នរកអងក ម  

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
បង្ហ ញេស្តចេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ។ េន ន 
នរកេនះ ឮថមនសទឹងមួយ មនទឹក្រគប្់រគន់ ែតងហូរេទ មិន ច់ 
គួរឲយផឹក ្របកបេ យកពំង់ដ្៏រសស់ ្អ តជេ្រចើន មពិតេទ គឺជ 
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តបំនរ់មណីយ ្ឋ នមួយ ន ននរកេនះ ។ សត្វនរកទងំ យ កល 
េក្ត េ យកេម្ត អគគី ពំុ ច្រទ្ំរទនឹងសេ្រមកបន ផគងេដើមៃដរត់ 

កត់្របឹថពីែដកដ៏្រកហមេឆ្អ ត្រមង់មុខេឆព ះេទសទឹងេនះ ។ រេំពចេនះ 
ឯង េភ្លើងក៏េឆះ ល មេឆនរសទឹង, ទឹកែដលគួរផឹក ក្ល យេទជអងក ម 
្រកហមេឆ្អ ជរេងើកេភ្លើងេទវញិ ។ ពពួកសត្វនរក េ្រសកទឹកេពក ពុំ

ចអត់្រទបំន ក៏ឱន្របណបរេិភគអងក ម ែដលកពុំង្រចលេឆ្អ  
េនះឯង ។ អងក មែដលចូលេទកនុងេពះ បនដុត ងកយទងំមូល 
របស់ពពួក សត្វនរក េហើយធ្ល យេចញមក មរនធគូទខងេ្រកម ។ 
ពពួកសត្វនរក ធន់នឹងទុកខលបំកេនះពំុបន ក៏នគំន ផគងេដើមៃដកនទក់ 
កេនទញ ។  
េន.      “មន លេទពបេ្រមើ ខញុ ភ័ំយស្លុត ស់េពលេឃើញសទឹងេនះ មន  

ទឹកេ្រចើន មន្រចងំមិនេ្រជ មនកពំង់ល្អ បទបហូរេទ សត្វ  
ែដលមនេសចក្តេី្រសកឃ្ល នែតងផឹក ្រ បែ់តទឹកែដលសត្វ 
ទងំ យេនះផឹកេហើយ ក្ល យេទជអងក ម ។ េតើសត្វទងំ 

យេនះផឹកេហើយ ក្ល យេទជអងក មវញិេ្រពះពួកេគបន 
េធ្វើនូវបបដូចេម្តច ?”  
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ម.    “ពពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស មនទេង្វើមិនបរសុិទធ  
យ្រគប់ធញញជតិែដលបរសុិទធ ៧ ្របករ មន្រសូវជេដើម 

ជមួយនឹងស្លឹក េឈើ អងក ម ដខី ច ់ឬដីស្អិតជេដើម េហើយលក់ 
េទឲយអនកទិញ យក្របក់កៃ្រមពីេគ េ យអះ ងថ ខ្លួនលក់ 
្រសូវបរសុិទធ ។ មពិត ខ្លួនឯងជមនុស មនករងរមិន ្អ ត 
គឺកយកមម វចីកមម និងមេនកមមរបស់ខ្លួន ្រប ក់្របឡូសេ  
ហមង ។ ជនទងំ យ  េធ្វើឲយធញញជតិមិនបរសុិទធ េ យ 

យអងក មជេដើមលក់ឲយអនកទិញ េទើបទឹកែដលជនទងំ យ 
េនះផឹកេ យក្តេី្រសកឃ្ល ន ក្ល យជអងក មដូេចនះ ។ 

៨- នរកលែំពង  

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
េទៀត បង្ហ ញេស្តចេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ។
េន ននរកេនះ នយនិរយបលទងំ យ វេឃរេឃខ្ល ងំ 

ស់ នគំន េចមេ ម បុកទម្លុះ ងកយទងំសងខងរបស់ពួកសត្វ 
នរក េ យេ្របើ វុធនន មនលែំពង ្រពួញជេដើម ។ ងកយ 
របស់សត្វនរក ្របកដដូចជស្លឹកេឈើចស់ធ្លុះជ្របេ ងតូចធ ំ។ 
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េន.      “មន លេទពបេ្រមើ េសចក្តីភ័យខ្ល ចមនដល់ខញុ  ំេ្រពះេឃើញនូវ 
នយនិរយបលទងំ យ ចក់នូវសររីៈទងំពីរខងៃនសត្វ 
នរក ែដលកពុំងកនទក់កេនទញេ យ្រពួញទងំ យក៏មន 

          េ យលែំពងទងំ យក៏មន េ យលែំពងែសនង្រកបីទងំ 
          យកម៏ន។ េតើពួកសត្វែដលនយនិរយបលេបៀតេបៀន  

េ យលែំពងេដកេនដូេចនះ បនេធ្វើបបកមមដូចេម្តច ?”  
ម.      “ពពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស ្របកបមុខរបរចិញចឹ ម  

ជីវតិមនិល្អ លួចរបស់របរអនកដៃទ ទងំ្រទពយមនវញិញ ណ ទងំ 
្រទពយឥតវញិញ ណ លួចយក្រសូវ ្រទពយ ្របក់ មស ទងំសត្វ 
ចិញចឹ ម ពែព េចៀម និង្រកបី ែដលេគមនិបនឲយ េ យេ្របើវធិី 
កត់ទីតជេដើមផង េ យេ្របើវធិីេបកបេញឆ តផង េហើយេធ្វើនូវ 
ករចិញចឹ មជីវតិ ។ ជនអនកមនកមមដ៏ មកទងំេនះ រងនូវបប 
េទើបពួកជនទងំេនះ ្រតូវនយនិរយបលេបៀតេបៀនេ យ 
លែំពងជេដើម េដកេនដូេចនះ” ។ 
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៩- នរកចិ្រញច  ំ

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ។ េន 

ននរកេនះ ពពួកសត្វនរក ្រតូវនយនិរយបលទងំ យចងក 
េ យែខ េ ហៈដ៏្រកហមធ ំៗ ទញ្រចនផ្ដួលេទេលើែផនដែីដក 
េហើយ យដេំ យ វុធនន ។ មួយពួកេទៀត ្រតូវនយនិរយបល 
កត់ជកំ តតូ់ចធ ំ។ មួយពួកេផ ងេទៀត ្រតូវនយនិរយបល ក់
ឲយេដកេលើែផនក្ត រែដកដ៏សេនធ សេនធ  េហើយចិ្រញច េំ យកបំតិបុ័ង 
េ 47 េខទចខទី ច់ឆ្អឹងចូលគន ជដុំ ច ់ ក់ដូច ច់ឬ្របហុកែដល 
្រតូវេគច្ិរញច េំខទចដូេចន ះឯង ។  
េន.     “មន លេទពបេ្រមើ ភ័យមនដល់ខញុ  ំេ្រពះេឃើញសត្វនរកមួយពួក 

្រតូវនយនិរយបលចងកអូស ពួកខ្លះ្រតូវនយនិរយបល 
ចិ្រញច  ំពួកដៃទេទៀត ្រតូវនយនិរយបលេធ្វើឲយេខទចខទីដួលេដក 

                                                 
47 (ន.) (ចិ.) កបិំតមួយែបបស្រមប់ចិ្រញច ំ ច់ឬ នវ់តថុ េផ ង ៗ (ខ្លះនិយយ ថ បុ័
នេ )។ 
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េនដូេចនះ ។ េតើជនទងំ យែដលនយនិរយបលេធ្វើឲយេខទច 
ខទីដួលេដកេនេនះ បនេធ្វើនូវបបដូចេម្តច ?”  

ម.    “ពពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស ្របកបមុខរបរសម្ល ប់  
្រត ីសម្ល ប់្រជូក សម្ល ប់េគ សម្ល ប់សត្វចិញចឹ ម គឺ្រកបីពែពនិង 
េចៀម េហើយ ក់េលើ នលក់ េនកនុងផ រ ។ ជនទងំ យែដល 
្របកបមុខរបរ ្រកក់ទងំេនះ ទទួលរងបប បនជ្រតូវនយ
និរយបលេធ្វើឲយេខទចខទី េហើយេដកេនដូេចនះ” ។ 

១០- នរកអន្លង់ មក 

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ  
បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់េធ្វើទស នករនូវ ននរកមួយេទៀត ។ 
េន ននរកេនះ ពពួកសត្វនរកមន ក់ ៗ សុទធែត្រតូវេសចក្តីឃ្ល នដុត 
កេម្ត េពះ េសទើរែត ច់េពះេវៀនតូចេពះេវៀនធ ំកលអត់្រទនឹំង
េសចក្ដីឃ្ល នេនះមិនបន ពួកេគក៏្រសេវ្រស កយ ចម៍សីុទងំដុ ំៗ 
ែដល ចម៍េនះឋិតេនរហូតកបប ក្លនិេឈង ម ធុផំ យ ស្អុយ ្រកក់ 
ហុយ ែផ ងយ៉ងសេនធ សេនធ  ។  
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េន. “មន លេទពបេ្រមើ ខញុភំ័យខ្ល ច ស់េពលេឃើញអន្លង់េនះេពញ 
េពរេ យមូ្រតនិងករសីៈ48 មនក្លិន ្រកក់មិន ្អ តែតងស្អុយ 
ផ យេទ ពួកជនអនកមនេសចក្តីេ្រសកឃ្ល ន សីុនូវមូ្រតនិង 
ករសីៈេនះ ។ េតើពួកជនអនកបរេិភគនូវមូ្រតនិងករសីៈេនះ 
បនេធ្វើនូវបបកមមដូចេម្តច ?”  

ម.    “ពពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស បងកេរឿងដល់អនកដៃទ  
ដៃទផង េបៀតេបៀនេធ្វើបបដល់មិត្តសម្ល ញ់អនកមនេបះដូង
េ ម ះសម្រគផង ជអនកែដល្របទូស្តចេំពះមិត្តផង ។ ែដលេ ថ 
្របទូសមតិ្ត គបឺនដល់ពពួកមនុស  ែដលសីុចុក អងគុយេដក 
េលើែ្រគេនផទះេគ េហើយេថ្លើមធំ ៊ នលួចរបស់របរមសនិង្របក់ 
របស់េគ ឬឆេបកេគែថមេទៀត ។ ពួកជនទងំ យ អនកមន 
អេំពើ មកេនះ រងផលបប េទើបសីុ ចម៍ដ៏មនសភពែបប 
េនះ” ។   

                                                 
48 មក, ចម៍ ។  
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១១- នរកអន្លង់ខទុះឈម 

មតលិេទវ រថី បររថផុតពីកែន្លងេនះបន្តេឆព ះេទខងមុខ 
បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ ននរកមួយេទៀត ។ េន 

ននរកេនះ សត្វនរកទងំ យ ្រតូវកេម្ត េបៀតេបៀនឲយឈឺផ  
្រកហល់្រក យ អនទះអែនទង ែស្វងរកអ្វីបរេិភគបបំតេ់សចក្តេី្រសក 
ឃ្ល ន េទើប្របទះខទុះឈម កន៏គំន កយចុក ៗ ែតម្តង ។  
េន. “មន លេទពបេ្រមើ ខញុភំ័យស្លុត ស់ េពលបនេឃើញអន្លង់េនះ 

េពញេពរេ យឈមនិងខទុះ មនក្លិន ្រកក់ មិន ្អ ត ែតង
ស្អុយផ យេទ ពួកសត្វែដល្រតូវកេម្ត េបៀតេបៀនកពុំងផឹក 
ឈម និងខទុះជ រេនះ េតើបនេធ្វើបបកមមដូចេម្តច ?”  

ម.   “សត្វនរកទងំេនះ េដើមេឡើយជមនុស ្រតូវប ជិក49 កនុងភព 
ជ្រគហសថ គសឺម្ល ប់្រពះអរហន្ត បនដល់ម្ត យឪពុកែដលចស់  

                                                 
49 (ន.) (ប.) (ប៉ --) េឈម ះ បត្តិពួកមួយមនេទសធងន់បផុំត ស្រមបភ់ិកខុ  ឬភិកខុ នី
កនុង្រពះពុទធ សន (ព. វ.ិ ពុ.) ។ សូមប្ីរគហស្ដែដលសម្ល ប្់រពះអរហន្ត ឬម្ដ យ
ឪពុក ក៏េឈម ះថ្រតូវប ជិកែដរ េ្រពះេជៀសមិនផុតពីនរក បនទ បពី់អស់ជីវតិេទ ។  
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ជ  ែដលពួកគត់បនេធ្វើកិចចែដលេគេធ្វើបនេ យក្រមចេំពះ
កូន្របុស្រសី ជ្រពះអរហន្ត គឺអនកសមគួរដល់ករបូជេ យ 
វេិសស អពីំកូន្របុស្រសី និង ប់ទងំអនកែដលេបៀតេបៀននូវពួក 

វករបស់្រពះពុទធផង ។ ពួកជនអនកមនអេំពើ មកេនះ 
ទទួលរងបប េទើបមនឈមនិងខទុះជ រដូេចនះ” ។  

១២- នរកែផ្លសនទូច 

កនុង ននរកមួយេទៀត មនេឈម ះថ“ឧស ទនរក” នយនិរយ 
បលទងំ យ ថពក់អ ្ត តសត្វនរកទងំ យ េ យែផ្លសនទូចែដក 
ដ៏្រកហមេឆ្អ ប៉ុនេដើមេ ន ត ទញមកផ្ដួលសត្វនរកទងំេនះេលើ្របឹថពី 
េហើយចក់ បេ់ យកេង្វរ បរ់យ  ដូចចក់ បែ់សបកេគឧសភៈ ។ 
ពពួកសត្វនរកេនះ ឈឺប្រមះនេនៀលដូច្រតីេបះេលើេគក កលមិន 

ចធន្់រទនឹំងេសចក្តីទុកខេនះបន ក៏នគំន ែ្រសកយខំ កឹខ ួលេហៀរ 
ទឹករ ក់ ។ េ្រកយេពលមតលិេទវ រថី បររថបង្ហ ញ ឲយ្រទង់
ទស នេន នេនះេហើយ  
េន. “អនកចូរេមើលពួកសត្វនរកេនះ មនអ ្ត តមុតេ យសនទូច បី  

ដូចែសបកែដលេគខ្វ រេ យកេង្វរ ពួកេគញប់ញ័រដូច្រតីេបះ  
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េទេលើេគក េ្រពះេហតុអ្វីហន៎ បនជសត្វនរកទងំេនះ យ ំ
បេង្ហ រទឹកមត ់? មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំឃើញដូេចនះ ខញុខំ្ល ច ស់ 
េតើពួកជនែដលេដកសីុសនទូចេនទីេនះ េ្រពះបនេធ្វើបបដូច 
េម្តច ?”  

ម. “ពួកសត្វេនកនុង ននរកេនះ េដើមេឡើយ គឺជមនុស ្រតូវបន  
េគែតង ងំកនុងតែំណង យតៃម្លទនិំញ ។ កលេបើបនសណូំក 
ខ្លះ ៗ ក៏បញចុ ះតៃម្លរបស់របរ ទងំ្រទពយមនវញិញ ណ មនដរំេីសះ 
ជេដើម ឬ្រទពយឥតវញិញ ណមនមស្របក់ជេដើម ។ ពួកេគ 
បញចុ ះទនិំញដល់អនកទិញទងំ យមនៃថ្លេថក ឲយេគទិញៃថ្ល 
៥០ កលេបើទនិំញេនះៃថ្ល ១០០ េហើយយក ៥០ េនះែបងែចក 
ជមួយនឹងអនកទិញេនះឯង ។ មួយ្រកុមេទៀតឋតិេនកនុងតែំណង 
តុ ករ បនេធ្វើអេំពើេកង50មិនយុត្តធិម៌ជេដើម េ្រពះេ ម ភ 
្រទពយសមបត្តិ ។ កលកពុំងេធ្វើនូវអេំពើអយុត្តិធម៌េនះ បនេ្របើវធិី 
បិទបងំអេំពើេនះេ យ ចែផ្អមែល្ហម ឧបមដូចជអនកសទូច 

                                                 
50 (គុ.) េវៀចចេំកងេឡើង : េឈើេកង ។ េបើជពកយេ្រប ប មនុស េកង គឺមនុស
្រពេហើន ។ 
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កលនឹងសម្ល ប់្រតីែដលែហល មទឹក េគយកនុយមកបិទ្រតង់
េងៀងសនទូចេហើយសទូច្រតេីនះមកសម្ល ប់បនដូេចន ះ ។ ជធមម  
ទីពឹង មិនមនដល់អនកែដលេធ្វើអេំពើអយុត្តធិម៌ អេំពើេកងេនះេទ 
ថ្វីេបើពួកេគសមគ ល់ថ គម ននរ មន ក់ដឹងពីទេង្វើរបស់ខ្លួនែដល 
បិទបងំក៏េ យ ។ អេំពើេកងខ្លួនេគ រួបរតឹខ្លួនេគហនឹងឯង ។ 
េ យ រែតអេំពើេនះ េគនឹងពំុបននូវទីពឹងេទៃថងមុខេឡើយ ។ 
ពួកជនអនកមនអេំពើ មកេនះ ទទួលរងបបេទើបបនជពួក 
េគេដកសីុែផ្លសនទូចដូេចនះ” ។  

១៣- នរកភនំតបល ់

េន ននរកេនះ ពួកសត្វនរកសុទធសឹងែតជនរ ីៗ មន ង 
កយែបកសុស51ជុវំញិខ្លួន ជកេំណើ តេថកទប មនរូបែប្លក គួរេខពើម 

                                                 
51 (កិ.) (សុស; ឝុឞ “សងួត, េ្រក ម; ្រជប,់ សញជប់សញជឹ ង; េ្រក ម្រក;ំ ្រសេពន្រសពប;់ 
្រទមឹង្រទេមើយ”) េឆះេទជេផះ; េឆះផុយ ។ កិ. វ.ិ ឬ គុ. ែដលេឆះេទជេផះ; ែដល
េឆះផុយ : េឆះសុស; កេំបរថមសុស ។  
(កិ. វ.ិ), (គុ.) សព្វ; ស, សពស, ពសេពញ ឬេពញពស; រខុញ; សព្វអេន្លើ, 
សព្វ ច់ : េដើរសុសដី, ឮសុសសព្វ ។ មុខអុតសីុសុស មុខមន ន មអុតរខុញឬ ស
ពស ។ សុសបរទ (ព. ្រប.) សុសដូចជបរទសីុគម នសល់ ច់, សុសសព្វឥតសល់: 
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រេអើម ខ្លួនអត់ែសបក មនែតខទុះនិងឈម ដូចេគអត់កបល កនុងគវ 
ឃត ្ឋ ន។ នរទីងំេនះ ឈរស្លុះជប់ខ្លួន្រតមឹចេងកះបីដូចេគកប់ េន 
េលើ្របឹថពីែដក ែដលកពុំងែតេឆះសេនធ សេនធ ជនិចចកល េហើយនរ ី
ទងំេនះ ្រតូវភនជំេ្រចើនកិនសងកត់ ។ បនឮថ េនេពល្រស្តីទងំេនះ 
ផុងខ្លួនជប់ដី្រតឹមចេងកះយ៉ងេនះ ភនែំដក្រកហមេឆ្អ  ផុសេលចេចញ 
េនឰដ៏ទិសខងេកើត ន់សេំឡង ក់បីដូចរនទះបញ់រេមៀលមកកិន 
ខ្លួនពួកនរនីរកឲយេខទចខទីដូចេផះ  ។ នកលភនេំនះ ហួសេទឈប់េន 
ែប៉កខងលិច ងកយរបស់ពពួកនរ ីៗ ទងំេនះ ក៏េកើត្របកដេលច 
េធ្ល េឡើងថមីមួយេទៀត ។ ពួកនរ ីៗ ទងំេនះកលមិន ចអតស់ងកត់នូវ 
ទុកខលបំកេនះបន ក៏ែ្រសកកនទក់កេនទញ ។ កនុងទិសេផ ង ៗ ក៏មនភន ំ
េភ្លើងេលចេចញមកកិនពួកនរនីរកទងំេនះ េ យទនំងដូចភនេំភ្លើង 
កនុងទិសខងេកើតែដរ ។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ភនពីំរផុសដំ លគន វលិ 
េកៀបនរនីរកបីដូចឃន បអេំពរតឹឈមឲយហូរេចញពីខ្លួន្របណ ន់ 
                                                                                                                         
េដើរសុសបរទ, កេណ្ឌ រសីុសុសបរទ ។ សុសសព្វ សព្វអេន្លើ : េដើរសុសសព្វ ។ សុស

ច់ សព្វ ច់, មិនសល់ ច់ : ឈឺសុស ច់, ដេំបសុស ច់ ។ សុស យ ឬ 
យសុស យសព្វអេន្លើ, េលចឮសព្វអេន្លើ : ឮសុស យ (ម. ព. សុស ១ កិ. 

ផង) ។ 
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សេំឡងឮឆរ ។ កនុងេពលខ្លះ មនភន ំ៣ ផុសេឡើងែតងែតវលិេកៀប ។ 
្រគខ្លះ មនភនដំល់េទ ៤ ែតងផុសេឡើងវលិេកៀបខ្លួនរបស់ពួកនរនីរក 
េនះ ។ េ្រកយេពលមតលិេទវ រថបីររថបង្ហ ញ្រទង់ឲយទស នករ 
េន នេនះេហើយ  
េន. ”ពួក្រស្តីទងំេនះ មនខ្លួន ច់េខទចខទី មនជតិ ្រកក់ មនខ្លួន 

្រប ក់ ពសេពញេ យឈមនិងខទុះ មនខ្លួន ច់រយះ 
រយយ បីដូចេគែដលេគពន្លះែសបកកនុងទីសម្ល ប់ ពួកនងផគង 
េដើមៃដទងំគូយកំនទក់កេនទញ ពួក្រស្តីទងំេនះ មនខ្លួនលិច 
ចុះកនុងែផនដីេសមើចេងកះ មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  មនភនែំតង 
រេមៀលកិនសព្វ ៗ កល ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំឃើញដូេចនះ ខញុ  ំ
ភ័យស្លុត ស់ ។ េតើពួក្រស្តីែដលលិចចុះកនុងែផនដីេសមើចេងកះ 
មនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  ្រតូវភនរំេមៀលកិនសព្វ ៗ កល េនះ 
បនេធ្វើនូវបបកមមដូចេម្តច ?”  

ម.      “ពួកនរនីរកេនះ កលេដើមេឡើយ ជកុលធី  េនពំនក់  
្រស័យកនុង្រតកូល បនេធ្វើនូវអេំពើអសបបុរសយ៉ងគេឃ្លើន  
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មនជតិជ្រសីអនករងឹរូស52 ជ្រសីអនកេលង លះបង់ប្តីខ្លួនឯង 
្រ ច់េទរកបុរសដៃទ ញុងំ្របុសដៃទឲយេ្រតក្រត ល េ្រពះ 
េហតុែតេ ម ភកនុងកម និងេហតុែតវក់ែលបង ញុងំចតិ្តខ្លួនឲយ 
េ្រសើប្រ លជមួយនឹង្របុសេឈម លេផ ង ៗ េ្រកអពីំប្តីខ្លួន 
កនុងកលរស់េនកនុងជីវេ ក ។ ពួក្រស្តីមនអេំពើមិនបរសុិទធ 
េនះ រងបប េទើបមនេភ្លើងេឆះសេនធ សេនធ  មនភនរំេមៀលកិន  
ច់រយះរយយខ្លួន្របណ េន ននរកេនះ” ។ 

១៤- នរករេ ្ត ធំ 

ននរកេនះ មន ងជរេ ្ត ធ ំេពរេពញេ យរេងើកេភ្លើង 
ដ៏្រកហម្រចលេឆ្អ  ។ សត្វនរកទងំ យ េន ននរកេនះ ្រតូវនយ 
និរយបលែដលមនៃដកន់ វុធនន ចក់និងសពំងដូចហ្វូងេគ 
ែដលមនិ្រពមចូលេ្រកល ។  េពល  សត្វនរករត់ចូលេទជិតនរក 
រេ ្ត ធេំនះ េពលេនះឯង នយនិរយបលទងំ យ ចបពួ់កេគ 

                                                 
52 (គុ.) រងឹគ្រគីសគ្រគូស, រងឹមិន្រពមចុះរុះ, មិន្រពមទន់ ម : មនុស រងឹរូស, សម្ដី
រងឹរូស, ចិត្តរងឹរូស ។ កពយថ : មនុស រងឹរូស េ្រចើនែត្របទូស្ត ្របទងំឱ ទ េនកនុងទី

 េ្រចើនែត ត ទិ៍ ្រ ែតរ ត ឃ្ល តចកទីេនះ ។ 
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្រគ ត់េជើងេឡើងេលើ សយុំងកបលចុះេ្រកម េបះមួយេពញទហឹំង 
ទម្ល ក់េទកនុងនរករេ ្ត ធេំនះ ។ ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជ 
មនុស  លួច្រទពយដល៏្អ គឺ្របពនធជទី្រស ញ់ អពីំប្តីរបស់េគ ន 

នមនុស  ។ េ្រកយេពលមតលិេទវ រថី បររថបង្ហ ញ្រទង់ឲយ 
ទស នេន នេនះេហើយ  
េន.     “េ្រពះេហតុអ្វី បនជសត្វនរកមួយពួកេទៀតេនះ្រតូវនយ 

និរយបលចប់េជើង ឲយមនកបលសយុំងចុះ េហើយេបះចូល 
េទកនុងរេ ្ត  ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំឃើញអីុចឹង ខញុខំ្ល ច ស់  
េតើពួកសត្វទងំេនះ បនេធ្វើបបកមមដូចេម្តច ?”  

ម.    “ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស លួច្រទពយដ៏ល្អ គឺ្របពនធ  
ជទី្រស ញ់អពីំប្តីរបស់េគ ន នមនុស  ។ ជនអនកមនអេំពើ 
អសបបុរស ្រប្រពឹត្តកន្លងនូវ្របពនធទងំ យៃនជនដៃទដូេចន ះ 
េនះេឈម ះថជអនកលួចនូវរបស់ដ៏ៃថ្លថ្ល  ។ សត្វទងំ យេនះ 
េនកនុងរេ ្ត អស់កលជេ្រចើនឆន  ំេ្រពះថ ទីពឹងទងំ យ 
របស់អនកេធ្វើបបមនិមន ។ ពួកេគ្រតូវអេំពើបបរបស់ខ្លួនរួបរតឹ ។ 
ពួកសត្វអនកមនអេំពើ មកេនះ ទទួលរងនូវបប េទើបបនជ
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មនកបលសយុំងចុះ ្រតូវនយនិរយបលេបះចូលេទកនុង 
រេ ្ត  “ ។ 

១៥- នរកខពសទ់ប 

េ្រកយអពីំេរៀប ប់យ៉ងេនះ មតលិេទវ រថីបររថរលំងពី 
ននរកេនះេឆព ះេទមុខ បង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ននូវ 
ននរកេនខងមុខេទៀត ជកែន្លងពួកអនកមិចឆ ទិដ្ឋិ53 ។ េន ននរក 

េនះ ពពួកសត្វនរក មន ងកយខពស់ខ្លះ ទបខ្លះ តូចខ្លះ ធខំ្លះ េហើយ 
មនជីវតិរស់េនយ៉ង្រត ប្រតដួស  ។  
េន.     “មន លេទពបេ្រមើ ខញុភំ័យខ្ល ច ស់ េ្រពះេឃើញពួកសត្វទងំ  

យេនះ ខពស់និងទបេផ ងគន  ជអនក្រត ប្រតដួស មនរូប 
គួរខ្ល ចពន់េពក ។ េតើពួកជនែដលមនេសចក្តីទុកខេវទនេក្ល វ 
ក្ល េខ្ល ចផ េក្ត ្រក យៃ្រកេលងេនះ បនេធ្វើបបដូចេម្តច ?”។   

ម. ”ពួកសត្វនរកេនះ េដើមេឡើយ ជមនុស មនទិដ្ឋដិ៏ មកពន់  

                                                 
53 មិចឆ ទិដ្ឋិ (--ទិតឋិ) ន. (ប.; ស.ំ មិថយទ្ឫឞ្ដិ) េសចក្ដីយល់េឃើញខុស គឺដេំណើ រយល់
ខុសអពីំេសចក្ដីពិត ដូចយ៉ងយល់េឃើញថ ម បិ គម នគុណ, សត្វទងំអស់ ្ល ប់
េហើយែលងេកើតេទៀតជេដើម ។ ព. ផទ. សមម ទិដ្ឋិ ។ 
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េពក ។ ពួកេគយល់ខុសកនុងេរឿង ១០ យ៉ង មនយល់ថ  “ទន 
ែដលេគបនឲយេហើយ មិនមនផល” ជេដើម54 ែថមទងំ ៊ នេធ្វើ 
បបកមមនន េ្រពះ ្រស័យមិចឆ ទិដ្ឋិដស៏និទធ ។ ជនទងំ យ 
កនុងជវីេ កេនះ មនទិដ្ឋិ មកៃ្រកែលង ែតងេធ្វើអេំពើដ៏សនិទ 

                                                 
54  

ពួកេគយល់ខុសចកគន្លងធម៌  ែដលមន ១០ យ៉ងេនះ គឺ ៖ 
 
១- នតថិ ទិននំ យល់ថ ទនែដលបុគគលឲយ មិនមនផល 
២- នតថិ យិដ្ឋ ំយល់ថ របស់ែដលបុគគលបូជមិនមនផល 
៣- នតថិ ហុត ំយល់ថ សកក រៈែដលបុគគលេធ្វើមិនមនផល 
៤- នតថិ សុកដទុកក នំ កមម នំ ផលវបិេក យល់ថផលវបិករបស់កមមែដលសត្វេធ្វើ  
     ល្អ និង ្រកក់មិនមន 
៥- នតថិ អយ ំេ េក យល់ថ េ កេនះមិនមន 
៦- នតថិ បេ  េ េក យល់ថ េ កខងមុខមិនមន 
៧- នតថិ ម  យល់ថ ម មិនមនគុណ 
៨- នតថិ បិ  យល់ថ បិ មិនមនគុណ 
៩- នតថិ ស ្ត  ឧបបតិក យល់ថ សត្វជឧបបតិកមិនមន 
១០- នតថិ េ េក សមណ្រពហម  យល់ថ ពួកសមណៈ និង្រពហមណ៍កនុងេ ក
ែដល្រពមេ្រព ងគន ្របតិបត្តិធម៌ េហើយេពលថ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ កេនះ 
និងេ កខងមុខ មិនមន ។ 
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េ្រពះេមហៈ្រគប់សងកត់ ទងំបបួលអនកដៃទឲយយល់កនុងទិដ្ឋិទងំ 
យេនះផង េទើបពួកេគរងនូវបប េ យទុកខេវទនដ៏េក្ល វ 

ក្ល េខ្ល ចផ េក្ត ្រក យយ៉ងៃ្រកែលងដូេចនះ” ។ 
សកកេទវ ជបញជូនេទវប្ុរតឲយេទ មជេលើកទី១ 

កលែដលមតលិេទវ រថី ្រកបទូលេ ះ្រ យចមងល់ថ្វ យ 
្រពះបទេនមិ ជ អពីំ ននរកជទីដុតពពួកសត្វអនកមិចឆ ទិដ្ឋ ិេ យ 
្របករមន្របមណប៉ុេណ្ណះ ពពួកេទវ េនព្ឋដ៏ នេទវេ កនយ 
កពុំងនគំន ជួបជុកំនុងសុធមម េទវសភ ទនទឹងរង់ចេំមើលផ្លូ វយងមក 
របស់្រពះបទេនមិ ជេនេឡើយ ។ ចែំណកសកកេទវ ជរពឹំងេមើលថ 
“េតើមតលិ េទយូរេ្រពះេហតុអ្វី ?” ដូេចនះ ្រទង់បន្រជបនូវ ថ ន 
ករណ៍េនះថ “មតលិ េហតុែតចង់បង្ហ ញខ្លួនថជទូតដ៏វេិសស 
ឥឡូវេគកពុំងែតបររថ ន្ំរពះបទេនមិ ជបង្ហ ញ្រទង់ទស ន ន 
នរក និងកពុំងែតេរៀប ប់ថ េឆះេន នេនះមកពីបបកមមេនះ, 
េឆះេន នេនះ មកពីបបកមមេនះ ជនម យុរបស់្រពះបទេនមិ ជ 
េន នមនុស មនរយៈ េពលខ្លី ស់ េទះអស់្រពះជនមហនឹងផង 
ក៏ករទស ន ននរករបស់ ្រពះបទេនមិ ជ ពំុដល់ទីបញចប់ែដរ” 
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លុះ្រពះមនត្រមិះដូេចនះេហើយ សកកេទវ ជ បនបញជូ នេទវបុ្រតមួយ 
អងគែដលមនសនទុះខ្ល ងំ ឲយេទ មមតលិថ “េទវ ឯងចូរេទ ម 
មតលិ្របប់េគ ថឲយន្ំរពះបទ េនមិ ជមកកន់េទវេ កឲយឆប់” ។ 
េទវបុ្រតេនះ ទទួល្រពះ ជបញជ េហើយ បនេ ះេផ្ល ះេបះពួយខ្លួន 
េ យសនទុះេលឿនៃ្រក មកជួបមតលិ េហើយ្របប់នូវដណឹំងេនះ ។ 
មតលិឮពកយេនះ គិតថ “មិន ច យឺតយូរបនេទ” េហើយក៏្រសូត 
បង្ហ ញេស្តចេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ន នូវនរកជេ្រចើនកនុងទិសទងំ ៤ 
េ យេពលែតមួយ្រពមគន  េហើយបន្រកបទូលចេំពះ្រទង់ថ ៖  

“បពិ្រតម ជ លេំនរបស់សត្វទងំ យអនកមនបបកមមេនះ 
គឺ្រពះអងគបនទតយល់ចបស់ជក់កនុង្រពះហឫទយ័េហើយ, ទងំ 
គតិរបស់ពួកអនក្រទុស្តសីល ក៏្រពះអងគបន្រជបចបស់េហើយែដរ 
បពិ្រតម ជ ឥឡូវេនះ សូម្រពះអងគយងេទេធ្វើទស នកិចច 
េន នេទវ ជ ទតេមើលទិព្វសមបត្តិេទវ ម្តងចុះ ្រកបទូល” ។  

និរយកណ្ឌ ចប់ែតបុ៉េណ្ណះ ។ 
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ជំពូកទី៣ 
ដំេណើ រទស នកិចចៃន្រពះបទេនមិ ជេន នសគ៌ួ 

 
វិមនេទពធី ពីរណី 

លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ មតលិបនបររថេឆព ះមុខេទកន់ 
េទវេ ក កលកពុំងសថិតេនកនុងដេំណើ រេទកនេ់ទវេ កេនះ ្រពះ 
បទេនមិ ជ បនេចល្រពះេន្រ េមើលបេណ្តើ រេទកនុងលម្ហ កស ក៏
បន្របទះែភនកនឹងវមិនមួយឋិតេនឰដ៏ កស ្រតូវជកមមសិទធិរបស់ 
េទវធី មួយអងគ េឈម ះ ពីរណី ។ វមិនេនះ ្រប ប់េ យ ភរណៈ 
ទងំពួង មនក្រមងផក ជេដើម កមពស់ ១២ េយជន5៍5 វចិិ្រតេ យែកវ 
មណីទងំអស់ មនកពូំល ៥ ្រប បេ់ យេ្រគ ងអលងក រទងំពួង 
មនឧទយន និង្រសះេបកខរណី56 មនេដើមកបប្រពឹក ដុះដែង្ហជជួរជុ ំ
វញិវមិន ។ េពលេនះ ពីរណីេទវធី មច ស់វមិន កពុំងអងគុយេនេលើ 
ែ្រគសយន ខងកនុងកូ គរនវមិនេនះ សែម្តងឲយេឃើញនូវេទវឫទធិ 

                                                 
55 ទ្វ ទសេយជនិក ំ។  
56 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (េបក-ខៈរៈ៉ណី) (បុឞករនិ៑ឬបុឞករណីិ) ្រសះមនឈូក (្រសះឈូក)។  
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មន្របករេផ ង ៗ មន្រសីអប រជបរ ិ រ ១.០០០ អងគ ។ ្រពះនងេបើក 
សីហបញជរែកវមណីេចលែភនកគយគន់េមើលេទសភពខងេ្រក គប់ 
ចួន្រពះបទេនមិ ជងក្រពះេន្រតេទ ក៏េឃើញមុខគន  ។ ្រពះបទ 
េនមិ ជ្រទង់សួរមតលិថ ៖   
            “វមិនេនះ មនកពូំល ៥ ែដលេយើងេឃើញ្របកដ មននង 
            នរ ីមន នុភពធ ំ្រប បេ់ យក្រមងផក  សែម្តងនូវេទវ 
           ឫទធិមន្របករេផ ង ៗ េនក ្ត លដេំណកកនុងវមិនេនះ ។ 

មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំឃើញដូេចនះ ខញុ ែំសនរកី យ ស់ េតើនរ ី
ែដលរកី យកនុងវមិនកនុង នសួគ៌េនះ បនេធ្វើកុសលកមមដូច 
េម្តច ?”  

មតលិេទវ រថី កល្រតវូ្រពះបទេនមិសួរដូេចនះ ក៏ពយករនូវផលៃន 
បុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹងទូល្រពះ ជអងគេនះ ែដល្រទង់ 
មិនដងឹឲយ្រជបថ ៖ 

“េទពធី ពីរណីេនះ េដើមេឡើយ ជខញុបំេ្រមើេគ (ទសី) ។ នង 
េកើតេនកនុងៃផទេពះរបស់ទសីមន ក់ែដល្រតូវជខញុបំេ្រមើេនកនុងផទះ 
របស់្រពហមណ៍មន ក់ នសម័យកល្រពះទសពល កស ប ។ 
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្រពហមណ៍មច ស់ផទះេនះ េ្រត មេធ្វើករបរចិច គ ្ល កភត្ត ៨ ចេំពះ 
សងឃ ។ កលែដលគត់េទផទះ គត់បន្របប់្រពហមណី្របពនធ 
ថ “ ងំអពីំៃថងែស្អកេទ អូន្រតូវជួយចត់ែចង ្ល កភត្ត ៨ ែដល 
មួយ ៗ ៃថ្លមួយក បណៈ ៗ ស្រមប់្របេគនភិកខុ មួយអងគ ៗ ” ។ 
្របពនធគត់ជទំស់ថ “ខញុមំិន ចជួយបនេទ បង ! ដបតិថ ភិកខុ  
ជអនកេលង” ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ សូមបកូីន្រសីរបស់គត់ ក៏បន 
បដិេសធដូចម្ត យែដរ ។ េទើបគត់មក កសួរទសីថ “េតើ ច 
ជួយេយើងបនេទ នង ?” ទសីេនះយល់្រពមេ យនិយយថ 
“នងខញុ នឹំងជួយ េច ្វ យ” េហើយនងជួយចតែ់ចងបបរ បែង្អម 
និងភត្ត ជេដើមេ យេគរព ។ កលែដលអតិថភិិកខុបន ្ល ក 
និមន្តមកដល់ នងទសីដងឹេហើយ ែតងេទនិមន្តឲយគង់េលើ 

សនៈែដល្រកលេ្រត មេ្រសច ។ សនៈេនះេធ្វើ បេ យ 
ចម៍េគ្រសស់ តុបែតងេ យផក  ។ ទសីេនះែតងសបបយ 

រកី យជនិចចកល ដូចម្ត យសបបយេពលជួបកូនម្តង េ្រកយ 
ពីែបកកូនយូរ ។ នងែតងអងគ សេ យេគរព និងបន្របេគន 
របស់ផទ ល់ខ្លួនបន្តិចបន្តួចខ្លះ ៗ ផង មលទធភព ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ 
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នងជអនកមនសីលស្រងួមល្អផង េចះែចករែំលកផង ។ េ យ 
រសីលនិងចគៈ57េនះ េទើបនងេកើតជេទពធី រកី យ កនុង 

វមិនេនះ” ។ 
វិមនេទវប្ុរតេ ណទិននៈ  

          លុះ្រកបទូលេស្តចយ៉ងេនះេហើយ មតលិបនបររថេឆព ះេទ 
មុខបង្ហ ញឲយ្រទង់ទស ន នូវវមិនមស ៧ របស់េទវបុ្រតមួយអងគ 
េឈម ះេ ណទិនន ។ វមិនទងំ ៧ របស់េ ណទិននេទវបុ្រត េន ន 
សួគ៌េនះ េមើលេទេឃើញដែង្ហគន ជជួរ មលំ ប់មនរេបៀបេរៀបរយ 
មនពន្លឺរុងេរឿង ផ យេចញនូវឱភស ដូចពន្លឺ្រពះ ទិតយដ៏្រសស់ខចី 
េហើយមនែតេ ណទិននេទវបុ្រតមួយប៉ុេ ្ណ ះគង់េន ។ េ្រកយេពល 
េឃើញវមិននិងសិរសីមបត្តរិបស់េ ណទិននេទវបុ្រតេនះេហើយ ្រពះ 
បទេនមិ ជ្រ ស់សួរនូវបុព្វកមមរបស់េ ណទិននេទវបុ្រតេនះថ ៖ 

”វមិនមសទងំ ៧ ែដលបុញញកមម កែ់តងេហើយ មនពន្លឺ 
រុងេរឿងផ ព្វផ យេទ មនេទវបុ្រតដ្៏រទង់ឫទធិេ្រចើន ្រប ប ់
េ យ ភរណៈ្រគប់ែបប ទងំមនពួកនងេទពធី េចម 

                                                 
57 ករលះឲយ, ករចំ យធនធនេដើមបជី ធរណ្របេយជន៍ ។  
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េ ម េដើរ្របទក ណិេ យជុវំញិ កនុងវមិនទងំ ៧ េនះ ។ 
មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំឃើញអីុចឹង ខញុមំនេសចក្តីេ្រតកអរ ស់ 
េតើេទវបុ្រតេនះ បនេធ្វើនូវកុសលដូចេម្តច េទើបដល់នូវ នសួគ៌ 
េហើយរកី យកនុងវមិនដូេចនះ ?” 

មតលិេទវ រថី កល្រតូវ្រពះបទេនមិសួរដូេចនះ ក៏ពយករនូវផលៃន 
បុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជអងគេនះ ែដល្រទង់ 
មិន្រជប ឲយ្រទង់បន្រជបថ ៖ 

“េទវបុ្រតេនះ េដើមេឡើយ ជគហបតីមច ស់ៃនទន មនេឈម ះ 
លបកីនុងមនុស េ កថ េ ណទិនន គត់រស់េនកនុងនិគមមួយ 
នែដនកសី កនុងសម័យកល្រពះទសពល កស ប ។ គត់បន 
ក ងកុដិេនឯវត្តចនួំន ៧ ខនងឧទទិសចេំពះបព្វជិត េហើយគត់ 
ែតងបេ្រមើភិកខុទងំ យអនកមនចិត្ត្រតង់ែដលគងេ់នកនុង ស
េនះ េ យ្របេគនចីវរស្រមប់េស្ល កដណ្ត ប់ផង ភ ្ត រផង 
េសនសនៈផង េ្រគ ង្របទីបផង ថន ពំយបលជងំឺផង េ យ 
េសចក្តី្រជះថ្ល េគរពផចឹតផចង់ និងែតងរក សីល ៥ ចសីំល ៨ 
ផងែដរ គឺគត់រក ឧេបសថ្របកបេ យអងគ ៨ អស់តថិីទី ១៤ 
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ផង តិថីទី ១៥ ផង តិថីទី ៨ ៃនបកខផង បដិ រយិបកខ58ផង ។ 
គត់ជអនកស្រងួមកនុងសីលទងំ យសព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួម 

                                                 
58 ឧេបសថ ែដលឧបសកឧបសិកគួររក មន ៣ គឺ បកតិឧេបសថ ១, បដិជគរ
ឧេបសថ ១, បដិ រយិឧេបសថ ១ ។ បកតិឧេបសថ កនុង ១ ែខមន ៨ ៃថង គឺៃថង
បញច មី, អដ្ឋមី, ចតុទទសី, បណ្ណរសី ខងេខនើត ៤ ៃថង ខងរេនច ៤ ៃថង ្រតូវជ ៨ ៃថង ។ 
បដិជគរឧេបសថ កណំត់យកៃថងអមខងេដើមនិងខងចុង ៃនៃថងបកតិឧេបសថ 
េ ថ បដិជគរឧេបសថ ។ បដិ រយិឧេបសថេនះ កនុងអដ្ឋកថមេនថបូរណី
គមពីរអងគុត្តរនិកយែចងថ ឧេបសថែដលបុគគល្រតូវរក ជប់ជនិចចអស់ ៣ ែខខង
កនុងវស  គឺកណំត់ពី្រតឹមៃថងចូលវស េទដល់ៃថងប រ េចញវស  េ ថ បដិ-

រយិឧេបសថ ។ មយង៉េទៀត េបើបុគគលមិន ចនឹងរក អស់កណំត់កល ៣ ែខ
ខងកនុងវស េនះបនេទ ្រតូវរក ឲយបនជប់ជនិចចអស់ ១ ែខកនុងចេន្ល ះៃន
ប រ ទងំពីរ គឺកណំត់ពី្រតឹមៃថង ១ េ ច ែខអស ុជ េទដល់ៃថងេពញបូណ៌មី ែខ 
កត្ដិក កលេបើបុគគលមិន ចនឹងរក អស់កណំត់ ១ ែខកនុងចេន្ល ះៃនប រ ទងំ
ពីរេនះបនេទ ្រតូវរក ជប់ជនិចចអស់កល្រតឹមកន្លះែខ ចប់េដើម ងំអពីំៃថងបឋម
ប រ មក គឺកណំត់ពី្រតឹមៃថង ១ េ ចេទដល់ៃថង ១៤ េ ចែខអស ុជ កប៏នេ
ថ បដិ រយិឧេបសថែដរ ។ កនុងអដ្ឋកថបរមតថរេជជ តិក គមពីរខុទទកនិកយ សុត្ត 
និបត េ កវនិិចឆ័យ្រតងព់កយថ បដិ រយិឧេបសថេនះ មនកណំត់កល ៥ ែខ 
គឺែខ ធេពញ ១ ែខ, ខងកនុងវស  ៣ ែខ, ែខកត្ដិកេពញ ១ ែខ, ទងំ ៥ ែខេនះ
េ កេ ថ កលជទីរក នូវបដិ រយិឧេបសថ ។ មន ចរយដៃទេទៀតេពល
ថ មន្រតឹមែត ៣ ែខគឺ ែខ ធ, កត្ដិក, ផលគុន, ទងំ ៣ ែខេនះេ ថ កលជទី
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នូវឥ្រនទិយ ជអនកែចកទន ។ លុះគត់ចយុតចកអត្តភពពី ន 
មនុស េ ក គត់បនមកេកើតជេទវបុ្រតេន នសួគ៌េនះ មន 
ទឹកមុខរកី យ្រសស់្រ យ” ។  

វិមនឧបសកិ 

េ្រកយេពល្របបអ់ពីំកមម ែដលេ ណទិននបនេធ្វើយ៉ងេនះ 
េហើយ នយ រថីបនបររថេឆព ះេទមុខេទៀតបង្ហ ញឲយ្រពះបទេនមិ 
ជ្រទង់ទស ននូវវមិនែកវេផ្លក ែដលមនស ្ឋ នជ្រប ទ 

កមពស់ ២៥ េយជន៍ ជញជ ងំសុទធែតែកវេផ្លកទងំអស់ សសរស្តមភ59 ប់ 
រយ េ តសឹងែតជវកិរៈៃនែកវ ៧ ្របករ  កពូំល គរ ប់រយ សុទធ 

                                                                                                                         
រក នូវបដិ រយិឧេបសថ ។ មន ចរយមួយពួកេទៀតេពលថ ៃថងែសសគូ គឺៃថង 
១៣ េកើត ១៣ េ ច, ៃថង ១ េកើត ១ េ ច ៃថង ៧ េកើត ៧ េ ច ៩ េកើត ៩ េ ច ្រគប់
បក ទងំអស់ (ទងំជុណ្ហ ប័ក  "ខងេខនើត" ទងំកឡប័ក  "ខងរេនច") េ យ
អំ ចៃថងខងេដើមនិងខងចុងៃនៃថងឧេបសថ េ ថ កលជទីរក នូវបដិ រ-ិ
យឧេបសថ ។ ពកយែដលបនេពលមកទងំប៉ុនម នអេន្លើេនះ េបើបុគគលេពញចិត្ត
ពកយ គបបកីនយ់ក មពកយេនះចុះ ប៉ុែន្តបុគគលអនកចង់បនបុណយ គួរែតេធ្វើឲយ
បនសព្វ្រគប់ មន័យេនះ ៗ ។ 
59 សសរែដលេគបណ្ដុ ះភជ ប់េលើធនឹមទប្រតង់ែល្វងបងំ ចវ ិ រឬ , សសរ
មមួំន, សសររងឹបឹុង ។   
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ែតមនកបូរកបច់រចនល្អវចិិ្រត ខពស់្រតែដត្រតដឹមសកឹមៃសក ទងំមនពយួរ 
ច្រងកង់ជរេបៀបក្រមងផក រែណងរេ ង60េនជុវំញិឲយរេយង មន 
េ តទង់មស និងទង់្របក់ េនេលើកពូំល គរ េរេទ មខយល់ 
យ៉ងរវចិ ។ េន មទីធ្ល មនឧទយន និងៃ្រព្រពឹក សឹងលម្អេ យ 
បុបផ នន ែដលមនពណ៌វចិ្ិរតេផ ង ៗ ស្រមប់កម ន្ត ។ មន្រសះ 
្រសងេ់បកខរណី ទឹកថ្ល តយង61គួរជទីរកី យៃនចិត្ត ។ វមិនេនះេដរ 

ស េ យ្រសីអប រ ជេ្រចើន ែដលពូែកខង េំ្រច ង េដញដ្ំរបគុ ំ
កូត ជេដើម យ៉ងបិុន្របសប់ ្ត ប់េទឮែតរបនិំងចេ្រម ងដ៏ពីេ ះ 
រណ្តំ  ។ ទត្រពះេន្រតេឃើញដូេចន ះ ្រពះបទេនមិ ជ្រ ស់សួរអពីំបុព្វ 
កមម របស់្រសីអប រទងំេនះថ ៖ 

“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតេនះ រុងេរឿងេ យជញជ ងំែកវេផ្លក  
កពូំលខពស់សកឹមៃសក សមបូរទឹកនិងេភជន ឮសូរែតរបនិំង 
ចេ្រម ងដ៏ពីេ ះរបស់េទពអប រអនកពូែកេលង ។ មន លេទព 
បេ្រមើ ខញុ េំឃើញអីុចងឹ ខញុ ែំសនេ្រតកអរអ្វីេម៉្លះេទ េតើនរទីងំេនះ 

                                                 
60 រេ ងេពញពស, រែតងរេ ង ។ 

61 ថ្ល េឈ្វង, ថ្ល យង់, ថ្ល ឆ្វង់ ។  
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បនេធ្វើកុសលកមមដូចេម្តច េទើបដល់ នសួគ៌េហើយរកី យកនុង 
វមិនែបបេនះ ?”  

មតលិេទវ រថី កល្រតូវ្រពះបទេនមិ ជសួរដូេចនះក៏ពយករនូវផល 
ៃនបុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជអងគេនះែដល 
្រទង់មនិ្រជប ឲយបន្រជបថ ៖ 

“ពួកេទពអប រទងំេនះ េដើមេឡើយ សុទធែតជឧបសិកកនុង្រកុង 
ព ណសី កនុងសម័យកល្រពះពុទធ កស ប ។ ពួកនង ជ 
ឧបសិក មនសីល េ្រតកអរកនុងទន មនចិត្ត្រជះថ្ល ជនិចច 
្របកន់ខជ ប់នូវសចចធម៌ មិន្របែហសេធ្វសកនុងឧេបសថ ជអនក 
ស្រងួម ជអនកែចកទន ។ ពួកនងបនចងគន ជពួកេធ្វើបុណយ 
ទងំ យមន្របករេផ ង ៗ េហើយក៏បនមកេកើតេន នសួគ ៌
េ យនូវទិព្វសមបត្តិ រកី យកនុងវមិនែបបេនះ” ។ 

វិមនឧបសក  

បនទ ប់មក មតលិេទវ រថទីញបេង្ហ រេសះឲយរត់េឆព ះេទមុខ 
េហើយបង្ហ ញ្រពះបទេនមិ ជឲយ្រទង់ទស ន នូវវមិនែកវមណីគួរជ 
ទីរកី យៃនចិត្តមួយេទៀត ។ វមិនមួយេនះ ជញជ ងំជុវំញិសុទធែតជ 
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វកិរៈៃនែកវៃពទូរយ62 មនភូមភិគែបងែចកល្អ គួរជទីរកី យៃនចិត្ត 
ងំេនស៊ប់េលើភូមិភគដ៏េសមើ េមើលេទខពស់្រតែដតបីដូចជភនែំកវ 

មណី ទងំមនឱភសផ យេឆ្វ លឆ្វ ត ់ភ្លឺ ្វ ងៃស្វផង ។ ខងកនុងមន 
ឮសូរសេំឡងសគរនិងសេមភ រ, របនិំងចេ្រម ង និងករ្របគតំ្រន្តីជទិព្វ 
េផ ង ៗ េទៀត ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងពីេ ះរណ្តំ  ន់ឮរង ំសូរេភ្លងេល្វង 
េល្វើយ63 គួរចប់ចិត្ត ។ វមិនេនះេដរ សេ យពួកេទវបុ្រតជេ្រចើន ។ 
ទតេឃើញដូេចន ះ ្រពះបទេនមិ ជ បន្រ ស់សួរអពីំបុព្វកមមរបស់េទវ 
បុ្រតេនះថ ៖ 

“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតេនះ រុងេរឿងេ យជញជ ងំែកវៃពទូរយ 
្របកបេ យភូមិភគែចក ស់េ យចែំណក ។ ខងកនុងវមិន 
មនសូរសេំឡងទិព្វ ន់ឮគឺសគរ សេមភ រ64 របចំេ្រម ង និងករ 

                                                 
62 េព្រជែភនកឆម  ។ 

63 ែដលមនសូរ ន់រង,ំ ឬែដលផ យក្លិន្រកអូបេល្វើយ ៗ គួរឲយ្រសេ ះ គួរឲយ 
ចប់ចិត្ត ។  
64  (ន.) (ស.) (តះេពន អ. ថ. តៈផូន ឬ តៈេភន) េឈម ះេ្រគ ងេភ្លងពិណពទយមួយ
្របេភទ ងមូល្រជលម ខងេដើមធជំងខងចុង សែសបកទងំពីរខងមនចេ្រម ក
ែសបករតឹព័ទធេ្រ បតួ, ក់េផ្តកភជ បេ់លើេជើង្រទពីេ្រកម, កល េរៀបនឹងទះេលង
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្របគ6ំ5 គួរ ្ត ប់ ជទីរកី យៃនចតិ្ត ។ សេំឡងែដល្រប្រពឹត្តេទ 
ពីេ ះយ៉ងេនះ ពីមុនមក ខញុមំិនែដលេឃើញ ទងំមិនែដលឮ 
េឡើយ ឥឡូវេទើបែតបនដឹង ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្តី 
េ្រតអរ ស់ េ្រពះបនមកេឃើញដូេចនះ ។ េតើពួកេទវបុ្រតទងំ 
េនះ បនេធ្វើកុសលកមមដូចេម្តច េទើបដល់ នសួគ៌េហើយ រកី 
យ កនុងវមិនែបបេនះ ?“ ។  

មតលិេទវ រថី កលែដល្រពះបទេនមិ ជសួរេហើយ កព៏យករផល 
ៃនបុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជអងគេនះែដល 
្រទង់មិន្រជបឲយ្រជបថ ៖ 

“ពួកេទវបុ្រតេនះ កលេនជមនុស  គឺជឧបសក មន្រប្រកតី 
រស់េនកនុង្រកុងព ណសី កនុងសម័យ្រពះពុទធនម កស ប ។ 
ពួកេគបនចងគន ជពួក្រកុម ក ងសួនចបរ ្រសះ អណ្តូ ងទឹក 
និង ព ន ្របតិបត្តិ្រពះអរហន្តទងំ យអនកមនចតិ្ត្រតជក់  

                                                                                                                         
េភ្លង្រតូវកិនបយ យេផះបិទចកំ ្ដ លែសបក ស េដើមបឲីយ នសូ់រធតូំច្រកអួន, 
េ្របើទះនឹងបតៃដទងំពីរខង : សគរធជំគូទទួលចង្វ កស់េមភ រ ។  
65 េលងែភ្លងរងគួំរឲយ្រសេ ះ  
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េ យេគរព្រពមទងំបនថ្វ យ ចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ  
និងគិ នបបចច័យ66 ចេំពះ្រពះអរហន្តទងំ យអនកមនចិត្ត  
្រតង់ េ យទឹកចិត្ត្រជះថ្ល  ។ មិន្រតមឹែតបុ៉េ ្ណ ះ ពួកេគបនរក   
ឧេបសថ ្របកបេ យអងគ ៨ អស់តថិិទី១៤ ផង តិថិទី១៥ ផង 
តិថីទី ៨ ៃនបកខផង បដិ រយិបកខផង ជអនកស្រងួមកនុងសីល 
ទងំ យ សព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួមឥ្រនទិយ67 និងជអនកែចក 

                                                 

66 បចច័យ មន ៤ គឺ ៖ 

១- ចីវរបបចចយ័   េ្រគ ងេស្ល កដណ្ត ប់; 
២- បិណ្ឌ បតបបចចយ័  េ្រគ ងបរេិភគ; 
៣- េសនសនបបចច័យ  េ្រគ ងេដកអងគុយ; 
៤- គិ នេភសជជបបចច័យ  ថន ែំកេ គេផ ង ៗ ។  

 

67 (ស.ំ),(ប.) (អិន-្រទី) ភវៈជធ,ំ ឥស រភព; នុភព, អំ ច; គុ នុភពឬ
គុណសមបត្តិរបស់្រពះឥ្រនទឬែដលជប់ទក់ទងអពីំ្រពះឥ្រនទកម; រូបកយ; កម្ល ងំ, 
កម្ល ងំកយ; េសចក្ដីដឹង, ្របជញ ; រមមណ៍; មុខករ, នទី; យតនៈខងកនុង, 
្រប ទឬ្រប ទរូប : ស្រងមួឥ្រនទិយ ្របងុ្របយ័តន យតនៈខងកនុងមនែភនកជេដើម ។ 
ឥ្រនទិយ សពទេនះមនន័យេ្រចើនយ៉ង ស់, ព. ពុ. ្របបថ់អ្វីែដលជធំ មមុខ

មនទីរបស់ខ្លួនឬែដលមនែបបភពេផ ងេ យែឡកេ ថ ឥ្រនទិយ, ដូចជ 
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ទន ។ ពួកេគេធ្វើបុណយទងំ យដូេចនះេហើយ េទើបបនមក 
េ យទិព្វសមបត្តេិន នសួគ៌ រកី យកនុងវមិនែបបេនះ” ។ 

 
វិមនគហបតី 

       មតលិ លុះ្រកបទូល្រពះបទេនមិ ជ ឲយេស្តច្រទង់្រជបអពីំ 
បុព្វកមម ែដលពួកេទវបុ្រតេនះបនេធ្វើ េ យ្របករដូេចនះេហើយ ក៏ 
បនបរេវជយន្តរថេឆព ះេទមុខ បង្ហ ញឲយ្រពះបទេនមិ ជទតវមិន 
ែកវេផ្លកមួយេផ ងេទៀត ។ វមិនេនះ ្រប ប់េ យកពូំលជេ្រចើន 
អេនក េន មបរេិវណមនៃ្រព្រពឹក ដ្៏រសស់ខចី ជរបស់សួគ ៌ដុះជ 
                                                                                                                         
ែភនក េ  ចកខុ ្រនទិយ; ្រតេចៀក េ  េ តិ្រនទិយ; ្រចមុះ េ  ឃនិ្រនទិយ; អ ្ដ ត 
េ  ជីវ ្ហ្ិរនទិយ; កយ េ  កយិ្រនទិយ; មេន ឬ ចិត្ត េ  មនិ្រនទិយ (េ្រពះ យតនៈ
ខងកនុងទងំ ៦ េនះជធកំនុងករទទួល រមមណ៍ មនទីរបស់ខ្លួន ជជនួំសគន ពំុ
បន) ។ ្រស្តី េ  ឥតថិ្រនទិយ; បុរស េ  បុរសិិ្រនទិយ (េ្រពះជធេំ យមនែបបភព
ទីៃទពីគន )។ ជីវតិ េ  ជីវតិិ្រនទិយ (េ្រពះជីវតិជធមមជតធមួំយយ៉ងរបស់សត្វ
េ ក) ។ េសចក្ដីសុខ េ  សុខិ្រនទិយ; េសចក្ដីទុកខ េ  ទុកខិ្រនទិយ; េ មនស  េ  
េ មនស ្ិរនទិយ; េទមនស  េ  េទមនស ្ិរនទិយ; ឧេបកខ  េ  ឧេបកខិ្រនទិយ 
(េ្រពះធមមជតទងំេនះ សុទធែតមននទីជធេំ យែឡកពីគន ) ។ សទធ េ សទធិ្រនទិយ; 
វរីយិៈ :េ  វរីយិ្ិរនទិយ; សតិ េ  សតិ្រនទិយ; សមធិ េ  សមធិ្រនទិយ; បញញ  េ  
បញញិ ្រនទិយ (េ្រពះធម៌ទងំេនះសុទធែតមននទីទីៃទពីគន ) ។ 
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ជួរមនរេបៀប និងេដរ សេ យផក ម្លិះនន, និងមនសនូរេភ្លងឮេចញ 
អពីំវមិនេល្វងេល្វើយេទឰដ៏ កស សឹងមនទនុំកបទេនះែប្លក ៗ 
ជុវំញិមនសទឹងព័នធព័ទធ ែដលមនទឹកថ្ល េឈ្វងឥតមនទិល ។ វមិនេនះ 
ជលេំនរបស់េទវបុ្រតអនកមនបុណយមន ក់ ែដលកពុំងមនពពួក្រសី 
េទពអប រ68េចមេ ម ។ េ្រកយេពលទតេឃើញដូេចន ះ ្រពះបទេនមិ 
ជ្រ ស់សួរអពីំបុព្វកមមរបស់េទវបុ្រតអងគេនះថ ៖ 

“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតល្អេនះ រុងេរឿងេ យជញជ ងំែកវផលិក  

                                                 

68 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (អ័ប-ប ) (អប រស៑, អប ; អចឆ  “្រស្តីមនសមបុរថ្ល ្រសស់, ផូរផង់

ឬ្រស្តីមនមុខថ្ល ្រសស់ប្ំរពង”) ្រស្តីសួគ៌ : ្រសីអប រ, ្រសីេទពអប រ, នងអប រ ។ ម
េសចក្ដីតំ លកនុងគមពីរ្រពហមណ៍ថ ្រស្តីសួគពួ៌កមួយែដលផុសេឡើងអពីំទឹក កនុង
កលែដលកូរទឹកអម្ឫត (ប៉ុែន្ត មករណ៍ពិត មិនែមនដូេចន ះេទ, ែដលេ ថ 
អប រ  ឬ អប  េនះមនេសចក្ដីថ “្រសីសួគម៌នសមបុរភ្លឺថ្ល ផូរផង់ឬ្រសីសួគេ៌ឆើត
េឆម”) ។ ែខមរេ្របើក្ល យជ អក រ ក៏មន : ្រសីអក រ, ្រសីេទពអក របវរកញញ  (គួរេលើក
ែលងេ្របើ្រតូវេ្របើ អប រ  ឬ អប , អចឆ  វញិ) ។ អប រេទពី ឬ --េទវ ី(ព. ្រប.) េទពីឬ
េទវមីនលម្អដូច្រសីអប រ ឬកដូ៏ចអប ។ 
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េដរ សេ យពួកនងនរដី៏្រសស់្របិម្របិយ កពូំលវមិនខពស់ 
្រតែដត សមបូរទឹកនិងេភជន មនករិយិ និំងេ្រច ង មនសទឹង 
្របកបេ យរុកខជតិផក េផ ង ៗ ហូរព័ទធជុវំញិ ។ មន លេទពបេ្រមើ 
ខញុមំនេសចក្តីេ្រតកអរ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ េតើេទវបុ្រតេនះ 
បនេធ្វើនូវកុសលកមមដូចេម្តច េទើបេកើតេន នសួគ៌ រកី យកនុង 
វមិនែបបេនះ ?”  

មតលិេទវ រថី ែដល្រពះបទេនមិសួរេហើយ ក៏ពយករនូវផលៃន 
បុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជអងគេនះ ែដលមិន 
្រទង់បន្រជបឲយ្រជបថ ៖  

“េទវបុ្រតែដលជមច ស់វមិនេនះ េដើមេឡើយ ជគហបត ីជ មី 
េដើមទនមន ក ់កនុង្រកុងមថិិ  កនុងសម័យ្រពះពុទធនម កស ប ។ 
គត់បន ងសួនចបរ ្រសះ អណ្តូ ងទឹក និង ព ន ទងំបន 
្របតិបត្តិ្រពះអរហ្តនទងំ យអនកមនចិត្ត្រតជក់េ យេគរព។ 
គត់បនថ្វ យចវីរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចច័យ 
ចេំពះ្រពះអរហន្តអនកមនចិត្ត្រតង់ េ យចិត្ត្រជះថ្ល  ។ គត់បន 
រក ឧេបសថ ្របកបេ យអងគ ៨ អស់តថិីទី១៤ ផង តិថីទី១៥ 
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ផង តិថីទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង គតែ់តងបន
ស្រងួមកនុងសីលទងំ យសព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួមនូវឥ្រនទិយ 
ជអនកែចកទន េទើបគហបតេីនះ េកើតេន នសួគ៌ េ យទិព្វ 
សមបត្តិ រកី យកនុងវមិនែបបេនះ” ។ 

វិមនគហបតីទី២ 

   ឯមតលិ ្រកបទូលេស្តចឲយ្រទង់្រជបបុព្វកមមែដលេទវបុ្រតអងគ 
េនះបនេធ្វើយ៉ងេនះេហើយក៏បនបរេវជយន្តរថ69 េឆព ះេទមុខេទៀត 
េហើយបង្ហ ញឲយេស្តច្រទង់ទតនូវវមិនមួយេផ ងេ យែឡកេទៀត ជ 
វកិរៈៃនែកវេផ្លកែដរ។ វមិនេនះកពូំលខពស់្រតែដត ៃ្រព្រកស់្រសស់ 
េខៀវខចីេនជុវំញិ រឯីេឈើផក ែផ្លេផ ង ៗ មនេ្រចើនជងវមិនមុន ៗ ឆង យ 
មនេដើមែកស ខ្វិត ្វ យ ល្រពឹក  ្រពីង ទន្ល ប់ មក់ែប៉នសុទធសឹង 
េចញែផ្លជនិចច ។ ពួកេទពអប រជេ្រចើនកពុំងេ្រច ង ថំ្វ យេទវបុ្រត ។ 
េនជុវំញិវមិន មនសទឹងទឹកថ្ល យងអ់មេ យេឈើផក េផ ង ៗ រកី្រសស់ 

                                                 
69 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (--ជៈយ័ន) (េវជយន្ត; ៃវជ--) េឈម ះ្រប ទឬ ជរថ េកើត
ស្រមប្់រពះឥ្រនទ : ្រប ទេពជយ័ន្ត, រថេពជយ័ន្ត ។  
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្រតេ ល ។ ទតេឃើញដូេចន ះ ្រពះបទេនមិ ជ ្រ ស់សួរអពីំបុព្វកមម 
របស់េទវបុ្រត អនកដល់្រពមេ យសមបត្តេិនះថ ៖ 

“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតល្អេនះ រុងេរឿងេ យជញជ ជំវកិរៈៃន  
ែកវផលិក សមបូរកពូំល គរខពស់ ៗ ្របកបេ យទឹកនិងេភជន 
មនចេ្រម ងនិងរប ំេដរ សេ យពួកនរដី៏្របេសើរ ។ មនសទឹង 
អមេ យេឈើផក េផ ង ៗ ហូរព័ទធជុវំញិ ។ េឈើជេ្រចើន មនេដើម 
ែកស ខ្វិត ្វ យ ល្រពឹក  ្រពីង ទន្ល ប់ មក់ែប៉ន សុទធសឹងមន 
ែផ្លជនិចច ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្តីេ្រតកអរ ស់ េ្រពះ 
មកបនេឃើញដូេចនះ ។ េតើេទវបុ្រតអងគេនះបនេធ្វើកុសលកមមដូច 
េម្តច េទើបេកើតេន នសួគ៌ រកី យកនុងវមិនែបបេនះ ?” 

មតលិេទវ រថី ែដល្រពះបទេនមិសួរេហើយ ក៏ពយករនូវផលៃន 
បុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជេនះែដល្រទង់មិន 
្រជប ឲយ្រទង់្រជបថ ៖  

“េទវបុ្រតេនះ េដើមេឡើយ ជគហបត ីជមច ស់ៃនទនមន ក់ កនុង 
្រកុងមិថិ  ែដនវេិទហរដ្ឋ កនុងសម័យ្រពះពុទធនមកស ប ។ 
គត់បន ងសួនចបរ ្រសះ អណ្តូ ងទឹក បន្របតិបត្តិចេំពះ 
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្រពះអរហន្តទងំ យ ែដលជអនកមនចិត្ត្រតជក់ បនថ្វ យនូវ 
ចីវរ បណិ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចច័យចេំពះ្រពះអរហន្ត 
ទងំ យអនកមនចិត្ត្រតង់េ យចិត្ត្រជះថ្ល ។ គហបតីេនះបន 
ទងំរក ឧេបសថ្របកបេ យអងគ៨ អស់តថិីទី ១៤ ផង តិថីទី 
១៥ ផង តិថីទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង ។ គត់ 
ស្រងួមកនុងសីលទងំ យសព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួមឥ្រនទិយ 
ជអនកែចកទន ។ លុះេធ្វើបុណយទងំ យេនះ ៗ េហើយេទើប 
គត់បនមកេ យនូវទិព្វសមបត្តិ េន នសួគ៌ រកី យកនុងវមិន 
ែបបេនះ” ។  

 
វិមនែកវៃពទូរយ 

េ្រកយេពលមតលិ្រកបទូលអពីំបុព្វកមម របស់េទវបុ្រតអងគ 
េនះយ៉ងេនះេហើយ កប៏ររថេឆព ះេទមុខ បង្ហ ញឲយ្រទង់ទស ននូវ 
វមិនែកវៃពទូរយមួយេទៀត ្របកដដូចមុន ។ េស្តចេនមិ ជ្រ ស់សួរ 
អពីំបុព្វកមមរបស់េទវបុ្រតអនកបនេ យទិព្វសមបត្តកិនុងទីេនះថ ៖ 
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“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតេនះ រុងេរឿងេ យជញជ ងំែកវៃពទូរយ 
មនភូមភិគែចក ស់េ យចែំណក ។ កនុងវមិនេនះ មនសូរ 
សពទជទិព្វ ន់ឮ មនសគរសេមភ រ របចំេ្រម ងនិងករ  ំគួរ ្ត ប់ 
និងជទីរកី យៃនចិត្ត ។ សេំឡងែដល្រប្រពឹត្តេទយ៉ងេនះ ពីេ ះ 
យ៉ងេនះ ពីមុនមកខញុមំិនែដលេឃើញ ទងំមិនែដលឮេឡើយ 
ឥឡូវេទើបែតបនដឹង ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្តីេ្រតកអរ 

ស់ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ ។ េតើេទវបុ្រតអងគេនះបនេធ្វើ 
កុសលកមមដូចេម្តច េទើបេកើតេន នសួគ៌ េហើយរកី យកនុងវមិន 
ែបបេនះ ?”  

មតលិេទវ រថី ែដល្រពះបទេនមិ ជសួរេហើយ កព៏យករនូវផលៃន 
ផលបុញញកមមទងំ យ មែដលខ្លួនដឹង ទូល្រពះ ជអងគេនះ ែដល
្រទង់ មិន្រជបឲយ្រទង់្រជបថ ៖   

“េទវបុ្រតអងគេនះ េដើមេឡើយ ជគហបតីជ មីទន កនុង្រកុង  
ព ណសី បនក ងសួនចបរ ្រសះ អណ្តូ ងទឹក ព ន បន  
្របតិបត្តិចេំពះ្រពះអរហន្តទងំ យ ែដលមនចិត្ត្រតជក់ បន  
ថ្វ យចីវរ បិណ្ឌ បត េសនសនៈ និងគិ នបបចច័យ ចេំពះ្រពះ  
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អរហន្តទងំ យ អនកមនចិត្ត្រតង់េ យចិត្ត្រជះថ្ល  ។ េទវបុ្រត  
េនះ បនរក ឧេបសថ ្របកបេ យអងគ ៨ ្របករ អស់តិថីទី 
១៤ ផង តិថីទី ១៥ ផង តិថីទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខ 
ផង ស្រងួមកនុងសីលទងំ យសព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួម 
ឥ្រនទិយ ជអនកែចកទន េទើបេទវបុ្រតេនះ រកី យកនុងវមិន” ។  

វិមនមស 

        បនទ ប់មក មតលិេទវ រថបីររថេឆព ះេទមុខេទៀត បង្ហ ញឲយ 
្រពះបទេនមិ ជ្រទងទ់តនូវវមិនមស ដូច្រពះ ទិតយេទើបរះថមី ៗ ។ 
្រពះបទេនមិ ជ្រ ស់សួរអពីំសមបត្តិទិព្វ របស់េទវបុ្រតអនកេនកនុង 
វមិនេនះថ ៖ 

“វមិនេនះ ជវកិរៃនមសែដលបុញញកមមនិមមិតេហើយ ដូច្រពះ 
ទិតយេទើបរះេឡើង មនពណ៌្រកហមមនមណ្ឌ លធ ំ។ មន ល  

េទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្តីេ្រតកអរ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ 
េតើេទវបុ្រតអងគេនះ បនេធ្វើកុសលកមមដូចេម្តច េទើបដល់នូវ ន  
សួគ៌ េហើយរកី យកនុងវមិនែបបេនះ ?”  

មតលិេទវ រថី ទូល្រពះ ជថ ៖  
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“េទវបុ្រតអងគេនះ ជគហបតី ជមច ស់ៃនទន កនុង្រកុង វតថី 
កនុងសម័យ្រពះសមពុទធ កស ប  ។ គត់បន ងសួនចបរ ្រសះ
អណ្ដូ ងនិង ព ន បន្របតិបត្តិ្រពះអរហន្តទងំ យ ជអនក
មនចិត្ត្រតង់េ យេគរព បនថ្វ យចីវរបិណ្ឌ បតេសនសនៈ 
និងគិ នបបចច័យ ចេំពះ្រពះអរហន្តទងំ យ អនកមនចិត្ត 
្រតង់ េ យចិត្ត្រជះថ្ល  ។ គហបតីេនះ បនរក ឧេបសថ 
្របកបេ យអងគ ៨ ្របករ អស់តិថីទី ១៤ ផង តិថីទី ១៥ ផង 
តិថីទី ៨ ៃនបកខផង អស់បដិ រយិបកខផង ស្រងួមកនុងសីល 
ទងំ យសព្វ ៗ កល ជអនកស្រងួមឥ្រនទិយជអនកែចកទន ។ 
លុះបនេធ្វើបុណយទងំ យេនះ ៗ េហើយ  េទើបគហបតីេនះ 
បនសេ្រមចនូវសមបត្តិែបបេនះ រកី យកនុងវមិន” ។  

វិមនេវ ស ៍

កនុងេពលមតលិទូលអពីំវមិនទងំ ៨ េនះ ជហូរែហយ៉ងេនះ, 
សកកេទវ ជគតិថ “មតលិយឺតយូរេម៉្លះ” ្រទង់ក៏បនបញជូ នេទវ 
បុ្រតអនកមនសនទុះខ្ល ងំមួយរូបេទៀតឲយេទ ម ។ េទវបុ្រតេនះសទុះ 
េ ះេបះពួយមក្របបម់តលិភ្ល ម ឥតបង្អង់យូរេឡើយ ។ ចែំណក 
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មតលិឮពកយេតឿនឲយ្របញប់ របស់សកកេទវ ជេនះេហើយ គិតថ 
“ឥឡូវេនះ មិន ចដអំក់េនយូរេទ” េហើយក៏បង្ហ ញឲយេស្តចេនមិ ជ 
្រទង់ទតេឃើញនូវវមិនជេ្រចើន កនុងទិសទងំ ៤ កនុងេពលែតមួយ្រពម 
គន  ។ វមិនទងំ យេនះឋិតេនឰដ៏េវ ស៍70 ជួនកលេ ថវមិន 

កស ។ វមិនទងំេនះ រុងេរឿងបីដូចេផ្លកបេនទ រភ្លឺកនុងចេន្ល ះេមឃ 
ជកែន្លងេនរបស់ពួកេទវបុ្រត អនកធ្ល ប់ជ វក័ៃន្រពះពុទធ កស ប ។ 
្រពះបទេនមិ ជ ្រ ស់សួរអពីំបុព្វកមមរបស់េទវបុ្រតទងំ យ អនក 
េ យសមបត្តិកនុង នសួគ៌េនះថ ៖             

“វមិនទងំ យេនះ ជវកិរៈៃនមស មន្របមណេ្រចើន 
            ែដលបុញញកមមនិមមិតេហើយ ងំេនកនុង កស មនពន្លឺដ៏ 
            រុងេរឿង ដូចជេផ្លកបេនទ រកនុងចេន្ល ះៃនេមឃ កនុងវមិនទងំ 
            យេនះ មនពួកេទវ មនឫទធិេ្រចើន សឹង្រប ប់េ យ 
                                                 
70 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (-- ៊ ) (េវ ស “្របេទសជទីរកី យៃនពួកបក ”ី; វហិ, វ ិ , 
វ ិ យស៑) កស, េមឃ : ក ្ត លេវ , ពធដ៏េវ ស៍ (េ្រចើនេ្របើកនុងកពយ) : 

កសយន េទើបែតេកើតមន សម័យជន់េ្រកយ េ ះខពស់អែណ្ត ត ្រតែសត
េលឿនលយ ទទឹងបេ ្ត យ ក ្ត លេវ  ។ េវ សនិនន ទ (-- -សៈនិន-នត) 
សូរសពទកងរពំងឬគ្រគមុគេ្រគងកនុង កស (សូរផគរឬសូររនទះ) ។ល។ េវ ស៍ 
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            េ្រគ ង ភរណៈ្រគប់ែបប មនពួកនងេទពអប រេចមេ ម 
            ្របទក ណិវលិវង់ជុវំញិ ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្ដីេ្រតក 
           អរ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ ។ េតើពួកេទវបុ្រតទងំេនះបន  

េធ្វើកុសលកមមដូចេម្តច េទើបេកើតេន នសួគ៌ រកី យ កនុងវមិន 
ែបបេនះ ?”  

មតលិេទវ រថី ទូល្រពះ ជថ ៖  
“េទវបុ្រតទងំ យេនះ េដើមេឡើយបនបួសកនុងនិយយនិក 

សនរបស់្រពះពុទធនមកស ប ជអនកមនសីលបរសុិទធ 
េធ្វើនូវសមណធម៌ បនេធ្វើឲយជក់ចបស់នូវេ បត្តផិល ។ 
កលមិន ចញុងំអរហត្តផលឲយេកើតេឡើងេធ្វើខ្លួនជ្រពះ 
អរហន្តបន េទើបេកើតកនុងវមិនមសទងំ យេនះបនទ បពី់ 
ចយុតចកអត្តភពមនុស េនះ ។ បពិ្រត្រពះ ជ ទី នទងំ 

យែដល្រទង់្រកេឡកេឃើញនុ៎ះ គឺជ នរបស់េទវបុ្រតអនក 
ធ្ល ប់បួសសីលបរសុិទធ កលេនជមនុស េ ក” ។ 
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ភនំសត្តបរភិណ្ឌ   

លុះបង្ហ ញឲយេស្តច្រទង់ទតនូវវមិន កសទងំ យយ៉ង 
េនះេហើយ មតលិបេងកើនេលប នយ៉ងេលឿនេទកន់សមន ក់របស់សកក 
េទវ ជ ្រពមទងំបន្រកបទូល្រពះបទេនមិ ជបេណ្តើ រថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ នរបស់សត្វអនកមនបបកមម និងទងំ ន 
របស់សត្វអនកមនកលយណកមម71 ក៏្រទង់បនទតេឃើញយ៉ង 
្របចក និងបន្រជបសព្វ្រគបេ់ហើយ បពិ្រត្រពះ ជ សូម្រទង់ 
ែស្វងរកកុសលធម៌ចុះ ។ ឥឡូវេនះសូម ្រទង់េស្ដចយងេទកន់ 
សមន ក់របស់សកកេទវ ជ ្រកបទូល” ។  

        លុះ្រកបទូលយ៉ងេនះេហើយ មតលិេទវ រថបីររថេឆព ះេទ 
មុខ បង្ហ ញឲយេស្តច្រទង់ទតនូវភនសំត្តបរភិណ្ឌ  ែដលឋិតជុវំញិភន្ំរពះ 
សុេមរុ ។ ្រពះបទេនមិម ជ ្រទងឋ់ិតេនេលើទិព្វយន ទឹមេ យ 
េសះសិនធព ១.០០០ ែដលមនសនទុះេលប នយ៉ងខ្ល ងំេនះ ្រទង់រៃំព 

                                                 

71 អេំពើល្អ, កុសលកមម ។ 
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្រពះេន្រតទត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់មតលិ ្រទង់បន្រកេឡក 
េឃើញភនកំនុងចេន្ល ះម សមុ្រទសីទន្តរ72 ក៏សួរេទវ រថី ៖ 
         “េតើភនទំងំេនះ មនេឈម ះអ្វីខ្លះ ?”  
មតលិេទវបុ្រតបន្រកបទូលថ ៖ 

“េឈម ះភនធំ ំៗ កនុងចេន្ល ះម សមុ្រទសីទន្តរ គឺភនសុំទស នៈ១  
ករវកិ១ ឥសិនធរ១ យុគនធរ១ េនមិនធរ១ វនិតក១ អស កណ្ណ១ 
ជភនមំនកពូំលខពស់េឡើង មលំ ប់េរៀងគន  ។ បពិ្រតម ជ 
ភនែំដល្រទង់្រកេឡកេឃើញ សឹងជលេំនៃនម ជទងំ ៤ ។ 
ភនសុំទស នៈេនខងេ្រកេគ បនទ ប់មក គភឺនកំរវកិ ៗ េនះ ខពស់ 
ជងភនសុំទស នៈ ។ កនុងចេន្ល ះភនទំងំពីរេនះ មនម សមុ្រទ 
សីទន្តរមួយ ។ បនទ បពី់ករវកិ គឺភនឥំសិនធរ ៗ េនះ ខពស់ជងភន ំ
ករវកិ ។ ចេន្ល ះភនទំងំពីរេនះ មនម សមុ្រទសីទន្តរមួយ ។ 
បនទ ប់ពីភនឥំសិនធរ គឺភនយុំគនធរ ៗ េនះខពស់ជងភនឥំសិនធរ ។ កនុង 
ចេន្ល ះភនទំងំពីរេនះ មនម សមុ្រទសីទន្តរមួយ ។ បនទ ប់ពី 

                                                 
72 (ន.) (ប.) (--ទន័-ដ) សមុ្រទឥតសរៃស, សមុ្រទទឹកកក ។ 
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ភនយុំគនធរគឺភនេំនមិនធរ ៗ េនះ ខពស់ជងភនយុំគនធរ ។ កនុងចេន្ល ះភន ំ
ទងំពីរេនះ មនម សមុ្រទសីទន្តរមួយ ។ បនទ ប់ពីភនេំនមិនធរ 
គឺភនវំនិតក ៗ េនះ ខពស់ជងភនេំនមិនធរ កនុងចេន្ល ះភនទំងំពីរេនះ 
មនម សមុ្រទសីទន្តរមួយ ។ បនទ ប់ពីភន ំវនិតកៈ គឺភនអំស  
កណ្ណៈ ៗ េនះ ខពស់ជងភនវំនិតកៈ ។ កនុងចេន្ល ះភនទំងំ ពីរេនះ 
មនម សមុ្រទសីទន្តរមួយ ។ ភនទំងំ ៧ េនះ ខពស់េឡើង ម 
លំ បគ់ន  កនុងម សមុ្រទ េ្រប បដូចកជំេណ្តើ រ ។ ភនទំងំេនះ 
ជលេំនរបស់េស្តចចតុេ កបលទងំ ៤” ។  

 
េទពនគរ  

លុះបង្ហ ញឲយ្រទង់ទតនូវេទវេ កជ នេនៃនម ជទងំ 
៤ យ៉ងេនះេហើយ មតលិបនបររថេឆព ះេទមុខ បង្ហ ញឲយ្រទង់ទត 
នូវរូបសំ ក73របស់្រពះឥនទ ែដលឋតិេនជុវំញិេខ្ល ងទ្វ រចិត្តកូដៃន 
ភព វត្តិង  ។ ទតេឃើញដូេចន ះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ៖ 

                                                 
73 (ន.) ែបបែដល ក : មនសំ កទុក ។ គុ. ែដល កយកភពពីែបបេដើម : រូប
សំ ក ។ 
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“ទ្វ រមនរូបជអេនក ដ៏រុងេរឿងវចិ្ិរតេ យរតនវតថុ េផ ង ៗ េដរ 
សេ យរូបទងំ យ ្របែហលរូប្រពះឥ្រនទ បីដូចជៃ្រពធ ំ

          ែដលពួកខ្ល ធចំេំនរក  ។ មន លេទពបេ្រមើ ខញុមំនេសចក្ដីេ្រតក 
អរ ស់ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ េតើទ្វ រេនះ េឈម ះអ្វី បន 
ជេធ្វើឲយចិត្តរកី យអពីំចមង យ ?”  

មតលិេទវ រថី ្រកបទូលថ ៖ 
“ទ្វ រេនះេឈម ះចិត្តកូដ ជទីេចញចូលៃនេទវ ជ កនុងេទពនគរ 
ែដលមនទហំំ ១០.០០០ េយជន៍ ងំេនេលើកពូំលភន្ំរពះ 
សុេមរុ ជភនគួំរឲយចង់េមើល ។ ទ្វ រេនះមនរូបសំ កជអេនក 
រុងេរឿងវចិិ្រតេ យរតនវតថុ េផ ង ៗ ជទ្វ រេដរ សេ យរូប 
សំ ក្រពះឥ្រនទ បីដូចជៃ្រពធែំដលពួកខ្ល យមរក  ។ 
បពិ្រត្រពះ ជ សូម្រទង់ែស្វងរកគុណធម៌ សូម្រទង់យងចូល 
េទ មទ្វ រន៎ុះ សូម្រទង់ជន់នូវែផនដីទិព្វ គឺដី មស ្របក់ 
ែកវមណី ដ៏ឥតល្អងធូលី្រប ក់ មនែតេដរ សេ យបុបផ  
នន បេសមើល្អ ្រកបទូល” ។  

 



                                               េនមិ ជជតក 

95 
 

សធុមម េទវសភ 

លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ មតលិបនបររថដឹក្រពះបទេនមិ ជចូល 
េទកន់េទពនគរ ។ ្រពះបទេនមមិ ជ ្រទង់ឋតិេនេលើទិព្វយន 
មនេសះជពហនៈ74 ទឹមេ យេសះសិនធព ១.០០០ ្រទង់យងេទ 
បន ទតេឃើញេទវសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ ៖  

“វមិនែដលបុញញកមមនិមមិតេនះមនជញជ ងំជវកិរៈៃនែកវៃពទូរយ 
            េឃើញចបស់ដូច កសមនពន្លឺពណ៌េខៀវ កនុងសរទរដូវ75 ។  
            មន លេទពបេ្រមើ ខញុ េំ្រតកអរ ស់ េ្រពះមកបនេឃើញដូេចនះ 
            េតើវមិននុ៎ះ េឈម ះអ្វី ?”  
មតលិេទវ រថី ទូល្រពះ ជថ ៖  

                                                 
74 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (--ហៈនៈ) ( ហន) េ្រគ ងដឹកន,ំ យន, ជនិំះ, យនជនិំះ ។ 
េ្រគ ងេ្របើ្របស់ជិះ, ស្រមបផ់ទុកដឹកន ំដូចយ៉ងរថ, រេទះ, ទូក ជេដើម េ ថ 
យន ឬ យនពហនៈ, យន ហនៈ; សត្វបេ្រមើស្រមបជិ់ះ, ទឹម ដូចយ៉ងេសះ, ដរំ,ី 
េគ, ្រកបី ជេដើម េ ថ សត្វពហនៈ, សត្វ ហនៈ ឬ ពហនសត្វ, ហនសត្វ ។  
75 (ន.) (ប.),(ស.ំ) (សៈរៈ៉ទៈ) (សរទ; ឝរទ)៑ រដូវចុះអ័ពទឬរដូវមនខយល់, េភ្ល ង, ទឹក
សេន ើមខ្លះ; េ  សរទកល ឬ សរទរដូវ; កប៏ន (ម. ព. រតូវ ឬ រដូវ ្រតង់ រដូវទី ៣ 
ែដលនិយយពីរដូវ ៤ និង្រតង់រដូវទី ៦ ែដលនិយយពីរដូវ ៦) ។ 
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“េទវសភ ែដល្រពះអងគទតេឃើញន៎ុះ េ ថ សុធមម េទវសភ  
រុងេរឿងេ យែកវៃពទូរយដ៏វចិិ្រត ែដលបុញញ នុភពនិមមិតេ យ 
្របៃព មនសសរ្រជុង ៨ ែដលបុញញកមម កែ់តងល្អ សុទធសឹង  
ជវកិរៈៃនែកវៃពទូរយទងំអស់ ពួកេទវ េនជន់ វត្តិង ្រគប់ 

           អងគ សឹងមន្រពះឥ្រនទជ្របមុខ ែតង្របជុគំន គតិគូរេសចក្តី 
           ចេ្រមើនរបស់េទវ និងមនុស ទងំ យ បពិ្រត្រពះ ជ្រទង់ 
           ែស្វងរកគុណធម៌ សូម្រទង់ចូលេទកនទី់អបអរ ទរ របស់ 
           េទវ ទងំ យ មទ្វ រេនះ ្រកបទូល” ។  
ចែំណកេទវ ទងំ យ ែដលកពុំងែតអងគុយរង់ចកំរយងមករបស់ 
្រពះបទេនមិ ជ ្រគន់ែតបនឮដណឹំងថ “្រពះបទេនមិ ជយងមក 
ដល់” ក៏នគំន េទទទួលដល់េខ្ល ងទ្វ រចិត្តកូដ ទងំមួយអងគ ៗ មនៃដ 
កន់នូវេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ងអប់ និងបុបផ ជទិព្វ ។ កលបនបូជ្រពះ 
ម សត្តេ យេ្រគ ង្រកអូបនិងផក ក្រមងជទិព្វជេដើមេហើយ បនន ំ
្រទង់យងេទកន់សុធមម េទវសភ ។ ្រពះបទេនមិ ជ េស្តច្រទងចុ់ះ 
ចកេវជយន្តរថ ចូលេទកន់េទវសភ ។ ពួកេទព្ត ទងំ យ បន 
អេញជើញ្រពះអងគ េ យ សនៈ ។ សូមបសីកកេទវ ជ ក៏អេញជើញ្រពះ 
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អងគេ យ សនៈផង េ យកមទងំ យផង ។ ពួកេទពនិករបន 
េឃើញ្រពះ ជេស្តចយងមកដល់ មនេសចក្ដីេ្រតកអរ្រកបទូលថ ៖ 

្វ គតំ េត ម ជ,  អេថ េត អទុ គតំ; 
នសិទី ទន ិ ជសី,ិ  េទវ ជស  សន្តេិក។  

“បពិ្រតម ជ ដេំណើ រែដល្រពះអងគយងមកេនះ្របៃព ស់ 
មិនែមន ្រកក់េទ បពិ្រត្រពះ ជ ្រទង់ែស្វងរកគុណដ៏្របេសើរ 
ឥឡូវេនះសូម្រពះអងគគង់ជិតេទវ ជចុះ” ។ 

ឯសកកេទវ ជ្រទង់េ្រតកអរទទួល ្វ គមន៍្រពះបទេនមិ ជេស្តច្រកុង 
មិថិ អេញជើញ្រពះអងគថ ៖ 

‘‘ ធុ េខស ិអនបុបេ ្ត , ស ំវសវត្តិន;ំ 
វស េទេវស ុ ជសី,ិ  សព្វកមសមិទធិស;ុ 
វតិេំសស ុេទេវស,ុ  ភុញជ  កេម អមនេុស’’ 

“្រពះអងគមកដល់លេំនៃនេទវ ទងំ យ ជដេំណើ រ្របៃព 
ស់ ។ សូម្រពះអងគគង់េនកនុងេទវេ ក ជទីញុងំេសចក្ត ី
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្របថន ទងំពួងឲយសេ្រមច សូម្រពះអងគបរេិភគកមទងំ យ 
ែដលមិនែមនជរបស់មនុស  កនុង វត្តិង េទវេ កេនះចុះ” ។  

េ្រកយេពលសកកេទវ ជ អេញជើញេ យកមជទិព្វផងេ យ សនៈ 
ផងយ៉ងេនះ ្រពះបទេនមិ ជ្រទង់បដិេសធថ ៖ 

‘‘យថ យចិតកំ យន,ំ  យថ យចិតកំ ធន;ំ 
ឯវ ំសមបទេមេវតំ,   យ ំបរេ  ទនបចចយ។ 

‘‘ន ចហេមតមចិឆ មិ,  យ ំបរេ  ទនបចចយ; 
សយកំ ន ិបញុញ ន,ិ  តំ េម េវណិកំ ធន។ំ 

‘‘េ ហំ គន្ត្វ  មនេុស ស,ុ ក មិ កុសល ំពហំុ; 
ទេនន សមចរយិយ,  សយំេមន ទេមន ច; 
យ ំក ្វ  សខិុេ  េ តិ, ន ច បចឆ នតុបបតិ’’ ។ 

“វតថុ ែដលបនេ យអនកដៃទឲយជបចច័យ ដូចយនជរបស់ 
           សុេំគ ដូច្រទពយជរបស់សូមេគ វតថុ េនះក៏មនឧបេមយយយ៉ង 
           េនះឯង ។ ទូលបងគជំខញុ  ំឥតចង់បនវតថុ ែដលបនមកេ យ 
           អនកដៃទឲយជបចច័យេទ បុណយទងំ យែដលទូលបងគបំន 
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           េធ្វើេ យខ្លួនឯង េនះេទើបជ្រទពយសេ្រមចដល់ទូលបងគ ំ។  
           ទូលបងគនឹំង្រតឡប់េទេធ្វើកុសលែដលបុគគលេធ្វើេហើយ រែមង 
          ដល់េសចក្តីសុខ មិនេក្ត ្រក យខងេ្រកយឲយមន្របមណ 
          េ យករឲយផង េ យករ្រប្រពឹត្តេសមើផង េ យករស្រងួម 
          ឥ្រនទិយផង េ យករទូនម ននូវឥ្រនទិយផង កនុងពួកមនុស ” ។ 
្រពះម សត្ត បនសែម្តងនូវធម៌េ យសេំឡងដពី៏េ ះ ដល់េទវ  
ទងំ យ កនុងេទវេ កអស់ ៧ ៃថង មករគណនរបស់មនុស  ។ 
កល្រទងញុ់ងំពពួកេទវ ឲយឆ្ល តឈ្ល សេហើយ ្រទង់បនេ្រកកឈរ 
េនក ្ត លពពួកេទវ  ពណ៌នគុណរបស់មតលិេទវ រថីថ ៖  

“មតលិេទវ រថី ជអនកមនឧបករៈេ្រចើនដល់ទូលបងគជំខញុ  ំ
េ្រពះេគបនជូនដេំណើ រទស នកិចចរបស់ទូលបងគ ំេដើមបបីន 
េឃើញលេំន នៃនសត្វអនកមនបុញញកមម និងលេំន នៃន 
សត្វអនកមនបបកមម ្រគប់សព្វេ យសុវតថភិព” ។ 

្រពះបទេនមិ ជ្រតឡប់មកមនុស េ កវិញ 

្រគេនះ ្រពះបទេនមិ ជទូលសកកេទវ ជថ ៖ 
“បពិ្រតម ជ ខញុចំង់េទកន់មនុស េ កវញិ” ។ 
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“ែនមតលិសម្ល ញ់ េបើដូេចន ះ ឯងចូរន្ំរពះបទេនមិ ជេទ 
កន់្រកុងមិថិ េនមនុស េ កវញិចុះ” សកកេទវ ជ្រ ស់ ។  

មតលិ ទទួល ជបញជ បនេរៀបចេំ្រត ម ជរថ ។ ្រពះបទេនមិ ជ 
បនសេំណះសំ លជមួយនឹងពពួកេទវ  ្របប់ពពួកេទវ ឲយ
្រតឡប់វញិ េទើប្រទង់យងេឡើងកន់រថ ។ រឯីមតលិបនបររថចុះមក 
កន់្រកុងមិថិ  មទិសភគខងេកើត ។ មនុស មន េន នមនុស  
េ ក ្រគន់ែត្រកេឡកេឃើញរថទិព្វបរចុះមក មន ក់ ៗ រកី យ្រសស់ 
្រ យថ “េស្តចេយើង មកវញិេហើយ ៗ ” ។ មតលិបន្របទក ណិ 
្រកុងមិថិ  យង្រពះម ក ្រតឲយចុះ្រតង់សីហបញជ រដែដលេនះ 
េហើយ្រកបទូល ្រពះបទេនមិ ជ ្រតឡប់េទកន់ នរបស់ខ្លួន 
វញិ ។  

ចែំណកម ជនបនមកេចមេ ម្រពះបទេនមិ ជយ៉ងអឹុក 
អធឹក76 មន ក់ ៗ ្រកបទូលសួរថ ៖ 

                                                 
76 ហឹុក ៊ ក, គ្រគឹកគេ្រគង, រុងេរឿង េ យមនមនុស េ្រចើននិងេ្រគ ងតុបែតងដ៏ល្អ
្រពមទងំេភ្លងត្រន្តីផង ។ 
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“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េទវេ ក្របកដដូចេម្តច ?” 
្រពះ ជបនពណ៌ននូវសមបត្តិរបស់េទវ ទងំ យផង របស់សកក-
េទវ ជផង េហើយ្រទង់សែម្តងធម៌្របប់ដល់ម ជនថ ៖  

“សូមបអីនកទងំ យ ចូរខេំធ្វើបុណយទងំ យមនទនជេដើម, 
កលេបើេធ្វើយ៉ងេនះ ពួកអនកនឹងេកើតកនុងេទវេ កេនះែដរ” ។  

          ចេំណរកលតមក សក់សកូវមួយេដើមដុះេនេលើ្រពះសីសៈរបស់ 
្រពះបទេនមិ ជ េស្តច្រទង់េ្របើនយខម ន់្រពះេកសែដលទូលថ្រទង់ 
មនសកូវេនះ ឲយដកមក កេ់លើ្រពះហស្ត្រទង់ េ យចនទ សមស ។ 
េស្តចបន្រពះ ជទន្រសុកសួយមួយ ដល់ខម ន់្រពះេកស ្រទង់សព្វ 
្រពះ ជហឫទយ័កនុងផនួស កប៏នេផទរ ជសមបត្តិឲយ ជបុ្រត្រគងសនង ។ 
ជបុ្រតទូលសួរថ ៖ 

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រទង់នឹង ងផនួស េ្រពះេហតុអ្វី ?” 
្រពះបទេនមិ ជតបថ ៖ 

‘‘ឧត្តមងគរុ  មយ្ហ,ំ  ឥេម ជ  វេយហ ; 
បហុភូ  េទវទូ ,  បព្វជជ សមេយ មម’’ ។  
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          “អវយវៈដ៏ឧត្តមរបស់េយើង ចស់្រទុឌេ្រទមេហើយ េទវទូត 
          េកើត្របកដេហើយ េនះដល់េពលែដលេយើង្រតូវ ងផនួស” ។  
លុះេពលគថដូេចនះេហើយ ្រទង់បនេធ្វើម ទន េហើយេ្រសចកល 

 រួច្រទង់ក៏េចញ ងផនួសដូចេស្តចមុន ៗ ន ក់េនកនុងៃ្រព ្វ យ 
េនះឯង ្រទង់ស្រងួមកនុងបព្វជជ  ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រធម៌ ៤ េ្រកយអស់ 
្រពះជនម្រទង់បនេកើតកនុង្រពហមេ ក ។ រឯី ជបុ្រតរបស់្រពះអងគ ្រពះ 
នមថ ក រជនក បនផ្ត ច់តណំវង ផនួសេនះ ងំពីរជជកលខ្លួន 
េឡើងេ យ ជយមក ។  
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្រពះ ្ដ ្របជំុជតក 

          លុះនធំមមេទសនេនះមកបរយិយេហើយ ្រពះ ្ត ្រទង់

បញជ កថ់ ៖ 
“មន លភកិខុទងំ យ មនិែមនេទើបែតឥឡូវេនះេទ, សូមបពីីអតីត 
ជតិ ក៏តថគតធ្ល បេ់ចញ ងម ភិេន្រសកមណ៍ែដរ” 

រួច្រទង្់របជុជំតកថ ៖ 
‘‘តទ សេកក  អនរុុេទធ  អេ ស,ិ មតល ិ នេនទ ,  

ចតុ សតិី ខត្តិយសហស ន ិពុទធបរ ិ ,  

នមិិ ជ បន អហេមវ សមម សមពុ េទធ  អេ ស’ឹ’។ 
- សកកេទវ ជ កនុង្រគេនះ បនមកជ្រពះអនុរុទធ  
- មតលិេទវ ថី បនមកជ្រពះ ននទ 
 - ក ្រត ៨៤.០០០ អងគ បនមកជពុទធបរស័ិទ  
- ្រពះបទេនមិ ជបនមកជអញតថគតសមម សមពុទធេនះឯង ។   

េនមិ ជជតកពិ ្ត រ ចប់ែតប៉ុេណ្ណះ ។    

  
 




