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អារមភបទ 
ពជូជយ័ជាំនានខ់រោយទ ាំងឡាយជាទខីោរពរាបអ់ាន  ខោយេ ញុាំបាទបានអាន ស្ដឋ ប ់ និង

ពិចារណាខរឿយៗ ខៅរបុងស្ដចខ់រឿងនិទនធនជយ័  េ ញុាំបាទយលខ់ ើញថា ខរឿងធនជយ័គជឺាខរឿង
ទាំនាយររស្ដា រសរ់បសដ់នូតា។  ដនូតានិពនននិទន ខោរបាននិទនបនថទរុឲ្យរនូជយ័រគបជ់ាំនាន ់ខង
ររាមរត្ររាំណបរ់ទពយររស្ដា គាំនិត្ដម៏ានត្ថ្មលខនះ ទរុឲ្យពជូជយ័ជាំនានខ់រោយ បរស្រស្ដយនវូររស្ដា
អាងរ៌ាំបា ាំងទាំនាយររស្ដា ខនះ។  ខោយោរស្រស្ដវរជាវពិចារណា មរត្ររាំណបជ់ាត្ដិដលេ ញុាំបាទបានចង
ររងរចួខហើយ នវូបណាឋ ាំមាតាបិតាមហានគរខរែរទ ាំង៤ភាគខ ើញថាមនិទនរ់គបរ់ោនខ់ៅខឡើយ។  
ដចូខនះេ ញុាំបាទចាបខ់ផឋើមខបើរររស្ដា រាំបា ាំងរបុងខរឿងធនជយ័ជាងមីឲ្យបានពិស្ដឋ រខឡើង  ខទះបជីាេ ញុាំបានបរ
ស្រស្ដយេ លះៗរចួមរខហើយខៅរបុងបណាឋ ាំមាតាមហានគរខរែរទ ាំង៤ភាគ  រខ៏ ើញថាពុាំទនរ់គបរ់ោន ់
ខដើមផឲី្យងាយយលពី់ខោលបណាឋ ាំដនូតា។  ខត្ើពរួោត្ឲ់្យខយើងជាពជូជយ័ជាំនានខ់ាងខរោយខមើល
ខ ើញពីអវី? នវូមរត្រគាំនិត្របសព់រួោត្ ់ ខដលបានបនសលទ់រុមរដលស់ពវថ្ងងខនះ។  ខហើយេ ញុាំបាទ
សងឃមឹទរុជាមនុថា បណឍិ ត្ អបររាជញ បញ្ចដ ជនទ ាំងឡាយពិត្ជាជយួខរជាមខរជងខៅរបុងោរោស់
រោយ មរត្រអត្ទររស្ដា គាំនិត្ដនូតាខនះ  ឲ្យោនដ់ត្ងាយយល ់ខហើយអាចចារទ់ាំលះុអត្ទររស្ដា និពនន
និទនខនះ ឲ្យបានខៅដលខ់ោលខៅ ខដលបពុវជនខយើងោត្ច់ងប់ាន។  េ ញុាំបាទរស៏មូអភយ័ខទស
ទរុជាមនុ នវូរាលរ់ាំហុសឆគង ខៅរបុងោរបរស្រស្ដយអត្ទររស្ដា ោរគាំនិត្ដនូតាខនះ  ពីសមាប រអ់បរ
រាជញ បណឍិ ត្ បញ្ចដ ជន ខររងោរបរស្រស្ដយខនះពុាំអាចចារទ់ាំលះុខៅឲ្យដលទ់ជីាំខៅគាំនិត្ របសព់រួ
ោត្ប់ាន ខររះបញ្ចដ របសប់ងុជុ ជនមានខដនរាំណត្ ់   ពុាំដចូជាបញ្ចដ របសរ់ពះអរយិបុគគលទ ាំង៤ពរួ
ខឡើយ។       េ ញុាំបាទរងចាាំទទលួនវូោររះិគនដ់រលមអពីសមាប រព់ជូជយ័ជាញាត្ធិម ៌    ខដើមផជីយួស្ដទ បនា
ោរស្រស្ដវរជាវនិងចងររងខនះ   ឲ្យោនដ់ត្សុីជាំខៅខៅរបុងអត្ទគាំនិត្របសដ់នូតា    រុាំឲ្យពរួោត្អ់ស់
សងឃមឹ  ចាំខរះខយើងជាអបរជាំនានខ់រោយ ខដលបានទទលួមរត្រោត្។់ 

 
ឯរស្ដរខនះស្រស្ដវរជាវនិងចងររងខោយ 

េ ញុាំរពះររណុាេ ញុាំបាទគ ៀត  ចានថ់នុ 
អត្តី្សិសសស្ដោវចិរិត្សិលផៈ 

  

ខគហទាំពរ័:    
http://kietchanthon.blogspot.com 
http://kietchanthon.info 
http://nokorkmer.info 
អុីដម៉លៈchanthonkiet@gmail.com 
info@nokorkmer.info 
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ខរឿងធនជយ័ គជឺាររមងខរឿងខរពងនិទន ខដលនិទនបនថោប ពីមាត្ម់យួខៅមាត្ម់យួ ពីជាំនាន់
មួយខៅជាំនានម់ួយ  ខោយពុាំមានោរខ់ ែ្ ះអបរនិពនន  នឹងោលរាំណត្ខ់ពលខវោបរខិចឆទឲ្យបាន
ចាសោ់សខ់ឡើយ។  ខត្ខបើខយើងខមើលតាមចាំណងខជើងខ ែ្ ះថ្នខរឿង ខយើងអាចដងឹបានថា ធនជយ័
គជឺយ័វធិន ឬជយ័វរ មន័ទ៧ី ខររះខ ែ្ ះរបសត់្ថួ្នខរឿងគជឺាខ ែ្ ះរបសអ់បរនិពនន  ខររះខហត្អុវី? ខៅ
របុងស្ដចខ់រឿងបានពនយលរ់ាបខ់យើងថា ភាគខរចើនថ្នគាំនិត្ខរឿង គបឺានដរខចញពីខរឿងរពះ
មខហាសងជាត្រ  រោនដ់ត្របុងោរខររើភាស្ដនិយាយ ធនជយ័ខររើភាស្ដមនសុសស្ដមញ្ដ (ភាស្ដអបរ
ជនបទ) ចាំដណរឯរពះមខហាសងខររើភាស្ដអបរបានសិរាខរៀនសរូត្(ភាស្ដអបរររុង)។  ដចូជាខៅ
របុងោរខររើភាស្ដគ(ភាស្ដសញ្ចដ ) របុងោរខសវងររភរយិា របុងោរខោះររស្ដា នានា....  គមឺាននយ័ស្រស
ខដៀងោប ខៅនឹងខរឿងរពះមខហាសង។  ខរឿងរពះមខហាសងរពះអងគជាខរធសិត្វ  រពះសមាម សមទុទ ន 
សមណខោត្មបរមរគូថ្នខយើង រឯីធនជយ័គជឺាខរធសិត្វខោរខរសវរ ខដលជាបរមងាររបស់
រពះបាទជយ័វរ មន័ទ៧ី។  ដខូចាះនិពនននិទនខរឿងធនជយ័  គជឺារពះបាទជយ័វរ មន័ទ៧ី ខដលខោរបាន
និទនខរឿងជយ័ពីរទរុ ទ១ីខរឿងធនជយ័ ទ២ីខរឿងជយ័ខមរត្  ខហត្អុវីបានជាេ ញុាំបាទអាចសនបិោឌ នថា   
ជាស្ដា គាំនិត្របសជ់យ័វរ មន័ទ៧ី? 

១.រពះបាទជយ័វរ មន័ទ៧ីរពះអងគមានបរមងារជាខរធសិត្វខោរខរសវរ ដខូចាះធនជយ័គជឺា
និមតិ្ថរបូរបសខ់ោរ។ 

២.ោរចលូទវីងគត្រ់បសរ់ពះអងគគពឺុាំមានបុគគលណាបានដងឹខឡើយ  ខររះរពះអងគបានខរលងរពះ
ោយចារខចញពីរាជវ ាំង  ខហើយយរមរត្រររស្ដា គាំនិត្ជាខរចើនខៅទរុខៅរបុងមនសុស  ខដើមផឲី្យពជូ
ជយ័ជាំនានខ់រោយនិយាយនិទនបនថោប    នវូអាងរ៌ាំបា ាំងររស្ដា     ខដលទរទ់ងនឹងឬសខរវ ស្ដវតា
មហានគរខនះ។  ខររះត្ខៅថ្ងងមុេររវត្ថសិ្ដវតាឬសខរវរបសជ់ាត្ ិ  នឹងរត្វូបានបាំផលិចបាំផ្លល ញពី
សមាប រប់រខទស ល្ នរន  ដចូខនះអវីដដលខសសសលពី់ោរបាំផ្លល ញ គមឺានខត្ខរឿងរាវ៉ខដលជាបខ់ៅ
របុងមនសុស  ខដលនិយាយត្ៗោប ខត្ប៉ុខណាត ះ  សរមាបស់្រស្ដយមរត្រររស្ដា ខដលមានខៅខលើទរឹដី
ខនះ។ 

៣.រពះអងគបានទសសនទ៍យពាររណ៍ទរុ  ខៅដាំខណើ រខៅថ្ងងមេុរបសន់គរខនះ  រត្វូជបួនឹង
ឧបសគគបិទបា ាំងោបពណ៌ពីសមាប រព់រួបរខទស ខោយខរលងរបសពិ់ត្ខៅជារបសម់និពិត្។ 

ខបើខយើងមនិបានសិរាពិចារណា  ខសវងយលឲ់្យបានសុីជខរៅខនាះខទ ខយើងស្ដគ លនិ់ទនខរឿង
ធនជយ័រត្ឹមខត្ខរឿងនិទនខសើចខលងប៉ុខណាត ះ  ឬរខ៏យើងចាត្ទ់រុថាជាខរឿងនិទនធមមតាសរមាបខ់រឿង
និទនរបសដ់រែរ។  មរត្ររទពយគាំនិត្ចាររិទរុខលើររោស  ខសផរ  សលឹររតឹ្ ឬងម... មនសុសអាចដតុ្ោប់
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បាំផ្លល ញខចាលបាន  ខបើមរត្រគាំនិត្ទ ាំងអសខ់នះទរុខៅខលើមនសុស  លះុរតាខត្សមាល បម់នសុសឲ្យអស់
ខទើបអសខ់រឿង  ខនះជាររស្ដា ខរឿងខរពងនិទនបនថោប ។ 

I.េាំព ើត្ធនជយ័ 
ោរចះុចាបប់ដសិននិ(រាំខណើ ត្) របសស់ត្វខោរវជាខរឿងធមមតារបសធ់មមជាត្ ិខដលរតូ្វ

ចាបប់ដសិននិខៅតាមរមាល ាំងរមម  អបរមានបុណយេ ទសស់ត្វខនាះខត្ងឲ្យនិមិត្ថ(យលស់រឋិ) ខ ើញ
េ ទស ់ ខបើសត្វខនាះមានបុណយត្ចិរឲ៏្យនិមិត្ថទប ខៅតាមបុណយេ ទសទ់បរបសស់ត្វខដលរតូ្វ
មរបដសិននិជាមួយនឹងមាតាបិតារាលរ់បូ។ 

- ដចូជាោរចះុចាបប់ដសិននិ របសរ់ពះបរមខរធសិត្វសមណខោត្ម បរមរគូថ្នខយើង 
រពះមាតាសិរមិហាមាយា  រពះនាងបានសបុិននិមិត្ថខ ើញ  ខសឋចចាត្មុមហារាជទ ាំង៤ មរ
ខលើររពះនាងទ ាំងសរសីយនា  នា ាំខៅោនទ់ថី្រពខហមវនថ ខហើយតាាំងទរុខៅខលើមខនាសិោដ ៏
ធាំ  ទាំហាំ ររមាណ៦០ខយាជន ៍  ខៅខាងខរោមខដើមរា ាំងដធ៏ាំមួយ រាំពស៧់ខយាជន។៍ ោលខនាះ
រពះនាងខទវទី ាំងឡាយ  របសម់ហារាជ បានមរអខញ្ជ ើញរពះនាងសិរមិហាមាយាឲ្យខៅស្រសង់
ទរឹ ខៅរបុងអខនាត្ត្ថស្រសះ ដសុជរមះរពះោយថាវ យរពះនាងរចួខហើយ  រប៏ានោបលន
ខោយខរគឿង គននវខិលបនជាទពិវ។  របុងទជិីត្អខនាត្ត្ថស្រសះខនាះមានភបាំរារម់ួយ មានសវុណត
វមិានមួយ(វមិានមាស) ខដលសទិត្ខៅខលើភបាំរារខ់នាះ  នាងខទពធតិារអ៏ខញ្ជ ើញរពះនាងឲ្យ
ខឡើងខៅផធាំរបុងសវុណតវមិាន  ឲ្យោរសិ់រ(រាល) ខៅទសិខាងខរើត្។ របុងទជិីត្រជត្បពត៌្(ភបាំ
រារ)់ មានសវុណតគរិ ីខហើយមានខសត្ហត្ទ(ីដាំរសី)  រតាចច់រលីោខលើសវុណតបពត៌្ខនាះ  រចួ
រច៏ះុចារសវុណតគរិខីហើយខឡើងមរខលើខជត្បព៌ត្។  ខសត្ហត្ទខីនាះមានររខមាយោនយ់រ
ខៅខសត្បទមុជាត្(ិផ្លា ឈរូស)  រចួបនលឺនវូខោញ្ច នាទ ចលូមររបុងសវុណតវមិាន រចួខដើរ
ររទរសណិរពះនាង៣ជុាំ ខហើយខដើរចលូខៅរបុងរពះឧទរររខទសខាងស្ដឋ ាំ  គជឺាខពលខដលរពះ
បរមខរធសិត្វ ចះុចាបប់ដសិននិរបុងោលខនាះ។ 

- ចាំដណរោរចះុចាបប់ដសិននិរបសធ់នជយ័  រដ៏ចូជារពះបរមខរធសិត្វខដរ ខត្ខរលរ
រត្ងធ់នជយ័មាតារបសខ់ោរ ជាអបរមានវងសរត្រលូជាអបរខស្រសចាំោរ(ទប) គមឺាឋ យរបស់
ខោរបានខរលជាភាស្ដអបរជនបទថា «ខម៉យលស់រឋិដចូជាយលស់ងូ យលស់រឋិខ ើញដងូ
ខបះបានទ ាំងខផល យលស់រឋិខ ើញខេៗរះខពញបូណ៌មី»។  ខនះជាររស្ដា អាងរ៌ាំបា ាំងទមីួយ របុង
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ោរចះុចាបរ់ាំខណើ ត្របសធ់នជយ័  ខដលេ ញុាំបាទរតូ្វស្រស្ដយបាំភលពីឺខហត្សុបុិនថររស្ដា របុងខរឿង
ខនះ ខដលអបររាជញជាំនានម់ុនទរុឲ្យខយើងបរស្រស្ដយ។ 

យលស់រឋិដចូយលស់ងូ ជាភាស្ដនិយាយរបសអ់បរជនបទ គបឺានរាបខ់យើងថា យល់
សរឋិគនិឺមិត្ថឲ្យខ ើញរបុងខវោយប ់ចាំដណរឯររយនិយាយថាយលស់ងូ គជឺានិមិត្ថឲ្យខ ើញ
របុងខពលថ្ងង។   និពនននិទនបានរាបឲ់្យខយើងបានដងឹថា ឲ្យរនូជយ័សមយ័ខរោយខមើល
និមិត្ថរបុងខពលយបផ់ង  ខមើលនិមិត្ថរបុងខពលថ្ងងផង ខររះខោរខាល ចខររងខយើងខមើលខរឿង
របសខ់ោររបុងខពលយប(់យលស់រឋិ)មិនចាស ់  ខោយពនលឺដេខពញបូណ៌មី ខោរឲ្យខយើង
មរខមើលខពលថ្ងង(យលស់ងូ) ខោយពនលឺរពះអាទតិ្យ។  យលស់រឋិខបះដងូខបះបានទ ាំងខផល របុង
នយ័បងាបន់វូររស្ដា និមិត្ថសបុិនឋខនះ  អបររាជញបានរាបខ់យើងថា ដងូខដលខបះបានមរគបឺាន
ទ ាំងខផល គមឺានទ ាំងស្ដចម់ានទ ាំងទរឹ  ខដលវផធុយពីដងូខេសុី។  ដងូខេសុីស្ដចរ់ោ៏ម ន ខបើមាន
រខ៏ៅសលត់្ចិត្ចួ  ចាំដណរឯទរឹគអឺសរ់លីង ខត្ើរពះខេឬរពះចន័ធមានមាត្ឯ់ណាមរសុីដងូ?  
រពះចន័ធឬរពះខេគជឺាភពមួយខផសងពីដផនដ ី  ខហត្អុវីបានមរសុីដផលដងូខៅខលើដផនដ?ី  
ចខមលើយខនះេ ញុាំបាទបានបរស្រស្ដយរចួខហើយ ខៅរបុងអាងរ៌ាំបា ាំងបណាឋ ាំមហានគរខរែរភាគ២ 
របុងខរឿងពិធបីុណយអុាំទរូ អរអាំបុរ សាំពះរពះខេខៅរបុងខេររឋរិ(រត្ថោិ = ផ្លា យរនូមាន)់។  េ ញុាំ
បាទខត្ងឮចាស់ៗ និយាយត្ោប ពីខរឿងចាសដ់ងូ ឬរច៏ាសខ់តាា ត្ ខដលររយខររៀបខធៀបរបស់
ពរួោត្ ់ គសឺាំខៅយរតាយាយខដលចាស់ៗ  ខររៀបខៅនឹងដងូឬខតាា ត្ ខហត្អុវីបានជាពរួោ
ត្់យ់ររ់រុ ខជាត្ទិ ាំងពីរខនះ ខៅខររៀបខធៀបនឹងមនសុសចាស?់  សមូខធវើោរពិចារណាខសវងយល ់
ពីដផលររុ ខជាត្ទិ ាំងពីរខនះ ខត្ើវេសុោប រត្ងណ់ា? 
១.ដងូ 
- ររយនិយាយថាខបើោ ាំដងូ គមឺាននយ័ថាោររ់ាលសាំយ៉ងុចះុខរោម 
- ោាំដងូចាំខរះអបរខស្រសចាំោរគោឺ ាំររុ ខជាត្ខិនះឲ្យដះុខឡើង 
ខបើខយើងចងហូ់បខផលដងូខយើងរតូ្វខៅខបះ គខឺបះដងូ(ភាស្ដនិយាយ) នយ័ទមីួយគខឺបះខផល

ដងូ នយ័ទពីីរគសឺ្ដចម់ួយដុាំដដលខៅរបុងរទូងសរមាបដ់ងររាចតិ្ថ ខដលខយើងខៅថាខបះដងូ 
ខៅរបុងស្ដចខ់បះដងូខនាះ មានទរឹមួយទរូថ្ដឬមួយងបរថ់្ដ របុងភាស្ដធមខ៌ៅថាទរឹចតិ្ថ។  
ទរឹចតិ្ថខត្ងខររររួលខៅតាមសភាវចតិ្ថ ខបើចតិ្ ថខសពគបនឹ់ងអរសុលខចត្សិរ ទរឹចតិ្ថខររ
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ពណ៌ជាស្រសអាបឬ់ខមែ  ខបើចតិ្ថខសពគបខ់ស្ដភណខចត្សិរ ទរឹចតិ្ថថាល ដចូជាខររងថាល ។  ខហើយ
ទរឹរបុងស្ដចខ់បះដងូខនះ និងទរឹខៅរបុងខផលដងូធមមជាត្ ិ រតូ្វោរទ់រុរបុងបួនស្រសទបដ់ចូោប  គឺ
ទរឹខផលដងូ ១សមផរ ២ស្រសរ ី៣លោដ ៏៤ស្ដច ់ចាំដណរឯទរឹរបុងខបះដងូរប៏ានោរទ់រុរបុង
បួនស្រសទបដ់ចូោប ខដរ គ១ឺខសផរ  ២ស្ដច ់៣សរថ្ស ៤ឆអឹង។  ខបើខររៀបខធៀបមររបុងអត្ទនយ័
ធម ៌ ដចូជារពហែវហិារធម ៌ សមផរឬខសផរទរុដចូជាខមតាថ   ស្រសរឬីស្ដចទ់រុដចូជាររណុា  
លោដឬ៏សរថ្សទរុដចូជាមុទតុា ស្ដចឬ់ឆអឹងទរុដចូឧខបោខ ។  ខហើយធមមជាត្ដិងូខនះ មិន
បាចោ់បរតឹ្ខធវើទរណុរមម រអ៏ាចមានទរឹមានស្ដចប់រខិភាគបាន តា ាំងពីដផលខៅេ ចរីហូត្ដល់
ចាសនិ់ងទុាំ។ 
២.ពនា ត្ 
ខតាា ត្ជាររុខជាត្មិាង៉ ខដលខគរតូ្វចងបខងាអ ងភាជ បនឹ់ងខដើម ខដើមផខីឡើងខៅោបផ្លា ញី

ឬខ ែ្ ល ចតិ្សរមរយ់រទរឹមរបរខិភាគនឹងរមាង សខ់ធវើជាសារ។  ររយខតាា ត្ោល យមរពីររយ
ពីរម៉ាត្ ់ គរឺរយ ត្ + ខណាត្ ឬខនាត្  មាននយ័ថាត្រត្ខណាត្បនថោប  ឬចងបខងាអ ងបនឋោប  
ខទើបអាចខឡើងខៅោបរតឹ្យរទរឹពីវបាន  គពឺុាំដចូជាដងូខឡើយ។ ខហើយខតាា ត្ខនះ ខផលេ ចអីាច
បរខិភាគបាន ចាំដណរខផលចាសព់ុាំអាចបរខិភាគបានខឡើយ  ខនះចាំខរះខត្ខតាា ត្ញី ខបើខតាា ត្
ខ ែ្ លគពឺុាំមានខផលខឡើយ ខនះជាភាស្ដររស្ដា ខដលចាស់ៗ ខត្ងខរលថា «ចាសដ់ងូឬចាស់
ខតាា ត្»? ចាសដ់ងូខពលខរែងចលូខៅអងគុយជិត្  មានទរឹមានស្ដចអ់ាចបរខិភាគបាន ឬខបើ
ខររៀបមរមនសុស ខបើខរែងខៅអងគុយជិត្ ខគអាចខររបផឹរយរចាំខណះដងឹ ទ ាំងខាងផលូវខោរ
និងផលូវធម ៌  ខដលចាំខណះដងឹទ ាំង២ផលូវខនះ  អាចខធវើឲ្យខគបានខររបផឹរ មានខសចរឋសីេុរបុង
ខោរខនះផង និងខសចរឋសីេុរបុងបរខោរ ជាពិខសសអាចនា ាំឲ្យខគចារខចញពីវដឋសងារ
ទរុខខនះបានខទៀត្ផង  គខឺៅតាមឧបនិសស័ យចាសោ់ល របសអ់បរខដលចលូខៅអងគុយជិត្។ 

ចាំដណរឯចាសខ់តាា ត្វញិ ខទះបីខរែងចលូខៅអងគុយជិត្ ខហើយយរមរបរខិភាគ រ ៏
ទាំរមិនោច ់ចងច់រមាញ់យរទ់រឹមរបរខិភាគបាំបាត្ោ់រខស្រសររម៏ិនបាន ខបើខររៀបខធៀបខៅ
នឹងមនសុសចាសវ់ញិ ខទះបីជាខរែងចលូខៅអងគុយជិត្ ខដើមផខីររបយរនវូចាំខណះដងឹ ទ ាំងផលូវ
ខោរនិងផលូវធម ៌គពឺុាំអាចខររបយរបានខឡើយ ខររះពរួោត្ោ់ម នពជូទ ាំងខនះ សរមាបដ់ចរ
ចាយឲ្យអបរខៅអងគុយជិត្ខនាះបានខឡើយ។  ចាសដ់ងូ និងចាសខ់តាា ត្ខដលេ ញុាំបាទបានបរ
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ស្រស្ដយ ពីគាំនិត្ដនូតាខដលេ ញុាំធ្លល បឮ់ពរួោត្និ់យាយ ពីចាសដ់ងូឬចាសខ់តាា ត្ខនាះ ខដើមផភីាជ ប់
សបុិនថនិមិត្ថរបសម់ាឋ យធនជយ័ ខដលខោរបានខ ើញនិមិត្ថទ ាំងថ្ងងទ ាំងយប(់យលស់រឋិ
យលស់ងូ) ឲ្យខយើងខមើលដងូ ខដលដងូខនះជាររុខជាត្មិាង៉ មានខ ែ្ ះដចូជាដុាំស្ដច ់ខដលខៅ
របុងរទូងជាទលីាំខៅរបសច់តិ្ថ។  រឯីខលផងចារទ់រឹដងូរខ៏ចញពីររស្ដា គាំនិត្របសធ់នជយ័ ខដល
េ ញុាំបាទបានបរស្រស្ដយរចួខហើយ ខៅរបុងបណាឋ ាំមាតាមហានគរភាគទ១ី ខដលោត្ច់ងឲ់្យខយើង
ចារទ់រឹខចញពីរបុងខបះដងូមាឋ យ(ចារទ់រឹចតិ្ថខម៉ខចញមរខរៅ)។  និពនននិទនខរឿងធនជយ័ 
ររយខផឋើមររស្ដា របុងស្ដចខ់រឿង មាឋ យធនជយ័ោត្ច់ងឲ់្យរនូជយ័ ខដលជាពជូជយ័ជាំនាន់
ខរោយ ខឈវងយលថ់ា ខរឿងខត្របុងមួយយបគ់យឺលស់រឋិ ខបរជាមានភាជ បខ់រឿងខៅងរបុងខពល
ថ្ងងគយឺលស់ងូ ខររះោត្ព់ុាំបានសរមារ(ខដរលរ)់ ខពលថ្ងងផង ខហត្អុវីមានយលស់ងូ? 
ខយើងជារនូជយ័ជាំនានខ់រោយ រតូ្វនា ាំោប ស្រស្ដយររស្ដា គាំនិត្ទ ាំងខនះ ខបើខយើងខមើលនិមិត្ថខពល
យបខ់ោយពនលឺរពះខេខពញបូណ៌មីមិនចាស ់ ោត្ឲ់្យខយើងមរខមើលនិមិត្ថខពលថ្ងង ខដលមាន
ខៅរបុងរាំណបរ់ទពយមរត្រខម៉(ខររខម៉) គទឺាំខនៀមទាំោបរ់រថ្ពណី ខ ែ្ ះភមូិស្រសុររាស្ដទ 
ទាំនាយខផសងៗ....  របសព់រួោត្ ់ខពលខនាះររស្ដា ទ ាំងឡាយនឹងរតូ្វបានស្រស្ដយបាំភល។ឺ 

ដខូចាះោរចះុចាបប់ដសិននិរបសធ់នជយ័ គមឺាឋ យផ្លឋ ាំឲ្យរនូជយ័ខមើលខរឿងទ ាំងអសរ់បស់
ោត្ ់ទ ាំងរបុងខពលយប ់ និងខពលថ្ងង មាននយ័ថាផគុ ាំពនលឺរពះអាទតិ្យនិងរពះចន័ធឲ្យចលូោប  គផឺគុ ាំ
ខរឿងរបសស់រុយិវងសនិងខស្ដមវងស ខដលជាមាច សព់ជូពងសខដើមរបសជ់ាត្ខិនះ  ខទើបអាច
ស្រស្ដយខបើរខៅរាំណបរ់ទពយដនូតាបាន។  ោរចាបប់ដសិននិរបសធ់នជយ័ ងវីត្ផតិ្ខត្ោត្ប់ាន
ខ ើញនិមិត្ថដរ៏រខសើរខហើយរខ៏ោយ រោ៏ត្ព់ុាំទរុចតិ្ថនវូបញ្ចដ របសេ់ លនួឯង ខទើបមាឋ យធនជយ័
ោត្ប់ានខៅជបួនឹងខហារា ខដើមផឲី្យជយួស្រស្ដយររស្ដា និមិត្ថទ ាំងយបទ់ ាំងថ្ងងខនះ ខររះខហារា
ជាអបរបានសិរានវូវជិាជ ពាររណ៍អាងរ៌ាំបា ាំងទ ាំងខនះ។ ខពលខដលោត្ខ់ៅដលផ់ធះខហារ ពុាំ
បានជបួនឹងខហារជារឋីខឡើយ បានជបួរតឹ្មខហារជាភរយិា  ខហារានីជាររពននខនាះ ធ្លនាថា
នឹងស្រស្ដយររស្ដា សបុិនថនិមិត្ថ របសម់ាឋ យធនជយ័បាន។  ខពលបានស្ដឋ បោ់ររាយ៉រាប៉ពី់សបុិនថ
របសស់្រសថើដដលមរពឹងររោ់ត្ខ់នាះ  ខហារានីជាភរយិារបសខ់ហារបានពិចារណារបុងចតិ្ថខត្
មាប រឯ់ងថា ស្រសថើខនះមានសត្វមរចាបរ់ាំខណើ ត្ខហើយ សត្វខដលមរចាបរ់ាំខណើ ត្ខនះ គជឺាអបរ
មានបុណយបារមី   ខដលបញ្ចដ របសស់ត្វខនះ  អាចមរបាំភលរឺាំចាត្ភ់ាពងងតឹ្ខៅរបុងនគរខនះ
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បាន។    ខពលខនាះចតិ្ថជាអរសុលបានខរើត្ខឡើងចាំខរះខហារានី   ខធវើឲ្យខសចរឋរីចខណន
ា្ និស ពាបាទខរើត្របុងសនាឋ នរបសោ់ត្ ់  ោត្រ់ប៏ានទយបខងវរខរឿងពិត្ឲ្យខៅជាខរឿង

មិនពិត្។ ខររះោត្យ់លថ់ាមិនគរួសត្វខដលមានបុណយខនះ  មរចាបប់ដសិននិរបុងស្រសឋើរត្រលូ
អបរខស្រសចាំោរដខូចាះខឡើយ គរួខត្មរចាបប់ដសិននិរបុងថ្ផធរបសោ់ត្ ់ខររះោត្រ់ជ៏ាអបរខចះដងឹ 
រឋីោត្រ់ជ៏ាអបរខចះដងឹ ខទើបោត្ប់ានខរលរាបខ់ៅមាឋ យធនជយ័ថា «អបរនឹងមានរនូររុស
មួយរនូខនាះធាំខឡើងនឹងរតូ្វខធវើជាេ ញុាំខគ»។ 

រត្ងច់ាំណុចខនះអបរនិពនននិទនធនជយ័ បានរាបខ់យើងជាពជូជយ័ខាងខរោយឲ្យបាន
យលថ់ា សមូផដីត្ខហារានីជាស្រសឋើដចូមាឋ យធនជយ័ខដរ ខហើយមានជាត្ជិាខរែរខដលររសរូត្
ខចញពីទវ រមាស គមឺាត្ភុមូិខនះ រខ៏ៅខត្មានរលមាយាោររ់រវត្ថពិិត្របសអ់បររាជញមាប រ។់  
ចះុទាំរា ាំររវត្ថសិ្ដស្រសថខរែរ(ខេ ែរ) ខដលរនូខរែររាំពងុសិរាខរៀនសរូត្រគបជ់ាំនានខ់នាះ ខហើយភាគ
ខរចើនថ្នអបរសិរាស្រស្ដវរជាវចងររងររវត្ថសិ្ដស្រសថខនះ  សទុ នខត្ជាជនជាត្បិរខទស ខត្ើពរួខគ
អាចោរប់ិទបា ាំងររវត្ថពិិត្របសខ់យើងខដរឬខទ? ខនះគជឺាោរោសស់្ដែ រត្រីបសអ់បររាជញខរែរ
ពីបុរាណ ខដលខោរបាននិពនននិទនចងររង នវូខរឿងរររបខោយខហត្ផុល ខោយខោរ
បានចងបញ្ចា ផងខោរស្រស្ដយខៅររស្ដា ផង ខោយវធិសី្ដស្រសថបាំភន័ថ ហារប់ីដចូជាមាន
មនសុសខរចើនខៅរបុងខរឿង ខបើនិយាយរត្ង ់ៗ  និទនរត្ង ់ៗ  មរត្រទ ាំងខនះពុាំអាចសទិត្មរដល់
សពវថ្ងងបានខឡើយ។  ោរចះុចាបប់ដសិននិរបសប់ុរសមាប រដ់ដលជាអបររាជញមរបាំភលនឺគរ មរ
ជយួខស្រស្ដចស្រសងន់គរខចញពីភាពងងតឹ្ រតូ្វបានជាត្ដិរែរដចូោប្  ោរខ់ៅររវត្ថសិ្ដវតាពិត្ 
រមួទ ាំងបរខទសខគជយួបិទបា ាំងខងមខទៀត្  ខធវើដចូខមឋចរនូខរែរអាចស្ដគ លរ់រវត្ថពិិត្របស់
ដនូតាពជូជយ័បាន?  ខនះជាររស្ដា ោរចះុចាបប់ដសិននិរបសអ់បររាជញធនជយ័ ខដលជា
និមិត្ថរបូរពះបរមខរធសិត្វខោខរសវរ = ធនជយ័ = ជយ័ធន ឬជយ័វធិន = ជយ័វរ មន័ទ៧ី ។ 

II.េាំព ើត្ប្ាជ្ញា ធនជយ័ 
ខត្ើបញ្ចដ ធនជយ័ខរើត្ខឡើងខោយស្ដរខហត្អុវី? 
ខរោយខពលរមុារធនជយ័ខចះរត្ខ់លង  រមុារជយ័ខត្ងខត្ខៅខលងទធី្លល ផធះរបសខ់ោរ

ខសដឌ ី ខររះផធះរបសខ់ោរខសដឌមីានទធី្លល ធាំទោូយ ខដលជាជាំរររបសអ់បរមានរទពយសមផត្ថិ
ខរចើន។  ខៅរបុងខរឿងអបរនិពនននិទនបានពនយលរ់ាបខ់យើងថា ខសដឌនីីដដលជាភរយិា ោត្គ់ឺ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ជាអបរមានជាំនាញចាំណូលចតិ្ថរបុងោរត្ាញសាំពត្ហូ់ល  ខដលសាំពត្ហូ់ល គជឺាមរត្ររបស់
រពះមាតានាគ(រពះនាងនាគ)។  របុងខរឿងដខដលបានបរយិាយរាបខ់យើងថា  ខោរខសដឌនីី
ខនះពុាំធ្លល បហុ់ចនាំចាំណីចាំណុរឬរបសត់្ចិត្ចួណាមួយ  ដលរ់មុារជយ័ខដលមរខលងរបុងទធី្លល
ផធះខនះខឡើយ  ងវីត្ផតិ្ខត្េ លនួជាខសដឌដីដលមាននវូរទពយសមផត្ថខិរចើន។  របុងខពលមួយខនាះ 
ខសដឌនីីោត្រ់ាំពរុត្ាញសាំពត្ហូ់ល  ររ៏បូត្ថ្ដខធវើឲ្យរត្លរ់ជុះខៅដ ី  ខោយោត្េ់ ជលិឱនខរសី 
ោត្រ់ខ៏ររើរមុារជយ័ឲ្យជយួខរសី  រមុារជយ័រស៏រួខៅោត្ថ់ា  ខបើេ ញុាំខរសីរត្លជ់នូខោរយាយ
ខោរយាយឲ្យអវីេ ញុាំ?  ខោរយាយរខ៏ឆលើយត្បថា ចា ាំយាយឲ្យអាំបុរខរចើន។  ខពលរមុារជយ័
ខរសីរត្លឲ់្យខសដឌនីីខហើយ  ខគរខ៏ៅរងច់ា ាំខមើលយាយឲ្យអាំបុរ រមុារជយ័រតូ្វរងច់ា ាំដលខ់ោរ
ខសដឌនីីោត្ឈ់បត់្ាញ ខទើបោត្អ់ាចយរអាំបុរមរឲ្យេ លនួបាន។  ខវោដលខ់សដឌនីីរផ៏្លអ រ
ត្ាញ ខពលខនាះរមុារជយ័រទ៏រយរឈាួលអាំបុរ  ខដលយាយបានសនាថាឲ្យអាំបុរខរចើន
ដលេ់ លនួ  យាយរច៏ាបយ់ររនាថ ាំងខៅខរើបអាំបុរយរមរឲ្យរមុារជយ័  ខពលខនាះរមុារជយ័យាំ
ឡា ាំបា៉ទធ្លរខ់ជើង  រចួរខ៏រលខឡើងថា យាយថាឲ្យអាំបុរេ ញុាំខរចើន ឥឡូវឲ្យេ ្ុាំដត្មួយរនាថ ាំងេ ញុាំមិន
រពមខទ។   របុងឱោសខនាះ ខោរខសដឌរីប៏ានមរដល ់ខហើយរស៏រួខៅភរយិាោត្ថ់ា ខហត្អុវី
បានជាអាជយ័យាំ  ភរយិាររ៏ាបត់ាមដាំខណើ រខរឿងហូរខហដលខ់ោរខសដឌ ី  ខោរខសដឌរី ៏
ខរលខឡើងថា  យាយឯងពុាំដងឹចតិ្ថអាជយ័ខទ  ទរុេ ញុាំឲ្យអាំបុរវវញិខទើបវសេុចតិ្ថ។  ខោរ
ខសដឌរីយ៏រចខងអរមួយមរខរើបអាំបុរោរ ់  រចួខវរឲ្យខពញចខងអរ ខហើយយរមរោរផ់ធឹមនឹង
អាំបុរមួយរនាថ ាំងខដលយាយឲ្យ  ខហើយរស៏រួខៅអាជយ័ថា ខត្ើឯងយរអាំបុររបុងរងាវ លណ់ា
មួយ?  រមុារជយ័ររខឡរខមើលខៅអាំបុររបុងរងាវ លទ់ ាំងពីរ ខ ើញថាអាំបុររបុងចខងអរខរចើនជាង
អាំបុររបុងរនាថ ាំង  ររ៏ាបខ់ោរតាខសដឌថីាេ ញុាំយររបុងចខងអរ។ រមុារជយ័រោ៏រខនសងរចួចារ់
អាំបុររបុងចខងអរោរខ់ៅរបុងងបរ ់  ខពលខនាះរមុារជយ័ភាញ រស់្ដែ រត្ ី រចួនិយាយខត្របុងចតិ្ថមាប រ់
ឯងថា អាតាម អញចាញ់បខញ្ចឆ ត្ខោរខសដឌខីហើយខត្ើ! ោត្ពិ់ចារណារចួសរួេ លនួឯងថា 
ខោរខសដឌជីាអបរមាន ជាមនសុសចាស ់ ខហើយររសតូ្ខចញពីមាត្ភុមូិដដលជាថ្ផធរបសម់ាតា
ខត្មួយជាមួយនឹងអញ  ខហត្អុវីរខ៏ោរខសដឌោីម នចតិ្ថខមតាថ   សមូផដីត្អាតាម អញឋតិ្ខៅរបុង
វយ័រមុារភាពរាំពងុរត្ខ់លង  រខ៏ោរខសដឌខីនះោម នអនខុរោះ ខហើយខរងររវញ័្ច បាំភន័ថខភារ។    
អបរណាជាអបរបខរងៀនោត្ ់ ឲ្យខចះបាំភន័ថនិងខរងររវញ័្ច  ខោយពុាំសមខហត្ផុល នឹងោម នរឋី
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខមតាថ ចាំខរះរមុារយ៉ាងខនះ?  និពនននិទនខោរបានរាបខ់ហត្ផុល ោរចាបប់ដសិននិបញ្ចដ
របសធ់នជយ័ ខរើត្ខចញពីរត្លនឹ់ងអាំបុរ  ខត្ើរត្លនិ់ងអាំបុរមានបងាបន់យ័ររស្ដា អវី? 

១.រជុះរត្លខ់ររើជយ័ឲ្យខរសី ខត្ើខៅរបុងរត្លម់ានអវី? ខៅរបុងរត្លគ់មឺានសរថ្សសរូត្ 
ខដលសរថ្សសរូត្គជឺានិមិត្ថរបូរបសដ់ងាូវនាង  ជាបខ់ៅរបុងសាំបុរ ខគយរខៅខស្ដង ររបុងទរឹ
ខៅឋ  រចួហូត្សរថ្សពណ៌មាសខចញពីសាំបុរដងាូវនាង ខដលជានិមិត្ថរបូរពះនាងទពិវសិតាចន័ធ 
ខដលជាអបរត្ាញសាំពត្ស់រូត្ខនះមុនខគ ខរោយខពលខដលរពះនាង រតូ្វទទលួខទសខៅរបុង
ឋានមនសុសខោរ  ខោយខហត្ោុត្ប់ានលចួខបះផ្លា តាលឹមខសង។  ខពលខដលរពះនាងទពិវ
សិតាចន័ធបានលចួខបះផ្លា តាលឹមខសងខហើយ  ោត្រ់តូ្វអសប់ុណយជាខទពធតីា  មិនអាចឲ្យ
ោត្ខ់ហាះរត្ឡបខ់ៅខទវខោរវញិបាន ជាមួយនឹងខទពធតីាបងៗ។  ដខូចាះរពះនាងរតូ្វខធវើជា
ភរយិារបសត់ាលឹមខសង  ខដលតាលឹមខសងោត្ជ់ារនូបាំណុល(អបរជាំររប់ាំណុល) របស់
ខសដឌខីៅរបុងខដន ខដលោត្រ់សខ់ៅ រពះនាងទពិវសិតាចន័ធបានបខងាើត្មុេរបរត្ាញសាំពត្់
ហូលខនះខឡើង  ខដើមផខីោះបាំណុលខសដឌ។ី  ចាំណងខសាហ៍រពះនាងទពិវខសោចន័ធ និងតាលឹម
ខសង ោត្ប់ានបខងាើត្ខៅបុរត្មាប រ ់ មាននាមថាពិសណុោ ខដលបុរត្ខនះខរោយមរបានោល យ
ជាមាច សស់ាំណងស់្ដទ បត្យរមមអងគរ របុងរជ ជោលរពះខរត្មុាោ(ខមើលររវត្ថរិពះពិសណុោ ឬររវត្ថិ
ោររស្ដងអងគវត្ថ)។ ដខូចាះសរថ្សសរូត្(សាំពត្ហូ់ល ផ្លមួង....) គជឺានិមិត្ថរបូរពះនាងទពិវសិតា
ចន័ធ ខដលជាខទពធតីាមរពីខទវខោរ  ខោយខហត្ខុស្ដយនវូបាបរមម ខដលោត្ប់ានស្ដង
ទរុខហើយ។  យ៉ាងណាមិញរពះនាងនាគ ខដលជាមាច សថ់្នសរថ្សសរូត្  ខររះខហត្ខុត្
ររោនម់ាាំរបុងឧបាទនរខនថរា ាំ  ខធវើឲ្យដងាូវនាងសែគ័ចតិ្ថជាបរ់បុងសាំបុរ  រចួរមម(អាំខពើ) ខរៀបចាំ 
រតូ្វឲ្យខគយរខៅខស្ដង ររបុងទរឹខៅឋ (និមិត្ថរបូអបាយភមូិ)។ ខទើបខគហូត្សរថ្សមាសខចញពី
សាំបុរ  មរត្ាញជាសាំពត្ហូ់ល ខពលខដលត្ាញអបរត្ាញសរូត្រតូ្វឲ្យទរឹបាយ ខដលរតា ាំ
ទរុយរមរសិត្ ខបើមិនឲ្យទរឹបាយគតឺ្ាញពុាំខរើត្ខឡើយ ទរឹបាយជានិមិត្ថរបូរពះខមដខដល 
គមឺាននយ័ថាសរថ្សសរូត្ជានិមិត្ថរបូរពះខម រឯីទរឹបាយរជ៏ានិមិត្ថរបូរពះខមដចូោប ។ ខោម
រាចរ់រឡាខដលខគត្ាញមានរបូដចូស្រសោនាគ ឬពស ់ ខដលជានិមិត្ថរបូរពះនាងនាគ ទរុ
សរមាបឲ់្យរនូខរែរសមយ័ខាងខរោយខសលៀរដណឋ ប ់  ខដើមផពិីចារណាពីសរថ្សសរូត្ខនះ។  
សរថ្សអាំខបាះខនះ មានខ ែ្ ះថាសរូត្ខត្ខបរជាខភលច ខររះររយសរូត្គោឺរទខនធញឲ្យចា ាំ 
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ឥឡូវខនះសរូត្ខៅសលដ់ត្ខ ែ្ ះ ខត្ខរឿងរាវ៉របសស់រថ្សសរូត្ បានរតូ្វោត្ផ់្លឋ ច(់ខោះោច់
ផ្លឋ ចខ់ ែ្ ះទខនលខមគងគ ឬរងុ) ខរឿងខដើមរបសេ់ លនួ។  រនូខរែរមានភព័វសាំណាងណាស ់  រនូ
ររុសខបើខធវើរនូនាគបានខោរសរ ់ រចួខសលៀរដណឋ បស់ាំពត្ហូ់លស្រសោនាគ រឯីរនូស្រសើខពល
ខដលខរៀបោរតាមររថ្ពណីបានខធវើជានិមិត្ថរបូរពះនាងនាគ រខ៏សលៀរដណឋ បស់ាំពត្ន់ាគដចូ
ោប  សាំពត្ហូ់ល ឬនាគជាសាំពត្ដ់ដលខរើត្ខចញពីខរឿងរពះនាងទពិវសិតាចន័ធ រពះនាងគជឺា
ខទពធតីា  រនូរពះឥន្ទ្នាធ ធរិាជ  ដខូចាះរនូនាគអបរខសលៀរសាំពត្ហូ់ល   គជឺាពជូពងសខទវតា ឬ
ផ្លា យ។ 

២.អាំបុរជានិមិត្ថរបូអវីខៅរបុងបណាឋ ាំររស្ដា ធនជយ័? 
េ ញុាំបាទបានបរស្រស្ដយរចួខហើយ ខៅរបុងបណាឋ ាំរពះខម៉មហានគរភាគ១ ពីខរឿងរពះខម

ខដលជារោបប់ាយ ខររះចាស់ៗ ខោរបានហាមថា ហូបបាយរុាំឲ្យរាំពបុរតូ្វដងឹគណុរពះខម
ខររះរពះខមខដលជារោបប់ាយខនះ  បានចញិ្ច ឹ មមនសុសឲ្យរសម់ួយនគរ ខត្ើរពះខមជាអវី? ជា
រោបប់ាយឬ?  បាយខរើត្ខចញពីោរយរអងារខៅោ ាំខស្ដង រឲ្យឆអិន ចាំដណរអងារខរើត្ខចញពី
ស្រសូវ  រឯីស្រសូវខរើត្ខចញពីសនធូងសាំណាប  សនធូងសាំណាបខនះគអឺបរខស្រសោត្យ់រខៅខោត្
សធូងខៅរបុងដដីស្រស  ខដលដដីស្រសខនះគជឺាខររដាំដណលរបសខ់មឬខម៉(មាត្ភុមូិ)។  ដខូចាះរពះខម
ពិត្រារដ គជឺាមាច សខ់ររដាំដណលទរឹដថី្រពរពឹរា ររថ្ពណី វរផធម ៌ ទាំខនៀមទាំោប ់
ស្ដសនា.....  ខដលខយើងជារនូខរែរ  អបរទទលួនវូមរត្ររតូ្វខឈវងយលឲ់្យបានដលទ់ជីាំខៅ
របសរ់រយរពះខម ខត្ើរពះខមខដលខយើងរតូ្វដងឹគណុខនាះ គជឺារោបប់ាយឬ? 

ោលខៅជារោបប់ាយ រាំពបុស្ដឋ យនឹរខ ើញដលខ់ ែ្ ះរពះខម ខពលោល យេ លនួជា
អាំបុរ នាំដប៉នចរុ....  រាំពបុខលងស្ដឋ យ  ខត្ើខោយស្ដរខហត្អុវី?  អាំបុរខគរតូ្វយរស្រសូវខៅ
លីងខៅខលើអាំដបងខៅឋ  ឲ្យខស្រសរឲ្យផធុះជាោជ  ខទើបយរខៅោររ់បុងត្ាលរ់ចួបុរ  ខពលបុរ
រតូ្វស្រសូវខដលលីងខៅឋ ខនាះ  ស្រសូវខស្រសរសខមលងងងួចងងូរ គរួឲ្យស្រសខណាះ  ខោយរតូ្វទាំងនអ់ខរង
បុរឲ្យសាំដប៉ត្ បាត្រ់បូខរៀងរពះខម។  ោលេ លនួខៅជារោបប់ាយ រនូររុសស្រសើបរខិភាគរជុះ នឹរ
ស្ដឋ យដលរ់ោបប់ាយនិមិត្ថរបូរពះខម  ខពលោល យេ លនួជាអាំបុរ ខទះបីបុររចួខាច យរាំពបុ ឬអុាំ
រាំពបុខលងមានឮររយនឹរស្ដឋ យថា រពះខមចញិ្ច ឹ មមនសុសមួយនគរខទៀត្ខឡើយ។ 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

សរូត្និងអាំបុរជាខហត្ខុផឋើមខធវើឲ្យរាជាញ ធនជយ័ខរើត្ខឡើង  ខចះពិចារណាររខហត្ុ
ផលរបសរ់មម  តា ាំងពីខៅជារមុារភាព  ទមីួយគធឺនជយ័បានខ ើញទរុខខវទនា  រពះខមខដល
ជានិមិត្ថរបូរពះមាតាមហានគរ  ខោរទទលួរងទរុខរបុងអបាយ  ខដលនិមិត្ថសញ្ចដ យលស់ងូ 
គបឺាននិមិត្ថខ ើញខពលថ្ងង។  ទពីីរខោរឆងលថ់ា ខោរខសដឌខីរើត្ខចញពីមាត្ភុមូិខនះ  
ខោរមាន្មជរ័ពជូពងសជាត្រិាំខណើ ត្ជាខរែរ  ចាំខរនីវយ័ធាំធ្លត្ខ់ោយអាំណាចរោបប់ាយ 
គរឺពះខម ខហត្អុវីររ៏នូខរែងខរែរមាប រ ់ ខដលខៅរត្ខ់លងដខីស្ដះ  ោត្ោ់ម នចតិ្ថអាណិត្ខមតាថ
អនខុរោះដលខ់រែង ខហើយខបរជាខរងររវញ័្ច ខបារបខញ្ចឆ ត្ មរខលើរបូរមុារខោយោម នរឋី
ខមតាថ ខស្ដះ(ររស្ដា គាំនិត្ខនះ និពនននិទនខោរឲ្យខយើងយរមរខមើល ខសដឌរីគបជ់ាំនានស់ងគម 
ខដលទខងវើរបសព់រួខគមិនរតូ្វទាំនង)។  រាជាញ ជយ័រតូ្វខរើត្ខឡើងខហើយ  រមុារជយ័រតូ្វខសវងររ
មាច សខ់មគាំនិត្ ខដលបខរងៀនឲ្យរនូខរែរខចះខរងររវញ័្ច ោប  ខោភលនខ់ោយេ វះោរសខនាថ ស
ខមតាថ  ររណុា.... ខររះពជូខរែរជាពជូរពហែ ខដលមានរាស្ដទមុេរពហែជាភស័ឋុតាង ខត្ើគណុ
ធមេ៌ លមឹរពលឹងរបសរ់ពហែរស្ដត្ប់ាត្ខ់ៅណាអសខ់ហើយ?  ខោរឪពរុេ ញុាំោត្ធ់្លល បប់ាន
និយាយខលងធមមតារាបេ់ ញុាំថា បងរអូនស្ដចញ់ាត្ដិរែរពីខដើម  មានគណុធមគ៌ចឺតិ្ ថលអណាស ់ 
ខពលខៅខលងផធះញាត្មិិត្ថបងរអូន អបរខដលខៅខលងខនាះ ខត្ងមានរបសរ់បរជាជាំននូភាជ ប់
ថ្ដ  ខោយដរឹនឹងរខទះខោឬររបី  ខហើយជាំននូទ ាំងខនាះមាន   ផលិត្ផលខដលអបរខៅខលង
ខនាះ បងាបខងាើត្ផលបាន។  ខរោយមរគណុធមច៌ាបខ់ផឋើមធ្លល រច់ះុ ជាំននូខដលយរខៅខផញើរបង
រអូនញាត្មិិត្ថខដលរតូ្វខៅខលង  ខៅសលរ់តឹ្មមួយអខរមរ  គណុធមោ៌នដ់ត្ធ្លល រច់ះុខទៀត្ 
ជាំននូខដលយរខៅខផញើរខៅសលរ់តឹ្មមួយពនុ(រររ់ណាឋ លអខរមរ)  ខសចរឋលីអោនដ់ត្ធ្លល រ់
ចះុ ជាំននូខដលយរខៅខផញើរស្ដចញ់ាត្ ិខៅសលរ់តឹ្មមួយយរួ ចងុបញ្ច បខ់ៅខលងផធះញាត្បិង
រអូនគខឺៅថ្ដទខទ ខៅដលស់ុាំអាហារទទលួទនរ ាំខោះោរខស្រសរឃ្លល នមួយរោ  ដលខ់ពលរត្
ឡបម់រផធះសុាំខស្ដហុ៊យមរវញិខងមខទៀត្ផង។  ពីមុនរត្រលូខរែរអបរខស្រសចាំោរមានចតិ្ថលអ
ណាស ់ោ ាំដះុរបសអ់វីបាន ខត្ងខចរជនូញាត្មិិត្ថជិត្ខាងបរខិភាគ  ខៅសលពី់បរខិភាគខទើប
យរខៅលរខ់ៅរបុងទផីារ  សមយ័ខាងខរោយគពឺុាំដខូចាះខឡើយ ចតិ្ថរររបខោយរពហែវហិារ
ខនះរតូ្វបាត្ប់ងប់នថិចមឋងៗ សមូផដីត្បងរអូនស្ដចញ់ាត្ ិ ររ៏តូ្វលរដ់រូខដរ  ខនះជាទាំនាយ
ររស្ដា របសអ់បររាជញធនជយ័ ខោរបានទសសនទ៍យរាប ់  ស្ដរជាត្លិអរបសព់ជូរពហែ ពជូ
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ផ្លា យ ពជូអចឆរយិ....  រតូ្វវនិាសបាត្ប់ងគ់ណុធមប៌នថិចមឋងៗ(រទឹសឋីពរួខរែរររហមបានខរល
ទរុថា  សរអ់បរណារាលអបរហាឹ ង)។ 

ខហត្ខុត្ខសចរឋខីោភលនេ់សុទាំនង  ខោរខសដឌនិីងភរយិាពុាំបានដងឹពីអាងរ៌ាំបា ាំង
សរូត្និងអាំបុរ  ជានិមិត្ថរបូតាងឲ្យរពះខមរពះខម៉  ខធវើឲ្យខោរមានចតិ្ថខរងររវញ័្ច បាំភន័ថ សមូផ ី
ខត្រនូខរែងខរែរ ខដលជាទាំរាំងសាងឬសសរីបសជ់ាត្ ិ  រខ៏ោរពុាំមានរឋខីមតាថ ។  និពនននិទន
បានរាបខ់យើងឲ្យខមើលខៅររស្ដា ខនះ  ខទះបីជាេាំខោភលនយ៉់ាងណា  រទពយសមផត្ថរិបស់
ខសដឌទីបីាំផតុ្រតូ្វខភលើងដតុ្បាំផ្លល ញអស ់  ខត្ើខោយខហត្អុវី?  មនសុសសត្វរបុងខោរ  អបរររ 
មាន លងង ់ខចះ បុរស ស្រសឋើ មានយស ឥត្យស រគហសទ បពវជិត្ .....  សទុ នខត្រតូ្វខឆះខោយខភលើង 
ជរា ពាធ ិ និងមរណៈ សមូផដីត្ខសឋចចររពត្ថរិតាធរិាជ ខដលមានមហាសមុរទទ ាំងបួនជារពំ
ររទល ់ ររ៏តូ្វខឆះខោយខភលើងគជឺរា ពាធ ិមរណៈដចូោប   ខររះសពវសត្វរបុងខោរពុាំអាចយរ
រទពយសមផត្ថនិិងរបូរាងោយអវីបានពីរបុងខោរខនះខឡើយ  ខនះជាររស្ដា បណាឋ ាំរបសធ់នជយ័ 
ខដលខោរជាពជូពងសនាគ។ 

របុងវគគខដលធនជយ័មរខៅបខរមើខោរខសដឌ ី  និពនននិទនបានពនយលរ់ាបខ់យើងឲ្យ
ររយត័្បរបុងោរខររើររយសមឋី  ខបើពុាំខនាះខទខយើងនឹងរតូ្វេរចតិ្ថ  របុងររយខររើរបសេ់ លនួឯងជា
ពុាំខាន។  ចាំខរះមនសុសខដលខយើងបានខររើខហើយ  ខបើខយើងនិយាយររយមិនអសន់យ័
ខសចរឋ ី ខគនឹងយរររយខយើងមរផ្លច ញ់ខយើងវញិ  ដចូខៅរបុងខរឿងធនជយ័ របុងវគគខៅបខរមើ
ខោរខសដឌ។ី  ឧទហរណ៍ដចូជាខោរខសដឌខររើឲ្យចា ាំចាំោរ  ខមើលខោ ឲ្យរត្ត់ាមខសះ ឲ្យខរសី
របសដ់ដលរជុះ ឲ្យនិយាយត្ចិៗ....  ខោយោរខររើភាស្ដពុាំអសន់យ័ ខោយមានោរររមាង
មារង់ាយ ខោយសាំអាងថាខរែង ឬជាអបរបខរមើ ផលអារររនឹ់ងត្បមរអបរខររើវញិ។  ខហត្ុ
អវីបានជាធនជយ័សុាំយរខមខោខធវើជាររពនន?  ខោគជឺានិមិត្ថរបូឲ្យផ្លា យមយួដងួ របុងដាំខណើ រ
សរុយិគត្ ិគដឺេឧសភា(ផ្លា យរបូខោ) របុងដាំខណើ រចន័ធគត្ ិគដឺេផលគុន(មាន៣០ថ្ងងខចរជាឫរស
ពីរ គឫឺរសបុពវផលគុនខោខ ែ្ ល ឫរសឧត្ថរផលគុនីខោញី) ខដលោត្ស់ុាំយរខមខោខធវើជាររពនន 
និពនននិទនចងរ់ាបឲ់្យខយើងបានដងឹថា ខមខោបខងាើត្រនូខោ និងបាំខៅខោះខងររារនូ 
មាង៉ខទៀត្ខោគជឺានិមិត្ថរបូថ្នខសចរឋពីាយាម(ខមើលរសិរររហែរាំពងុខធវើដស្រស)។  និពនន
និទនចងរ់ាបឲ់្យខយើងបានដងឹថា  ពជូខរែរគជឺាពជូខទវតា ឬផ្លា យ   ខដលមាននិមិត្ថរបូ
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ខោបានបងាា ញជាខលើរទមីួយ ខហើយរបូខោដខដលខនះ  ខយើងមានខរឿងដជ៏រូចត្ដ់ដលបាន
រនលងខៅខហើយ គខឺរឿងរពះខោរពះខរវ  ខដលរពះខោរតូ្វបានបរខទស ល្ នរនរលនដ់ខណឋើ ម 
យរខៅខធវើជារមមសិទ នរបសខ់គ។  ខហត្អុវីខពលខភលើងខឆះផធះ  ខោរខសដឌខីររើឲ្យធនជយ័ជញ្ជូ ន
របសស់្រស្ដលៗ ខដលមានត្ថ្មលខចញពីខភលើង ធនជយ័ខបរជាយរសាំបុរមាន?់  ខហត្អុវីខោរ
ខសដឌខីររើឲ្យធនជយ័ររខមអបរបខងាើត្ខភលើង ធនជយ័ខបរជាខៅចងយរចន្ទ្ងាា នខៅវញិ? 

រ.និពនននិទនដនូតា  ោត្ប់ានរាបឲ់្យខយើងខមើលនិមិត្ថខពលយបនិ់ងខពលថ្ងង(យល់
សរឋិ យលស់ងូ)  ខពលថ្ងងគសឺាំបុរមាន ់ ខត្ើរបុងសាំបុរមានម់ានអវី?  គមឺានពងមាននិ់ងរនូ
មាន ់ខបើធនជយ័មិនឱបសាំបុរមានខ់ចញខទ  ពងមាននិ់ងរនូមានរ់តូ្វខឆះស្ដល បរ់បុងខភលើង។  ខបើ
ខយើងខមើលនិមិត្ថខពលយប(់យលស់រឋិ) ខយើងនឹងខ ើញផ្លា យមួយររញុាំ ខដលមានខ ែ្ ះថា
ផ្លា យរនូមាន ់ផ្លា យរនូមានខ់នះ  មានខ ែ្ ះមួយខទៀត្ គរឺត្ឋោិ ឬរត្ឋរិ ខដលរត្ឋរិខនះ  គឺ
ជាខ ែ្ ះរបសដ់េមួយ របុងដាំខណើ រខោចររបសច់ន័ធគត្។ិ  ខត្ើខមផ្លា យរនូមានខ់ៅឯណា? ខៅ
ខេត្ថរាំពងធ់ាំមានរាស្ដទបុរាណមួយមានខ ែ្ ះថា រាស្ដទគរុរោ គរុរោគជឺាគរុោរ ់ុាំ
សត្វមាន ់ សភាវរបសស់ត្វមាន ់ខមខត្ងចញិ្ច ឹ ម ុាំរគងខងររារនូ សមូផដីត្េ លនួរតូ្វ ុាំជាបខ់ៅ
របុងអរងុត្  ខមមានខ់ៅខត្ររុរៗខៅរនូឲ្យមរជុាំ។ ដខូចាះធនជយ័ពុាំដមនោត្ម់ិនដងឹ  នវូរត្ន
វត្ទុខដលមានត្ថ្មលរបសខ់ោរខសដឌខីនាះខឡើយ  រប៏៉ុខនឋខបើជីវតិ្រនូមាន ់ និមិត្ថរបូរនូខរែរ
ជាំនានខ់រោយរតូ្វស្ដល បរ់បុងខភលើង  ខត្ើរទពយសមផត្ថមិានត្ថ្មលអវីចាំខរះអបរស្ដល ប?់  ខហត្ខុនះោត្់
រតូ្វឱបសាំបុរមាន ់ ខដើមផដីងររាជីវតិ្រនូមាន ់ខដលជានិមិត្ថរបូពជូផ្លា យ  ឲ្យបានគងវ់ងសសិន  
មានជីវតិ្ខទើបមានមរត្ររទពយ    ខនះជាបណាឋ ាំររស្ដា    ខដលោត្រ់តូ្វឱបសាំបុរមានខ់ចញពី
ខភលើង។  ខមមានរ់តូ្វជាប ់ុាំរបុងគរុ ខៅខេត្ថរាំពងធ់ាំ(គរុរោ) ដខូចាះតាមានជ់ាខ ែ្ ះរាស្ដទ
មួយខៅរបុងជរួភបាំដងខររ ោត្រ់តូ្វខររពជូមាន ់ ខដលជាពជូផ្លា យ ពជូខទវតា ពជូរពហែ  ពជូ
អចឆរា....  យរខៅោរខ់លើរាំពលូភបាំរពះវហិារធមវ៌ញិ។ 

េ.ខពលខដលខោរខសដឌឲី្យររខមនា ាំខភលើង ខធវើឲ្យខឆះរទពយសមផត្ថោិត្ ់ ធនជយ័ខបរជា
ខៅចងចន្ទ្ងាា នអសូយរមរបងាា ញខោរខសដឌ ី រចួខរលថាខនះជាខមនា ាំខភលើង ខត្ើនិពនននិទន
ចងឲ់្យខយើងខមើលខ ើញពីខរឿងអវី?  ររយចន្ទ្ងាា ននិងសន្ទ្ងាា នថ គមឺានអត្ទនយ័ស្រសខដៀងោប  



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 15 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ចន្ទ្ងាា នខរើត្ពីខភលើងធមមជាត្ ិ  ចាំដណរឯសន្ទ្ងាា នឋខរើត្ខោយខភលើងរមម  ខររះវជាខមខភលើងដចូ
ោប ។ 

១.មហាសន្ទ្ងាា នឋ គជឺាោរផ្លល សរ់ឋូរឆ្ប ាំចាសរ់ចួចលូឆ្ប ាំងមី  មហាសន្ទ្ងាា នឋខនះមានខរឿង
ទរទ់ងនឹងសិរ(ីស្រសើ)បីររោរ  ខដលរបិលមហារពហែ យរររស្ដា សិរទី ាំងបីខនះ មរខចាទឲ្យ
ធមមបាលរមុារខោះររស្ដា របសេ់ លនួ ខហើយោរេ់សនាភាប លោ់ប ថា  អបរណាចាញ់អបរខនាះ
រតូ្វខត្ោត្រ់ាល។  ខោយខសចរឋអីាំនតួ្មានៈរងឹត្អងឹ ខធវើឲ្យរបិលមហារពហែបាត្េ់ លនួខៅ
សលដ់ត្សិរស្ដ(រាល) របុងមួយឆ្ប ាំខទើបខទពធតីាទ ាំងរា ាំពីរជារនូ សន្ទ្ងាា នឋវលិចាំខ ែ្ ះរបស់
រនូណា(ខ ែ្ ះថ្ងងរបុងមួយសាឋ ហ៍)        រនូខនាះរតូ្វខៅខហរហមខងររាខម៉ឪ។      សិរស្ដ
របិលមហារពហែខនះ  ខបើយរខៅទរុខៅខលើអាោសរតូ្វរា ាំងខភលៀង  ខបើយរខៅទរុខលើដផនដ ី 
ខផនដនឹីងខររះខបរររខហង ខបើយរខៅទរុរបុងមហាសមុរទ ទរឹសមុរទនឹងរងី ខររះខហត្ខុត្
ខភលើងបាបរមមគរឺខៅឋ   ខទើបខទពធតីាទ ាំងរា ាំពីរ យរខៅោរទ់រុរបុងរងូគហុារភបាំរពះសខុមរ។ុ  
របុងមួយឆ្ប ាំរនូខរែរររុសស្រសើ    នឹរខ ើញពរួោត្(់ខម៉ឪ)បានរតឹ្មខត្បីថ្ងង    គថឺ្ងងសន្ទ្ងាា នឋ   ថ្ងង
វរៈវនបត័្ និងថ្ងងខឡើងសរ័ ផតុ្ខត្បីថ្ងងខនះខៅ រនូខរែរររុសស្រសើ ខភលចខលងនឹរខ ើញដលរ់បិ
លមហារពហែ ខដលមានខត្រាលបាត្េ់ លនួ មិនថារបិលមហារពហែរបុងខរឿងមហាសន្ទ្ងាា នឋ ឬ
ររ៏បិលមហារពហែខៅខលើរាស្ដទបុរាណ(រាស្ដទមុេរពហែ)។  មហាសន្ទ្ងាា នឋខរើត្ខចញពី
ខរឿងស្រសើបីររោរ(សិរបីីររោរ)  ខរឿងសិរខីពលរពឹរខៅខលើមុេ យរទរឹលបុមុេ សិរថី្ងងរត្ង ់
ខៅខលើរទូង យរទរឹោងរទូង  សិរថី្ងងោង ចខៅខលើខជើង យរទរឹោងខជើង ទរឹនិមិត្ថរបូស្រសើគឺ
ខម៉  យរខៅោងបខងាើត្សិរ ី គខឺរឿងរបសស់្រសើដដលជានិមិត្ថរបូខម៉ដខដល។ 

២.ទរទ់ងនឹងខមខភលើងទ២ី ធនជយ័បានខៅចងចន្ទ្ងាា ន ខដលជាខមខភលើងខរើត្ខចញពី
ធមមជាត្ ិគអឺសុ ធយូង ចន្ទ្ងាា នខនះខបើមិនបានររយត័្ប ោរខ់ៅរបុងផធះខឆះផធះ ោររ់បុងខរាងខឆះ
ខរាង ដចូខនះដនូតាខយើងខោររតូ្វខធវើគរុខដើមផោីរច់ន្ទ្ងាា នរុាំឲ្យខដើរ គគឺរុចន្ទ្ងាា ន។  ខបើខយើង
មិនខវរខញរររយ  គពឺុាំបានខ ើញនិមិត្ថសញ្ចដ ដនូតាឲ្យខមើលរបុងខពលថ្ងងខឡើយ(យលស់ងូ) 
ខពលខដលយលរ់រស្ដា របសព់រួោត្ ់ ខទើបខយើងដងឹថាដនូតាខយើង គជឺាអបររាជញ ជាពជូនាគ
(អបរររខសើរ) ពជូអចឆរយិ ពជូរពហែ ពជូរា ាំ ពជូខទវតា ឬផ្លា យ។  ខយើងពុាំបានចាបភ់លរឹនឹរគតិ្
ពិចារណា  ខរឿងនិពនននិទនទ ាំងឡាយ  ខដលបានខរលបនឋោប ោរទ់រុរបុងមនសុសខនាះ 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

សទុ នខត្មានអាងរ៌រស្ដា គាំនិត្ដខ៏រៅយ៉ាងខនះ។  ខទះបីខយើងជាអបរជាំនានខ់រោយ  េតិ្េាំររខម
ររមូលយរមរចងររងពនយល ់  ចាររិទរុរបុងរោ ាំង សលឹររតឹ្ ខសៀវខៅ រព៏ុាំបានរគបរ់ោន ់
ខពញខលញរបុងស្ដចខ់រឿងខដរ ខររះអបរខដលខរលនិទនបនថ រខមងមានោរខភលចភាល ាំងរបុង
ស្ដចខ់រឿងេ លះជាពុាំខាន ពុាំដចូជាោរចងចាាំរបសរ់ពះអរហនថទ ាំងឡាយ ខដលខោរបាន
សខរមចខៅវជិាជ បីនិងអភញិ្ចដ រា ាំមួយ  ខោរបានខផធៀងផ្លធ ត្ន់វូរពះធម ៌ ខដលរពះសមាម សមទុទ ន
សខមឋងខហើយ ចងររងជារពះថ្រត្បីដរ ខរោយខពលខដលរពះសមាម សមទុទ នបរនិិរវ ន។ 

ខរឿងសរូត្និងអាំបុរជាខហត្បុខងាើត្ឲ្យរាជាញ ធនជយ័  ខចះគតិ្ពិចារណាតាាំងពីេ លនួខៅ
ជារមុារ  របុងជីវតិ្រសខ់ៅជាមួយនឹងខោរខសដឌ ី  គបឺញ្ច បវ់គគខនះខោយរតូ្វខភលើងដតុ្បាំផ្លល ញ
រទពយសមផត្ថរិបសខ់សដឌ ី ចងុបញ្ច បខ់ភលើងគជឺរា ពាធនិិងមរណ ររ៏តូ្វដតុ្របូោត្ឲ់្យខៅជាគាំនរ 
ខផះផង ់ ដចូជារទពយសមផត្ថរិបសព់រួោត្ដ់ដរ។  ខហើយខភលើងខនះខទៀត្ខស្ដត្ អបររាជញខយើង
ខោរឲ្យខមើលខភលើងខដលទប  គខឺភលើងខដលខរើត្ខចញពីចន្ទ្ងាា ន វដតុ្រតឹ្មខត្ផធះបុគគល ខដល
ជារគួស្ដរមួយដចូជារគួស្ដរខោរខសដឌរី បុងខរឿង រឯីខភលើងរមមគមឺហាសន្ទ្ងាា នឋបីថ្ងង គដឺតុ្នគរ
ទ ាំងមូល ខោយអាំណាចខភលើងបាបរមមចាស ់ របសរ់បិលមហារពហែ  ខដលសលខ់ៅនិមិត្ថ
សញ្ចដ របិលមហារពហែ គរឺាស្ដទមុេរពហែទ ាំងអស ់ខដលសទិត្ខៅខលើទរឹដមីាត្ភុមូិខនះ ជា
ស្ដា រពះហសទរបសរ់ពះបាទជយ័វរ មន័ទរីា ាំពីរ។  រពហែងមមានខត្រាល របិលមហារពហែមាន
ខត្រាល នាគខរែរមានខត្រាល រតូ្វសត្វមារ(យរស)ខលប មាតាមហានគរមានខត្រាល រតូ្វ
ទលូខយានីេ លនួឯង គនិឺមិត្ថរបូមាត្ភុមូិខនះ  ដនូតារាបឲ់្យខយើងសវះខសវងខោះររស្ដា ោត្រ់រត្ួ
េ លនួ។  រាលរបិលមហារពហែ យរខៅទរុខលើអាោសរា ាំងខភលៀង យរខៅទរុខលើដផនដីៗ ខររះ
ររខហង យរខៅទរុរបុងសមុរទរងីទរឹមហាសមុរទ  ដចូខនះមានខត្យរខៅោរ ់ុាំទរុរបុងរងូ
ងមខរវ ខដលមានទរឹហូរខចញតាមមាត្រ់បូចមាល រ ់ខៅរបុងរងូភបាំរពះសខុមរ ុ  ររស្ដា សន្ទ្ងាា នឋ និង
ចន្ទ្ងាា នខនះ ដនូតាឲ្យខមើលនិមិត្ថខពលយបនិ់ងខពលថ្ងង  សរមាបស់្រស្ដយខៅររស្ដា អាងរ៌ាំបា ាំង
មរត្ររទពយរបសដ់នូតា ខដើមផខីមើលឲ្យខ ើញខៅវបិាររមមចាស ់ ខដលពរួោត្ប់ានរររពឹត្ថិ
ស្ដងទរុមរ បខងាើត្បានជាខភលើងចន្ទ្ងាា នផង និងខភលើងខៅរបុងមហាសន្ទ្ងាា នឋផង។ 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

III.ធនជយ័ចលូដលរ់ាជវាំងដដលជ្ញេាលប្រហ្ម 
ខពលខដលខោរខសដឌរីគបរ់គងធនជយ័ខលងបាន ខោរខសដឌរីយ៏ររមុារជយ័ខៅ

ថាវ យឲ្យខៅខធវើជាេ ញុាំបខរមើខសឋចមឋង ខោយទលូរាបខ់សឋចថាខរែងខនះមានរាជាញ  ពុាំអាចចាប់
ខទសរាំហុសបាន។  ខពលខនាះខសឋចរម៏ានគាំនិត្ចងផ់្លច ញ់រាជាញ របសខ់រែងខនះ ខដើមផចីាប់
ខទស ខោយពុាំបានគតិ្ពិចារណា ខបើខរែងខនះមានរាជាញ យ៉ាងខនះ អាតាម អញគរួខត្បណឋុ ះ
បណាឋ លខរែងខនះ ឲ្យបានខរៀនសរូត្ខដើមផជីយួដលរ់ាជរចិចខៅថ្ងងខរោយ របុងោរដរឹនា ាំនគរឲ្យ
បានរងុខរឿង ខររះដនូតាខយើងរបុងសមយ័ភបាំជីសរូ ខោរបានខរលសភុាសិត្ជារាំណាពយទរុ
ថា៖ 

- ខសឋចខមល នាមុឺនខមល ដចូពសធ់្លងរតាវខពនខៅមាត្ជ់ខណឋើ រ 
- ខសឋចរាជញនាមុឺនមហិទន យរសដចូពសព់រល រខ់ពនខៅមាត្ជ់ខណឋើ រ 
- ខសឋចរាជញនាមុឺនរាជញដចូពសន់ាគរាជរាំដរវមខនារាចលូនគរ 

ខោយោរខភលចស្ដែ រត្ ីខររះខជឿររយញុះញុងរបសខ់សដឌ ីខធវើឲ្យខសឋចពុាំឲ្យរមុារជយ័ខៅ
សិរាបណឋុ ះបណាឋ លចាំខណះវជិាជ ខឡើយ គមឺានចតិ្ថខសវងររខទសរមុារជយ័ខត្មាង៉ ខទះបី
ជាដងឹថារមុារខនះមានរាជាញ រខ៏ោយ។ 

រ.ោរផ្លច ញ់រមុារជយ័ជាខលើទមីួយ គឲឺ្យអាមាត្យខៅយររផួនរហុរ ខទះបីរមុារជយ័
បានរហុរខៅខហើយ រខ៏ៅខត្ចាញ់បខញ្ចឆ ត្រមុារជយ័ដខដល ខភលើងរាំហឹងថ្នោរបរាជយ័
ខនះ ខធវើឲ្យខសឋចខដលជារពហែរបសរ់រជារាស្រសឋ រតូ្វបាត្ប់ងខ់ៅវហិារធមពិ៌ត្របសេ់ លនួ ចាប់
ខផឋើមចងគាំនុាំរមុារជយ័ជារនូអបរខស្រស  ខដលរតូ្វជារនូខៅររជារាស្រសថេ លនួ ខភលចពិចារណារបុង
នាមេ លនួជាអបរដរឹនា ាំដងររា គជឺារពហែរបសរ់ាស្រសថ។ 

េ.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ជាខលើទពីីរ  គខឺររើធនជយ័ឲ្យចះុខៅរបុងទរឹជាមួយមីនាំមីនាង ខដល
ជាស្រសើសាាំ ខពលស្រសើៗទ ាំងខនាះចះុខៅរបុងទរឹបានោនព់ងមានម់ាប រម់ួយៗ ខោយពុាំឲ្យធនជយ័
ដងឹ ខពលខដលស្រសើៗទ ាំងខនាះមុជចះុទរឹរចួខង ើបមរវញិ  រដ៏ស្រសរត្រុត្ត្  រចួខលើរបងាា ញ
ពងមានដ់ដលមានខៅរបុងថ្ដរគប់ៗ ោប ។  ចាំដណរឯធនជយ័ខង ើបពីរជមុជទរឹខឡើង ខ ើញស្រសើ
សាាំទ ាំងឡាយខគមានពងមានរ់បុងថ្ដរគបោ់ប  ខសឋចរស៏រួររពងមានពី់ធនជយ័ ខបើធនជយ័មិន
មានពងមាននឹ់ងរតូ្វមានខទស ខពលខនាះធនជយ័រដ៏ស្រសររងាវខឡើង ខហើយទលូរាបខ់សឋច
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ថា េ ញុាំរពះររណុាជាមានខ់ ែ្ ល ខបើមិនមានមានខ់ ែ្ លមានញី់ពុាំអាចមានពងខឡើយ ខសឋច
ទលគ់ាំនិត្ខររះចខមលើយខនះគសឺមខហត្ផុល។  របុងររស្ដា ទពីីរខនះ និពននដនូតាោត្ច់ងឲ់្យ
ខយើងពិចារណាពីអវី?  សភាវរបសស់ត្វមាន ់វពងខៅខលើរទនាំរបុងសាំបុរ ឬមួយរព៏ងរបុងទរឹ?  
ខត្ើសត្វអវីដដលពងខៅខលើដ ី ឬរបុងទរឹ?  របុងវគគខៅជាមួយខោរខសដឌខីពលខដលខឆះផធះ
ខោរខសដឌ ី  ធនជយ័បានរត្ខ់ៅឱបសាំបុរមានខ់ចញពីខភលើង ខដលសាំបុរមានទ់ ាំងអសខ់នាះ
ខៅខលើរទខនើរេ ទស ់ ចះុខហត្អុវីខពលខនះ ស្រសើៗទ ាំងខនាះខបរជាចះុរបុងទរឹ ខហើយនា ាំោប ខស្រសរត្ុ
រត្ត្ខឡើង   រចួខរលថាេ លនួពងបានមួយ   ខត្ើពរួខគជាពជូផ្លា យរនូមាន ់  ឬរជ៏ាពជូទ?    
សមូផដីត្ធនជយ័េ លនួឯងររ៏តូ្វខស្រសររងាវរបុងទរឹខដរ  ខដើមផដីងររាជីវតិ្ ខបើពុាំខធវើលងងខ់ទ នឹង
រតូ្វខសឋចចាបខ់ទសជាពុាំខាន ខររះស្រសថើដដលជានិមិត្ថរបូពជូមាន ់ ខដលជាពជូផ្លា យ ោល យជា
ពជូទពងខៅរបុងទរឹ ខត្ខៅនឹរខ ើញស្ដវតា ត្រុត្ត្ ខដលជាពជូមាន។់  របុងោរផ្លច ញ់ខលើរ
ទពីីរខនះ និពនននិទនចងព់នយលរ់ាបខ់យើងថា ពជូមានដ់ដលធ្លល បខ់ៅទេី ទស ់ ឥឡូវខបរជាចះុ
មររសខ់ៅរបុងទទីប  ខត្ពុាំបានខភលចស្ដវតាត្រុត្ត្ខដលជាពជូេ ទស ់ នឹងោររងាវរបសធ់ន
ជយ័  ខទះបីជាលិចចះុខៅរបុងទរឹ រខ៏ៅខត្ររឹងខរបីាំរះ ខៅររទេី ទស ់ខដលេ លនួមិនទនប់ានខៅ 
សខមលងបានខស្រសរបងាា ញរបុងដាំខណើ រខៅររទសិផ្លា យ(ត្រុត្ត្ នឹងោររងាវខោះទល័របសធ់ន
ជយ័)។ 

គ.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទបីី  ខោយោរទទលួបរាជយ័ របុងោរខោះស្ដររបសធ់នជយ័ 
ខសឋចបានររវធិខីដើមផចីាបខ់ទសធនជយ័ជាបនឋ ខោយបានខររើឲ្យធនជយ័ររមានយ់រខៅ
បញ្ជ ល ់  ខោយហាមររជារាស្រសថខដលមានមានជ់លទ់ ាំងអស ់ រុាំឲ្យលរ ់ ឬឲ្យធនជយ័េ ច ី  ខបើ
មានអបរណាឲ្យធនជយ័េ ចមីាន ់  រតូ្វយរខទស។  ខៅរបុងស្ដចខ់រឿងខនះ ខបើខយើងពិចារណា 
ធនជយ័គជឺារនូអបរខស្រសចាំោរ ដចូខនះអបរខស្រសចាំោរជាធមមតា ផធះណារម៏ានចញិ្ច ឹ មមានដ់ដរ 
ខហត្អុវីបានជាធនជយ័មិនអាចយរមានពី់ផធះរបសោ់ត្ ់  ឬរផ៏ធះស្ដចញ់ាត្ ិ ខដលរតូ្វជាពូ
មីង អុាំររុសអុាំស្រសើ  ជាញាត្ខិាងមាឋ យ ឬខាងឪពរុ  យរខៅររជល ់ខបរជាយររនូមានដ់ដល
ខទើបនឹងញាស ់ខចញពីសាំបរខៅររជលខ់ៅវញិ?  ខនះជាររស្ដា ខដលរាជញដនូតា ខោរចងឲ់្យ
ខយើងខមើលខ ើញនឹងគតិ្ពិចារណា  ខហើយររមូលខហត្អុាំពីនិមិត្ថសត្វមាន ់ តា ាំងពីសាំបុរ
មានដ់ដលោត្ប់ានឱបខចញពីខភលើង  របុងខពលខភលើងខឆះផធះខោរខសដឌ ី  ពងមានដ់ដលស្រសើសាាំ
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ទ ាំងឡាយបានោនម់ុជចះុខៅរបុងទរឹ ខហើយចងុបញ្ច បឲ់្យររមានខ់ ែ្ លយរខៅររជល ់
ខដលធនជយ័ខបរជាយររនូមានខ់ទើបនឹងញាស ់ យរខៅបញ្ជ លខ់ៅវញិ។  ខៅរបុងទាំនាយ
សរុរខៅរ ៍ខោរបានចងររងជាររស្ដា ទាំនាយរចួខរលទរុរបុងវគគរាជហងសថា៖ 
ស្នស្ត្ស្នា ថ្ងៃសបុ្េ ឬោរសបុ្េ 
រាជហងសខហើ របងខ់ចាលសាំបុរ ខហើ រខៅយរររុជាសមាល ញ់ 
ដលម់ានររនថ្រពមរបរបាញ់ ររុសស្រសស្រស្ដញ់ខហើ រខចាលហងស។ 
ខមាល ៉ះខហើយសមនឹងអាស្ដសនូយ អនថរាយេចូេ លនួវនិាសបង ់
ខររះខរពើលគាំនិត្គតិ្ខចើរចង ់ សរាយខទើបបងពី់សាំបុរ។ 
លងល់ះុមានភយ័ដខូចាះឯង ខទើបបានខហើ រខសវងររទសីេុ 
ររខៅររមរបានខត្ទរុខ ខររះបងស់ាំបុរឋានអាតាម ។ 
ថ្ហខនអសជ់នទ ាំងឡាយខអើយ អបរខអើយខនះខហើយខៅឧបមា 
ឧបខមយយឲ្យដងឹខហត្រុគបោ់ប  ោររងខវទនាជារារដ។ 
ស្នស្ត្ស្នា ថ្ងៃពៅរ ៍ឬោរពៅរ ៍
រាជហងសខហើ របងខ់ចាលសាំបុរ ខហើ រខៅយរររុជាសមាល ញ់ 
លះុមានររនថ្រពមរបរបាញ់ ររុសខស្ដត្ខចញខហើ រខចាលហងស។ 
ខមល៉ះខហើយសមនឹងអាស្ដសនូយ អនថរាយេចូេ លនួវនិាសបង ់
ខររះខោយគាំនិត្គតិ្ខចើរចង ់ ឲ្យបានខងាើងអងគរបុងខោរយិ។ 
មុេគរួស្រសខណាះខត្ខោរធលរ ពីខដើមខរៀងមរោម នរពួយអវី 
ឥឡូវស្ដែ ពីរខលើឃ្លា ងបី អបរស្រសុរររុសស្រសើសឋីខដើមឯង។ 
ខោរអបររាជញចងឲ់្យខយើងពិចារណារបុងទាំនាយថា  ខបើរាជហងសខហើយខចាលសាំបុរ 

ខត្ើខៅរបុងសាំបុរហងសមានអវី?  របុងសាំបុរហងស មានរនូហងស មានពងហងស ខត្ើរនូហងស
ខដលមិនទនញ់ាស ់ និងញាសម់រខហើយ  ខត្ើសងឃមឹអវី ខបើខមបាខហើ រខចាលអសយ៉់ាងខនះ?  
ដចូខនះរនូខៅរបុងសាំបុរ រតូ្វទទលួខសចរឋខីស្រសរឃ្លល ន រនូខដលធ្លល រខ់ចញពីសាំបុររតូ្វស្ដល ប ់
រនូខៅរសរ់តូ្វខដើរសុាំទនខគ  បុលបាំណុលខគសរមាបជី់វតិ្  អបរសុាំមិនបានរតូ្វអត្អ់ាហារ
អត្ឃ់្លល នស្ដល ប ់ ខត្ើទាំនាយដនូតាឲ្យខយើងខមើលពីខរឿងអវី? 
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ចាំដណរខៅរបុងខរឿងធនជយ័ រមុារជយ័សធុះចលូខៅរបុងខភលើង ខដលរាំពងុខឆះចាបឱ់ប
យរសាំបុរមានខ់ចញពីខភលើង  ខររះរនូមានគ់ជឺានិមិត្ថរបូផ្លា យ ខដលរះខៅខលើខម  របុងខេ
រត្ថរិ  ចាំដណរឯខមមានរ់តូ្វជាប ់ុាំ   ខៅរបុងគរុរោខេត្ថរាំពងធ់ាំ។   ដចូខនះររជាជនខរែររបុង
រដវូខសនខរពន ភាគខរចើនរតូ្វយរមានខ់ៅខស្ដង រខដើមផដីសន  ខពលមុនខស្ដង រគបឺត្រ់មានម់រ
ខាធ សនឹ់ងស្ដល បរបសម់ាន ់ ខដើមផឲី្យរាលមានខ់ង ើយខមើលខៅខលើ  ខនះជានិមិត្ថរបូមាតាបិតា
ធ្លល ររ់បុងអបាយភមូិខហើយ  រខ៏ៅខត្ខង ើយខមើលខៅរនូខដលរសខ់ៅរញងខ់ាងខលើ(សមូខមើល
បខនទមអាងរ៌ាំបា ាំងបណាឋ ាំមាតាមហានគរ ភាគ១ ២ ៣ ៤)។  របុងវគគជលម់ានខ់នះ ធនជយ័
បានឱបរនូមានខ់ទើបនឹងញាស ់  យរខៅោរជិ់ត្មានខ់ ែ្ លរបសខ់សឋច ខដលជាបារបសវ់  
ខដើមផឲី្យបារគបររុងខងររារនូ  ខត្មិនដខូចាះខឡើយ  មានខ់ ែ្ លខដលជាបាបានរត្ខ់គច
ខចញខោយោររខសើប ខធវើឲ្យរនូមានខ់នាះរត្ខ់ដញតាម ខដើមផឲី្យបាផាយខៅរពហែវហិារធម៌
រគបររុងខងររាេ លនួ  ខត្ើរនូមានខ់ដញបាទនឬ់ខទ?  ខរែរមានររយសភុាសិត្មួយឃ្លល បាន
ខរលទរុថា   «ស៊សូ្ដល បប់ា រុាំឲ្យស្ដល បខ់ម ស៊លិូចទរូរណាឋ លទខនល រុាំឲ្យខភលើងខឆះផធះ»  ខពល
ស្ដល បខ់មរនូរតូ្វខបរខេ ញររតាត្រ់តាយ  ខបើខភលើងខឆះផធះសមូផសីត្វសខងាើចមួយរម៏ិនខៅសល់
ខឡើយ។  ខៅរបុងឆ្ប ាំទ ាំង១២ខដលជាដងួខរវរបសម់នសុសររុសស្រសើ  គោឺម នឆ្ប ាំហងសនិងឆ្ប ាំរាជ
សីហ៍ខឡើយ  គមឺានខត្ឆ្ប ាំរោ និមិត្ថរបូសត្វហងស  និងឆ្ប ាំចរនិមិត្ថរបូសត្វរាជសីហ៍  ខត្ើរាជ
ហងសខៅរបុងទាំនាយសរុរខៅរ ៍  ដនូតាពាររណ៍សរមាបប់ុគគលណា?  ខរឿងសត្វមានដ់ដល
មានរបុងខរឿងធនជយ័  និពននដនូតាខយើងឲ្យខមើលសត្វមានរ់បុងឆ្ប ាំទ ាំង១២ ខមើលផ្លា យរនូមាន ់ 
ខមើលរាស្ដទគរុរោ  ខមើលរាស្ដទតាមាន ់  ខមើលររុខជាត្ខិដើមសិរមាន ់  ខមើលខលផងខេ លង
ចាបរ់នូមាន ់  ខហើយជាពិខសសខៅខទៀត្ខនាះ  ឲ្យខមើលោរខងរគងររារនូ របសស់ភាវៈខម
មាននិ់ងបាមាន ់ ខៅរបុងវគគចងុខរោយខនះ។ 

 .ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទបីួន ខោយោរផ្លច ញ់ធនជយ័ជាបនឋបនាធ ប ់ពុាំបានសខរមច 
ខសឋចររ៏រវធិខីផសងខទៀត្ខដើមផផី្លច ញ់ចាបខ់ទស  ខសឋចបានខររើឲ្យធនជយ័ររខសះខដើមផជិីះ
ខហហមខៅរររត្ថ្រព ខត្ខសឋចបានហាមរាមអបរមានខសះរុាំឲ្យធនជយ័េ ច។ី  ធនជយ័បាន
ោឋ បខ់សះរនូអរុខដលមានខត្រាល ដខងារពះរាជាខៅរររត្ថ្រព  ខដើមផខីោះស្ដរឲ្យបានរចួ
េ លនួពីខទស  ខត្ើររស្ដា ខសះឥត្មានរាលខនះ ខោរទរុនិមិត្ថរបូខៅទណីា?  ខៅរាស្ដទ



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 21 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

នាគពន័ន រគបគ់ហុាររាំដពងខាងខរៅរជុងទ ាំង៤   ទសិខាងខរើត្របូមាតាមហានគរមានខត្
រាល រចួទលូខយានីពីខាងខលើមាុដហាមាត្ប់ងាូរទរឹ  ទសិខាងលិចរបូខសះមានខត្រាលហា
មាត្ប់ងាូរទរឹ  ទសិខាងត្ផូងរបូដាំរមីានខត្រាលហាមាត្ប់ងាូរទរឹ  ទសិខាងខជើងរបូរាជសីហៈ
មានខត្រាលហាមាត្ប់ងាូរទរឹ។  ខហើយរបូខសះពោហរ ខដលមានទ ាំងេ លនួ ខហើយមាន
មនសុសជិះនឹងខតាងជុាំវញិខសះ ខដលររវតិ្ថខរឿងរបសខ់សះពោហរខនះ  ជាត្អួងគរពះ
ខរធសិត្វសមណខោត្មបរមរគូថ្នខយើង ោលខនាះរពះអងគខយានយររាំខណើ ត្ជាខសះ  
ខត្ងខៅបរខិភាគខៅែ ខៅខោះស្រសើលងាា  ខហើយខោះស្រសើលងាា ជាំនានខ់នាះ ពុាំមានមនសុសរស់
ខៅខឡើយ  គមឺានខត្យរសរខណីិរសខ់ៅ (សមូស្រស្ដវរជាវបខនទមខៅរបុងគមទីររពះថ្រត្បិដរ គមទីរ
មហាវងស)។  ខត្ើខសះអរុខដលធនជយ័ោឋ បនឹ់ងថ្ដ និងរបូខសះខដលមានខត្រាលខៅ
រាស្ដទនាគពន័ន  មានអត្ទនយ័ខផសងោប  ឬដចូោប ?  ខសះខដលមានខត្រាលអត្ម់ានខជើង  
ខដលេ ចខីជើងធនជយ័ឲ្យជយួរត្ខ់ៅដលទ់ណីាត្រ់បសខ់សឋចបាន  ខធវើឲ្យធនជយ័បានរចួពីខសចរឋី
ស្ដល ប ់ ខត្ើររស្ដា ខនះនិពននដនូតាចងឲ់្យខយើងខមើលខ ើញពីខរឿងអវី?  ពរួោត្ច់ងឲ់្យខយើងខមើល
ខសះមានខត្រាល  មាតាមហានគរមានខត្រាល រាជសីហ៍មានខត្រាល ដាំរមីានខត្រាល 
នាគមានខត្រាល ខដលរបូនាគភាគខរចើនខត្ងពទ័ នជុាំវញិខងររារាស្ដទពីបុរាណ រពហែ
មានខត្រាល  ខររះខហត្ខុត្ខលផងភាប លខ់រឿងររស្ដា សិរបីីររោរ។    របូខសះរនូអរុ   និងរបូ
ខសះចមាល ររ់ាស្ដទនាគពន័ន គមឺិនមានខជើងដចូោប   ខហើយនិមិត្ថរបូខសះខនះ     គជឺានិមិត្ថរបូ
ផ្លា យ របុងដាំខណើ រចន័ធគត្ ិ  មានខ ែ្ ះថាខេអសសុជ។   និពននដនូតាចងឲ់្យធនជយ័ខសវងររត្ួ
េ លនួឲ្យខសះ  រាជសីហ៍ ដាំរ ី រពហែ មាតាមហានគរ... ខដើមផភីាជ បរ់ាលនឹងត្េួ លនួ រចួខធវើដាំខណើ រ
ខៅទសី្ដទ នផ្លា យវញិ ខររះពជូខរែរជាពជូខទវតា ឬផ្លា យ ខដលមាននិមិត្ថរបូសត្វ  ខហើយ
ទរទ់ងនឹងផ្លា យ មានខៅរបុងខរឿងធនជយ័ជាត្រឹតាងស្រស្ដប។់  

ង.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទរីា ាំ  ខសឋចខៅរររត្ថ្រពដខដល ខោយខលើរខនះ គខឺៅ
ខោយយានជាំនិះដាំរ ី  ខសឋចបានឲ្យដាំរចីាសជ់រាខហើយពិោរខងមខទៀត្  ររគលឲ់្យធនជយ័ដរឹ
ជញ្ជូ នខសផៀង និងររយាខស្ដង យរបសខ់សឋច ខោយបញ្ចជ បងាគ បខ់ៅធនជយ័ថា ខបើដរឹជញ្ជូ ន
ខៅមិនទន ់ និងរតូ្វមានខទស។  ខដើមផខីោះស្ដរឲ្យរចួពីខទស  ខររះោរដរឹជញ្ជូ នររយា
ខស្ដង យខៅពុាំទន ់ ខោយខហត្ដុាំរចីាសនឹ់ងមានជាំង ឺ ធនជយ័បានយរខោឋ ងមរចងខៅខលើ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

រយាងដាំរផីង ខររើដងខថាា លសរមាបខ់ោលផង។ ខនះជាភសថុតាងបងាា ញរាបខ់សឋចថា េ លនួេាំ
ររឹងខររងប៉ុណតឹ ងខហើយ  រខ៏ៅខត្មិនអាចខដើរឲ្យទនដ់ាំររីបសរ់ពះអងគបានខឡើយ  ខររះដាំរ ី
ខដលជាយានរបសធ់នជយ័ ជាដាំរចីាសខ់ហើយពិោ  ដខូចាះខសឋចពុាំអាចចាបខ់ទសរាំហុសធន
ជយ័បានខឡើយ  ខត្ើដាំរចីាសជ់រាពិោ និពននដនូតាឲ្យខយើងខមើលខ ើញពីខរឿងអវី?  យខស្ដធបុរ 
ទរីរុងដាំរ ី ឬទរីរុងអបរទរដ់ាំរ ី  គជឺាទរីរុងចាសរ់បសន់គរខរែរ របុងសមយ័មហានគរ  ទរីរុង
ខនះបានោល យជាថ្រពរខហាស្ដទ ន បាត្ោ់នអសរ់យៈខពលជាងមួយសត្វត្ស រនូខរែរជាំនាន់
ខរោយោរខបាះបងខ់ចាលររុងអងគរ  ពុាំដងឹថាេ លនួមានទរីរុង ខដលសាំបូរខៅខោយរាស្ដទងមដ ៏
សាឹមថ្សា  ដលម់លឹងខឡើយ។  របុងរជ ជោលខសឋចអងគចន័ធរាជា ខោយោរខធវើរររត្ថ្រព ខទើបបាន
ររទះខ ើញទរីរុងចាសជ់រាខនះខឡើងវញិ  ខដលរតូ្វហុ៊មពទ័ នខោយថ្រពោល យជាទសីែស្ដន។  
ដខូចាះនិមិត្ថរបូដាំរចីាសរ់បុងខរឿង គជឺានិមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យទរីរុងដាំរពីីអត្តី្ោល  របសន់គរខរែរ  
ខដលរតូ្វខបរបាររ់ទុឌខរទមរោ ាំរោ  រតូ្វបានធនជយ័ោរខ់ោឋ ងខោលខថាា ល  ដរឹជញ្ជូ នខៅ
ខររមរត្រខម៉រគបដ់បបយ៉ាងខឡើងមរវញិ។  ចាំដណរឯរាលដាំរខីៅរាស្ដទនាគពន័ន ខដល
ខៅសលដ់ត្រាល បាត្េ់ លនួទរឹហូរខចញតាមមាត្ ់  ខដលទរឹខនះបានហូរខចញពីខបះដងូដាំរ ី
ខស្រសរដខងាា យខៅរនូខរែរជាំនានខ់រោយ  ឲ្យជយួររត្េួ លនួឲ្យផង។ ចាំដណរោរបរខររភាស្ដ
ងមរបសជ់នជាត្បិរខទស ខៅរាស្ដទនាគពន័ន ទរឹខដលហូរខចញពីមាត្រ់បូទ ាំងបួន គជឺាទរឹ
មនថសរមាបព់ាបាលខរាគរបុងធ្លត្ទុ ាំងបួន ខត្ើពាបាលខរាគអវី? ខរាគខដលលាំបារពាបាល គឺ
ខរាគមិនដងឹគណុ ខរើត្និងបានរសខ់ៅខហើយររីចខរមើនធាំធ្លត្ ់ ខោយបានបរខិភាគខររ
ត្ាំដណលខម៉(មាត្ភុមូិ) ខត្ខបរជាមិនដងឹគណុមាច សទ់រឹដ ី មាច សខ់ររមរត្រ ទបីាំផតុ្រនូជយ័
ភាគខរចើនខបរជានា ាំោប ខជរររមាងខម៉ ខដលជាអបរមានគណុ របុងអត្តី្ បចចុរផនប និងត្ខៅ
អនាគត្ ខត្ើសមជាអបរទទលួមរត្រជយ័ខដរឬខទ?  ដាំររីាលបីដដលសទិត្ខៅោនជលដ់ាំរ ី
ខទះបីជារាលមួយរតូ្វបាំដបរជាបី  រអ៏ងវរឲ្យរនូខរែរជាំនានខ់រោយ ជយួររត្េួ លនួឲ្យខដរ  
ខដើមផខីលើរត្ខមាើងមរត្រពជូជយ័ខឡើងវញិ។ 

ច.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទរីា ាំមួយ  ខសឋចខៅខត្ររវធិសី្ដស្រសឋខដើមផបីន្ទ្ងាា បរចួចាប់
ខទសធនជយ័  ខោយបានឲ្យធនជយ័ររររបីយរខៅបញ្ជ ល ់  ខសឋចបានោរអ់ាជាញ ហាម
រាមអបរមានសត្វររបីខ ែ្ លខឡើងរ  មិនឲ្យធនជយ័េ ចសីត្វររបីខឡើយ។   ធនជយ័បានចាប់



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 23 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

យររនូសត្វររបីខទើបនឹងខរើត្បានដបថ់្ងង ខោយបងអត្ម់ិនឲ្យខៅខោះ  ខហើយបានយររនូ
ររបីដដលពុាំបានខៅខោះខនាះ  ខៅោររ់បុងទោីនបញ្ជ ល។់  រនូររបីរាំពងុសទិត្របុងខសចរឋី
ខស្រសរឃ្លល ន រោនដ់ត្ខ ើញររបីធាំភាល ម វសធុះរត្ខ់ៅខៅខផ្លល រពងរបសរ់របីខ ែ្ លខឡើងរ 
រចឡាំថាជាខមរបសវ់ ឯររបីខឡើងរវរខសើបរចួរស៏ធុះរត្ខ់ចញខៅ ធនជយ័រខ៏ង ើបទះថ្ដខស្រសរ
ខហ៊ាមាប រឯ់ងថា ឈាះខហើយៗ   ខោយពុាំមានអបរណាហ៊ានោាំរទោត្ខ់ឡើយ  ខររះខាល ច
អាំណាចខសឋច។ 

របុងោលខដលបញ្ជ លស់ត្វមាន ់ ធនជយ័យររនូសត្វមានខ់ៅបញ្ជ ល ់ ខពលខដល
បញ្ជ លស់ត្វររបី ធនជយ័យររនូសត្វររបីខៅររជលខ់ទៀត្ ខត្ើនិពននដនូតាចងឲ់្យខយើងយលពី់
បាំណងអវីរបសខ់ោរ?  ខហត្អុវីនិពននដនូតាមិនយរសត្វខោខៅបញ្ជ ល ់ខបរជាយរសត្វររបី
ខៅវញិ? សត្វររបីរជ៏ានិមិត្ថរបូផ្លា យមួយដងួខដរ  របុងដាំខណើ រខោចររបសច់ន័ធគត្ ិ  គដឺេ
ពិស្ដេ ខដលមានផ្លា យជារបូររបី ខនះជាខហត្ខុដលនិពននដនូតា ចងឲ់្យខយើងជារនូខរែរ
ស្ដគ លពី់ពជូផ្លា យមួយដងួខទៀត្  ខដលជានិមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យពជូជយ័ គជឺាពជូផ្លា យ។  ររយ
ថាររបី វខសែើនឹងររយររបីដង(ររ ររ ររ)  ខត្ើររបីដងមាននយ័ដចូខមឋច?  ររទមីួយ គរឺររចួពី
ភរ ់ខររះទមាល បអ់ធាស្រសយ័របសស់ត្វររបីខនះ  ខត្ងខត្ខដររបុងភរ។់  ររទពីីរ គរឺរបានរចួពី
នឹម ខររះសត្វររបីគជឺាសត្វរហនៈ ខដលរសិររខត្ងចញិ្ច ឹ មសរមាបទ់មឹភជួររាស ់  នឹងអសូ
រខទះ... របុងរចិចោរងាររសិរមម។  ររទបីី  គរឺររចួពីអត្ឋភាពសត្វត្រិចាឆ ន  រពះសមាម សមទុទ នរទង ់
រតាសស់ខមឋងខរាសចាំខរះនាគរាជ   ខដលនាគរាជខនាះ ពីជាត្មិុនធ្លល បប់ានបួសជាភរិខុពីរ
មុឺនឆ្ប ាំ  របុងស្ដសនារពះសមាម សមទុទ នរសសប  ខដលមនសុសរបុងសមយ័ខនាះមានអាយថុ្េពីរមុឺន
ឆ្ប ាំ។ ខោយភរិខុអងគខនាះរតូ្វអាបត្ថ ិ  ខហើយពុាំបានសខមឋងខចញ ខៅខពលខដលខរៀបនឹងចតុ្ិ
ចតិ្ថ(ស្ដល ប)់  ខធវើឲ្យចតិ្ថខោរខៅឋ ររហាយ ខៅអាបត្ថដិដលពុាំបានសខមឋងខនាះ  នា ាំឲ្យគត្រិបស់
ខោរ ខៅបដសិននិខរើត្ជានាគ មានេ លនួប៉ុនទរូ។  មួយចខនាល ះរពះពទុ នខៅខហើយ គពីឺរពះពទុ ន
ស្ដសនារពះរសសប រហូត្មរដលរ់ពះពទុ នសមណខោត្មបរមរគូថ្នខយើង នាគរាជខៅខត្ជា
សត្វត្រិចាឆ នដខដល  គពឺុាំអាចោល យអត្ឋភាពជាមនសុសខឡើយ។   ខទើបរពះអងគរទងរ់តាសស់ខមឋង
ថា «ោរបានខរើត្មរជាមនសុសគជឺាោរររ ខរើត្ជាមនសុសខហើយរតូ្វចញិ្ច ឹ មជីវតិ្បានខោយ
ោរររខហើយជីវតិ្សត្វខនះខងររាបានខោយោរររ ោរបានស្ដឋ បខ់ៅរពះធមជ៌ាោរររ ោរ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បានរតាសដ់ងឹខឡើងថ្នរពះសមាម សមទុទ នទ ាំងឡាយជាោរររថ្ររខពរណាស ់ ខររះរតូ្វសនសាំខៅ
បារមីឲ្យបានសខរមចខៅអភនិិហា គរឺតូ្វេតិ្េាំររឹងខររងពាយាមដធ៏ាំ រាបខ់ោយអខនរររផ
ខោដដិផនដ»ី។ 

ដខូចាះសត្វររបីរបុងខរឿងធនជយ័ ខដលនិពននដនូតាមិនបានយរខ ែ្ ះសត្វខោខៅ
បញ្ជ ល ់ ខបរជាយរសត្វររបី ខររះខោរចងឲ់្យពជូជយ័ជាំនានខ់រោយ ស្រស្ដយអត្ទនយ័ររយ
ររបី ររទមីួយ ទពីីរ និងទបីីនឹងឲ្យខយើងខមើលខរឿងមាតាមហានគរ ខដលខោរជាបខ់ៅរបុង
ភរ ់ ខហើយភរខ់នាះបានរងឹោល យជាងម(ងមភរ)់  ខោយខាល ចខររងរនូជយ័ជាំនានខ់រោយពុាំ
ចាបភ់លរឹនឹរខ ើញ ខោរបានោរន់ាមរាស្ដទមួយខ ែ្ ះថា រាស្ដទតាររបី  ខត្ើរាស្ដទ
តាររបីមាននយ័ដចូខមឋច?  នយ័ទមីួយគរឺរបីយ៉ាង  ខដលបានពនយលរ់ចួខហើយ នយ័ទពីីរ
ខហត្ខុមឋចរត៏ាររបីមាតាមហានគរខចញពីភរគ់អឺបាយភមូិខមល៉ះ  ខររះរាស្ដទខនះោត្រ់
ស្ដងខឡើងរបុងជរួភបាំដងខររ(ខមើលោរពនយលពី់ភបាំដងខរររបុងបណាឋ ាំមាតាមហានគរខរែរ)។ 

ឆ.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទរីា ាំពីរ ខោយោរេរចតិ្ថ របុងោរចាបខ់ទសរាំហុសធនជយ័
ខរចើនដងខរចើនស្ដរខត្ពុាំបានសខរមច  ខសឋចរខ៏ររើឲ្យធនជយ័ខៅខបាសសាំរាមខរោមរាជ
ដាំណារ ់ ខដើមផបីងាអ បរ់តិ្ ថយិសអបររាជញរបូខនះ។  ស្រសើសាាំខមនាំខមនាងទ ាំងឡាយ  ខពលដងឹថា
ធនជយ័ខៅខបាសសាំរាមខរោមរាជដាំណារ ់ រប៏បួលោប ខៅទន្ទ្នាធ ាំខជើងខៅពីខលើរាលធនជយ័  
ខដើមផជីយួបញ្ឈជឺាំនសួខសឋច។  ធនជយ័ររ៏រវធិខីជរសឋីឲ្យពរួស្រសើៗទ ាំងខនាះ  ខោយខរលថាខម
ខចារដរទងទ ាំងខនះ វបានសុីរខ៏ររះគទូមិនបានសុីរខ៏ររះគទូ។  ខពលខដលធនជយ័ខស្រសរ
ខជរខាល ាំងៗរចួខហើយ  សខមលងខជររឮ៏ដលព់រួស្រសើៗទ ាំងខនាះ  ពរួនាងេងឹនឹងធនជយ័យ៉ាងខាល ាំង  
ខហើយបានយរររយខនះខៅទលូពិត្ខសឋច  ខដើមផឲី្យខសឋចចាបខ់ទសធនជយ័។  ខរោយពីបាន
ស្ដឋ បរ់រយរឋឹងរបសស់្រសើៗទ ាំងខនាះខហើយ  ខសឋចរខ៏ោះខៅធនជយ័ឲ្យខឡើងមរោល ់ រចួសរួ
ធនជយ័តាមដាំខណើ រខរឿង  ធនជយ័រប៏ានទលូខៅខសឋចវញិថា  េ ញុាំរពះអងគចលូខៅខបាសខរោម
រាជដាំណារ ់ បានជាបរ់ាលនឹងសាំបុរពីងរង  េ ញុាំេងឹនឹងខមពីងរងទ ាំងខនាះ  ខទើបេ ញុាំខជរពរួ
វ  ខររះសត្វពីងរងទ ាំងខនះ បានរសប់ានសុីគខឺោយស្ដរគទូ។  ខសឋចរម៏ានរពះឱងាា រត្ប
ខៅពរួខមនាំខមនាងទ ាំងខនាះថា  អាជយ័វខជរសត្វពីងរងខទ វពុាំដមនខជរពរួនាងខឡើយ 
ស្រសើៗទ ាំងខនាះ រស៏ាំណូមពរខសឋច ឈបឲ់្យធនជយ័ខៅខបាសខរោមរាជដាំណារខ់ទៀត្។  
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខរោយខពលខដលធនជយ័ខៅខបាសខរោមរាជដាំណារខ់នាះ  ោត្ប់ានដងឹពីអាងរ៌ាំបា ាំងររយ
ខមរត្ ពីមុនខមរត្ខនះ ខៅខាងខលើខយើងខៅថាខមដាំបូល  ខហត្អុវីបានជាោល យមរជាខមរត្  
រតូ្វរទខៅខាងខរោមរនាប  រចួខគរោលរខនធលឬរពំបខនទមពីខលើខទៀត្  ខធវើដចូខមឋចខយើងអាច
ខមើលខ ើញខមរត្បាន?   លះុរតាខត្ចលូខបាសពីខាងខរោមដាំណារដ់ចូធនជយ័  ខទើបខ ើញ
ខមរត្ខនះបាន(សមូខមើលោរពនយលពី់ ជនាង ជីនាង ជុាំនាងខៅរបុងបណាឋ ាំមាតាបតិាមហា
រពហែភាគ៤)។  ោរោរទ់ណឍ រមមឲ្យធនជយ័  ចលូខៅខបាសខរោមរពះរាជដាំណារខ់នាះ  ទី
មួយគធឺនជយ័បានដងឹពីអាងរ៌ាំបា ាំងរពះខម  ខដលពីមុនខោរជារពះរខនាល ង(សសររខនាល ង) 
ចងុខរោយខោរបានធ្លល រេ់ លនួ  ោល យជាខមរត្  ទពីីរោត្រ់តូ្វខគខដើរជានពី់ខលើ ខគខមើលងាយ  
ខគខជរ ជាពិខសសគពឺជូជយ័ខដលជារនូ  ដខូចាះខទើបខយើងមានខរឿងអាជយ័ខមរត្  ឬខមរគត្
(គ + រត្)។ 

ជ.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទរីា ាំបី  ោរទទលួបរាជយ័ជាបនថបនាធ ប ់  ខធវើឲ្យខសឋចោនដ់ត្
សអបធ់នជយ័ខាល ាំងខឡើងៗ    រហូត្ដលោ់រអ់ាជាញ មិនឲ្យធនជយ័ចលូវ ាំង      ខោយសអបម់ុេធន
ជយ័។  ធនជយ័បានដងឹថា  រាលថ់្ងងឧខបាសងរពះររណុាខត្ងនិមនឋ រពះខៅអធោិរខៅទទលួ
ចងាា ន ់និងសខមឋងធមខ៌ៅរបុងរពះរាជវ ាំង។  ធនជយ័បានខៅជបួពរួនាមុឺនមន្ទ្នឋើ ខដលជបួជុាំោប
របុងស្ដោជាំនុាំខហើយខរលថា  ថ្ងងខនះរពះររណុានឹងខៅេញុាំចលូោល ់  ពរួមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះនា ាំ
ោប ចាំអរឲ្យធនជយ័  ធនជយ័បានខរលថា ខបើមិនខជឿភាប លខ់ោយអបរចាញ់រតូ្វបងរ់ារ ់ពរួ
នាមុឺនមន្ទ្នថើររ៏ពមខធវើរចិ ចសនាជាមួយធនជយ័  អបរចាញ់រតូ្វបងរ់ារ។់  ឱោសខនាះ រពះ
ខៅអធោិរបាននិមនឋមរដលរ់ាជវ ាំង  ធនជយ័បានខៅស្ដធ រថ់ាវ យបងគាំរពះអងគ  ខហើយបាន
ខរលររយជាររស្ដា ខៅោនរ់ពះខៅអធោិរថា  «ខមើលមរសរេ់ ញុាំខររៀបដចូសរខ់ោង រ ខមើល
ខៅរាលខោរដចូរត្ខររេ ញុាំ» ។   រពះខៅអធោិរខពលខដលបានសណាឋ បរ់រយខនះខហើយ  
ខសចរឋេីងឹខរោធរខ៏រើត្ខឡើង  ខហើយបាននិមនឋរាំនា ាំយរររយខមើលងាយខនះ ខៅរឋឹងដល ់
ខសឋច  ខដើមផឲី្យខសឋចជយួររយតុ្ឋធិមឲ៌្យ។  ខពលខដលខសឋចបានសណាឋ ប ់ររយរពះខៅអធោិរ
ទលូពិត្ខហើយ  រខ៏ោះខៅធនជយ័ឲ្យចលូវ ាំង ខដើមផសីរួររខហត្ផុល  ពីោរត្ះិខដៀលខនះ។  
ខពលខដលធនជយ័ចលូមរោល ់ រប៏ានទលូរាបត់ាមដាំខណើ រថា  េ ញុាំរពះអងគពុាំបានខរលត្មះ
ត្ះិខដៀលរគូសន្ទ្ងាគ ជខឡើយ  េ ញុាំរោនដ់ត្ខររៀបខធៀបរាលេ ញុាំមានសរល់អដចូជាសរខ់ោង រ  ខត្ពុាំ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បានចលូវ ាំង  ចាំដណររពះសិរស្ដរពះអងគរខោងដចូជារត្ខររ(គទូ)េ ញុាំ  ខហើយខោរមាន
សាំណាងជាងបានខសឋចនិមនឋចលូវ ាំង។  ខសឋចសណាឋ បរ់រយខោះស្ដរខនះខហើយ  រម៏ានរពះ
រាជឱងាា រត្បរពះខៅអធោិរថា ខោរមាច សរ់ុាំខាញ លខ់ឡើយ  អាជយ័វខររៀបខធៀបេ លនួវខទ។ 
ខហត្អុវីបានជាធនជយ័ខរលររយទ ាំងខនះ?   និពនននិទនខោរចងរ់ាបខ់យើងឲ្យដងឹថា 
សមណសរយបុរត្  រតូ្វររានវូចតិ្ថរតូ្វខត្មានេនថីអត្ធ់មត្ ់ ទបទ់លនឹ់ងខសចរឋខីរោធ  
ខទះបីជាមានខគខរលត្ះិខដៀលខជរររមាង  ររ៏ពះអងគឲ្យអត្រ់ទ ាំ ដចូោលពរួនិរគនទមួល
បងាា ចខ់ោយខររើនាងសនុធរឲី្យខរលងខធវើរចិ ច  ខចាទថាស្ដហាយសែនជ់ាមួយរពះអងគ  ដចូនាង
ចញិ្ចច ខរលខចាទរពះអងគ  ដចូរពះនាងមាគននយជលួខគឲ្យខៅខជររពះអងគ ខររះខហត្ខុត្គុាំនឹង
រពះអងគ  ខរលត្ះិខដៀលពីរបូរាងោយ......។ល។   និពនននិទនខោរចងឲ់្យខយើងបានដងឹថា 
ធនជយ័ពុាំបានខជរខោររគូសន្ទ្ងាគ ជខឡើយ រោនដ់ត្ខរលខោយររយររស្ដា ខររៀបខធៀបខត្
ប៉ុខណាត ះ  រស៏មណអងគខនះពុាំអាចអត្ធ់មត្េ់នថីអបរ់ ាំចតិ្ ថ   ទបខ់ៅខសចរឋខីរោធបាន។  ដខូចាះ
សមណអងគខនះ  ពុាំបានខធវើដាំខណើ រតាមគនលងរពះពទុ នបិតាវវិដឋ(រពះអងគជាមាតាផង ជាបិតាផង 
ខររះរពះអងគររសរូត្រពះសងឃទ ាំងភរិខុ ភរិ ខុនី ស្ដមខណរ ស្ដមខណរ ីឧបាសរ ឧបាសិោ)  គឺ
ខៅមានចតិ្ថស្រស្ដលដចូជារគហសទធមមតាខៅខឡើយ។ 

ឈ.ោរផ្លច ញ់ធនជយ័ខលើរទរីា ាំបួន ខោយេងឹនឹងធនជយ័ ជាខរចើនខលើរខរចើនស្ដរ 
ខសឋចបានខររើខមនាំខមនាង ឲ្យខៅជះុអាចមោ៍រផ់ធះធនជយ័ ខបើធនជយ័ហ៊ានហាមឃ្លត្ ់
ខសឋចនឹងចាបយ់រខទស។  ខពលខដលស្រសើៗទ ាំងខនាះខៅដលផ់ធះធនជយ័ ពរួនាងបានរាប់
ធនជយ័ថា ខសឋចខររើឲ្យមរជះុអាចមោ៍រផ់ធះជយ័ឯង ធនជយ័រស៏បួញ្ចជ រថ់ា ខសឋចខររើមរខត្
ជះុអាចមខ៍ទឬ?  នាងៗខឆលើយរពមោប ថាច៎ាះ ធនជយ័ខរលថាជះុអាចមជ៍ះុបាន ខត្រុាំជះុខនាម 
ខបើខ ើញជះុខនាមនឹងដងឹោប ខហើយ។  ធមមតាោរបខនាធ របងោ់មរ វរតូ្វខត្មានោរបខនាធ រ
បងខ់ៅទរឹមូរត្មរជាមួយ ខររះវជាធមមជាត្រិតូ្វបខញ្ច ញមររពមោប  គពឺុាំអាចបងាអ រវ់បាន
ខឡើយ ខត្ខោយស្រសើៗទ ាំងខនាះ អាងអាំណាចខសឋចខដលខររើេ លនួឲ្យមរជះុ រខ៏ឡើងមានៈរងឹត្អងឹ 
ខរើត្ខសចរឋរីរមាងខធវើឲ្យខភលចេ លនួ រតូ្វជះុខលចទ ាំងខនាម និងខផ្លមមរជាមួយផង។  ធនជយ័
បានឱោស រទ៏ញយររ ាំរត្ខ់ដញវយស្រសើៗទ ាំងខនាះ ខោយខរលររយបខនាធ សថា ខសឋច
ខររើពរួនាងៗឲ្យមរជះុខត្អាចមខ៍ទខត្ើ ខហត្អុវីពរួនាងៗហ៊ានជះុខនាមខងមខទៀត្ ដខូចាះរតូ្វ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខលែើសនឹងរាជអាជាញ ខហើយ រតូ្វទទលួទណឍ រមម។  ស្រសើៗទ ាំងខនាះរតូ្វរ ាំរត្ ់ធនជយ័ នា ាំោប រត្់
ខៅរាជវ ាំងវញិទ ាំងខសចរឋឈឺីចាបនិ់ងខៅឋ ររហាយ ខហើយខៅរឋឹងពិត្ទលូខសឋច រពះររណុា
ស្ដឋ បរ់រយទលូពិត្ខហើយ រខ៏ររើរាជអាមាត្យឲ្យខៅចាបធ់នជយ័យរមរោរខ់ទស។  ខពល
ធនជយ័មរដលរ់ាជវ ាំង ថាវ យបងគាំរចួរទ៏លូពនយលរ់ាបខ់សឋចថា ពរួនាងៗទ ាំងខនះខលែើសនឹង
រាជបញ្ចជ រពះអងគ រពះអងគបានោររ់ាជបញ្ចជ ឲ្យពរួនាងៗទ ាំងខនះខៅជះុអាចម ៍ ខគខលែើស
ខោយហ៊ានជះុខនាម ខហើយខងមទ ាំងមានខផ្លមខទៀត្ ដខូចាះេ ញុាំរពះអងគរតូ្វខត្ោរទ់ណឍ រមម  
ពរួនាងៗទ ាំងខនះជាំនសួរពះអងគ ខសឋចសណាឋ បខ់ហើយរខ៏ៅខសងៀម ខររះពុាំអាចចាបខ់ទស
ធនជយ័បាន ខហើយបខនាធ សនាងៗខងមខទៀត្។  របុងោរផ្លច ញ់ខនះអបរនិពនននិទន បាន
ពនយលរ់ាបឲ់្យខយើងដងឹនឹងពិចារណាថា ោមរមូរត្មិនថារបសស់ត្វ ឬមនសុស សមូផដីត្ជា
របសេ់ លនួឯង រខ៏យើងគងខ់េ ទើមរខអើមខដរ ខហត្អុវីរបុងនាមេ លនួជារពហែ ជាអបរដរឹនា ាំនគរមួយ
ទ ាំងមូល ខបរជាមានមារយាទទបយ៉ាងខនះ?  រោនដ់ត្រាំហឹងត្ចិត្ចួ ខររះខសវងររចាប់
រាំហុសពុាំបាន ខបរជាខររើមនសុសឲ្យខៅជះុអាចមោ៍រផ់ធះអបររាជញមាប រ ់ ផធះពុាំដមនជាបងគន់
ខឡើយ អបរខដលជះុមូរត្ោមរេសុបងគន ់ ទមីួយគរឺនូខរែងខដលមិនទនដ់ងឹរឋ ី ទពីីរគអឺបរជាំង ឺ
ខដលខរោរពុាំរចួ ទបីីអបរស្រសវងឹខដលបាត្ប់ងន់វូសត្សិ្ដែ រត្.ី...។  របុងនាមោត្ជ់ាអបរមាន
បញ្ចដ មាប រ ់ ខទះបីពុាំបានខៅខរៀនសរូត្ខៅរបុងស្ដោរខ៏ោយ រោ៏ត្ម់ានខ ែ្ ះថាជាអបរ
រាជញ ខដលបានសិរាពីសងគមមនសុស និងសងគមធមមជាត្។ិ  អបររាជញពរួខនះ ខយើងខ ើញ
ភាគខរចើនខៅររខទសខោរខាងលិច ដចូជាររខទសររិច ពីបុរាណររខទសខនះសាំបូរខៅ
ខោយទសសនវទិធូមមជាត្ ិ អបរខដលមានទសសនខដលខរើត្ខចញពីឧបនិសស័ យ ខដលេ លនួបាន
សនសាំពីអត្តី្ជាត្ ិ បូរផសាំនឹងោរសិរាពីសងគមនិងធមមជាត្រិបុបចចុរផនប។  មនសុសមានធម៌
មនសុស ខត្ខបើមនសុសបាត្ប់ងន់វូធមរ៌បសម់នសុស គដឺចូជាសត្វត្រិចិាឆ នយ៉ាងដខូចាា ះ ខររះសត្វ
នឹងមនសុសេសុោប រត្ង ់សត្វមិនមានមនសិោរ គឧឺបាយខធវើទរុរបុងចតិ្ថខោយរតូ្វទាំនង។ សត្វ
មានខសចរឋខីស្រសរឃ្លល ន មនសុសរម៏ានខសចរឋខីស្រសរឃ្លល ន សត្វមានោរខរត្ររត្អាលរបុង
ោម(ខសពោម) មនសុសរម៏ានោរខរត្ររត្អាលរបុងោម សត្វមានោរភតិ្ភយ័ពីមរណៈ 
មនសុសរម៏ានោរភតិ្ភយ័ពីមរណៈ សត្វមានោរសវះខសវងររនវូអាហារ មនសុសរម៏ានោរ
សវះខសវងររនវូអាហារ ខត្មនសុសេសុពីសត្វ ខររះមនសុសមានធមមសញ្ចដ  ោរដងឹេសុដងឹរតូ្វ 
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ដងឹគណុដងឹខទស ដងឹលអអារររ.់..  ។ល។   មនសុសខយើងខពលខដលបាត្ន់វូធមមសញ្ចដ  ខត្ើ
មានអវីេសុពីសត្វ? ខពលេ លះសត្វអាចររខសើរជាងខោយសភាវៈ ឧទហរណ៍សត្វេ លះមានោរ
ស្រសឡាញ់រនូខងទ ាំរនូ សមូផដីត្ជីវតិ្រហ៊៏ានលះបងខ់ដើមផដីងររារនូ ដចូជាខមមាន ់ខទះបីជា
រតូ្វខគររុងរបុងអរងុត្ រេ៏ លនួខៅខត្ខៅរនូមរខៅជុាំវញិអរងុត្ ខររៀបបីដចូជាមាតាមហា
នគរ េ លនួបដសិននិជាបិស្ដច ឬខររត្ខៅខហើយ រខ៏ៅខត្ហួងខហងខងររាមរត្រទរឹដ ី វរផ
ធមស៌្ដសនា... ទរុឲ្យរនូខរែរជាំនានខ់រោយ ខស្ដយខៅមរត្ររបសោ់ត្។់  របុងវគគខររើឲ្យខមនាំ
ខមនាង ខៅជះុអាចមោ៍រផ់ធះធនជយ័ខនះ ជាសញ្ចដ មួយខដលនិពនននិទន ខោរបានពនយល ់
រាបខ់យើងថា ជាដាំណារោ់លខសឋចខមល នាមុឺនខមល  ដចូពសធ់្លងរតាវខពនមាត្ជ់ខណឋើ រ ខដល
ររយសភុាសិត្ខនះ  ដនូតាសមយ័រស្ដងរាស្ដទភបាំជីសរូ ខោរបានខរលខរឿងនិទនររចាាំ
ភបាំនិងរាស្ដទ ខោយខរលសភុាសិត្ទ ាំងបីខនះទរុ សរមាបអ់ភខិសរខសឋចខឡើងខស្ដយរាជយ 
ខដលេ ញុាំបាទបានចាាំមរគ ឺ«សមូឲ្យរពះអងគមានឫទ នដិចូខខាែ ច មានរមាល ាំងដចូស្រសខមាច មានចតិ្ថ
មុត្ដចូស្រសើ» និងសភុាសិត្មួយខទៀត្ «ខសឋចខមល នាមុឺនខមល  ដចូពសធ់្លងរតាវខពនមាត្ជ់ខណឋើ រ 
ខសឋចរាជញនាមុឺនមហិទន យរស ដចូពសព់ភាល រខ់ពនមាត្ជ់ខណឋើ រ ខសឋចរាជញនាមុឺនរាជញដចូ
ពសន់ាគរាជរាំដរវមខនារា»។ 

IV.អ្ាេប្ាជាចិនមេពោទប្រស្នា យេនគរពលើេទើ១ 
ោរផ្លច ញ់ផ្លច លធនជយ័ជាបនថបនាធ ប ់ ខដើមផចីាបខ់ទសធនជយ័ ខត្ពុាំបានសខរមច 

ដាំណឹងខនះបានឮេ ចរខាច យ ផាយខៅដលន់គរចនិ ខធវើឲ្យខសឋចររុងចនិមានបាំណងចងយ់រ
នគរខរែរោរជ់ាចាំណុះរបសេ់ លនួ ខររះខហត្ខុត្មានអបររាជញខរើត្ខឡើង។  ដចូខនះខសឋចចនិ
បានររជុាំអបររាជញេ លនួ ោរន់វូចាំខណាទររស្ដា  ខហើយឲ្យអបររាជញេ លនួទ ាំងខនាះ ចះុសាំខៅខធវើ
ដាំខណើ រមរស្រសុរខរែរ ខោយយរចាំខណាទររស្ដា ទ ាំងខនាះ ឲ្យខសឋចខរែរខោះ ខបើខោះពុាំរចួនឹង
យរនគរខធវើជាចាំណុះ។  ខពលអបររាជញចនិមរដលន់គរខរែរ រប៏ានខឡើងោលខ់សឋច ខហើយរ៏
បានរាបពី់រាជបាំណងរបសខ់សឋចេ លនួ របុងោរោរច់ាំខណាទររស្ដា ភាប ល ់ ខបើខោះមិនរចួនឹង
យរនគរខរែរោរជ់ាចាំណុះរបសេ់ លនួ។  ខសឋចសណាឋ បរ់ចួខហើយ មានខសចរឋភីតិ្ភយ័យ៉ាង
ខាល ាំង រខ៏ោះខៅពរួនាមុឺនមន្ទ្នឋើ រាជបណឍិ ត្ ខដលមានខៅរបុងរាជវ ាំងទ ាំងអស ់ ខដើមផរីរជុាំោប
ររអបរមានសមត្ទភាព ខោះររស្ដា អបររាជញចនិ។   របុងខពលខនាះពុាំមាននាមុឺន មន្ទ្នឋើ រាជ
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បណឍិ ត្ បុខរាហិត្ណាមួយ មានសមត្ទភាពហ៊ានទបទ់ល ់ នឹងអបររាជញចនិបានខឡើយ ខទើប
ខសឋចពិចារណាខ ើញថាមានខត្អាជយ័ខទ ខហើយវជាអបរនា ាំខភលើងឲ្យខគយរររស្ដា មរខចាទ 
ខបើវខោះររស្ដា អបររាជញចនិពុាំរចួ ខយើងនឹងចាបខ់ទសវយរខៅសមាល បខ់ចាល រប៏៉ុខនឋខបើវ
ខោះររស្ដា របសអ់បររាជញចនិរចួ  នឹងបានរចួេ លនួ រចួរខ៏ររើរាជអាមារត្នា ាំរាជបញ្ចជ ររគលឲ់្យ
ធនជយ័  ខដើមផខីៅខោះររស្ដា ចាំខណាទរបសអ់បររាជញចនិ។  បរខទសជាខរចើន ខដលធ្លល បខ់ធវើ
ទាំនារទ់ាំនងមរខលើនគរខរែរ ខហត្អុវីនិពនននិទន ខរជើសខរសីយរនគរចនិ មរោរជ់ា
ចាំខណាទរបុងខរឿងរបសខ់ោរ?  ររស្ដា ខនះគជឺាចាំខណាទដខ៏រៅមួយ ខដលនិពននដនូតាទរុឲ្យ
ខយើងឆងល ់ រចួពិចារណាខសវងររខៅចខមលើយ ខដលខោរបានខោះររស្ដា ជាបនថបនាធ ប ់ ខៅ
របុងស្ដចខ់រឿងរបសខ់ោរ គដឺនូតាខយើងខោរចងជាររស្ដា ផង ខោរស្រស្ដយខៅររស្ដា ផង 
ខោរចងជាររយទាំនាយផង ខោរស្រស្ដយទាំនាយផង ខៅខពលខដលខយើងយលពី់បាំណង
រាថាប ខៅរបុងចតិ្ថគាំនិត្របសខ់ោរ។  

របុងស្ដចខ់រឿងនិពនននិទនបានពនយលរ់ាបខ់យើងថា  ត្អួងគធនជយ័ពុាំដមនជារគូទយ
ខឡើយ ោត្រ់ោនដ់ត្ជាមនសុសស្ដមញ្ដមាប រ ់  តា ាំងខត្ពីត្ចូរហូត្មរទលនឹ់ងខពលខោះររស្ដា
ចនិខនះ  ោត្ព់ុាំដដលធ្លល បប់ានចលូសិរាខរៀនសរូត្មឋងណាខឡើយ។  ររស្ដា ខដលចនិយរមរ
ឲ្យោត្ខ់ោះខនះ  គឲឺ្យោត្ទ់សសនទ៍យរោបរ់បុងខផលឪឡឹរទ ាំងបី  ខហត្ខុនះោត្ពិ់ចារណាថា 
ោត្ព់ុាំអាចដងឹបានខឡើយ ខបើោត្ទ់យេសុោត្ច់ាញ់ នគរនឹងបាត្ប់ងោ់ល យជាចាំណុះរបស់
ខគ ខត្ខបើោត្ស់្ដល បរ់ចិ ចខនះអាចធរូស្រស្ដល  ខហើយខបើោត្ខ់ោះររស្ដា ពុាំរចួ រគ៏ងដ់ត្ទទលួ
ខទសស្ដល បពី់ខសឋចខដរ។  ខពលយបម់រដល ់ ធនជយ័រស៏ខរមចចតិ្ថខៅខោត្ទរឹសមាល បេ់ លនួ 
ខដើមផបីញ្ច បន់វូបញ្ចា   ខដលោត្ប់ានគតិ្ទរុជាមុន ោត្ស់េុចតិ្ថស្ដល បខ់ោយពុាំឲ្យនគរោល យ
ជាចាំណុះរបសខ់គ ខត្ើទរឹជានិមិត្ថរបូអវី?  ររស្ដា ខផលឪឡឹរទ ាំងបីជានិមិត្ថរបូអវី? 

រ.ទរឹជានិមិត្ថរបូតាងឲ្យខម៉ ខររះខម៉មានធ្លត្ទុរឹ១២ ឪពរុមាននិមិត្ថរបូធ្លត្ដុ២ី១ 
ខដលនិមិត្ថរបូខនះ អាចារយមួយចាំននួសពវថ្ងង បានយរមរខធវើជាគណុមាឋ យ១២ គណុឪពរុ
២១ ខត្ើគណុមាឋ យរតឹ្ម១២ រចួគណុឪពរុរតឹ្ម២១ឬ?  សមូខមើលោរពនយលរ់បុងអចឆរបណាឋ ាំ
មាតាមហានគរខរែរភាគ២ រត្ងរ់ាស្ដទភបាំបូរ។  របុងវគគោត្ខ់ោត្ទរឹសមាល បេ់ លនួខលើរទី
មួយខនះ  ោត្រ់តូ្វបានជបួនិមិត្ថរបូខម៉ ខដលជាខមនាគទមីួយផង(រពះខម៉មហានគរ) និងខម
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

នាគទពីីរ(ខម៉បខងាើត្របសោ់ត្)់ផង  ខដលនិមិត្ថរបូរពះខម៉ខនះ ជយួោត្ឲ់្យរចួផតុ្ពីមរណភយ័ 
ខោយឲ្យរបូោត្ខ់ៅខទើរនឹងសាំខៅរបសអ់បររាជញចនិ ខធវើឲ្យោត្ប់ានស្ដឋ បោ់រចរចាបរ
ស្រស្ដយពីចខមលើយររស្ដា ទ ាំងខនាះ។   រត្ងវ់គគខរឿងធនជយ័ខនះ  នឹងខរឿងរបិលមហារពហែគដឺចូ
ោប  ធមមបាលរមុារ ខពលខដលខោះររស្ដា សិរបីីររោររបសម់ហារពហែពុាំរចួ រមុារធមមបាលរ៏
ខៅអងគុយខរោមខដើមខឈើធាំមួយខោយអសស់ងឃមឹ េណៈខនាះខមឥន្ទ្នធើនិងរនូឥន្ទ្នធើ បាន
និយាយោប ពីខរឿងថ្ងងខសអរបានសុីស្ដចធ់មមបាល  នឹងបានស្រស្ដយររស្ដា មហារពហែរាបរ់នូ
ឥន្ទ្នធើដដលសរួ។  

ធមមតាខផលឪឡឹរជាទខូៅ ពុាំដដលមានខផលឪឡឹរណា ខផលទមីួយមានរោបម់ួយ ខផលទពីីរ
មានរោបពី់រ ខផលទបីីមានរោបប់ីខនាះខឡើយ គដឺផលឪឡឹរភាគខរចើន មានរោបខ់រចើន ខហត្អុវី
ខផលឪឡឹរចនិខៅរបុងខរឿងធនជយ័មានខត្រោប១់ ២ ៣ ?  ររស្ដា ខនះនិពនននិទន ខោរចងឲ់្យ
ខយើងស្ដឋ បរ់ចួឆងលខ់ដើមផគីតិ្ ខហើយខោះររស្ដា របសខ់ោរ ខត្ើឪឡឹរជាអវី? រោបឪ់ឡឹរជាអវី? 
ររយថាឪឡឹរ គមឺានររយ ឪ + ឡឹរ ឪគរឺរយឪពរុ អបរជនបទខស្រសចាំោរភាគខរចើនខៅ
ឪពរុថាឪៗ គមឺិនខររើររយទ ាំងពីរម៉ាត្ជាបោ់ប ខឡើយ អបរេ លះខៅឪពរុថាពរុៗ ខនះជាភាស្ដ
និយាយសរមាបអ់បរជនបទ។  ចាំដណរររយឡឹរ ទាំនងរមាល យពីររយថាសឹរ គោឺចារសិោខ
បទ(២២៧) ខររះភាគខរចើនថ្នរលុបុរត្ពីជាំនានម់ុន ចងខ់ចះចងដ់ងឹរតូ្វខៅបួសខរៀនខៅរបុង
វត្ថអារាម អបរេ លះបួសខរៀនរហូត្ដលរ់ជុះសរ ់ ទាំដពររមួទ ាំងខោរសរផ់ងរាលខឡើងរខោង 
ដចូជាខផលឪឡឹរខៅរបុងចាំោរ។  ដចូខនះអបរខទើបនឹងសឹរ ឬោចារសិោខ បទ គមឺានរាល
រខោងដចូជារាលឪបួសរចួខទើបនឹងសឹរ មាននយ័ថារាលឪខដលបួសខរៀនខហើយ សឹរមរ
ងមី គខឺឡើងរខោងដចូខផលឪឡឹរ(រាលរខោងដចូរាលឪខទើបនឹងសឹរ  ឪឡឹរ)។  

ស្ដចឪ់ឡឹរភាគខរចើនមានពណ៌ររហមខរពឿង រោបឪ់ឡឹរដចូជាទររខដលជាបខ់ៅ
របុងគភ ៌ ឬសផូន  ខបើខមើលតាមខអរទូរូទសសន ៍ ឆលុះខមើលទររសពវថ្ងង  ខយើងខ ើញទររខដរ
រតា ាំខៅរបុងទរឹពណ៌ររហមខរពឿង ដចូជាស្ដចឪ់ឡឹរ។  ទររខនាះអងគុយខលើអាហារចាស់
(ោមរ) ទលូអាហារងមី ថ្ដោនទ់ងផចិត្(ទងសរុ)ជញ្ជ ររ់បុងមាត្ ់ អងាុញជងគង ់ រតា ាំរបុង្ម
ខររៀបដចូរោបឪ់ឡឹររតា ាំខៅរបុងខផលឪឡឹរ។  ររស្ដា ខផលឪឡឹរទ ាំងបីដផលរបសច់និខនះ  ខផលទមីួយ
មានរោបម់ួយ (ពជូមួយ) ខផលទពីីរមានរោបពី់រ(ពជូពីរ) ខផលទបីីមានរោបប់ី(ពជូបី) រោបដ់ផលទី
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

មួយនិងរោបដ់ផលទពីីរបូរចលូោប បានបី ចាំដណរខផលទបីីមានរោបច់ាំននួបី គខឺសែើចាំននួរោបដ់ផល
ទមីួយ និងទពីីរបូរបញ្ចូ លោប ។  ចាំននួបូរបញ្ចូ លោប ខនះ ខបើត្ខរមៀបខលេជាបោ់ប  បានខលេ
៣៣ ខដលជាត្ពួយញ្ជ នៈខរែរទ ាំង៣៣ត្ ួ ខហើយត្ពួយញ្ជ នៈទ ាំង៣៣ខនះខសែើនឹងធ្លត្ទុរឺ 
និមិត្ថរបូខម៉១២  ១ + ២ = ៣ ធ្លត្ដុ២ី១និមិត្ថរបូឪពរុ២១  ២ + ១ = ៣។  ខលេ៣
និមិត្ថរបូខម៉ និងខលេ៣និមិត្ថរបូឪពរុ បខងាើត្បានខលេ៣៣ ត្ាំណាងឲ្យពយញ្ជ នៈ និងររស្ដា
រោបឪ់ឡឹរ ខដលរោបឪ់ឡឹររបុងខផលទ ាំងបី ជានិមិត្ថរបូខម៉ឪជាប ់ុាំ របុងស្ដចស់ាំបរខផលឪឡឹរឬ
ជាបរ់បុងគភ ៌ រងចា ាំឲ្យរនូជយ័បាំដបរររស្ដា ខផលឪឡឹរ ខដលអបររាជញចនិយរមរខចាទជាបញ្ចា  
សរមាបភ់ាប លយ់រនគរ ខដលអបរោនដ់ផលឪឡឹរមរ ពុាំដមនជាជនជាត្ឥិណាឍ  ជាវ  ខសៀម យនួ
...... ខត្គជឺាចនិ។  មាង៉ខទៀត្ខផលឪឡឹរទ ាំងបី គជឺានិមិត្ថរបូ តាងឲ្យឪពរុ មាឋ យ រនូ សមូខមើល
ោរបរស្រស្ដយ ខៅរបុងអាងរ៌ាំបា ាំងបណាឋ ាំមាតាមហានគរខរែរទ ាំងបួនភាគ ខដលបាន
ខរៀបរាបពី់អបរទ ាំងបី គជឺាបឋមរសរត្មាច សដ់ដនដអីចឆរយិខនះ។  

ខលើរទមីួយខដលចនិចងប់ាននគរខរែរខនះ ពុាំមានខត្ររស្ដា ឲ្យទយរោបរ់បុងខផលឪឡឹរ
ទ ាំងបីខនាះខទ គមឺានររស្ដា ជាខរចើនខទៀត្ ដចូជាឲ្យខសឋចខស្ដយស្ដចរ់ជូរមួយនាឡិឲ្យបាន២
ឆ្ប ាំ ឲ្យយរសត្វចាបមួយមរខធវើជាមាូប ឲ្យពលចនិទ ាំង៥០០សាំខៅសុីបានខឆអត្ ឲ្យខសឋចស្រសុរ
ខរែរខធវើយថុាា ៥០០របុងមួយថ្ងងឲ្យខហើយ ខដើមផយីរមរចងខបាះចត្សាំខៅឲ្យទន.់...។  ខរោយ
អបររាជញចនិចះុចាញ់ធនជយ័ខហើយ  ធនជយ័ឲ្យអបររាជញចនិយរខត្សាំខៅមួយខៅវញិ ខរៅ
ពីខនាះទរុជាជាំននូសរមាបអ់បរឈាះ។  ខសឋចមានចតិ្ថខរត្រអរណាស ់ខោយបានរចួផតុ្ពីភយ័
ធាំខនះ  ខហើយបានឲ្យរងាវ នដ់លធ់នជយ័ ខដើមផខីលើរទរឹចតិ្ថ ខររះធនជយ័បានជយួខោះទរុខ
ភយ័ពីោរប៉ុនប៉ងយរនគរ ខធវើជាចាំណុះរបសខ់សឋចររុងចនិ។  ខរោយពីទទលួបរាជយ័ពី
សាំណារអ់បររាជញខរែរខហើយ ខសឋចររុងចនិពុាំអសច់តិ្ថខឡើយ របុងោរទទលួបរាជយ័ខនះ ខគ
ររជុាំពិភារាោប ថា ខពលណាខដលអត្ពី់ធនជយ័ខៅ ខយើងនឹងរត្ឡបខ់ៅយរនគរខរែរជាងមី
មឋងខទៀត្។  រឯីខសឋចខរែរវញិ ខោយខ ើញរាជាញ ធនជយ័ អាចខធវើឲ្យអបររាជញចនិចះុចាញ់
បាន ខសឋចគតិ្ពិចារណាថា ខបើទរុអាជយ័ឲ្យខៅជិត្វ ាំង ថ្ងងណាមួយវនឹងដខណឋើ មរាជបលលង័ គ
អញពុាំខាន ដខូចាះមានខត្ឲ្យវខៅខៅជនបទតាមដងទខនល តាមខត្ចតិ្ថវចងខ់ៅចះុ។  
ពិចារណារចួរឲ៏្យរាជអាមាត្យ ខៅខៅធនជយ័ឲ្យចលូមរោល ់ ខហើយរប៏ានរាបត់ាម



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 32 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ដាំខណើ រខដលេ លនួបានគតិ្ទរុខនាះ ខោយឲ្យធនជយ័ខៅខៅឆ្ង យពីរាជវ ាំង ខដើមផោីរររភយ័
ពីធនជយ័ខៅថ្ងងខរោយ។  ធនជយ័ខៅខៅតាមដងទខនល រប៏ានខចញចាបរ់រោស ឲ្យររជា
ពលរដឌខចះបងព់ននអាររ របុងោរខធវើអាជីវរមម តាមដងទខនលខរពរបឹងបួ ធនជយ័ខដើរោរ់
ខ ែ្ ះភមូិ ស្រសុរ ទខនល បឹងបួ រាំពង ់.... នឹងររមូលពននោរជ់ារាជរទពយបានជាខរចើន។  ខហត្អុវី
បានជាធនជយ័ស្ដបអងាា ម ពុាំស្ដបស្រសូវ រហូត្បានោល យជាខ ែ្ ះទខនលបឹងវលភរដ់ធ៏ាំខនាះ 
ថាជាបឹងទខនលស្ដប?  ររស្ដា ខនះនិពនននិទនចងរ់ាបខ់យើងាថា  ពជូជយ័ជាំនានខ់រោយ ឈប់
ស្ដបស្រសូវខដលជានិមិត្ថរបូពជូងមខទៀត្ ស្រសូវខនះជាឬសខរវនិមិត្ថរបូរពះខម(ខមើលោរពនយលពី់
បាយ) ខហើយរពះខមខនះជាមាច សអ់ត្ថសញ្ចដ ណជាត្ដិរែរ ជាមាច សម់រត្រខររត្ាំដណលខម៉
(បិស្ដចពស)់ ខដលបានស្ដបខររះមរត្រអចឆរា(អចឆរយិ)ខនះទរុ។  អងាា មគសឺាំបរស្រសូវ ររយ
អងាា មខនះ ខបើខយើងសរមាយពាងគត្ាំរតួ្ឲ្យខៅជាពាងគរាយ ខយើងខ ើញសរូរបសរ់រយបីម៉ាត្ ់
អ + ង + ោម មាននយ័ថា ជាភាស្ដនិយាយអងចះុខៅររោមគណុ៥(របូ សខមលង រលនិ រស 
ខផ្លដនពវៈ)  ខយើងឈបខ់ង ើបខមើលខៅខលើ ខដលជាទេី ទសរ់បសព់ជូនាគ ពជូរពហែ ពជូផ្លា យ ពជូ
ខទវតា ពជូអចឆរយិ ពជូរា ាំ។  ខបើខយើងខមើលខផនទរីរខទសខរែរខយើងទ ាំងមូល ខយើងខ ើញរបូ
ទខនលស្ដប និងបឹងទ ាំងមូល គជឺារាងនាគមយួខបើរពររ ខដលមានទខនលជាត្េួ លនួ និងបឹងគជឺា
រាលនាគខបើរពររ ដចូជារបូភាពខមើលពីខលើខៅត្ាំបនភ់បាំអដឌរស ខដលជាភបាំចនិខធវើពទុ ន
បដមិាសននបន់ាគ(ខមើលខរឿងខរពងររចា ាំភបាំ) ដចូជារបូរាងរបសទ់ខនលស្ដប និងបឹង។  ទរឹទខនល
មានរសស្ដបខស្រសចខៅខហើយ ខហត្អុវី រតូ្វបនាបទរឹទខនលឲ្យស្ដបខទៀត្?  អត្ទនយ័បងាបរ់បុង
បឹងទខនលស្ដប និពននដនូតាខោរចងព់នយលរ់ាបខ់យើងថា  អបរបងាបខងាើត្ទរឹដសីវុណតភមូិ
ខនះ  ជាអបរជាបខ់ទសរបសយ់រសខ ែ្ ះររុងរាពណ៍ខៅខហើយ ខហត្អុវីររ៏តូ្វលបុោន ស្ដរ
ោន លរោ់ន(របុងពិធមីងគលោរ)  ខធវើឲ្យអបរជាំនានខ់រោយពរួោត្ ់ខលងបានស្ដគ លខ់រឿងស្ដវ
តាពិត្របសោ់ត្?់  ខហត្ខុនះខទើបខៅរបុងពិធមីងគលោរ មានពិធបីុរលរខ(័ោរ)់ ខធវើខធែញ
បនាបពិសនាគ ពជូខរែរគជឺាពជូនាគៗមានឬទ នអិាំណាចខោយស្ដរពិស ខបើនាគអសពិ់ស
មានអវីេសុពីសត្វអនធង ់ ខដលធនជយ័ខររៀបខធៀបគាំនរូខចញពីរមាមទ ាំងរា ាំរបសោ់ត្ ់ ខៅ
ខពលចនិនា ាំយរររស្ដា ខចាទ ខដើមផយីរនគរខរែរជាខលើរទពីីរ។ របុងខពលខនាះអបររាជញចនិ
ភាប លគ់រូរបូ  អបររាជញចនិោនជ់ររ់ចួរជលរខ់ៅរបុងលរខខ័មែ  ខោត្ហរខ់ៅខលើរចួគសូវស
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខៅខលើជញ្ចជ ាំង បានរបូសត្វរាជហងសមួយ ខត្ើសត្វហងសពិត្ពណ៌ខមែ  ឬរព៏ណ៌មាស?  និពនន
និទនចងព់នយលរ់ាបខ់យើងថា សត្វហងសខដលមានសាំបុរដចូមាស ឥឡូវរតូ្វចនិរជលរទ់រឹ
ខមែ  គរូឲ្យខៅជាពណ៌សត្វខរអរ ខត្ើសត្វហងសខដលគរូខោយទរឹលរខព័ណ៌ខមែ ជាហងស ឬជា
សត្វខរអរ?  ខពលខដលចនិគរូសត្វហងសរចួខហើយ រខ៏ររើឲ្យធនជយ័គរូមឋង របុងខពលខនាះោត្់
គតិ្ខត្មាប រឯ់ងថា ខបើោត្ម់ិនរជលរទ់រឹលរខខ័មែ គរូខទោត្នឹ់ងចាញ់ នគរនឹងបានខៅខគ(ជា
ចាំណុះ) ខបើោត្រ់ជលរល់រខខ័មែ គរូវញិ រោនដ់ត្ខធវើឲ្យពជូនាគររឡារព់ណ៌ខមែ  ោល យជាអនធង ់
ខត្ពុាំបាត្ប់ងន់គរខឡើយ។  ដខូចាះោត្រ់យ៏ររមាមថ្ដទ ាំងរា ាំ ខដលជានិមិត្ថរបូពជូផ្លា យ រពហែ 
នាគ ខទវតា អចឆរយិ.....  រជលរខ់ៅរបុងចានទរឹខមែ  រចួរខ៏ោត្ហរខ់ៅគរូវសរគវរីគវត្ច់ះុ
ខរោម រចួោត្រ់ាបច់និថា ោត្គ់រូបានសត្វអនធងរ់ា ាំ ចនិររ៏ពមចះុចាញ់ោត្ ់ ខររះចនិគរូ
បានខត្សត្វរាជហងសពណ៌ខមែ មួយ។  ខហត្អុវីធនជយ័ មិនខឆលើយថាគរូបាននាគរា ាំ ឬរព៏ស់
រា ាំ ខត្ោត្ដ់បរជាថាគរូបានអនធងរ់ា ាំខៅវញិ?  អបររាជញនិពនននិទនខរឿង ោត្ច់ងឲ់្យរនូ
នាគសមយ័ខរោយបានយលថ់ា នាគរតូ្វខគបនាបពិសរចួោបពណ៌(មខនាគមវជិាជ )  ឲ្យ
នាគមានពណ៌ខផសងៗោប  ខហើយញុះញងឲ់្យខ ល្ ះដខណឋើ មអាំណាចោប  ខររះខហត្ខុត្ពណ៌
េសុោប  រហូត្ខរើត្ជាោរោបស់មាល បច់ងខពៀរោប  សត្វនាគោល យខៅជាសត្វអនធង ់ ខត្ើពជូនាគ
ោល យខៅជាសត្វអនធងខ់ៅខពលណា?  នយ័ទ១ីខៅរបុងរបបរមទុជាររជាធខិត្យយ សមយ័០៣
ឆ្ប ាំ ០៨ខេ ២០ថ្ងង ចាបពី់ថ្ងង១៧ខមស្ដ ឆ្ប ាំ១៩៧៥ គជឺាថ្ងងខដលពរួរងទព័ ខដលមានសាំខលៀរ
បាំររព់ណ៌ខមែ (ខេ ែរររហម) បានជាំខលៀសររជាជនខចញពីទរីរជុាំជន ទ ាំងខរែងចាស ់ ររុស
ស្រសើ រគហសទ បពវជិត្ សិសស និសសតិ្ បញ្ចដ វន័ថ អបររាជញរាជបណឍិ ត្..... យរខៅខធវើទរណុរមម
បងអត្អ់ាហារ រចួខចាទររោនោ់ប សមាល បជ់នជាត្ឯិងយ៉ាងថ្រពថ្ផស ខធវើឲ្យអបរខចះដងឹទ ាំងខនាះ 
រតូ្វោររ់រវត្ថពិិត្របសេ់ លនួ មុជចះុខៅរបុងទរឹរបរ់បុងភរខ់ធវើជាសត្វអនធង(់និមិត្ថរបូ) ខដើមផដីង
ររាជីវតិ្ឲ្យរចួផតុ្ពីរបបខសលៀររររ់ជលរល់រខខ័មែ ខនះ។  ខនះជាខហត្ខុដលនិពនននិទនធន
ជយ័ ខោរបានយររមាមថ្ដទ ាំងរា ាំខៅរជលររ់បុងទរឹលរខខ័មែ របសច់និ រចួោត្ខ់រលថាគរូ
បានអនធងរ់ា ាំ មិនថានាគរា ាំ ឬពសរ់ា ាំ ខររះរា ាំជានិមិត្ថរបូពជូផ្លា យ(ខមើលោរពនយលខ់លេ
រា ាំរបុងបណាឋ ាំមាតាបិតារពហែភាគ៤)។  ពជូផ្លា យ រពហែ អចឆរយិ....  រតូ្វោបលនខោយទរឹ
ខមែ (អបរដរឹនា ាំរគបរ់គងររខទសខសលៀរររខ់មែ )          ខដលមានចមាល រខ់ៅខលើងមរាស្ដទជា
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ភស័ឋុតាង គរឺបូចមាល រខ់ៅរបុងខងវជញ្ចជ ាំងខាងស្ដឋ ាំរាស្ដទអងគរវត្ថ ដនូតាោត្ប់ានឆ្ល ររ់បូ
មនសុស ខដលមានោបពណ៌ខមែ ខលើេ លនួ។ មនសុសចមាល រទ់ ាំងខនាះ ធ្លល រច់ះុថាប រខ់រោមមានេ លនួ
សាំបុរខមែ របូស្ដគ ាំងសគមដចូជាខររត្ មានអបរខធវើទរណុរមមមាឌខមែ ធាៗំ  ពរួោត្ច់ងប់ញ្ចជ រឲ់្យ
ខយើងខមើលខៅនិមិត្ថរបូខពលថ្ងង គយឺលស់ងូ ខោយោត្ច់ងរ់ាបខ់យើងថា ខពលដលដ់ាំណារ់
ោលរបូចមាល រោ់បលរខព័ណ៌ខមែ ខនាះ ររជារាស្រសថរបុងនគរខនះធ្លល រេ់ លនួដចូជាខររត្ ខោយ
អាំណាចពណ៌លរខខ័មែ គជឺាពណ៌ងងតឹ្ បងាា ញពីោរធ្លល រច់ះុរបុងររវត្ថដិាំខណើ ររបសព់ជូនាគ។  
នយ័ទ២ីគរឺគបរ់បូនាគខៅតាមជញ្ចជ ាំង និងខផឋររាស្ដទ ភាគខរចើនេ លនួនាគគពឺុាំមានេ លនួពិត្
របសេ់ លនួខឡើយ គជឺាេ លនួយរស ឬសត្វមារ របូចមាល រន់ាគទ ាំងខនះ ខៅរបរ់បុងភរង់មខៅខឡើយ 
ដខូចាះនាគខដលខៅរបរ់បុងភរង់ម ឬងមភរគ់ជឺាសត្វអនធង(់ររស្ដា ធនជយ័)  លះុរតាខត្ដរយរ
សត្វអនធងទ់ ាំងខនាះ  ខចញពីរបុងងមភរប់ានខហើយោងជាំរះភរខ់ចញ   ខទើបោល យេ លនួជាសត្វ
នាគ។  មាននយ័ថាអបររាជញជយ័ ខោរឲ្យខយើងោងពណ៌លរខខ័មែ ឬភរ ់ ខដលររឡារខ់លើ
េ លនួនាគខនាះឲ្យរជះ  ខទើបខមើលខ ើញរបូរាងពិត្របសស់ត្វនាគ ខលងខមើលខ ើញជាសត្វមារឬ
អនធងខ់ទៀត្។ រាស្ដទអងគរត្ចូឬអងគរវត្ថ គនិឺមិត្ថរបូរាលនាគ តាមោរផគុ ាំរាស្ដទរបសព់រួ
អបរស្រស្ដវរជាវបរខទស(Discovery)  រាស្ដទអងគរត្ចូជារាលនាគ រាស្ដទអងគរធាំ(បាយន័ថ)ជា
ខបះដងូនាគ រាស្ដទបនាធ យសាំដរគជឺាចងុរនធុយនាគ។  ោរផគុ ាំដផនទរីាស្ដទខនះ បខងាើត្បាន
ជារបូរាងផ្លា យនាគ ឬផ្លា យខេ លងមយួ ខដលរះខៅទសិខាងខជើង សពវថ្ងងរនូខរែរមួយនគរខៅ
ខ ែ្ ះផ្លា យខនាះថា ផ្លា យររខពើ ខហត្អុវីបានជាផ្លា យនាគខររខ ែ្ ះោល យខៅជាផ្លា យររខពើ? 
ខយើងអាចដងឹររស្ដា ខ ែ្ ះផ្លា យខនះបាន ខយើងខៅខមើលខលផងចារទ់រឹដងូខលើរទមីួយ៖   
ចារទ់រឹដងូខចញពីរទូងខម៉   េនទុយដលែងដេមរោេេ់ាលប្េពរើ  ររខពើជិះខសះេ ញុាំជិះដាំរ ី ររខពើចង ់
ឆីេ ញុាំខឡើងធបះ   ររខពើរត្បារេ់ ញុាំររឹងរលុ   ររខពើដភារទលុេ ញុាំញីខមធស (សមូខមើលោរបរស្រស្ដយ
ខលផងចារទ់រឹដងូ ខៅរបុងអាងរ៌ាំបា ាំងបណាឋ ាំមាតាបិតាមហានគរខរែរទ ាំង៤ភាគ)។  រត្ងវ់គគ
រនធុយខេ លងខរែររររ់ាលររខពើ និពននដនូតាបានរាបខ់យើងថា ខេ លងឯរឬខេ លងនាគ ខដល
ធ្លល បដ់ត្ខហាះខៅខលើខវហាបខញ្ច ញសខមលងឯរ ផសពវផាយខពញរបុងខោរ ឥឡូវរតូ្វររ់
រាលររខពើ ខររោល យជាផ្លា យររខពើ ឬខេ លងររខពើ ខត្ើសត្វររខពើដដលជានិមិត្ថរបូសត្វ
រមិលគណុ ខហត្អុវីអាចខៅបដសិននិរបុងឋានផ្លា យបាន?  អបរខដលអាចខៅបដសិននិរបុងខទវ
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ខោរ ឬឋានផ្លា យបាន គមឺានខត្សត្វខដលរររបខោយ គណុធមគ៌ោឺរដងឹគណុ(រត្ថញ្ដូ និង
រត្ខវទ)ី ចះុខហត្អុវីបានជាខ ែ្ ះររខពើ អាចខៅបដសិននិរបុងខទវខោរ ឬឋានផ្លា យបាន?  
ខនះជាចាំខណាទររស្ដា របសអ់បររាជញដនូតាខរែរ ខដលខោរឲ្យខយើងពិចារណា ខត្ើគរួខៅររ់
រាលររខពើ ឬររ៏តូ្វខោះរាលររខពើខចញ ខដើមផឲី្យរនូខរែរោល យជាពជូនាគពិត្រារដ ខដល
មាននិមិត្ថរបូផ្លា យនាគទសិខាងខជើង បានបងាា ញជាត្រឹតាងស្រស្ដប ់ សមូផដីត្ពរួអបរ
ស្រស្ដវរជាវបរខទស រខ៏គទទលួស្ដគ លថ់ាពជូខរែរជាពជូផ្លា យនាគ ខហត្អុវីរនូខរែរខៅផ្លា យ
មួយដងួខនះថាផ្លា យររខពើខទៀត្? 

ខរោយពីោររឋឹងត្វពីររជារាស្រសថ របុងោរយរពននអាររពីសាំណារធ់នជយ័ ររជារាស្រសថ
រខ៏ឡើងខៅរឋឹងខសឋច ខពលខនាះខសឋចខោះខៅធនជយ័ឲ្យចលូោលស់រួដាំខណើ ងខរឿង ធនជយ័
រទ៏លូរាបខ់សឋចថា េ ញុាំរតូ្វររមូលពននចលូឃ្លល ាំងរពះរាជរទពយ។  ខសឋចរប៏ងាគ បរ់ាបធ់នជយ័ថា 
ឯងយរខត្មួយបាត្បានខហើយ ធនជយ័រត្ឡបខ់ៅវញិ  បានយរបាត្ខោរសងឃ  មរខធវើជា
រងាវ ល ់ ខធវើឲ្យររជារាស្រសឋរតឹ្ខត្ខៅឋ ររហាយជាងមុន ខហើយរន៏ា ាំោប ពិត្ទលូខសឋចស្ដរជាងមី 
ខោយោរដាំខឡើងពននោរដធ៏ងនខ់នះ។  ខហត្អុវីបានជាធនជយ័រតូ្វខធវើដខូចាះ?  និពនននិទនចង ់
ពនយលរ់ាបអ់បរដរឹនា ាំពជូជយ័ជាំនានខ់រោយ ឲ្យខចះសមលឹងខមើលសេុទរុខររជារាស្រសថ របុងោរ
យរពននោអាររ រតូ្វខមើលដខងាើមរសរ់បសរ់រជារាស្រសឋ(ចាំណូល) ពុាំខនាះខទពននោររតូ្វអារ
ររជារាស្រសថទ ាំងរសជ់ាពុាំខាន។  មាង៉ខទៀត្ចាបដ់ដលអបរដរឹនា ាំបានោរច់ះុខហើយ រតូ្វតាម
រតួ្ត្ពិនិត្យចាបដ់ដលេ លនួបានោររ់ាជបញ្ចជ ខនាះ ខបើពុាំខនាះខទអបរខឆលៀត្ឱោស នឹងយរ
ចាបខ់នាះមរខធវើជាខេល ខដើមផបីាំខរខីៅខសចរឋខីោភលនរ់បសេ់ លនួ ខដលជាខហត្ខុធវើឲ្យររជា
រាស្រសថខៅឋ ររហាយ ខង ើបឈរខឡើងខធវើបដវិត្ថររឆ្ ាំងនឹងអបរោនអ់ាំណាច ខោយេ វះសមត្ទភាព
របុងោរដរឹនា ាំរគបរ់គង។  ខនះជាខហត្ខុដលនិពនននិទនបានពនយលរ់ាបរ់បុងខរឿង ពីោរ
ររមូលពននអាររ ពីោរោររ់ាជបញ្ចជ ឲ្យថាប រខ់រោមអនវុត្ថ េ លនួពុាំបានតាមោនថាប រខ់រោម
ខដលអនវុត្ថរាជបញ្ចជ ។  

ខពលខដលររជារាស្រសថខៅឋ ររហាយខង ើបខឡើងបះខបារ ខសឋចបានខចញរាជបញ្ចជ ឲ្យចាប់
ធនជយ័យរខៅររហារជីវតិ្ ខោយពុាំបានគតិ្ពិចារណា ថាេ លនួោម នសមត្ទភាពរបុងោរ
រគបរ់គងនគរ ខបរជាទមាល ររ់ាំហុសទ ាំងស្រសុងខៅឲ្យអបរខាងខរោម។  រត្ងវ់គគខនះនិពនននិទន
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បានរាបថ់ា ខសឋចខររើឲ្យធនជយ័យរពននមួយបាត្ ខត្ពុាំបានបញ្ចជ រឲ់្យចាស ់ ឲ្យយរមួយ
បាត្រារ ់ឬមួយបាត្ខោរសងឃ ខនះជារាំហុសរបសអ់បរខចញរាជបញ្ចជ ឬចាប ់វពុាំដមនជា
រាំហុសរបសអ់បរអនវុត្ថចាបខ់ឡើយ។  ខសឋចរដ៏ងឹថាធនជយ័គជឺាអបររាជញ ខដលអាចខោះ
ចាំខណាទររស្ដា  ខដលចនិមរយរនគរខរែរខធវើជាចាំណុះបាន  ចះុខបើសមាល បអ់បររាជញខនះ
ខហើយ បរខទសខគមានបាំណងចងម់រយរនគរខរែរខទៀត្ ខត្ើរតូ្វពឹងអបរណា?  ខពលខដលនា ាំ
ធនជយ័ចះុខៅរបុងទរូ ខដើមផយីរខៅសមាល បខ់ៅរណាឋ លទខនល ធនជយ័បានររឧបាយខដើមផ ី
ខោះេ លនួឲ្យរចួពីោរស្ដល បខ់នះ ោត្ប់ានខររើឲ្យខសនា និងខពជឈឃ្លត្ ខស្រសរបនធរតាមោត្ម់ុន
នឹងោត្ស់្ដល ប ់របុងខពលទរូរាំពងុអុាំខៅមុេ។  ធនជយ័ោត្ដ់ស្រសរខឡើងថា អាជយ័ធ្លល រទ់រឹ អបរ
បនធរខស្រសរខឡើងតាមខរោយថា ថ្ហខអើៗ ខស្រសរបនធររហូត្ដលធ់នជយ័ខោត្ទាំោរទ់រឹ 
ខទើបដងឹថាចាញ់បខញ្ចឆ ត្ធនជយ័ ខហើយរទ៏លូខៅពិត្រាបខ់សឋចថា ធនជយ័ខោត្ទរឹ
សមាល បេ់ លនួ ខត្ើររយខស្រសរបនធរខនះ និពនននិទនចងឲ់្យខយើងយលពី់នយ័អវី?  និពនននិទន
ដនូតាោត្ប់ានទសសនទ៍យរាបខ់យើងថា ខរោយោរខបាះបងខ់ចាលររុងអងគរ ខដលជាទរីរុង
អចឆរា(អចឆរយិ) ធនធ្លនមរត្ររទពយទ ាំងអស ់ ខដលពជូជយ័វរ មន័េាំររមូលទរុរគបជ់ាំនាន ់ ជា
មរត្រសរមាបព់ជូជយ័ជាំនានខ់រោយ រតូ្វធ្លល រខ់ៅរបុងទរឹវញិ គវឺលិខៅររមាច សខ់ដើម ខររះទរឹ
ជានិមិត្ថរបូមាឋ យ(ធ្លត្ទុរឹ១២)។  ោរវនិាសបាត្ប់ងទ់រឹដ ីខររដាំដណលខដលបរខទសជិត្ខាង
ល្ នរនយរ និងោរខបាះបងខ់ចាលបនថិចមឋងៗ ខៅទាំខនៀមទាំោបរ់រថ្ពណី វរផធម ៌អរយិ

ធម ៌ខដលជាមរត្ររបសព់ជូផ្លា យ រពហែ នាគ អចឆរយិ រា ាំ .... ខហើយខ្ងចាបយ់រវរផធម៌
ងមីរបសប់រខទស ខធវើឲ្យធនធ្លនជយ័(ធនជយ័) រតូ្វធ្លល រខ់ៅរបុងទរឹ អបរខៅខលើទរូខស្រសរបនធរ
ថាថ្ហខអើៗ ខទះបីជាបាត្ប់ងខ់ៅមរត្រទ ាំងខនាះរខ៏ោយ ខនះជាររស្ដា ធនជយ័ធ្លល រទ់រឹថ្ហ
ខអើៗ។  ខពលខដលធនជយ័ធ្លល រខ់ៅរបុងទរឹជាខលើរទពីីរ (និមិត្ថរបូបានខៅជបួមាឋ យជាខលើរទី
ពីរ)  ធនជយ័បានខៅបួស ខដើមផោីរខ់ៅររវត្ថរិបសេ់ លនួ ខនះជាដាំណារោ់លទបីី ខដលធន
ជយ័បានជបួនឹងខមនាគទបីី គរឺពះសមាម សមទុទ នបរមរគូថ្នខយើង ខដលរពះអងគជាស្ដស្ដឋ  របស់
មនសុសនិងខទវតារគបជ់ានថ់ាប រ។់  ឱវទបណាឋ ាំខមនាគទមីួយ គមឺាតាបខងាើត្ធនជយ័បានផ្លឋ ាំឲ្យ
ធនជយ័ ខមើលយលស់រឋិនិងយលស់ងូ (និមិត្ថសញ្ចដ ខពលយបនិ់ងថ្ងង)។ បណាឋ ាំខមនាគទពីីរ គឺ
មាតាបិតាមហានគរ ផ្លឋ ាំខពលធនជយ័ខោត្ទមាល រស់មាល បេ់ លនួខៅរបុងទរឹ ខពលចនិយរ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ចាំខណាទររស្ដា  ខដើមផភីាប លយ់រនគរ។ បណាឋ ាំខមនាគទបីី គរឺបុងខពលខដលខសឋចខររើឲ្យ
ខពជឈឃ្លត្យរធនជយ័ខៅសមាល ប ់ គោឺត្ខ់ោត្ខៅរបុងទរឹបានជបួខមនាគទពីីរផង និងបាន
ជបួខមនាគទបីី របុងខពលខដលោត្ប់ានបួសខរៀន ជាមួយនឹងរពះពទុ នស្ដសនា។  ខហត្អុវីរ ៏
និពនននិទនឲ្យធនជយ័ស្ដល បពី់រដងខៅរបុងទរឹ មិនឲ្យស្ដល បខ់ៅខលើខោរ?  ខររះពរួោត្ច់ង ់
ឲ្យខយើងខមើលខ ើញនិមិត្ថរបូទរឹ ដាំណាងឲ្យធ្លត្ទុរឹមាឋ យ១២  ខដលមាតាខដើមគមឺាតាមហា
នគរ ខោរជាបខ់ទសខចញពុាំរចួ ខោយបខងាើយចងុខរោយរបសខ់ោរខៅភបាំអដឌរស អបរ
រាជញចនិ(អបរស្ដគ លោ់លបី)បានដងឹខរឿងអាងរ៌ាំបា ាំងខនះ រម៏រសុាំខសឋចខរែររស្ដងរពះពទុ នរបូ
មួយអងគ រាំពស១់៨ហត្ទរពះសននបប់ិទរងូនាគ ខដលជានិមិត្ថរបូរពះមាតានាគ(ខមើលខរឿងខរពង
ទរទ់ងនឹងភបាំអដឌរស)។  ោរបានខសពគបជ់ាមួយនឹងមហាសរផុរស(រពះសមាម សមទុទ ន) ជា
រលាណមិត្ថ ខធវើឲ្យធនជយ័យលដ់ងឹពីធមមៈ អរយិសចចៈ និងរមាល ាំងរបសរ់មម ខដលសត្វបាន
ស្ដងស្ដបខររះសនសាំទរុខហើយ សត្វទ ាំងខនាះរតូ្វទទលួខៅវបិាររបសរ់មមខនះ ខៅតាម
រមាល ាំងរមមខដលបានស្ដបខររះទរុខនាះ។  អវីដដលពជូជយ័ រពហែ ផ្លា យ អចឆរា.... បានទទលួ
ខរោយោរខបាះបងខ់ចាលររុងអចឆរយិខនាះ គសឺទុ នខត្ជាផលរមមចាស ់ ខដលខយើងបានស្ដប
ខររះទរុខហើយ ដចូខនះនិពនននិទនដនូតា ចងឲ់្យខយើងអបរស្ដឋ បខ់រឿងនិទនយលថ់ា៖  

សំបកឃ្លោ កលិចកនុងទឹកស្រស អំស្បងស្បកស្រែជាអស្ដែ ត រសុកឃ្កើតឃ្ោលហឃ្ភទ ផគរលាន់ស្ែឃ្ចរតឃ្ភោៀងលិចរសកុ។  លិច
ស្រសចំោរចារដំណ ំលិចស្រពកទងំរររំតពងំថ្ោុក ឃ្ទើបរតទីងំឡាយសែាយសុែ ឃ្សបើយទុកខរកីមែុឃ្ោយសារឃ្ភោៀង។  ឃ្ភោើងភោឺ
បំផោុងកណែ លព្រព ឃ្ោលោលដល់ន័យរសីមានោង សំពត់ឃ្ពញដីរសីមិនលាង ឃ្រពោះឃ្ ើញទឹកឃ្ភោៀងពីឃ្លើភនំ។(ឃ្នោះជាទំនាយរែសាន
ព្ថ្ៃសុរក ឃ្ៅរ)៍   

V.អ្ាេប្ាជាចនិមេពោទប្រស្នា យេនគរពលើេទើ២ 
ខរោយខពលខដលដាំណឹងធនជយ័ រតូ្វខសឋចបញ្ចជ ខពជឈឃ្លត្ ឲ្យយរខៅររហារជីវតិ្

ខៅរណាឋ លទខនលមរ ខរឿងសមាល បធ់នជយ័ខនះ រតូ្វបានផសពវផាយខពញទ ាំងនគរ រហូត្ឮ
ខៅដលន់គរចនិ តាមរយៈឈែួញខចញចលូជញួដរូរបុងស្រសុរខរែរ។  ខនះជាខហត្ខុធវើឲ្យខសឋច
ចនិ មានបាំណងចងយ់រនគរខរែរមឋងខទៀត្ជាខលើរទពីីរ ខោយបញ្ចជ ឲ្យអបររាជញរបសេ់ លនួ ចះុ
សាំខៅនា ាំយរខៅចាំខណាទររស្ដា  មរភាប លយ់រនគរជាមួយនឹងខសឋចខរែរ ខររះដងឹថាអបរ
រាជញស្រសុរខនះរតូ្វខសឋចសមាល ប។់  ខពលអបរនា ាំស្ដរខសឋចររុងចនិខឡើងទលូថាវ យខសឋចខរែរ ពី
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

រាជបាំណងរបសខ់សឋចេ លនួ របុងោរខចាទចាំខណាទររស្ដា ភាប លយ់រនគរ    ខបើដរែរចាញ់ររស្ដា
នគរោល យជាចាំណុះ ខបើចនិចាញ់ររស្ដា នគរចនិនឹងោល យជាចាំណុះ។  ខពលខនាះខសឋចខរែរ
មានោរខស្ដរស្ដឋ យខរោយជាខាល ាំង ខររះអបររាជញខដលអាចជយួនគរឲ្យផតុ្ពីភយ័បាន រតូ្វ
េ លនួយរខៅសមាល ប ់  (មនសុសសត្វភាគខរចើនខត្ងស្ដឋ យជាខាងខរោយ ពុាំដដលស្ដឋ យមុន
ខឡើយ)។  ខសឋចខរែរអងគខនាះ ខៅមានមនធិលសងស័ យ អាតាម អញហារដ់ចូជាររខហលភរិខុមួយ
អងគ ខដលមរបិណឍ បាត្ចងាា នរ់ាលថ់្ងង ខោរអងគខនាះមុេស្រសខដៀងនឹងអាជយ័ ចា ាំថ្ងងខសអរ
សឹមសរួខោរខមើល ខត្ើដមនឬមិនខមន។  ខពលខដលភត្ថរចិចមរដល ់ រពះសងឃជាខរចើនអងគ
បាននិមនឋជាជរួ មរបិណឍ បាត្របុងរាជវ ាំង ភរិខុមួយអងគខដលនិមនឋខរោយខគ ខដលខសឋច
សងស័ យខនាះ រពះអងគរស៏រួភរិខុអងគខនាះ ខោរមាច សម់ានមុេដចូធនជយ័ ភរិខុអងគខនាះរម៏ាន
ខងរដោីត្បវញិថា ជយ័ថាមិនជយ័។  ខទើបខសឋចមានរាជឱងាា ររាបភ់រិខុជយ័ពីខរឿងចនិ នា ាំ
យរចាំខណាទររស្ដា មរខចាទយរនគរ ដខូចាះមានខត្ខោរមាច សខ់ទ ខដលអាចខោះស្រស្ដយ
ររស្ដា ចាំខណាទខគបាន សមូរពះអងគោចារសិោខ បទមរជារគហសទ ខទើបងាយស្រសួលរបុងោរ
ខោះររស្ដា ។ 

ខរោយខពលខដនធនជយ័ោចារសិោខ បទ(សឹរ) ោត្រ់ប៏ានខឡើងខៅោលខ់សឋច រពះ
អងគខ ើញធនជយ័ខដើរចលូមរ រម៏ានរពះរាជឱងាា រថា ខនះបានសមជាបណឍិ ត្(អនធិត្)ខមន 
ខររះរាលរខោងដចូខផលឪឡឹរ ខោយោររជុះសរផ់ង និងខោរផង។  ធនជយ័រទ៏លូរាប់
រពះអងគថាចាាំខពលបីថ្ងងខទៀត្ ខទើបឲ្យអបររាជញចនិយរចាំខណាទររស្ដា មរត្ទលោ់ប  ខររះ
ោត្រ់តូ្វខរៀបចាំររស្ដា ខដើមផទីបទ់លនឹ់ងអបររាជញចនិ។  ធនជយ័បានសាំណូមពរពីរពះអងគ ឲ្យ
រាជបាំខរជីយួររររោសចាស់ៗ  ឲ្យររខមែ ដសុៗឲ្យបានខរចើន ោររ់បុងថាសបួន ខហើយឲ្យយរ
ោឋ រធាំរាបខសែើរខោងបួនរជុងមរឲ្យ ខហើយចាបោ់ឋ មឲ្យបានបួនរអម ខទើបធនជយ័ខររើឲ្យខគ
យរររោសខៅោត្សននឹងោរខ់លើោឋ រ។  ធនជយ័ោត្ច់ាបោ់ឋ មរជលរខ់ជើងនឹងទរឹខមែ ដសុ 
រចួឲ្យវរខលើររោសសរោលខលើោឋ រ ខធវើឲ្យមានស្ដា មររខវមររវមខពញខលើររោស ខទើបខររើ
ឲ្យខគយរររោស ខដលមានស្ដា មខជើងោឋ មខៅហាលថ្ងងឲ្យសងួត្ ខទើបយរមរមូរទរុ។  ខត្ើ
សត្វោឋ មត្ាំណាងឲ្យអវី?  រអមត្ាំណាងឲ្យអវី?  អរសរោឋ មត្ាំណាងឲ្យអវី?  សត្វោឋ មគជឺានិមិត្ថរបូ
ផ្លា យ ទ ាំងដាំខណើ រចន័ធគត្ ិនិងសរុយិគត្ ិខៅរបុងចន័ធគត្ដិេបុសស គជឺាផ្លា យរបូោឋ មខដលមាន
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

៣០ថ្ងង របុងសរុយិគត្ដិេររាោ ររាដរាសីគផឺ្លា យរបូោឋ មមាន៣១ថ្ងង។  ដខូចាះនិពននដនូតា
ោត្ច់ងព់នយលរ់ាបខ់យើងថា ររស្ដា ខដលោត្រ់តូ្វយរខៅឲ្យចនិខោះ គរឺរស្ដា មនសុសផ្លា យ
(ធនជយ័)។  រអមឬឆ្ប ាំដ ី រជ៏ានិមិត្ថរបូផ្លា យខដរ ខររះខបើសត្វោឋ មជានិមិត្ថរបូផ្លា យ ដខូចាះ
របសោ់រោ់ឋ ម រជ៏ាផ្លា យខដលជារបសខ់ៅទេី ទសដ់ចូោប  របុងដាំខណើ រសរុយិគត្ ិ ខេរមុភៈគជឺា
ផ្លា យរបូរអមឬឆ្ប ាំង ខដលមាន២៨ឬ២៩ថ្ងង។  អរសរខជើងោឋ ម គជឺានិមិត្ថរបូអរសរឬភាស្ដ
របសម់នសុសផ្លា យ រប៏៉ុខនឋអរសរមនសុសផ្លា យខនះ រតូ្វរជលរខ់ជើងនឹងលរខព័ណ៌ខមែ  ខដលយរ
មរពីបរខទស ខធវើឲ្យផ្លា យមិនអាចបខញ្ច ញពនលឺបាន។ 

ថ្ងងសនមត្រ់ប៏ានមរដល ់ ធនជយ័រច៏ះុខៅទទលួអបររាជញចនិ រររ់ណាឋ លផលូវខៅមុេ
រពះោនខសឋច អបររាជញចនិខ ើញធនជយ័ខដើរពីចាំងាយខៅររេ លនួ រខ៏ធវើសញ្ចដ ជាភាស្ដគ 
ចងអុលថ្ដខៅខលើខម  ចាំដណរធនជយ័ខឆលើយត្បខៅវញិ ខោយចងអុលថ្ដខៅរររពះអាទតិ្យ 
អបររាជញចនិចងអុលខៅខរៅរចួោបាត្ថ្ដ ធនជយ័ោត្ខ់លើររមាមថ្ដទ ាំងរា ាំបញ្ឈរខឡើងខៅ
ខលើត្បររស្ដា វញិ អបររាជញចនិចងអុលថ្ដចះុខរោម ធនជយ័ត្បវញិខោយចងអុលមរេ លនួឯង 
ខនះជាោរខចាទនឹងស្រស្ដយររស្ដា ទមីួយ។  អត្ទនយ័ខដលបានបរស្រស្ដយ រចួខហើយរបុងស្ដច់
ខរឿង ចនិខលើររមាមថ្ដចងអុលខៅខលើសរួធនជយ័ថា ខៅខាងខលើមានអវី ធនជយ័ចងអុលខៅរពះ
អាទតិ្យ ោត្ប់ានខឆលើយរាបអ់បររាជញចនិថា មានរពះអាទតិ្យ និងរពះចន័ធខៅខលើខម  អបរ
រាជញចនិចងអុលខៅខរៅោបាត្ថ្ដ ចងស់រួធនជយ័ថា មានអវីេ លះខៅខាងខរៅ ធនជយ័ខលើរ
រមាមថ្ដរា ាំបញ្ឈរខឡើងខលើ មាននយ័ថាខៅខាងខរៅមានដ ី ទរឹសមុរទ មានភបាំរពះសខុមរ ុ
ចររវល មានផ្លា យ អបររាជញចនិចងអុលចះុខរោមថា ខៅខលើដផនដមីានអវី ធនជយ័ចងអុលមរ
េ លនួ មាននយ័ថាខៅខលើដផនដមីានមនសុសសត្វ។  របុងររស្ដា ភាស្ដគខលើរទមីួយ និពនននិទន
ចងឲ់្យពជូជយ័ជាំនានខ់រោយ បានយលពី់អត្ទនយ័ជាំខៅរបសោ់ត្គ់ ឺ ធនជយ័ចងអុលខៅរពះ
អាទតិ្យ ោត្ច់ងរ់ាបឲ់្យខយើងខមើលរពះអាទតិ្យមួយដងួ រះរបុងថ្ងងខត្មួយ ខដលអាចបខងាើត្ខៅ
ភាពអស្ដច រយរបុងពិភពខោរបាន។  ខៅថ្ងងទ២ី១ ២២ ២៣ ខេមីនា និងថ្ងងទ២ី១ ២២ ២៣ 
ខេរញ្ចដ  រពះអាទតិ្យមួយដងួខនះ ខដលធនជយ័បានចងអុលខោះររស្ដា ចនិខនាះ បខងាើត្ឲ្យមាន
ភាពអស្ដច រយខៅខលើពិភពខោរ ទមីួយរពះអាទតិ្យរះចាំរាំពលូរណាឋ លរាស្ដទអងគរវត្ថ(អងគរ
ត្ចូ) ទពីីររះចាំរណាឋ លរាំពលូរាស្ដទពីរាមីត្ ខៅររខទសខអសុីប របុងចាំខណាមរាស្ដទបី ទី
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បីបខងាើត្ជាស្រសខមាលេ លនួនាគ ភាជ បនឹ់ងរាលនាគចមាល រដ់ដលោម នេ លនួ ខៅរាស្ដទជនជាត្ិ
ខដើមម៉ាយ៉ាន ខៅរបុងររខទសមិចសុិចរ ូ ទបីួនរពះអាទតិ្យរះចាំរណាឋ លសសរខខាល ងទវ រខលើរ
បនថុប របសជ់នជាត្ខិដើមខៅររខទសខពរ័ ូ (ដរខចញពីោរស្រស្ដវរជាវរបសD់iscovery)។  ភាព
អចឆរយិខនះ និពននដនូតាខរែរបានទរុររស្ដា ភាស្ដគ ខោះចាំខណាទអបររាជញចនិ ខដលចងយ់រ
នគរខរែរខធវើជាចាំណុះ ខដលភាស្ដគខនះអបររាជញបសចឹមររខទស ភាគខរចើនខគបានសិរាខៅ
ររខទសខអសុីប។  ធនជយ័ខលើររមាមខដលរា ាំបញ្ឈរខឡើង និពននដនូតាចងឲ់្យខយើងបានយល់
ថា េជាពយញ្ជ នៈសរមាបភ់ាជ បព់ជូរា ាំ ពជូរបា ាំឲ្យរសខ់ឡើងវញិ ទមីួយពយញ្ជ នៈេ ជានិមិត្ថរបូ
ភាជ បរ់ាលនិងដងេ លនួ(រពហែមានខត្រាល មាតាមហានគរខៅរាស្ដទនាគពន័ន មានខត្
រាល) ឲ្យមានរបូរាងោយខពញខលញ។  ទពីីរពយញ្ជ នៈេ ភាជ បប់ាត្ថ្ដនិងខដើមថ្ដឲ្យជាបោ់ប
(រថ្ដ) ខដើមផខីលើរថ្ដរា ាំបងាា ញពីរបា ាំ(ពជូរា ាំ ឬផ្លា យ) ខដលមានរមាមថ្ដទ ាំងរា ាំ ពត្ខ់ពន
បខងាើត្បានជារាលនាគរា ាំខបើរពររ និមិត្ថរបូតាងឲ្យរពះមាតានាគ(អចឆរា)។  ទបីីពយញ្ជ នៈ
េ ភាជ បប់ាត្ខជើងនិងរាំភនួខៅល ឲ្យជាបោ់ប (រខជើង) ខដលនិមិត្ថរបូបាត្ខជើងខនះ គសឺ្ដា មរពះបាត្
ខដលមានសលខ់ៅតាមទសី្ដទ ននានា(រពះបាត្ជានទ់រុ)។  ខពលខរែរស្ដគ លខ់ ែ្ ះសមាគ លជ់ាត្ ិ
នឹងពយញ្ជ នៈេ(ដេមរ)ឈបស់្ដគ លខ់ ែ្ ះសមាគ លជ់ាត្ ិ នឹងពយញ្ជ នៈល(ដលមរ)ខពលខនាះរមាមទ ាំង
រា ាំ និងរតូ្វបានខលើរបញ្ឈរខឡើង ដចូជាសញ្ចដ ខលើរថ្ដបងាា ញរបសអ់បររាជញធនជយ័ របុង
ខពលខោះររស្ដា ចនិ ខដលធនជយ័បានររោសរាបច់និថា ស្ដវតាពជូរា ាំ ឬផ្លា យ(ខទវតា) 
អចឆរយិ រពហែ រតូ្វបានខបើរបងាា ញ ខទះបីជាបរខទសចងោ់រប់ា ាំង រធ៏នជយ័បានខលើរ
បញ្ឈរខឡើង។  និមិត្ថសញ្ចដ រា ាំខនះ ដនូតាខយើងបានឆ្ល រទ់រុខៅខលើងម ខៅបាត្សធឹងភបាំគខូលន 
របុងខេត្ថខសៀមរាប និងទរុរបុងរបា ាំដរែររគបរ់រខភទ ខររះរបា ាំគជឺានិមិត្ថសញ្ចដ ខលើរថ្ដបងាា ញ
ពីរមាមទ ាំងរា ាំ(របា ាំ  រា ាំ  បរា ាំ) រខៅខាងមុេខ ើញររយរបា ាំ រខៅរតួ្ត្ពីខលើខ ើញររយ
រា ាំ រខៅពីខរោយខ ើញររយបរា ាំ។  អាងរ៌ាំបា ាំងខលេរា ាំខនះ មានខត្ពជូរា ាំ ខរែរ ជយ័ រពហែ 
អចឆរយិខទ ..... ខដលអាចស្រស្ដយខៅចមងលរ់ពះអាទតិ្យមួយដងួ ខដលរះបខងាើត្ភាពអស្ដច រយខនះ
បាន គរឺបុងខពលខដលធនជយ័ ោត្ច់ងអុលមរេ លនួឯងរាបអ់បររាជញចនិ។  រឯីខផនទចីមាល រ់
ររររត្ទិនិ ថ្នជនជាត្ម៉ិាយាន ខដលបានទសសនទ៍យថា ខៅថ្ងងទ ី១២ ខេ១២ ឆ្ប ាំ២០១២ គឺ
ជាថ្ងងអវស្ដនថ្នពិភពខោរខនាះ ខៅខាងខរោមថ្នរបូចមាល ររ់រររត្ទិនិ មនសុសខដលមាន
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ខត្រាល(ដចូរបូរពះខម៉មានខត្រាលខៅនាគពន័ន) ោនអណាឋ ត្ ខដលខៅរបុងអណាឋ ត្មាន
រោបខ់ស្ដចារខ់ពញអណាឋ ត្ ខដលជានិមិត្ថរបូខធវើឲ្យមនសុសខនាះគមិនអាចនិយាយបាន 
ខហើយខៅខាងខរោមមុេមនសុសខនាះ មានរោបរ់ា ាំ ខដលមានពីរររអបប់ិទជិត្របុងរនា ាំង មិន
អាចបងាូររោបទ់ ាំងរា ាំខនាះ ខចញមរខាងខរៅបានខឡើយ វេសុពីរោបរ់ា ាំរបសដ់រែរខៅ
បាត្សធឹងភបាំគខូលន ខដលមានចងអូរសរមាបប់ងាូររោបរ់ា ាំខនាះខចញបាន ឲ្យខត្ខយើងខចះខោះ
ររស្ដា អាងរ៌ាំបា ាំងរោបទ់ ាំងរា ាំខនាះ។  ខៅខាងខរោមបាំផតុ្ថ្នរបូខផនទរីរររត្ទិនិម៉ាយាន 
មានរបូបុរសនិងស្រសថើររម់រដុ ខសាងសត្វពខពឬខចៀម មុេញញឹមទលម់ុេោប  ខហើយខៅខាង
ខរោយរាលមនសុសររុសស្រសើទ ាំងពីរខនាះ មាននិមិត្ថរបូសញ្ចដ ដចូសត្វពស ់ ឬនាគ ខដល
សញ្ចដ ខនះបានចងអុលបងាា ញរាបថ់ា មានខត្ពជូនាគ ពស ់ ឬអនធង(់ធនជយ័អបរោរ)់ខទ 
ខដលអាចខបើរគាំរបអាងរ៌ាំបា ាំងររស្ដា ភាស្ដរបូ ឬភាស្ដគ ខដលមានអាយោុលរាបរ់នឆ់្ប ាំ
ខនាះបាន។  ខហើយររររត្ទិនិជនជាត្ម៉ិាយានខនាះដខដល រោបរ់ា ាំដដលខៅខរោមមុេោន
អណាឋ ត្ទ ាំងពីរររអបខ់នាះ បានបាំដបរេ លនួោល យជាររអបរ់ា ាំ ខហើយបខងាើត្បានជារងវងម់ូល
ពទ័ នជុាំវញិ របូចមាល រដ់ដលមានរតឹ្មរោនអណាឋ ត្ខនាះ អត្ទនយ័គមឺិនឲ្យខចញពី ុាំថ្នរងវង ់
រា ាំរចួ។  ដខូចាះអបរជាំនានខ់រោយរបសព់ជូងមទ ាំងខនាះ ពុាំអាចដងឹពីភាស្ដគរបសដ់នូតាេ លនួ
បានខឡើយ ខររះរោបរ់ា ាំដដលមានរបុងររអប ់ មិនមានចងអូរសរមាបប់ងាូរខចញខនាះ បខងាើត្
ជារងវងរ់ា ាំហុ៊មពទ័ ន ពុាំមានផលូវសរមាបន់ា ាំខរឿងអត្តី្ខចញ គមឺានខត្ពជូរា ាំខទ ខដលអាច
បាំដបរអាងរ៌ាំបា ាំងរោបរ់ា ាំខនះបាន។  ដខូចាះររស្ដា ជខរៅរបុងខរឿងធនជយ័ ខដលោត្ច់ងអុល
មរេ លនួឯង ចងប់ញ្ចជ ររ់ាបអ់បររាជញចនិថា មានខត្ពជូជយ័ខទ ខដលអាចខោះអាងរ៌រស្ដា
របសរ់ពះអាទតិ្យមួយដងួ ខដលរះបាំភលបឺខងា ើត្ភាពអចឆរយិ ខៅររខទសខលើពិភពខោរ(ខរែរ ររិ
ច មិចសុិចរ ូខពរ.ូ.) ខដលមានសាំណងរ់ាស្ដទងម ខហើយរពះអាទតិ្យរះបាំភល ឺបខងា ើត្ភាពអស្ដច រយ 
ខៅរបុងថ្ងងខត្មួយខនះ។  

រពឹរខឡើងអបររាជញចនិបានយរររស្ដា សញ្ចដ  ខដលជាភាស្ដគ មរខចាទសរួធនជយ័ជា
ងមីមឋងខទៀត្ ខោយពុាំអសច់តិ្ថ អាចារយចនិខលើថ្ដខធវើជារងវង ់ ធនជយ័ោត្ប់ត្ដ់ុាំថ្ដបងាា ញខៅ
អបររាជញចនិ អបររាជញចនិខលើរបងាា ញរមាមថ្ដទ ាំងរា ាំ ចាំដណរឯធនជយ័ខលើររមាម
ចងអុលថ្ដខត្មួយ។  ភាស្ដសញ្ចដ ឬគខនះ អបររាជញធនជយ័ោត្អ់ាចបរស្រស្ដយបានបីយ៉ាង 
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ោត្ប់រស្រស្ដយរាបរ់ពះខៅអធោិរខផសង ោត្ប់រស្រស្ដយរាបខ់សឋចខៅហាវ វ ាំងខផសង និង
បរស្រស្ដយរាបខ់សឋចខផនដខីផសង ខត្ើចខមលើយទ ាំងបីថ្នភាស្ដសញ្ចដ ខនះ ចខមលើយណាមួយជា
ចខមលើយពិត្? 

រ.ចខមលើយភាស្ដគធនជយ័បានរាបខ់ោររគូសន្ទ្ងាគ ជ ឬរពះរគូខៅអធោិរ របុងចខមលើយ
ទមីួយ ខដលមានរបុងខរឿងរចួខហើយ ខររះខហត្ខុត្ចងប់ានោភ យស សោា រ ខោររនិ៏មនឋ
ខៅសរួររចខមលើយពីអបររាជញជយ័ ខដើមផយីរខៅខឆលើយទលូថាវ យខសឋច។    ទខងវ ើរររពឹត្ថខនះ   វ
បន្ទ្ញ្ចច សនឹងធមវ៌និយ័របសស់មណ ឬអបរបួស ខដលសមណ(អបរមានចតិ្ថសងប)់គចឺតិ្ ថរបស់
ខោរមិនញាបញ័់ររបុងខោរធមទ៌ ាំងរា ាំបី(បានោភបាត្ោ់ភ បានយសបាត្យ់ស និនាធ  
សខសើរ សេុនិងទរុខ)។  ធនជយ័រប៏រស្រស្ដយរាបខ់ោររគូសន្ទ្ងាគ ជថា ខដលអបររាជញចនិខគ
ខលើរថ្ដខធវើជារងវង ់ គខឺគរាបេ់ ញុាំររណុាថា ខគមានអរងុត្មួយ េ ញុាំររណុាខលើរដុាំថ្ដបត្ហុ់ច
ខរងថ្ដខៅឲ្យ គេឺ ញុាំររណុាបានរាបច់និថា រតុ្បានសត្វរត្ើ(ស្រសថើ)មួយ ចនិខលើររមាមបញ្ឈររា ាំ
ខឡើង ខគរាបេ់ ញុាំររណុាថា ខគយរសត្វរត្ើដដលរតុ្បានខនាះ មរខរចៀរជារា ាំចខរមៀរខធវើ
ខងៀត្ េ ញុាំររណុារខ៏លើររមាមចងអុលមួយត្បវញិ គបឺានរាបខ់គថា េ ញុាំររណុាពាយាមសុីរត្ើ
ខងៀត្ខនាះ មួយថ្ងងមួយចខរមៀរ។ 

េ.ចខមលើយភាស្ដគធនជយ័បានរាបស់ខមឋចខៅហាវ វ ាំង ខររះខហត្ខុត្សខមឋចចងប់ាន
ោភយស..... សេុចតិ្ថោរឋ់ានៈេ លនួចះុ ខៅសរួររចខមលើយពីធនជយ័ ខដើមផយីរខៅទលូថាវ យ
ខសឋច។  ធនជយ័បានរាបស់ខមថចខៅហាវ វ ាំងថា អបររាជញចនិខគខលើរថ្ដខធវើជារងវងខ់ធវើជា
សញ្ចដ  ខគរាបេ់ ញុាំថា ខគមរយរនគរខរែរខយើងខហើយ េ ញុាំបានខលើរថ្ដបត្ជ់ាដុាំបងាា ញខរងថ្ដ
ខៅចនិ េ ញុាំបានត្បខៅអបររាជញចនិវញិថា អបរឯងមិនអាចយរនគរេ ញុាំបានខទ េ ញុាំងង(វត្ ិ់ះ)
អបរឯងនឹងខរងថ្ដ អបររាជញចនិរខ៏លើររមាមរា ាំបងាា ញត្ប ខគចងរ់ាបេ់ ញុាំថា ខគមានោប រា ាំ
នារ(់ខរចើន) េ ញុាំរខ៏លើរចងអុលរមាមមួយបងាា ញរាបអ់បររាជញចនិ េ ញុាំបានរាបខ់គថា េ ញុាំដត្មាប រ់
ឯង រខ៏ឡើងត្ស៊ខូរបីាំរះត្ទលពី់ោរោបសងាត្ប់ិទពីអបរឯងខដរ។  

គ.ចខមលើយភាស្ដគ ខដលធនជយ័បានទលូរាបដ់លរ់ពះខៅអធោិរ និងរាបដ់ល ់
សខមឋចខៅហាវ វ ាំង អបរទ ាំងពីរបានយរចខមលើយខៅទលូថាវ យខសឋច ខពលខនាះខសឋចនឹរឆងល ់
របុងចតិ្ថថា ខត្ើចខមលើយទ ាំងពីរខនះ ចខមលើយមួយណាខដលជាចខមលើយពិត្ខហើយរតូ្វ?  ខដើមផ ី



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 43 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បាំបាត្ច់មងល ់ រខ៏ោះខៅធនជយ័ឲ្យចលូវ ាំងខដើមផសីរួររចខមលើយពិត្។  ខពលខនាះធនជយ័
បានទលូថាវ យខសឋចថា អបររាជញចនិខគខលើរថ្ដខធវើជារងវងខ់នាះ ខគសរួេ ញុាំរពះររណុាថា ខត្ើ
ចររវលទ ាំងមូលមានអវីជារណាឋ ល? េ ញុាំរពះររណុាបានខលើរបត្ដ់ុាំថ្ដបងាា ញខៅខគ ខោយ
រាបអ់បររាជញចនិថា ខៅរណាឋ លចររវលមានភបាំរពះសខុមរ(ុសខុម៉) អបររាជញចនិបានខលើរ
រមាមរា ាំបញ្ឈរខឡើងខលើ ខគរាបេ់ ញុាំរពះររណុាថា ខៅរបុងររផ(ខផនដ)ីខយើងខនះ រតូ្វមានរពះ
សមាម សមទុទ នបានរតាសដ់ងឹរា ាំរពះអងគ(ភទ ធររផ) េ ញុាំរពះររណុាខលើររមាមថ្ដមួយបងាា ញត្ប
ខៅចនិវញិ ខោយរាបអ់បររាជញចនិថា ខៅសលម់ួយអងគខទៀត្មិនទនប់ានរតាស ់ (បួនរពះ
អងគរតាសដ់ងឹបរនិិរវ នខហើយ) គរឺពះខរធសិត្វអរយិខមខត្ថយយ។  របុងខពលខនាះខសឋចរតឹ្ខត្
ឆងលដ់ងមខទៀត្ ខររះចខមលើយវរាបរ់ពះខៅអធោិរខផសង វរាបស់ខមឋចខៅហាវ វ ាំងខផសង 
ខហើយវរាបម់រអញខផសង ខបើអញសរួខៅវររចខមលើយពិត្ អញជាខសឋចខផនដនិីងរតូ្វអាប់
នវូរតិ្ថយិស ខទើបខសឋចទរុចមងលច់ខមលើយររស្ដា ខនះ រហូត្មរដលស់ពវថ្ងង ខត្ើចខមលើយទ ាំងបី
ចខមលើយមួយណាពិត្?  ខត្ើោរខចាទររស្ដា ភាស្ដគ  ជាខលើរទពីីរខនះនិពនននិទន ខោរចងឲ់្យ
ខយើងខមើលខ ើញនឹងយលពី់អវី?  ចខមលើយខដលធនជយ័បានខឆលើយរាប ់ រពះខៅអធោិរ 
សខមឋចខៅហាវ វ ាំងនិងខសឋចខផនដ ី គជឺាចខមលើយពិត្ទ ាំងបី និពនននិទនខោរខចរចខមលើយជា
ភាស្ដនិយាយបី ភាស្ដនិយាយរបសប់ណឍិ ត្ គនិឺយាយពីអត្ទគាំនិត្ ភាស្ដរបសអ់បររាជញ
និយាយពីោររគបរ់គង ដរឹនា ាំ ខងររា ររជារាស្រសឋ និងរពះនគរ ភាស្ដមនសុសស្ដមញ្ដធមមតា 
និយាយពីខរឿងសុីផឹរ ស្រសើ ស្រស្ដ ខលផង.....។ ខហើយររយនិយាយទ ាំងបីដបបរបសម់នសុសខនះ 
មានររយចងររងជាសភុាសិត្ថា បណឍិ ត្និយាយពីគាំនិត្ អបររាជញនិយាយពីខហត្ោុរណ៍ 
មនសុសធមមតានិយាយពីខរឿងសុីផឹរ ខត្ើចខមលើយទ ាំងបីខនះ និពនននិទនខោរចងឲ់្យខយើង 
ខមើលខ ើញពីអវីខទៀត្? 

១.រពះខៅអធោិរគជឺាអបរបួស ធមមតាអបរបួសរតូ្វលះខរគឿងជាំររខ់ៅហែងទ ាំងពងួ 
ខដលមានខៅរបុងចតិ្ថ ខររះវជាភារៈធងនរ់បសប់ុងជុ ជន ខដើមផរីរានិងអបរ់ ាំចតិ្ ថឲ្យបានផរូផង ់
ខហត្ដុចូខមឋចបានជាធនជយ័ រាបស់មណអបរបួសពីខរឿងរតុ្រត្ើ សុីរត្ើខៅវញិ?  ខត្ើសត្វរត្ើ
ជានិមិត្ថត្ាំណាងឲ្យរបូអវី?  សត្វរត្ើខៅរបុងដាំខណើ រសរុយិគត្ ិជារបូផ្លា យមួយដងួ គខឺៅរបុងខេ
មីនា(មិនរាសី   ផ្លា យរបូសត្វរត្ើមាន៣១ថ្ងង)     ខហើយររយសត្វរត្ើនិងស្រសឋើគមឺានសរូសខមលង
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ដចូោប ។  និពនននិទនខោរចងប់ញ្ចជ ររ់ាប ់ ពីរចិចរបសស់មណ ខដលជាអបរបួសមានចតិ្ថ
សងបរ់ ាំងាប ់មានោរចខរមើននវូសត្ ិ ពិចារណានវូោយរបុងោយ ខវទនារបុងខវទនា ចតិ្ថរបុងចតិ្ថ 
ធមរ៌បុងធម ៌ខដើមផឲី្យខរើត្បញ្ចដ ជាខោរយិ និង្នឆលងខោរត្ភខូៅររបញ្ចដ ជាខោររតុ្ថរ។  
ខោយមិនរវលេ់ វលខ់ាវ យរបុងខោរទ ាំង៦មាន ខោរខភារ(ខ ើញរបូ) ខោររត្ខចៀរ(ឮស
ខមលង) ខោររចមុះ(ធុាំរលនិ) ខោរអណាឋ ត្(ដងឹរស) ខោរោយ(ដងឹខផ្លដឌពវត្ងឹរងឹរាំខររីញ័រ) 
ខោរចតិ្ថ(ដងឹខៅធមាម រមមណ៍)។  ខរគឿងដងឹទ ាំងខនះជាខហត្ ុជាអនាធ រឆ់្វ រខ់ស្រសះរបួរតឹ្ ចតិ្ថឲ្យ
ជាបខ់ៅរបុងសងារវដថ មិនមានទបីាំផតុ្ ររខោះខរត្ើយោម ន ដខូចាះខទើបនិពនននិទន ខោរយរ
ខភទសមណខដលមានខភទេ ទសគ់ឧឺត្ថមខភទ ទាំោរឲ់្យមរទប គសឺ្ដគ លរ់តឹ្មរតុ្រត្ើសុីរត្ើ ខដល
ជាភាស្ដស្ដមញ្ដរបសរ់គហសទ អបរខដលពុាំមានសីល។  រឯីនយ័បងាបដ់ដលមានខៅរបុង
ចខមលើយទមីួយខនះគ ឺ ចនិខដលមានរអរងុត្មួយមររតុ្ររុងសត្វរត្ើ ខនាះគមឺរ ុាំររុងពជូស្រសថើ
(សត្វរត្ើ) ខដលជានិមិត្ថរបូពជូផ្លា យ ខោយខធវើទរណុរមមខរចៀរសត្វរត្ើខនាះជារា ាំចខរមៀរ គឺ
 ុាំទរុរបុងខស្ដទវ រទ ាំងរា ាំជាន ់ (ខមើលោរពនយលពី់ខស្ដទវ រ ខៅខលើទវ រងមបខញ្ចឆ ត្តាម
រាស្ដទ ខៅរបុងអាងរ៌ាំបា ាំងភាគ៣)។  អត្ទនយ័ខរចៀរខងៀត្ គរឺរា ុាំទរុបានយរូ មិនងាយ
នឹងពរុផយុរលយួ ខហើយរតូ្វខគោរប់ិទខរឿងរបសស់្រសថើខនាះខទៀត្ អាងរ៌ាំបា ាំងររស្ដា ខនះគឺ
មានខត្ធនជយ័ខដលដងឹ ខទើបោត្ខ់លើរចងអុលថ្ដមួយខឡើង ខោយោត្រ់ាបច់និថា ោត្នឹ់ង
ពាយាមសុីសត្វរត្ើខនាះមឋងមយួចខរមៀរ។  អត្ទនយ័សុីសត្វរត្ើមឋងមួយចខរមៀរគមឺាននយ័ថា 
ោត្ស់ុីខពលខវោ ខដើមផពីាយាមខោះខៅខស្ដ ុាំមឋងមួយៗ ខររះររយសុីភាស្ដមនសុស
ស្ដមញ្ដ  ខរចើនខររើជាំនសួររយអសរ់យៈខពល ខត្ររយស្ដមញ្ដសុីខពលខវោអស ់ដខូចាះររយ
សុីរត្ើមឋងមួយចខរមៀរ គមឺាននយ័ថាសុីខពលខវោ ខដើមផខីោះស្រសថើដដលរតូ្វខគ ុាំទរុយរូដចូ
ជារត្ើខងៀត្ ឲ្យបានខចញពីររុងរបុងអរងុត្។ 

២.សខមឋចខៅហាវ វ ាំងមានត្នួាទ ី ជាអបរខមើលោរេសុរតូ្វរាជរចិច ជាំនសួរពះអងគខដល
ជាខសឋចខផនដ ី ខហត្អុវីបានជាមិនគតិ្ពីភាររចិចត្នួាទរីបសេ់ លនួ ខបរជាខៅខសវងររចខមលើយពី
ធនជយ័ ខដើមផខីឆលើយផ្លគ បផ់គុនដរូយររតិ្ឋយិសខៅវញិ?  និពនននិទនខោរបានខរលោស់
ខត្ឿនចាំខរះនាមុឺន មន្ទ្នថើ អបររាជញ រាជបណឍិ ត្ ខដលមានយសផងមានបញ្ចដ ផង គរួខចះ
ពិចារណាររវធិទីបទ់ល ់ នឹងបរខទសរាំពងុ ល្ នរន ខដលចងម់រយរនគរខធវើជាចាំណុះ ពុាំ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខមនរវលដ់ត្យរោបគ់រួជាមួយនឹងខសឋចខនាះខឡើយ ខបើខធវើដខូចាះនគរនិងរតូ្វបាត្ប់ងោ់ល យ
ជាចាំណុះខគ។  ចាំដណរនយ័បងាបនិ់ពនននិទនបានរាបខ់យើងថា បរខទសខគបានមរយរ
នគរខហើយ ោត្រ់តូ្វវត្ង់ងនឹងខរង សញ្ចដ បត្ដ់ុាំថ្ដខនះគចឺងប់ញ្ចជ ររ់ាបថ់ា រណាឋ បថ់្ដបត្់
ចងអុលមរចាំខបះដងូ មាននយ័ថា ោត្នឹ់ងពាយាមចារទ់រឹចតិ្ថខចញពីខបះដងូខម៉ (ខមើលោរ
ពនយលច់ារទ់រឹដងូភាគ១) ខហត្អុវីបានជារតូ្វចារទ់រឹដងូ?  ខពលចារទ់រឹចតិ្ថខចញពីរបុងខបះ
ដងូ ខទើបដងឹខរឿងរបុងចតិ្ថ ខររះខរឿងរបុងចតិ្ថរបសស់ត្វ ខត្ងោរទ់រុរបុងហទយគខឺបះដងូ ខទើប
របុងោរចាបរ់ាំខណើ ត្របសធ់នជយ័ មាឋ យធនជយ័យលស់រឋិដចូយលស់ងូ យលស់រឋិខបះដងូ
ខបះបានទ ាំងខផល យលស់រឋិខ ើញខេៗខពញបូណ៌មី។  និពនននិទនោត្ប់ានបខងាើត្ខលផង
ររស្ដា ចារទ់រឹដងូ ទរុឲ្យរនូខរែងខរែរខលងបនថោប ពីមួយជាំនានខ់ៅមួយជាំនាន ់  ខដលខោរ
បានទសសនទ៍យទរុថា  ថ្ងងណាមួយខលផងខនះ នឹងរត្ច់លូខៅផគុ ាំោប របុងខរឿងធនជយ័វញិ។  
ចាំដណរចនិខលើររមាមទ ាំងរា ាំខនាះ ចងប់ញ្ចជ ររ់ាបធ់នជយ័ថា ខទះអបរឯងេាំងយជាត្ិ
រាំខណើ ត្ខៅខរោយ ររស្ដវតាខរឿងរបុងអត្តី្ោលយ៉ាងណា រស៏្ដវតាអបរឯងោរទ់រុរបុង
ខស្ដទវ រទ ាំងរា ាំជាន ់ និមិត្ថរបូរា ាំដដលចនិខលើរបងាា ញរាបខ់នាះ និពនននិទនបានទសសន៍
ទយទរុរចួខៅខហើយ ថ្ងងខរោយររខទសខនះមាននិមិត្ថសញ្ចដ ខលើទង ់ គផឺ្លា យរា ាំ(សមូខមើល
អាងរ៌ាំបា ាំងខលេរា ាំ របុងបណាឋ ាំមាតាបិតារពហែភាគ៤)។  ធនជយ័ោត្ខ់លើររមាមថ្ដមួយ 
ោត្ប់ានបញ្ចជ ររ់ាបពី់សឆុនធៈរបសោ់ត្ដ់លច់និ ខទះបីេ ញុាំមានខត្មាប រឯ់ង រេ៏ ញុាំពាយាមចលូ
ខៅរបុងខបះដងូរបសស់្រសថើខនាះ ខសវងររអាងរ៌ាំបា ាំងស្ដវតារបសោ់ត្ ់ខដើមផជីយួោត្ ់ខនះជាអត្ទ
នយ័បងាបរ់បុងចខមលើយទពីីររាបស់ខមឋចខៅហាវ វ ាំង។ 

៣.ធនជយ័បានស្រស្ដយររស្ដា ភាស្ដសញ្ចដ  ទលូរាបខ់សឋចខផនដតីាមដាំខណើ រខរឿង 
រាជញចនិសរួថាចររវលទ ាំងមូលខនះមានអវី?  េ ញុាំរពះររណុាបានខឆលើយរាបអ់បររាជញចនិថា 
មានភបាំរពះសខុមរខុៅរណាឋ ល មាននយ័ថាមាច សខ់ដើមថ្នខដនដសីវុណតភមូិខនះ គរឺពះនាងនាគ
ខដលជានិមិត្ថរបូរពះខម ខរោយមរបានខររោល យខ ែ្ ះខៅជារពះខម៉(ខមរ)ុ ខររះខហត្ខុដល
ោត្ម់ានស្ដវ មី(រពះខថាង) ខហើយោត្រ់តូ្វខត្មានបុរត្គរឺនូ។  ររយខដលជនជាត្ខិនះខៅ
មាឋ យថាខម៉   ខររះខ ែ្ ះខនះោល យខចញពីខ ែ្ ះភបាំ   ខដលសទិត្ខៅរណាឋ លចររវល  គភឺបាំ
រពះសខុមរ(ុសខុមរ)ុ ខដលភបាំខនះរទខៅស្ដទ នខទវតាទ ាំងមូល ខហើយរតូ្វបានជនជាត្ដិរែរ សឹងខត្
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

រគបស់្រសទបវ់ណតៈ ខៅអបរមានគណុ ខដលជាមាតាឬមាឋ យថាខម៉ៗ។  របុងនយ័ដខដលខនះ
និពនននិទន ខោរចងឲ់្យខយើងជាពជូជយ័ខាងខរោយ ស្ដគ លពី់ខ ែ្ ះរបសស់្រសថើ(សត្វរត្ើ) ខដល
ជាប ់ុាំខៅរបុងអរងុត្  ខដលធនជយ័បានរាបរ់ពះខៅអធោិរខនាះ  មានខ ែ្ ះថាជាខម៉(សុ
ខមរ)ុ ខដលបានខបើរបងាា ញអត្ថសញ្ចដ ណរបសោ់ត្ ់ មិនខមនរតឹ្មខត្ជាសត្វរត្ើជានិមិត្ថរបូ
ផ្លា យ ខដលរសខ់ៅរបុងទរឹខនាះខឡើយ។  អបររាជញចនិខលើររមាមរា ាំ ជាសញ្ចដ រាបធ់នជយ័
ថា អបរខដលអាចជយួស្រសឋើ ខដលជាខ ែ្ ះរបសខ់សឋចភបាំខនាះបាន (សខុមរ)ុ លះុរតាខត្ខៅរបុង
ចាំខណាមរពះសមាម សមទុទ នទ ាំងរា ាំអងគ។  ចាំដណរធនជយ័ខលើររមាមចងអុលមួយ បានបងាា ញ
រាបខ់ៅអបររាជញចនិថា រពះសមាម សមទុទ នបានរតាសដ់ងឹនិងបរនិិរវ ន ខហើយខទើបខត្បានបួន
រពះអងគខទ ខៅេ វះមួយរពះអងគខទៀត្ (ចងអុលមួយ) ខហើយមួយរពះអងគខដលមិនទនរ់តាសដ់ងឹ
ខនះ គជឺាខរធសិត្វខោខរសវរ ខដលរតូ្វមរបាំខពញបារមីជយួស្រសថើ ខដលជាខសឋចភបាំ ខដលជាប់
 ុាំរបុងអរងុត្ឲ្យបានរចួពីទរុខខទសខនះ ខនះជាអត្ទនយ័បងាបរ់បុងចខមលើយររស្ដា ទបីី។  ដខូចាះ
និពនននិទន ខោរចងឲ់្យពជូជយ័ខដលជាអបរស្ដឋ ប ់ ខរឿងនិទននិយាយត្ៗោប ខនះ និពនន
និទនខោរបានខដើរត្អួងគជាខសដឌ ី នាមុឺនមន្ទ្នថើ ខសឋចខផនដដីរែរ ខសឋចចនិអបររាជញចនិ .... 
រចួខោរអបររាជញចងជាររស្ដា ផង ខោរស្រស្ដយររស្ដា ផង ខដើមផទីរុមរត្រររស្ដា ឲ្យរនូជយ័
សមយ័ខាងខរោយ បានយលពី់ខហត្ខុភទរបសន់គរ ខដលរតូ្វខដើរតាមទាំនាយររស្ដា ធនជយ័
ខនះ។ 

ចងុខរោយធនជយ័ ខោរបានយរររោសខដលមានស្ដា មខជើងោឋ ម (ភាស្ដផ្លា យ) 
ខដលរជលរខ់ជើងនឹងទរឹលរ័ខខមែ ខនាះ មរឲ្យខរែងៗអានថាខៅតាមចតិ្ថរបសវ់ ខោយខរែង
ទ ាំងខនាះពុាំមានខងឿងឆងលស់រួខៅអបររាជញជយ័ ខហត្អុវីបានជាអ៊ុំឲ្យេ ្ុាំអានថាតាមចតិ្ថដខូចាះ?  
ខនះជាខហត្ខុធវើឲ្យខយើងជាពជូជយ័ជាំនានខ់ាងខរោយ ពុាំស្ដគ លអ់ត្ទនយ័ភាស្ដោឋ ម ខដលជា
ភាស្ដមនសុសឋានផ្លា យ ឬខទវតា បានរតឹ្មខត្ខរលខរឿងនិទនត្ៗោប ប៉ុខណាត ះ គបឺងាា ញពី
ជយ័ជាំនះខដលដនូតាឈាះអបររាជញចនិ។  អបររាជញចនិបានចះុចាញ់ធនជយ័ ខោយខមើល
ភាស្ដោឋ មខនះពុាំយល ់ រប៏៉ុខនឋអបររាជញចនិទ ាំងខនាះពុាំអសច់តិ្ថខឡើយ បានសុាំយរភាស្ដោឋ ម
ពីធនជយ័រត្ឡបខ់ៅស្រសុរវញិ ខដើមផសី្រស្ដវរជាវររអាងរ៌ាំបា ាំងខៅរបុងភាស្ដោឋ មខនាះ។  ងវីត្ផតិ្
ខត្ធនជយ័បានឈាះអបររាជញចនិ ធនជយ័ពុាំមានខសចរឋខីោភលន ់ ចងយ់រនគរចនិមរខធវើ
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ជាចាំណុះខឡើយ គយឺរខត្របសរ់បរខដលអបររាជញចនិ យរមរតាមសាំខៅខត្ប៉ុខណាត ះ រឯីរពះ
នគរថាវ យជនូខៅខសឋចររុងចនិវញិ ខោររោនដ់ត្ផ្លឋ ាំខផញើរសមឋីតាមអបររាជញចនិថា ពីថ្ងងខនះ
ត្ខៅមុេឲ្យខត្អបរឮខ ែ្ ះថាធនជយ័ខៅរស ់ អបររុាំមានគាំនិត្ចងប់ាននគរខរែរ និងខធវើបាប
ពជូជយ័ខដលជាពជូផ្លា យខនះខឡើយ។ 

៤.ខត្ើររស្ដា អរសរោឋ មមាននយ័ដចូខមឋច?  េ ញុាំបាទបានបរស្រស្ដយមឋងរចួមរខហើយ ខៅ
របុងបណាឋ ាំមាតារពហែភាគទ៤ី ខពលខនះេ ញុាំបាទយរចខមលើយខនះ មរសរខសរបរស្រស្ដយខឡើង
វញិ ខដើមផឲី្យចាំអត្ទនយ័ចាំណងខជើងថ្នអត្ទបទខនះ ងាយស្រសួលខោយពុាំចា ាំបាចខ់ៅអានអត្ទបទ
មុន។  ោឋ មគជឺាសត្វរសខ់ៅរបុងទរឹផងខលើខោរផង ខពលរដវូធ្លល រេ់យលពី់ទសិខាងខជើងមរ
ដល ់ វខត្ងោយភរខ់ធវើជារនន ខដើមផោីរររេ លនួពីខរោះភយ័ ររចរខជើងវខពលខដលវរខដើរ
ខលើដភីរ ់ ខត្ងដតិ្ស្ដា មោនខជើងវជាបខ់ៅរបុងដភីរខ់នាះ។  ររយោឋ មខបើខយើងសរមាយ
ររយត្រមួត្ខនះ ខយើងបានររយពីរម៉ាត្ ់ោឋ ម  រ + ោម គមឺាននយ័ថា រឲ្យមានោមស្ដា ម
ខរើត្ខឡើង ដចូជាររោសឬសាំពត្ ់ខដលោមខោយទរឹខមែ  ខហត្អុវីរបុងោរទបទ់លជ់ាមួយនឹង
អបររាជញចនិ និពនននិទនខោរខបរជាខររើអរសរោឋ ម ខដលខធវើឲ្យអបររាជញចនិចះុចាញ់?  
រគបរ់ាស្ដទបុរាណពីអត្តី្ោលរបសជ់នជាត្ដិរែរ ដនូតាខយើងោត្ដ់ត្ងជញ្ជូ នងមភរយ់រ
ខៅស្ដងសងរ់ាស្ដទ រចួឆ្ល រស់្ដវតាខរឿងរបសព់រួោត្ ់ ទរុខៅខលើងមភរទ់ ាំងខនាះ ខដល
មានជារាចរ់ផូរចមាល រោ់យឡាំជាមួយស្ដវតាខរឿង។  ចមាល រទ់ ាំងខនាះ ខោរឆ្ល រទ់រុខៅខលើ
ជញ្ចជ ាំង ខផឋរ រាាំងខរលង ...... មានោនស្ដា មររខវមររវម(អបរមិនខចះភាស្ដចមាល រ)់ សទុ នខត្
រាចផ់្លា ភញ ី   បងាបខ់ៅខោយស្ដវតាខរឿង   ដចូជាខជើងោឋ មខដលវខៅខលើភរង់ម។    មានរនូ
ខរែរេ លះ ខត្ងខរលខឡើងថា ខៅខលងអងគរខៅខេត្ថខសៀមរាប មិនដងឹជាខៅខមើលអវីខឡើយ គឺ
ខមើលខត្ដុាំងម ររយទ ាំងខនះេ ញុាំធ្លល បប់ានឮផ្លធ លនឹ់ងរត្ខចៀរ ដខូចាះវអយតុ្ថធិមណ៌ាសច់ាំខរះ
ដនូតា ខដលខោរេាំជញ្ជូ នងមមររស្ដងរាស្ដទរាបរ់ន ់ ទរុជាមរត្រឧសាហរមមោម ន
ខផសង សរមាបឲ់្យពជូជយ័ខរើបយរខៅោភសោា រៈ ខដលរាស្ដទទ ាំងខនាះ ជាឃ្លល ាំងមរត្រ
ជាត្ ិ ខហើយបានបងាបខ់ៅស្ដវតាអបររខរើត្ជាត្។ិ  អបររាជញចនិចះុចាញ់ ខររះខហត្ខុត្
ខមើលអរសរខជើងោឋ មរបុងររោសពុាំយល ់ រនូខរែងខដលខស្រសរអានអរសរខជើងោឋ មរព៏ុាំយល ់
ខររះខហត្ខុត្ពុាំរពមឆងល ់ ខយើងបានដងឹខហើយថា ធនជយ័ពុាំបានខរៀនសរូត្ឲ្យរតឹ្មរតូ្វខឡើយ 
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ខហើយោត្ព់ុាំខចះគរូគាំនរូខទ ខោយោរបងខាំពីសមាប រអ់បររាជញចនិ ោត្រ់តូ្វខត្ខោះររស្ដា  ខបើ
ោត្ម់ិនខោះ នគរនឹងរតូ្វបានខៅខគ ខបើោត្ខ់ោះររស្ដា  នគរខរែររោនដ់ត្ទទលួឥទ នពិលលរ័ខ
ខមែ (មខនាគមនវ៍ជិាជ ) មរោបខលើេ លនួនាគ ឲ្យខររោល យជាសត្វអនធង ់ មររជលរខ់ជើងោឋ ម
ខដលជាពជូផ្លា យ មិនអាចផាយបខញ្ច ញពនលឺបាន។  

៥.ោរខររៀបខធៀបភាស្ដគឬភាស្ដសញ្ចដ  របុងខរឿងធនជយ័ខៅនឹងខរឿងរពះមខហាសង 
គមឺានភាពស្រសខដៀងោប  របុងវគគនាងបររិវ ជិោ មានរពះនាមថាខភរ ី ខដលជាអបរបួសជាទី
ស្រសឡាញ់ខោរពរាបអ់ានថ្នខសឋចចលុលនី រពះនាងខត្ងខត្មរឆ្នរ់បុងរពះរាជដាំណាររ់ពះអងគ
រាល ់ៗ ថ្ងង ខហើយរពះនាងបានឮលផមីរថា រពះមខហាសងជាបុគគលមានរាជាញណាស ់ ប៉ុខនឋ
រពះនាងពុាំដដលបានខ ើញរពះមខហាសងខស្ដះ។  របុងឱោសខពលខដលរពះនាងបានជបួនឹង
រពះមខហាសង រពះនាងខភរនឹីរគតិ្របុងរពះទយ័ថា ខត្ើរពះមហារសរត្បានទាំនរុបរមុងរពះ
មខហាសងខហើយឬខៅ?  រចួរពះនាងរប៏ានខររើភាស្ដគឬភាស្ដសញ្ចដ  ខោយខលើររពះហសទ
ោបាត្ថ្ដ ខហើយោឋ បថ់្ដជាសញ្ចដ សរួរពះមខហាសង ខត្ើរពះមហារសរត្ទាំនរុបរមុងអបរ
ខហើយឬខៅ រពះមខហាសងបានខឆលើយភាស្ដសញ្ចដ ខៅរពះនាងខភរ ី ខោយខលើររពះហសទរចួ
ោឋ បថ់្ដ ជាសញ្ចដ រាបថ់ា រពះរាជាពុាំទនទ់ាំនរុបរមុងេ លនួខៅខឡើយខទ។   រពះនាងខភរខីលើរ
រពះហសទអខងអលរពះខរសេ លនួ ខោយសរួរពះមខហាសងថា ខបើោម នមុេត្ាំដណងអវីខទ ខមឋចមិន
បួសដចូេ ញុាំ? រពះមខហាសងអខងអលខរះជាសញ្ចដ  រាបត់្បវញិថា េ ញុាំបួសពុាំទនប់ានខឡើយ 
ខររះមានរនូខរចើនណាស ់ ខដលមានខរះចាាំដត្រសខ់ោយស្ដរេ ញុាំ។  ខនះជាភាស្ដគឬភាស្ដ
សញ្ចដ  ខដលរពះមខហាសងបានរាស្រសយ័ចរចា ជាមួយនឹងរពះនាងខភរ ី ខោយពុាំបាន
បខញ្ច ញសខមលងវចាឲ្យឮខឡើយ ខហើយភាស្ដសញ្ចដ ខនះ មានខត្បុគគលមានបញ្ចដ ខទើបអាច
យលន់វូអត្ទសញ្ចដ ទ ាំងខនះបាន។  យ៉ាងណាមិញនិពនននិទនខរឿងធនជយ័ ខោរបានយរ
ភាស្ដសញ្ចដ ឬភាស្ដគ ខដលមានខៅរបុងខរឿងរពះមខហាសងខនះ មរនិទនបញ្ចូ លរបុងខរឿង
របសេ់ លនួ ទមីួយចងឲ់្យរនូខរែរស្ដគ លធ់នជយ័ថាជាអបរមានរាជាញ   ទពីីរខោរចងឲ់្យរនូខរែរ
ស្ដគ លធ់នជយ័ជារពះខរធសិត្វខោខរសវរ ខដលនឹងរតូ្វបានរតាសដ់ងឹរបុងោលខាងមុេ 
ខោយខោរពុាំយរខរឿងមខហាសងជាត្រមរខររើខឡើយ ខររះរពះខរធសិត្វមខហាសង រពះ
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អងគបានរតាសដ់ងឹជារពះសមាម សមទុទ ន រពះនាមថាសរយមុនីខោត្ម ខហើយរពះអងគបានបរ ិ
និរវ នខៅខហើយ។ 

VI.អ្ាេប្ាជាជយ័ដសវងរេភរិយា 
ខរោយខពលខដលអបររាជញចនិ  ទទលួបរាជយ័ជាខលើរទពីីរ  របុងោរប៉ុនប៉ងយររពះ

នគរខរែរោរជ់ាចាំណុះ ោរភាប លច់ាញ់ខនះ សមផត្ថរិទពយទ ាំងឡាយខដលមានរបុងសាំខៅចនិ 
ធនជយ័បានររមូលខៅទរុរបុងរពះរាជឃ្លល ាំងរបសជ់ាត្ ិឯនគរចនិររគលឲ់្យខៅចនិវញិ ខោយ
មិនខបៀត្ខបៀនខគខឡើយ។  ខសឋចមានខសចរឋខីរត្រអរររីរាយជាពនរ់រមាណ ទមីួយនគរ
បានរចួពីោរោរជ់ាចាំណុះរបសខ់សឋចចនិ ទពីីររទពយសមផត្ថជិាខរចើន ខដលឈាះរបុងោរភាប ល ់
ខនះ ធនជយ័បានររមូលទរុរបុងរពះរាជឃ្លល ាំង។  ខហត្ខុនះខសឋចមានរពះទយ័ចងរ់រភរយិាឲ្យ
ធនជយ័ ត្បនវូគណុខដើមផខីលើរទរឹចតិ្ថធនជយ័ ខោយខររើធនជយ័ឲ្យខរសីយរស្រសឋើណាមួយ
របុងរាជវ ាំង មរខធវើជាភរយិា ខលើរខលងខត្មខហសីេ លនួខចញ។  ធនជយ័បានររខររចាំខរះ
រាជបាំណងខនះ ខោយខឆលើយខៅរពះររណុាវញិថា អបរទ ាំងខនះពុាំដមនជាស្រសើខឡើយ គសឺទុ នខត្
ជាញី ោរខឆលើយត្បរបសធ់នជយ័ខនះ ខធវើឲ្យខសឋចសណាឋ បខ់ហើយមានោរភាញ រខ់ផអើលយ៉ាងខាល ាំង 
រស៏រួត្បខៅធនជយ័វញិថា ខត្ើស្រសើដដលឯងរតូ្វោរខនាះ មាននយ័ដចូខមឋច?  ធនជយ័រស៏មូ
ឱោសពីរពះររណុា ខដើមផខីដើរខសវងររររពនន ខសឋចររ៏រទនមាស រារ ់ខរវរង សាំពត្ហូ់ល
ខរព..... ខដលមានត្ថ្មល ឲ្យធនជយ័ខសវងររភរយិាតាមបាំណងរបសោ់ត្។់  រត្ងវ់គគខនះរបុង
ខរឿងធនជយ័ និងខរឿងរពះមខហាសង គមឺាននយ័ស្រសខដៀងោប   រពះអគគមខហសីរបស ់រពះខៅ
វខិទហរាជ រពះនាមឧទមុទរខទវ ីខដលជាបងធមរ៌បសរ់ពះមខហាសង រពះនាងចងដ់ណឋឹ ងភរយិា
ឲ្យ ខត្រពះមខហាសងខរលឃ្លត្ ់ រពះអងគនឹងខសវងររភរយិាខោយេ លនួឯង ខររះស្រសថើខៅរបុង
រាជវ ាំង ពុាំស្ដរសមនឹងេ លនួខឡើយ។  រពះមខហាសងបានខធវើដាំខណើ រឆលងោត្និ់គមជនបទ បាន
ខៅជបួនឹងនាងអមរាខទវ ី ខដលបិតារបសន់ាងពីអត្តី្ជាខសដឌ ី ខត្ខរោយមររតូ្វធ្លល រេ់ លនួររ
ជាមនសុសស្ដមញ្ដ។  របុងខពលខនាះនាងអមរារាំពងុយរួអាហារ ខៅឲ្យឪពរុខៅឯខស្រស ខដល
រាំពងុភជួរ ខហើយបានខ ើញរពះមខហាសងពីចាំងាយ រឯីរពះមខហាសងរប៏ានខ ើញនាង
អមរា រដ៏ងឹថាជាស្រសើមានលរខណាហៈន ុ ខោរពិចារណាថា ខបើស្រសើខនះពុាំទនម់ានរឋីខទ 
អាតាម អញនឹងដណឋឹ ងស្រសថើខនះខធវើជាភរយិា។  រពះមខហាសងគតិ្ដខូចាា ះខហើយ រោ៏ឋ បថ់្ដខធវើជា
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សញ្ចដ បងាា ញរាបខ់ៅនាងអមរា ចាំដណរនាងអមរារដ៏ងឹថាភាស្ដសញ្ចដ ខនះ គរឺពះ
មខហាសងសរួនាងថា មានស្ដវ មីខហើយឬខៅ?  នាងយលស់ាំនរួខហើយរឈ៏រ រចួោបាត្ថ្ដ
មរោនរ់ពះមខហាសង ខោយចងប់ញ្ចជ ររ់ាបថ់ា នាងពុាំទនម់ានរឋីខទ។  ខពលខនាះរពះ
មខហាសងដងឹថា នាងខនះខចះខោះអាងរ៌រស្ដា  ខហើយរច៏លូខៅជិត្ដណឋឹ ងសរួថា មាប លនាង
ររមុាំនាងមានខ ែ្ ះអវី?  េ ញុាំខ ែ្ ះខគរនលងរ ាំលងខៅខហើយ ខគវលិមរវញិ រពះមខហាសងបាន
ខឆលើយត្បថា នាងខ ែ្ ះអមរាឬ?  នាងអមរាបានខឆលើយថា ខ ែ្ ះេ ញុាំដចូអបរខរលដខូចាា ះ រពះ
មខហាសងសរួនាងបនថខៅខទៀត្ថា នាងយរអាហារខៅជនូនរណា?  នាងអមរាខឆលើយថា េ ញុាំ
យរខៅជនូខទរឋ ររាអាំពីមុន រពះមខហាសងសរួនាងថា នាងយរអាហារខៅជនូឪពរុឬ?  
នាងអមរាខឆលើយថា ដចូអបរខឆលើយខនាះខហាង។  រពះមខហាសងសរួបនថខទៀត្ថា ឪពរុនាងខៅ
ខធវើអវី?  នាងអមរាខឆលើយថា នាបីខៅថាខធវើោរមួយជាពីរ រពះមខហាសងខឆលើយថា ឪពរុនាង
ខៅភជួរខស្រសឬ?  នាងអមរាខឆលើយថា ដចូអបរថាខនាះខហាង។  រពះមខហាសងសរួថាោត្ខ់ៅភជួរ
ខស្រសខៅទណីា? នាងអមរាខរលថា ោត្ខ់ៅភជួរខស្រសរបុងទឋីានខដលខគខៅខត្មឋង មិនមរវញិ
ខនាះ រពះមខហាសងខឆលើយថា ឪពរុនាងខៅភជួរឯខាងថ្រពខខាែ ចឬ? នាងអមរាខឆលើយថា ដចូអបរ
ខឆលើយខនាះខហាង។  រពះមខហាសងសរួបនថខទៀត្ថា នាងខៅមរឥឡូវវញិ ឬមិនទនម់រ?  
នាងអមរាខឆលើយថាអបរខអើយ នាបីខគខនាះមរ េ ញុាំមិនបានមរខឡើយ ខបើនាបីខគមិនមរេ ញុាំមរ
វញិខហាង រពះមខហាសងខឆលើយថា ឪពរុនាងខៅភជួរខស្រសខៅខាងនាយសធឹង ខបើទរឹជនអ់បរពុាំ
បានមរ ខបើទរឹសធឹងពុាំជនខ់ទ នាងបានមរវញិ នាងអមរាខឆលើយថា ដចូអបរខឆលើយខនាះខហាង។   
ខនះជាអាងរ៌រស្ដា  របុងោរខសវងររភរយិារបសរ់ពះមខហាសង ខហើយបានជបួនឹងនាងអមរា 
ខដលជាស្រសថើមានរាជាញ ល្ សថ្វ នឹងរររបខោយរបូសមផត្ថ ិសរឋសិមជារលាណីខទៀត្ផង។ 

ចាំដណរឯធនជយ័វញិ ខពលខដលោត្ដ់សវងររភរយិា រប៏ានខដើរខៅរគបនិ់គមជនបទ 
ខហើយសរួអបរស្រសុរខដលោត្ប់ានជបួទ ាំងខនាះ ថាខត្ើខៅរបុងស្រសុរខនះមានស្រសើឬខទ?  អបរ
ស្រសុរខត្ងចងអុលស្រសើៗខដលររទះខ ើញ ខត្ធនជយ័ោត្ដ់បរជាខឆលើយថាញីខៅវញិ។  លះុោត្់
ខដើរខៅដលភ់មូិនាងសសួឋី ោត្ប់ានខ ើញនាងសសួឋីរាំពងុអងគុយខៅខាងមុេផធះ ធនជយ័រស៏រួ
ខៅនាងសសួឋីថា រអូនខៅស្រសុរខនះមានស្រសើដដរឬខទ?  នាងសសួឋីស្ដឋ បខ់ហើយរស៏រួខៅវញិថា 
អបរឯងខៅស្រសុរណា ស្រសុរអបរឯងមានររុសខដរឬខទ?  ធនជយ័រស៏រួត្បខៅវញិថា ខត្ើររយ
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និយាយថាររុសខនាះមាននយ័ដចូខមឋច?  នាងសសួឋីរខ៏ឆលើយថា ខដលខៅថាររុសខនាះត្ផតិ្
ខគខនាះខ ែ្ ះជយ័ ជយ័ខនាះជាធាំឈាះអសអ់បរផងទ ាំងពងួរបុងខផនដខីនះ ខទើបខៅថាររុស។  
សសួឋីសរួរត្ឡបខ់ៅធនជយ័វញិ ដចូខមឋចខដលខៅថាស្រសើខនាះ?  ធនជយ័បានខឆលើយត្បថា 
ខដលខៅថាស្រសើ គអឺបរខដលមានខ ែ្ ះថាសសួឋី ខដលមានរាជាញ ល្ សវងថ្វ អាចខោះអាង៌
ររស្ដា រគបដ់បបយ៉ាងបាន។  ធនជយ័សរួខៅនាងសសួឋីថា នាងខាល ចឬខទ?  នាងសសួឋីខឆលើយត្ប
ខៅធនជយ័វញិថា េ ញុាំមិនខាល ចខទ សសួឋីសរួរត្ឡបខ់ៅធនជយ័វញិថា អបរខររងឬមិនខររង?  
ធនជយ័ខឆលើយថា េ ញុាំមិនខររងខទ។  អត្ទនយ័ខដលធនជយ័សរួនាងសសួឋី ថាខាល ចឬមិនខាល ច នាង
សសួឋីខឆលើយថាមិនខាល ច ខររះនាងមិនទនម់ានរឋី នាងមិនខាល ចរឋីនាងខជរខទ ឯធនជយ័ខឆលើយ
ថា េ ញុាំមិនខររង ខររះធនជយ័ោត្ព់ុាំទនម់ានភរយិាខទ ខបើមានភរយិាខាល ចខររងចតិ្ថភរយិា
ររចណឍ ររខរឿង។  ខនះជាខហត្ខុធវើឲ្យធនជយ័ សឋីដណឋឹ ងនាងសសួឋីខធវើររពនន ខររះនាងគជឺា
ស្រសឋើ ខដលមាននវូរបូសមផត្ថ ិ និងបញ្ចដ ល្ សថ្វ អាចខោះអាងរ៌រស្ដា បាន។  ខបើខយើងខររៀប
ខធៀបនាងសសួឋីខៅនឹងនាងអមរា របុងខរឿងរពះមខហាសង គមឺានអត្ទនយ័ស្រសខដៀងោប  ដចូ
ខនះខទើបខយើងហ៊ានអះអាងថា ធនជយ័គជឺារពះខរធសិត្វខោខរសវរៈ  ខររះខៅរបុងស្ដច់
ខរឿងរពះមខហាសង ខរឿងធនជយ័ មានចាំណុចជាខរចើនដចូោប ។  ខត្ើអត្ទនយ័បងាបរ់បុងវគគខសវង
ររភរយិាខនះ និពនននិទនខោរចងឲ់្យខយើងយលពី់អវី?  ររយខដលធនជយ័ខរលសរួអបរ
ស្រសុរររស្រសើខនាះ គមឺាននយ័ថាររយស្រសើ ខបើខយើងសរមាយររយ គមឺានររយ សិ + រ ី ខពល
សរខសរជាពាងគត្រមួត្ ខ ើញររយស្រសើ ។  ររយសិរបីខងា ើត្បានជាររយស្រសើៗខនះខហើយខដល
ជាអបរររខៅសសួឋី ឲ្យររុមរគួស្ដរនីមួយៗ សហគមនម៍ួយរហូត្ដលន់គរទ ាំងមូល រគួស្ដរ 
សហគមន ៍ររខទស បានសេុឬទរុខរខ៏ររះខត្ស្រសើ (សមូខមើលោរពនយលអ់ត្ទនយ័ជីនាង ជនាង 
ជុាំនាង បណាឋ ាំមាតាបិតារពហែភាគ៤)។  ខហើយខរឿងស្រសើឬសិរខីនះ បខងាើត្បានជាមហាសន្ទ្ងាា នថ 
សរមាបផ់្លល សឆ់្ប ាំចាសរ់ឋូរឆ្ប ាំងមី  គខឺរឿងរបិលមហារពហែ  ខដលចាញ់ោរភាប លជ់ាមួយនឹងធមម
បាលរមុារ រតូ្វបាត្េ់ លនួខៅសលដ់ត្រាល រសព់នួសាំង ាំរបុងទរុខអសោ់លដយ៏រូអខងវងរាបរ់ន់
ឆ្ប ាំ។  ដចូខនះនិពនននិទន ខោរឲ្យខមើលររយស្រសើ ខដលោល យមរពីររយសិរ ីបខងាើត្បានខរឿង
មហាសន្ទ្ងាា នថ(មហាខភលើង) សរមាបផ់្លល សឆ់្ប ាំចាសរ់ឋូរឆ្ប ាំងមី  ខដើមផឲី្យរនូជយ័ខាងខរោយ ខសវង
ររត្េួ លនួរបសរ់បិលមហារពហែ។  ខររះោត្ច់ងស់រួរនូជយ័ជាំនានខ់រោយថា ទ ាំងរពហែមាឋ យ
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ទ ាំងរពហែឪពរុ ខត្ើត្េួ លនួពរួោត្ខ់ៅឯណា?  ខត្ើត្េួ លនួរពះមាតាមហានគរ ដាំរ ីខសះ រាជសីហ៍ 
ខដលខៅរាស្ដទនាគពន័នខៅឯណា?  ខនះជាអត្ទនយ័ខដលនិពនននិទន ខោរឲ្យខយើងខោះ
ររស្ដា  ររយខដលអបររាជញជយ័ខសវងររស្រសើខធវើជាភរយិាខនះ ខដលររយស្រសើ ឬសិរខីនះ បងាប់
នវូខរឿងរាវ៉ដជ៏រូចត្រ់បសព់រួោត្រ់បុងអត្តី្ោល។ ររយស្រសើខនះបខងាើត្បានជាខរឿងររស្ដា សិរ ី
បីររោរ គសិឺរទីមីួយខៅខលើមុេខពលរពឹរ សិរទីពីីរខៅខលើខដើមរទូងថ្ងងរត្ង ់ សិរទីបីីខៅចងុ
ខជើងថ្ងងោង ច ខហត្អុវីសិរទី ាំងបីររោរមានខត្ខពលថ្ងង មិនមានខពលយប?់ 

រ.សិរទីមីួយខៅខលើមុេ ខពលរពឹររនូខរែរភាគខរចើន រតូ្វយរទរឹមរោងលបុមុេ 
ខដើមផបីានសិរ ី និពនននិទនោត្ផ់្លឋ ាំឲ្យខយើងខមើលនិមិត្ថខពលថ្ងងគយឺលស់ងូ ខដលរគបរ់ាស្ដទ
បុរាណភាគខរចើន ខត្ងខត្មានរាាំងខរលង។  ខហើយរាាំងខរលងខនះ គជឺារាាំងខដលររខ់ៅខលើ
រាលអរារា ឬអចឆរា ដខូចាះខត្ើរបុងមុេអរារា ឆ្ល រខ់រៀបរាបពី់ខរឿងស្ដសនា ឬរនិ៏យាយ
ខរៀបរាបពី់ខរឿងមុេអបររររ់ាាំង?   ខហើយររយរាាំងខនះ មានបខនទមររយខរលង បខងាើត្បាន
ជាររយរាាំងខរលង ខដលររយខរលងមាននយ័ថា ខរលងបនលាំោរប់ា ាំងនវូររវត្ថពិិត្ រុាំឲ្យអបរខមើល 
ស្ដឋ ប.់... ចាបអ់ារមមណ៍យលប់ានភាល ម ខៅខពលខដលអបរខមើលពុាំបានពិនិត្យពិចារណាឲ្យបាន
ម៉ត្ច់ត្។់  ខហត្ខុនះរគបស់្ដចខ់រឿងចមាល រ ់ខដលមានខៅរបុងរាាំងខរលងរគបរ់ាស្ដទពីបុរាណ 
ជនបរខទសបានជលួពរួទចុចរតិ្ ឲ្យោបប់ាំផ្លល ញរបូចមាល រទ់ ាំងខនាះ ខោយពរួខគបានខមើល
យល ់ ភាស្ដរបូ ភាស្ដគ ភាស្ដោឋ ម ខដលដនូតាបានសរខសរោបឆ់្ល រជ់ាស្ដចខ់រឿង របស់
មាច សខ់រឿងសិរ ីឬស្រសើ(ខរឿងរបុងមុេរបសម់ាច សរ់ាាំង)។ 

េ.សិរទីពីីរខៅខលើរទូង រនូខរែរខដលខៅររោនជ់ាំខនឿសិរ ី ខពលថ្ងងរត្ងដ់ត្ងនា ាំោប យរ
ទរឹោងរទូង ខររះររោនយ់លត់្ោប ថា សិរសីសួឋីថ្ងងរត្ងខ់ៅខលើរទូង អត្ទនយ័របសរ់រយរទូង 
ខបើខយើងសរមាយររយ ខ ើញររយពីរម៉ាត្ ់គរឺរយ ទ + រងូ ។  ទគជឺាររោបរ់ត្ងនា ាំទរឹចងុ
សាំយាប ខដលហូរខចញឬចលូ ឯររយរងូគជឺារននររខហាងដធ៏ាំ ឧទហរណ៍រងូភបាំឬគហុារ។  ខត្ើ
សិរទីពីីរខនះ ខហត្ដុចូខមឋចបានជាខៅខលើរទូង?  ពុាំខៅរត្ងផ់ចិត្ ខដលជាចាំណុចរណាឋ ល
របសេ់ លនួមនសុស?  ខនះជាខហត្ខុដលនិពនននិទន ខោរឲ្យខមើលខរឿងសិរ ី ឬស្រសើទពីីរខៅខលើ
រទូង ខររះខៅរបុងរទូងមានខបះដងូ ខដលខបះដងូគជឺាទសី្ដា រអ់ាស្រសយ័របសច់តិ្ថ ខដលចតិ្ថខនះ
ជាធាំជាររធ្លនខលើេននទ ាំងរា ាំ ខពលខដលចតិ្ថចតុ្ ិ មាននយ័ថាស្ដល ប។់  ខហត្ខុនះខហើយរបុង
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ខរឿងធនជយ័ និពនននិទនខផឋើមខរឿងគមឺាឋ យធនជយ័យលស់រឋិផង យលស់ងូផង យលស់រឋិខបះ
ដងូខបះបានទ ាំងខផល យលស់រឋិខ ើញខេៗខពញបូណ៌មី។  ខបើចងដ់ងឹខរឿងរបុងដងូ(ខបះដងូ) 
ទលដ់ត្ចារទ់រឹដងូខចញពីរទូងខម៉ ឬមាតា (មីឡូងមីដឡ មីឡូងមីឡា) ខទើបខ ើញខរឿងសិរបីី
ររោរ ខដលសិរទីពីីរគខឺៅរបុងខបះដងូ ខដលសទិត្ខៅខដើមរទូងខនះ (សមូខមើលោរពនយល ់
បខនទមរបុងភាគទ១ី)។  ខយើងអាចចារទ់រឹខបះដងូខចញពីរបុងរទូងមរបាន ខទើបដងឹខរឿងស្រសើ
ឬសិរ ី ពុាំដមនយរទរឹខៅោបោងពីខាងខរៅ ខហើយដងឹខរឿងសិរខីនាះខឡើយ រតូ្វពាយាម
គតិ្ពិចារណា ពីោរបាំខពញពលិរមមរបសស់្រសថើមានខ ែ្ ះថាខម៉ខនះ ខដលខរឿងរបសព់រួោត្ ់
បានយរខៅោររ់បទ់រុរបុងខបះដងូគចឺតិ្ ថ។  មាតាបិតាថ្នរគួស្ដរមួយ រពួយបារមមណ៍រតឹ្ម
រគួស្ដរមួយ រឯីឪពរុមាឋ យខដលរគបរ់គងសហគមន ៍ឬររខទសមួយ ខត្ងរពួយបារមមណ៍ពីរនូ
ខៅបខងាើត្េ លនួឯងផង រពួយបារមមណ៍ពីររជារាស្រសថ ខដលេ លនួជាអបរដរឹនា ាំខធវើជាខម៉ឪខគផង។  
រពះបាទជយ័វរ មន័ទ៧ីខោរបានខរលជាោថារបុងចតិ្ថទរុថា «ទរុខខវទនារបសរ់ាស្រសថ (ផលូវោយ
ផលូវចតិ្ថ) ឈឺចាបជ់ាងអារធខដលខរើត្ខលើេ លនួរបសេ់ ញុាំខៅខទៀត្ ខររះររជារាស្រសថគជឺាសរថ្ស
្មខៅរបុងេ លនួរបសេ់ ញុាំ»។  ខហត្ខុនះខទើបមានរបូចមាល ររ់ពហែ ខដលមានមុេរា ាំបី ខៅចាំ
រាងគរណាឋ លរាស្ដទបាយន័ថ គរឺពហែមុេ៤រតួ្ត្ខលើរពហែ៤ខទៀត្ (ខមើលររបខាងមុេ
ខសៀវខៅបណាឋ ាំអចឆរមាតាមហានគរភាគ២) ខដលនយ័មុេរពហែថាប រទ់១ី ជានិមិត្ថរបូតាងឲ្យ
រពហែវហិារធម ៌មាតាបិតាបខងាើត្របសរ់នូ ផាយខៅខលើរនូររុសស្រសើរបសេ់ លនួ។  រពហែមុេ៤
រតួ្ត្ពីខលើរពហែមុេ៤ខាងខរោម ជានិមិត្ថរបូរពហែវហិារធមរ៌បសអ់បររគបរ់គងនគរ ផាយ
រគបដណឋ បខ់ៅខលើររជារាស្រសថរបសេ់ លនួ ខនះជាអត្ទនយ័រពហែមុេ៨ ខដល៤ខាងខរោមផាយ
រគបខងររាខលើរនូររុសស្រសើ ៤ខាងខលើផាយរគបខងររារនូខរែរគរឺរជារាស្រសថ។  ចាំដណរឯ
រពហែចងុខរោយ ខដលធាំជាងខគខនះគរឺពហែមានមុេ១២ រពហែរតួ្ត្ខលើរពហែមានមុេ៨ ខដល
ខៅរបុងរបូចមាល រពី់បុរាណ ដនូតាខរែរបានឆ្ល រទ់រុរចួមរខហើយ។  រពហែមុេ១២ខនះ ជានិមិត្ថ
សញ្ចដ តាងឲ្យរពហែវហិារធម ៌ ផាយរគបខងររារនូររុសស្រសើ ខងររាររជារាស្រសថ និងចងុ
ខរោយគផឺាយរគបខៅខលើសពវសត្វខោររបុងភពទ ាំង៣ ខដលមានោមភព របូភព និង
អរបូភព គជឺារពហែវហិារធមរ៌បសរ់ពះខរធសិត្វរគបរ់ពះអងគ ខដលេាំសនសាំបារមី ខទៀងខត្នឹង
បានរតាសជ់ារពះសមាម សមទុទ ន។  ខររះរពះទយ័របសរ់ពះអងគ រររបខោយមហាររណុាទគិណុ 
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សេុចតិ្ថលះបង ់ រចួខហលឆលងនវូមហាសមុរទសងារវដឋដដ៏សនខវងឆ្ង យ ខដើមផសីនសាំនវូបារមី
១០ ឧបបារម១ី០ និងបរមត្ទបារមី១០ឲ្យខពញបរបិូណ៌ សរមាបជ់យួខស្រស្ដចស្រសងស់ត្វខោរ ឲ្យ
បានរចួផតុ្ពីវដឋសងារទរុខ។  ខហត្ខុនះខមនាគ(ខមដរ៏រខសើរ)រតូ្វមានបី ខមនាគទ១ីនិមិត្ថរបូ
មុេរពហែថាប រទ់១ី គមឺាតាបិតាបខងាើត្រនូររុសស្រសើ ខមនាគទ២ីនិមិត្ថរបូមុេរពហែថាប រទ់២ី គឺ
ជាមាតាបិតារបសរ់រជារាស្រសថ ខមនាគទ៣ីនិមិត្ថរបូមុេរពហែថាប រទ់៣ី គជឺាមាតាបិតារបស់
សពវសត្វរបុងភពទ ាំង៣ ខដលរពះអងគគជឺាខមនាគធាំជាងខគ ដរឹនា ាំសត្វខោរឲ្យរចួផតុ្ពីវដឋ
សងារ នា ាំខៅដលខ់រត្ើយគអឺមត្ៈមហានិរវ ន។  ខហត្អុវីររុងរាពណ៍របុងខរឿងរាមាយណៈ
ឥណាឍ  មានមុេខត្មួយ ចាំដណរឯររុងរាពណ៍របុងខរឿងរាមខររ ថដ៍រែរ មានមុេ១០ខៅវញិ?  ខបើ
ដនូតាខរែរចមលងពីឥណាឍ  ខត្ើមុេ៩ខទៀត្ខដលខលើសពីររុងរាពណ៍ឥណាឍ  មុេខលើសទ ាំងខនះ
បានមរពីណា? 

ខរឿងសិរទីពីីរខៅខលើរទូងខនះ គទឺរទ់ងនឹងខរឿងរបិលមហារពហែមានខត្សិរស្ដ
(រាល) ខររះចាញ់ររស្ដា េ លនួឯង របុងោរភាប លជ់ាមួយធមមបាល ចងុបញ្ច បថ់្នខរឿងបានរតឹ្ម
ខត្ជាប ់ុាំខៅរបុងរងូគហុារភបាំរពះសខុមរ(ុខមរ)ុ។  ចងដ់ងឹខរឿងរបិលមហារពហែខដលមានខៅ
ខលើងមរាស្ដទ និងខៅរបុងខរឿងនិទនរបិលមហារពហែ ទលដ់ត្ររអត្ទនយ័ស្រសើ(សិរ)ីបីររោរ
ឲ្យខ ើញ ខទើបអាចខោះររស្ដា អាងរ៌ាំបា ាំងដនូតាបាន។  ខហត្ខុនះបានជាខៅរបុងខរឿងធនជយ័ 
និពនននិទនខោរបានឲ្យត្អួងគខនះ ខដើរខសវងររស្រសើ(សិរ)ី ខហើយខោរចងឲ់្យពជូជយ័សមយ័
ខាងខរោយបានដងឹថា អបរបខងាើត្ររយខស្រសរជយ័ខហាង(ជយ័ផង) សសួឋីខហាង(សសួឋីផង) 
ខដលខយើងខត្ងឮអាចារយខស្រសររបុងពិធមីងគលខនាះ ររយខនាះខចញមរពីណា។  ខត្ើធមមបាល
រមុារជាអវី?  ធមម = ធមមជាត្ ិបាល = ទវ របាល(អបរររាទវ រ) ធមមបាលគជឺាអបរស្រស្ដយខបើរនវូ
ររស្ដា ទវ រធមម របសរ់បិលមហារពហែ  ខដលជាររស្ដា អាងរ៌ាំបា ាំងរបសរ់បិល មហារពហែ 
ចាញ់ភាប លខ់ររះខរឿងសិរ(ីស្រសើ)បីររោរ ខៅសលដ់ត្សិរស្ដ(រាល) ខដលដតឹ្ជាបរ់បុងងម
រាស្ដទ ខដលមានរបុងខរឿងនិទន។ 

គ.សិរទីបីីខៅខលើខជើង ខយើងខត្ងនា ាំោប យរទរឹខៅោងខជើង ខសវងររសិររី បុងខពល
ោង ច ខោយសាំោលថ់ាសិរខីពលោង ចខៅខជើង។  ខហើយរបុងខពលោងខជើងខនាះខទៀត្ ពុាំ
ខដលបានផ្លង របាត្ខជើងខឡើងមរោងខឡើយ គនឺា ាំោប ោងខត្េ បងខជើង ខោយយរបាត្ខជើង
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មាខ ងខៅដសុេ បងខជើងមាខ ង ពុាំងាយនឹងឱនោងបាត្ខជើងខទ។  ដខូចាះខហើយខទើបរនូជយ័ររុស
ស្រសើ ពុាំងាយនឹងដងឹពីខរឿងររស្ដា បាត្របសសិ់រ(ីស្រសើ)ខឡើយ ខររះខយើងោងរតឹ្មខត្េ បងខជើង ខត្ើ
ខៅខលើេ លនួមនសុសមានេ បងប៉ុនាម ន?  ខៅខលើេ លនួមនសុសមានេ បង៥(រា ាំ)គ ឺេ បងខជើង២(ពីរ) េ បងថ្ដ
២(ពីរ) េ បងខប៉រខាងខរោយខរះ១(មួយ) រមួសរបុជា៥(រា ាំ)។  និពនននិទនខោរចងរ់ាបសិ់រ ី
ចងុខរោយខៅខលើខជើងថា ខបើរនូជយ័ខាងខរោយ នា ាំោប ោងខត្េ បងដខូចាះ ខធវើដចូខមឋចអាច
ស្ដគ លប់ាត្ខជើង បាត្ថ្ដ និងថ្ផធមុេខនាះខៅ?  រគូទសសនទ៍យ ខគអាចខមើលវសនាមនសុស
បាន គខឺគខមើលភនិភាគខៅខលើបាត្ថ្ដ ខមើលខរឿងរបុងស្ដា មរពះបាទជានទ់រុ គខឺមើលស្ដា ម
បាត្ខជើង ពុាំដមនខមើលស្ដា មេ បងខជើងខឡើយ ខមើលសមាគ លភ់និភាគមនសុស គខឺគខមើលមុេខគពុាំ
ខមើលេ បងខឡើយ។  ខនះជាររស្ដា សិរទីបីី ខដលបុរវ ចារយនិពនននិទន ខោរឲ្យខយើងខមើលបាត្ 
ខដលជាឬសខរវរបសខ់រឿងសិរ(ីស្រសើ) ខដលឬសខរវខនះបានខធវើដាំខណើ រឆលងោត្អ់ត្តី្ោល មរ
ទលនឹ់ងបចចុរផនបខនះមានអាយរុាបរ់នឆ់្ប ាំខៅខហើយ ខហើយសិរទីបីីខនះ គជឺាោលខចរខពល
ខវោយបនិ់ងថ្ងង (យលស់រឋិយលស់ងូ)។  ដនូតាោត្ឆ់្ល រទ់រុស្ដា មរពះបាទ(រពះបាទជានទ់រុ) 
ោត្ទ់រុខមបទរាំណាពយ ភជុងគលីោ(នាគលនូវរទរុស្ដា មបាត្) ទរុររស្ដា ទរទ់ងនឹ់ងខជើង
ខនះ គទឺសិខាងខជើងផធុយពីទសិខាងត្ផូង(រាល) ទរុខ ែ្ ះផ្លា យនាគ ខដលរះខៅទសិខាងខជើង
សពវថ្ងងខយើងខៅផ្លា យនាគខនះថា ផ្លា យររខពើ ខេរត្ឋរិធ្លល រេ់យលពី់ទសិខាងខជើង ខយើងនា ាំោប
រារពនខធវើខៅពិធបីុណយ អុាំទរូ អរអុាំបុរ សាំពះរពះខេ និងពិធបីខងាា ះខេ លងឯរ... ..។ល។  ររស្ដា
សិរទីបីីដដលខៅខលើខជើងខនះ ខបើខៅរបុងររស្ដា រពះពទុ នស្ដសនា រពះអងគខរៀបនឹងបរនិិរវ នថ រពះ
សមាម សមទុទ នរពះអងគផធាំខរោមចខនាល ះខដើមរា ាំងភបាំ ោររ់ពះសិរស្ដខៅទសិខាងខជើង ោររ់ពះបាទ
ខៅទសិខាងត្ផូង ខបររពះភន្ទ្រឋខៅទសិខាងលិច ខត្ើមានអត្ទនយ័យ៉ាងដចូខមឋច?  ខាងខជើងជា
សិរទីបីីខនះដខដល ខររៀបដចូជាអបរជាំនានខ់រោយ ខាងត្ផូងដចូជាអបរជាំនានម់ុន ខៅរាស្ដទ
នាគពន័ន ោត្ប់ានឆ្ល ររ់បូសិរស្ដ(រាល) រពះមាតាមហានគរទលូខយានីខៅទសិខាងខរើត្ 
ឆ្ល ររ់ាលខសះខៅទសិខាងលិច ឆ្ល ររ់ាលដាំរខីៅទសិខាងត្ផូង និងឆ្ល ររ់ាលរាជសីហ៍ខៅ
ទសិខាងខជើង ខត្ើនយ័សិរស្ដរបសរ់បូទ ាំងខនាះចងប់ងាា ញពីនយ័អវី?  ដនូតាខយើងោត្ច់ងឲ់្យ
អបរទទលួមរត្រជយ័ជាំនានខ់រោយ ខសវងររដងេ លនួខដលបានបាត្ ់ គេឺ លនួរពហែ នាគ មាតា
មហានគរ ខសះ រាជសីហ៍ និងេ លនួដាំរ ី ខត្ើេ លនួអបរទ ាំងខនាះ ខៅឯណា?   
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រាលដាំរដីដលសទិត្របុងទសិខាងត្ផូង គជឺាសញ្ចដ រាបថ់ា ខាងខលើឬជាំនានម់ុន ខដលទី
ររុងខរែរសមយ័អងគរ ខ ែ្ ះថាទរីរុងដាំរ ី ឬយខស្ដធបុរៈ ខររះមាននិមិត្ថសញ្ចដ ចមាល រដ់ាំរ ី
រាលបីមិនមានេ លនួខៅោនជលដ់ាំរ ី រាលរាជសីហ៍ខៅទសិខាងខជើង និមិត្ថសញ្ចដ ខាង
ខរោមឬជាំនានខ់រោយ ររុងរពះសីហនឬុទរីរុងរាជសីហ៍ ខដលជាទរីរុងខរើត្ខាងខរោយ មាន
ចមាល រខ់តាងមធាំពីរ។  ខៅរជុងទ ាំងបួនថ្នរាស្ដទនាគពន័នខដលសទិត្ខៅរណាឋ លស្រសះ ដនូតា
ោត្ប់ានឆ្ល ររ់បូសត្វរាជសីហ៍ជិះខលើសត្វដាំរ(ីរបូខៅខសសសលស់ពវថ្ងង ខមើលខសធើរពុាំយល)់ 
រគបរ់ជុងទ ាំងបួន។ និមិត្ថរបូសត្វរាជសីហ៍ជិះខលើសត្វដាំរខីនះ ដនូតាោត្ច់ងឲ់្យខយើងស្ដគ លស់ត្វ
មួយងមីដដលរតូ្វខរើត្ខឡើង ពីសត្វពីររមួោប  គសឺត្វគជុសីហ៍ ខដលសត្វគជុសីហ៍ខនះ មាន
ររខមាយជាសត្វដាំរផីង និងេ លនួជាសត្វរាជសីហ៍។  ររស្ដា របូសត្វគជុសីហ៍ខនះ ខយើងអាច
ខមើលខ ើញខៅខលើដផឋរចមាល ររ់ាស្ដទ ខហើយចងុររខមាយរបសស់ត្វគជុសីហ៍ខនះ ដនូតា
ខរចើនឆ្ល រឲ់្យបួងោនគ់បផ់្លា  ឬគបខ់ភលើង ជានិមិត្ថសញ្ចដ ពនលឺ ខោយបានរាបថ់ា ភាពខមែ ងងតឹ្
នឹងរតូ្វរាំចាត្ប់ង ់ ខៅខពលខដលខរើត្មានសត្វគជុសីហ៍ ខពលខនាះពនលឺររស្ដា សិរ៣ីររោរ
(ស្រសើ)នឹងរតូ្វខបើរបងាា ញខហើយរះខចងចាាំងស្ដរជាងមី។  ដខូចាះសិរទីបីីដដលធ្លល រម់រដលច់ងុ
ខជើង ររស្ដា បានរាបឲ់្យខយើងខមើលដាំខណើ រោរវវិឌណនរ៍បសន់គរ ោលជាខាងខរោយ រតូ្វបាន
ខបើរផ្លង របាត្ខដលពីមុនធ្លល បដ់ត្បិទផ្លា ប។់  រតូ្វបានផ្លង រខឡើងមរខលើ ខហើយអាចខមើលខ ើញ
នវូបាត្ ខដលជាអត្តី្ោលបចចុរផនបនិងអនាគត្របសេ់ លនួ ខររះខយើងជាពជូជយ័ឈបន់ា ាំោប
ោងេ បង ខមើលេ បងខទៀត្ ខររះខបើខមើលេ បងទ ាំងបី គពឺុាំអាចដងឹខរឿងពិត្របសសិ់រខីឡើយ។    និ
ពនននិទនខោរបានយរខរឿង ខសវងររភរយិារបសធ់នជយ័ មរភាជ បខ់រឿងោរខររើររយស្រសើ
និងញី ខដើមផឲី្យអបរស្ដឋ ប ់ឬអានឆងលរ់ចួពិចារណា ខហត្អុវីបានជាោត្រ់តូ្វខសវងររស្រសើ ខដល
មានខ ែ្ ះថាសសួឋី ខហើយររយសសួឋីខនះ ខយើងខត្ងឮអាចារយខស្រសររបុងពិធមីងគលខផសងៗ 
ខដលមានររយថា ជយ័ផង សសួឋីផង (ជយ័ខហាង សសួឋីខហាង)។  របុងខរឿងរបិលមហារពហែ 
អបរខដលអាចខោះររស្ដា សិរបីីររោរបាន គធឺមមបាលរមុារ ខ ែ្ ះធមមបាលខនះ និពនននិទន
ខោរបានដរខចញពី ធមមបាលជាត្រ ខដលរបុងោលខនាះ រពះបរមស្ដស្ដឋ សមណខោត្ម
បរមរគូថ្នខយើង ខៅបាំខពញបារមីជារពះខរធសិត្វខៅខឡើយ រពះអងគមានខ ែ្ ះថា          
ធមមបាល។  ដចូខនះធមមបាលរបុងខរឿងរបិលមហារពហែ រជ៏ារពះខរធសិត្វខដរ គរឺពះ
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ខរធសិត្វរពះសិអារយខមរត្ើ ឬរពះខរធសិត្វខោខរសវរៈ ខដលដនូតាបានយរខ ែ្ ះធមមបាល
ខនះមរបងាបទ់រុរបុងខរឿងរបិលមហារពហែ សរមាបឲ់្យរនូខរែរជាំនានខ់រោយឆងល ់ ខហត្អុវី
សត្វឥន្ទ្នធើដម៉និងរនូរបុងខរឿងខចះនិយាយខរឿងខោះររស្ដា សិរបីីររោរ ខត្ើសត្វឥន្ទ្នធើជាអវី?  ខរឿង
របិលមហារពហែភាប លោ់រអ់ាយជីុវតិ្ ខហត្អុវីបានជាសត្វឥន្ទ្នធើដងឹចខមលើយសិរបីីររោរ?  
និមិត្ថរបូទរឹសរមាបយ់រខៅោងឲ្យខរើត្សិរ ីរត៏ាងឲ្យស្រសើដដរគដឺម៉ ខដលមានធ្លត្ទុរឹ១២ គឺ
យរនិមិត្ថរបូ១២ធ្លត្ទុរឹនិមិត្ថរបូខម៉ខៅោង ឲ្យសិរទី ាំងបីោល គខឺពលរពឹរ ថ្ងងរត្ង ់ោង ច 
អត្តី្ បចចុរផនប អនាគត្ ខត្ខៅពុាំអាចររខ ើញចខមលើយររស្ដា ខនះ ខររះខយើងខភលចចារទ់រឹ
ខចញពីរទូងខម៉ និងរទូងមាតា(ខមើលខលផងចារទ់រឹដងូ)។  

ដបពី់រតាងទរឹោងរាលថ់្ងង ោងខរឿងសិរបីីររោរ 
ោងរជះទ ាំងមុេទ ាំងោយា ខត្ខមើលររស្ដា ស្រសើពុាំយល។់ 
ទលដ់ត្ចារទ់រឹខចញពីរទូង ចលូតាមទវ រទរងូនិមល 
ខោះអាងប៌ុពវជនបាំបាត្ឆ់ងល ់ នឹងខ ើញខហើយយលខ់រឿងសិរ។ី 
ោរេ់ លនួបាំពនួទរុរបុងងម ខររខម៉ដសនលអររថ្ពណី 
ទរុឲ្យពជូជយ័ខ ើញរាលថ់្ងង ខត្មិនយលន់យ័សិរលីអ។ 
ជយ័ឈាះខស្រសរខហ៊ាខត្មាប រឯ់ង ឥត្មានខាល ចខររងខដើមផតី្ 
ពជូជយ័សិរសីសួឋីលអ ចារទរុខលើងមស្ដវតាពិត្។ 
បងាា ញពជូពងសស្ដវតាស្រសើ ខររខម៉ររថ្ពណីវចិរិត្ 
អចឆរារពះខមមាច សគ់ាំនិត្ អចឆរយិពិត្តាងពជូរពហែ។ 
ខរោយខពលខដលស្ដរសរួឪពរុមាឋ យនាងសសួឋីរចួខហើយ ឪពរុមាឋ យនាងសសួឋីរប៏ាន

ខររើឲ្យធនជយ័ខៅររទញិមាន ់ ទ រជូរ អខណឋើ រ ខបើមិនបានអខណឋើ រខនាះ ខមបាខយើងមិន
ទទលួខទ។  ខៅរបុងពិធភីាជ បរ់រយ ខយើងខត្ងឮដនូតាខយើងនិយាយត្ៗោប  ពីខរឿងខមអខណឋើ រ 
និងរនូអខណឋើ រ ខត្ើសត្វអខណឋើ រខៅរបុងខរឿងធនជយ័ ខដលមាឋ យឪពរុសសួឋីខររើធនជយ័ឲ្យររ
ខនាះ ោត្ច់ងឲ់្យខយើងយលពី់គាំនិត្អវី  បងាបខ់ៅរបុងខ ែ្ ះសត្វខនះ?  ខបើខយើងររខឡរខមើល
ខៅរបុងជាត្រគមទីររបសរ់ពះពទុ នស្ដសនា ខយើងបានខ ើញខរឿងមួយខ ែ្ ះថា ខរឿងដាំបូរ
ហុយខផសង ឬវមមរសរូត្ ខដលរពហែជាខទវតាបានមរខចាទររស្ដា  ចាំខរះរមុាររសសបៈថា៖ 
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១.អវីខៅជាដាំបូរ 
២.ហុយខផសងរបុងខពលយប ់
៣.ខឆះខចញជាខភលើងរបុងខពលថ្ងង 
៤.អវីខៅជាររហែណ៍ 
៥.អវីខៅជាសខុមធ 
៦.អវីខៅជាស្ដស្រស្ដថ វធុ 
៧.អវីខៅជាោរជីរ 
៨.អវីខៅជាសនធះទវ ររង ់
៩.អវីខៅជាហីុង 
១០.អវីខៅជាផលូវខបរជាពីរ 
១១.អវីខៅជាសាំពត្ត់្រមងរផុង 
១២.អវីខៅជាអខណឋើ រ 
១៣.អវីខៅជាោាំបិត្និងរជុញ 
១៤.អវីខៅជាដុាំស្ដច ់
១៥.អវីខៅជានាគ 
ររស្ដា ខដលខទវតាបានសរួខៅរពះរមុាររសសបៈ គមឺានររយសត្វអខណឋើ រខៅរបុង

ររស្ដា ទ១ី២ ខហើយខទវតាខដលបានសរួសាំនរួររស្ដា ខនះ ខទវតាខនាះបានខរលថា មានខត្
រពះអរហនថសមាម សមទុទ នខទ ខដលអាចខោះស្រស្ដយនវូររស្ដា ខនះបាន។     ខសអរខឡើងរពះរមុារ
រសសបៈ បានយរខរឿងខទវតាសរួររស្ដា ខនះ ខៅទលូថាវ យរពះសមាម សមទុទ ន ខដើមផឲី្យរពះអងគបរ
ស្រស្ដយនវូអត្ទររស្ដា របសខ់ទវតាខដលបានសរួខនះ។  រពះអងគបានរតាសស់ខមឋងពនយលរ់ាប់
រមុាររសសបៈថា៖  

១.អវីដដលជាដាំបូររពះអងគ?  ដាំបូរគរឺបូរាងោយរបសម់នសុសររុសស្រសើ ខហើយដាំបូរខនះ
ខត្ងធ្លល រច់ះុរបុងជរា ពាធ ិមរណៈ ដាំបូរខនះមានទវ រ៩ គទឺវ រខភារ២ ទវ ររត្ខចៀរ២ ទវ ររចមុះ
២ ទវ រមាត្១់ ទវ រោមរ១ និងទវ រខនាម១។ 
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២.អវីហុយខផសងរបុងខពលយបរ់ពះអងគ?  ហុយខផសងរបុងខពលយប ់ គជឺាោរគតិ្រតិ្ះរះិ
គតិ្ របសព់រួសត្វទ ាំងឡាយ ខត្ើថ្ងងខសអរេ លនួរតូ្វខធវើរចិ ចោរអវី ដចូខនះោររតិ្ះរះិគតិ្របសស់ត្វ
រគបអ់ងគខររៀបដចូជាខផសងខដលហុយខចញពីដាំបូរ ខដលមានទវ រ៩ខនះ។ 

៣.អវីដដលខឆះខចញជាអណាឋ ត្ខភលើងរបុងខពលថ្ងងរពះអងគ?  គជឺាោររររបោរងារ 
ខដលសត្វទ ាំងឡាយបានរតិ្ះរះិគតិ្ទរុោលពីយប ់ ខធវើឲ្យខឆះខចញជាខភលើងរបុងខពលថ្ងង គោឺរ
រររបោរងារ ។ 

៤.អវីខៅជាររហែណ៍រពះអងគ?  ររហែណ៍គជឺារពះអរហនថសមាម សមទុទ ន។ 
៥.អវីខៅជាសខុមធរពះអងគ?  សខុមធគជឺាអបររាជញ បណឍិ ត្ ខដលជារពះអរយិបុគគល 

ថាប រខ់សរខបុគគលចាបពី់ថាប រ ់ខស្ដតា សគទ អនាោ .... គរឺពះអងគខៅមានរចិចរតូ្វសិរាបនឋ។ 
៦.អវីខៅជាស្ដស្រស្ដថ វធុរពះអងគ?    ស្ដស្រស្ដថ វធុគជឺាបញ្ចដ ដរ៏រខសើរ  ខដលបញ្ចដ ខនះគជឺា

បញ្ចដ ខោរតុ្ថរៈ ខដលអាចោបឆ់្ា រនវូថ្រពគរឺខិលសបាន។ 
៧.អវីខៅជាោរជីររពះអងគ?  ោរជីរគជឺាខសចរឋពីាយាមរបសស់ខុមធខនាះ ខដើមផជីីរ

ោសរ់ ាំខលើងឲ្យរខបើរនវូអវជិាជ ។ 
៨.អវីខៅជាសនធះទវ ររងរ់ពះអងគ?    សនធះទវ ររងគ់អឺវជិាជ   ររហែណ៍បានខររើឲ្យសខុមធ  

ជីរយរសនធះទវ ររងគ់អឺវជិាជ ខនាះខចញ។ 
៩.អវីខៅជាសត្វហីុងរពះអងគ?  សត្វហីុងគជឺាខសចរឋខីរោធេងឹ ខសចរឋខីរោធខនះ ខត្

ខរើត្ខឡើងខៅខលើចតិ្ថបុគគលណាខហើយ វខត្ងបាំខបា៉ងខទសចតិ្ថឲ្យខបា៉ងខឡើង ខររៀបដចូជា
សត្វហីុង ខដលេាំររឹងបាំខបា៉ងេ លនួខៅខពលខដលខគប៉ះវ រពះអងគខររើឲ្យសខុមធខលើរហីុងខដល
ជាខសចរឋខីរោធខចញ រចួខររើសខុមធឲ្យជីរបនឋខៅខទៀត្។ 

១០.អវីខៅជាផលូវខបរជាពីររពះអងគ?  មាប លសខុមធ ផលូវខបរជាពីរគខឺសចរឋសីងស័ យ
(វចិរិចិាឆ ) សត្វខត្ងសងស័ យេ លនួឯងថា ខធវើបុណយបានបុណយខដរឬខទ? ខធវើបាបបានបាបខដរ
ឬខទ? សត្វស្ដល បខ់ហើយខរើត្ខទៀត្ខដរឬខទ?  ពីជាត្មិុនេ លនួមានអត្ថភាពរាំខណើ រជាអវី?  
ខរោយពីស្ដល បខ់ៅៗខរើត្ជាអវី?  .....។ល។  ដខូចាះសត្វទ ាំងឡាយសងស័ យពុាំដងឹជាខៅផលូវណា 
ររហែណ៍បានខររើឲ្យសខុមធខលើរផលូវខបរជាពីរខចញ ខហើយឲ្យជីរបនឋខទៀត្។ 
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១១.អវីខៅជាសាំពត្ត់្រមងរផុងរពះអងគ?  មាប លសខុមធ សាំពត្ត់្រមងរផុងគនីឺវរណធម៥៌
មាន   ១-ោមចឆនធៈ ខសចរឋរីាថាប ឬោរខពញចតិ្ថចាំខរះោម; ២-ពាបាទៈ គាំនុាំឬខសចរឋគីុាំរនួ
ខធវើឲ្យអបរដថ្ទវនិាស; ៣-ងីនមិទ នៈ ោររចអសូធញុរទននិ់ងោរងងយុខដរ; ៤- ឧទ នចច-ររុាុចចៈ 
ខសចរឋរីាយមាយនិងខសចរឋរីស្ដបរ់សលឬ់ខៅឋ ររហាយរបុងចតិ្ថ; ៥-វចិរិចិាឆ  ខសចរឋសីនធិះ
សងស័ យមិនោចខ់ស្រសចរបុងចតិ្ថ : នីវរណធមជ៌ាទាំនាសថ់្នសមាធ។ិ ររហែណ៍បានខររើឲ្យ
សខុមធខលើរនីវរណធមខ៌ចញ ខហើយជីរបនឋខៅខទៀត្។ 

១២.អវីខៅជាអខណឋើ ររពះអងគ?  មាប លសខុមធ អខណឋើ រគជឺាឧបាទនរខនន៥ មានរបូ 
ខវទនា សញ្ចដ  សងាខ រ វញិ្ចដ ណ ចរូអបរខលើរយរសត្វអខណឋើ រខចញ ខហើយជីរបនឋខៅខទៀត្។ 

១៣.អវីខៅជាោាំបិត្និងរជុញរពះអងគ?  មាប លសខុមធ ោ ាំបិត្និងរជុញគោឺមគណុ៥ 
មានរបូ  សខមលង រលនឹ រស ខផ្លដឌពវ មាប លសខុមធចរូអបរខលើរយរោាំបិត្និងរជុញខចញ ខហើយ
ជីរបនថខៅខទៀត្។ 

១៤.អវីខៅជាដុាំស្ដចរ់ពះអងគ?  មាប លសខុមធ ដុាំស្ដចគ់ខឺ ែ្ ះរបសន់នធិរាគៈ គជឺាោរ
ខរត្ររត្អាលជាបស់អឹត្ខៅរបុងោមគណុទ ាំង៥ រចួោបច់និ្ទ្ញ្ចឆ ាំដុាំស្ដចខ់នះ ខធវើឲ្យស្ដចជ់ាប់
សអិត្ររឡារជ់ាបខ់ៅខលើរជុញនិងោ ាំបិត្ គខឺធវើឲ្យសត្វជាបខ់ៅរបុងភព(ោមភព របូភព អរបូ
ភព) ររហែណ៍បានខររើឲ្យសខុមធខលើរដុាំស្ដចខ់ចញរចួជីរបនថខទៀត្។ 

១៥.អវីខៅជានាគរពះអងគ?  មាប លសខុមធ នាគគជឺារពះេណីាស្រសពជារពះអរហនថ មាប ល
សខុមធអបរចរូទរុនាគខនាះ ខហើយខោរពបូជាចាំខរះនាគខនាះ។ 

ខៅរបុងររស្ដា ដាំបូរហុយខផសងខាងខលើ មានសត្វហីុង អខណឋើ រ និងនាគ សត្វអខណឋើ រ
គតឺ្ាំណាងឲ្យឧបាទនរខនន៥ ខមអខណឋើ រគខឺមេនន៥ ដខូចាះខមអខណឋើ រោត្ដ់ត្ងនា ាំបុរស(េនន៥) 
ខៅជបួស្រសថើ(េនន៥) ឲ្យបានោប ជារឋីររពនន ខនះជាររស្ដា ខដលនិពនននិទន បានខររើររយឲ្យររ
សត្វអខណឋើ រ។  ចាំដណរឯរនូអខណឋើ រ រជ៏ានិមិត្ថរបូេនន៥ដចូខមអខណឋើ រខដរ ខមអខណឋើ រ
ចាបរ់នូអខណឋើ រមរផគុ ាំោប  បខងាើត្បានជាភរយិាស្ដវ មី រចួបខងាើត្បុរតាបុរត្ើ ជានិមិត្ថរបូេនន៥ 
ខដលមានឧទហរណ៍របុងខរឿងដាំបូរហុយខផសងជាភសឋុតាងស្រស្ដប។់  សត្វហីុងនិមិត្ថត្ាំណាង
ឲ្យខសចរឋខីរោធ មាច សទ់រឹដមីានខ ែ្ ះថា រពះនាងហីុងធរណី ដនូតាោត្ប់ានឆ្ល ររ់បូរពះ
នាងហីុងធរណី ឈរពីខលើសត្វររខពើរចួចផូត្សរប់ខញ្ច ញទរឹ ខត្ើខ ែ្ ះរពះនាងហីុងធរណី
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ខដលជានិមិត្ថរបូស្រសថើមាប រ ់ឈរខលើសត្វររខពើរចួចផូត្សរ ់ខត្ើមានអត្ទនយ័ដចូខមឋច?  សត្វហីុង
និមិត្ថរបូត្ាំណាងខសចរឋខីរោធ ធរណីនិមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យដ ីចផូត្សរត់្ាំណាងឲ្យខរឿងរពះនាង
សររ់រអបូខៅរាស្ដទបាយង័ាខោ ចផូត្សរខ់ចញទរឹនិមិត្ថរបូមាឋ យធ្លត្ទុរឹ១២ ទរឹខចញពី
រាលតាមសរថ្សសរ ់ គនិឺមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យបញ្ចដ ដរ៏រអបូរបសម់ាច សម់រត្រអចឆរយិ ររខពើ
និមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យសត្វខដលរមិលគណុ។ ខទើបោត្ឈ់រជានរ់រខពើឲ្យលិចចះុខោយរឋខីរោធ
(សត្វហីុង) ខររះអបរទទលួមរត្រោត្ព់ុាំស្ដគ លោ់ត្ ់ ពុាំដងឹគណុោត្ ់ ខហើយខងមទ ាំងខជរ
ររមាទខមើលងាយោត្ ់ ដខូចាះសត្វររខពើរតូ្វលិចចះុខោយអាំណាចទរឹចតិ្ថ ខដលហូរខចញពី
សរដ់ដលោត្ច់ផូត្។  ដខូចាះខទើបដនូតាោរខ់ ែ្ ះឲ្យរបូចមាល រខ់នះថា រពះនាងហីុងធរណី 
ខររះោត្ជ់ាមាច សអ់បររខរើត្ទរឹដមីាត្ភុមូិខនះ ខហើយមរត្ររបសោ់ត្រ់នូខរែររគបជ់ាំនាន់
បានទទលួខររមរត្រខនះបនថោប  ខរោយខពលខយើងខបាះបងខ់ចាលររុងអងគរជាងមួយរយឆ្ប ាំ 
ស្ដវតាររវត្ថរិបសព់រួោត្រ់តូ្វបានោចប់ាត្ ់ ខដលខយើងមិនអាចខសវងររឬសខរវរបសោ់ត្់
បាន ភាគខរចើនបានរតឹ្មខត្សិរារពីោរស្រស្ដវរជាវរបសប់រខទស។  សត្វនាគជានិមិត្ថរបូឲ្យ
រពះនាងនាគ(ខមើលោរពនយលរ់រយនាគរបុងវចនានរុរម សខមឋចរពះសងឃ) ខដលជាមាច សទ់រឹ
ដដីាំបូង ខហើយខ ែ្ ះខនះរតូ្វបានបាំដបររបុងខរឿងខរពងគ ឺ រពះនាងហីុងធរណី រពះនាងសរ់
ររអបូ រពះនាងអារអ់រ រពះនាងររពុាំឈរូ រពះនាងរ ាំស្ដយសរ ់ រពះនាងទពិវខសតាចន័ធ រពះ
នាងវមិានចន័ធ ... សមូខមើលបខនទមបណាឋ ាំមាតាមហានគរទ ាំង៤ភាគ។  រមមទ ាំងឡាយខដល
សត្វបានស្ដបខររះខហើយ រខមងឲ្យផលខៅតាមរមមខដលបានស្ដបខររះខនាះ លះុរតាខត្
បានរតាសដ់ងឹ អរយិមគគអរយិផលថាប រេ់ ទស ់ ខទើបរមមទ ាំងខនាះោល យជាអខហាសិរមមបាន គឺ
រមមឈបឲ់្យផលបនថខទៀត្(និរវ ន)។   

របុងពិធភីាជ បរ់រយខនះរម៏ានររយមួយ ខដលខគខៅថាស្ដល ដរស់្ដល រខនសង ខត្ើររយខនះ
មាននយ័ដចូខមឋច?  ស្ដល បានដរទ់រុរបុងងបររ់ខនសង បខងាើត្បានជាររយស្ដល រនម់លូរន(់ពន័ន) 
ខត្ើររយរនឬ់ពន័នមួយណាពិត្?  ពន័នគមឺលូ ស្ដល  រាំខបារពន័នចលូោប  ចាំខរះអបរហូបមលូ ខដល
បខងាើត្បានជាររយររខៅថា «អបរទ ាំងបីអតួ្េ លនួសទុ នខត្ជាអបរខាល ាំង ខរើត្ជាចមាាំង្មធ្លល រ់
ដលដ់»ី។  រនម់ួយខទៀត្គខឺរឿងមលូស្ដល រាំខបារខនះ មានអាយោុលរាបរ់យរនឆ់្ប ាំខហើយ ខដល
បានោល យខៅជាមរត្ររបសដ់ម៉ ពីខដើមខពលខដលខម៉ចាសដ់ត្ងបរខិភាគមលូស្ដល  រហូត្មាន
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ររយខស្ដល រថា «សុីមលូសុីឲ្យខរចៀរ រុាំបីខបៀរទ ាំងមូលមិញ ត្ចូធាំឲ្យខរចៀរខចញ តាមររយ
ចាសថ់ា អភព័វ» ខហត្អុវីរតូ្វខរចៀរសលឹរមលូ?  ខររះសលឹរមលូជានិមិត្ថរបូតាងឲ្យខភទ ឬខយានី
របសម់ាឋ យ ខពលខរចៀរសលឹរមលូ ខររៀបដចូជាខបើរទវ រមាសមាឋ យ រត្ងខ់នះនិពនននិទនខរឿងធន
ជយ័ បានបងាា ញពីខមបទរាំណាពយខលផងចារទ់រឹដងូខលើរទ២ី ចារទ់រឹដងូពីរទូងមាតា 
រនធុយរត្ើរារាលនាងររុ អររាំខបារចា ាំរនូស្រសង ់ បំពងរ់សីចកំូនស្វក រាលខម៉ដរពរខរអរជះុ
អាចមោ៍ររ់ាលខម៉បរ។់  ររយជនួសុីមលូសុីឲ្យខរចៀរ និងររយជនួរបុងខលផងចារទ់រឹដងូ
បាំពងស់្រសើ(ខយានី ឬខភទស្រសថើ)ចា ាំរនូខវរ គមឺានអត្ទនយ័ដចូោប  ខពលខដលខយើងខវរខបើរទវ រ
ខយានីឬខភទមាឋ យ ខបើដម៉មានថ្ផធខរះ នឹងខ ើញរាលរបសរ់នូ ខបើដម៉ទលូខភទឬខយានីេ លនួ
ឯងខលើរាល (របូមាតាទលូខភទ ឬទវ រមាសខៅរាស្ដទនាគពន័ន)  ខបើរនូខវរទវ រមាសខនាះ 
នឹងខ ើញរាលរបសដ់ម៉ជាពុាំខាន ខនះជាររស្ដា បងាបរ់បុងោពយខនះ។  ចាំដណរនយ័របសស់្ដល
ដរស់្ដល រខនសង គសឺ្ដល បានដរច់ងងបរទ់រុរបុងរខនសង បខងាើត្បានជាខលផងខដលរនូខរែរនា ាំោប
ខលង របុងរដវូផ្លល សម់ហាសន្ទ្ងាា នឋ រឋូរឆ្ប ាំចាសផ់្លល សឆ់្ប ាំងមី គដឺលផងោរង់បររ់ខនសង។  ងបរ់
រខនសងខដលនា ាំោប ោររ់បុងខលផងខនះ បានរតូ្វោរខ់ៅពីខរោយេ បង (ខមើលររស្ដា េ បងទ ាំងបី
ខាងខលើ) ខពលខដលរររខនសងោរខ់ ើញ បានរតឹ្មខត្យររខនសងខដលដរង់បរ ់ ខដញវយ
ោប ខត្ប៉ុខណាត ះ ពុាំបានស្រស្ដយោររស្ដា ងបររ់ខនសងខមើលខឡើយ។  ខពលខដលឈបខ់លងខលផង
ោរង់បររ់ខនសង រយ៏រងបររ់ខនសងខនាះមរបខងាើត្ខលផងងមីបនថខទៀត្ គដឺលផងខចាលងបរ់
រខនសង ឬខចាលឈងូ(ខ្ង)  គខឺបាះងបររ់ខនសងឲ្យោប ពីមាខ ងខៅមាខ ង អបរមាខ ងទទលួខ្ង
ចាបង់បររ់ខនសង ខបើចាបប់ានគគឺបឲ់្យោប ខៅវញិខៅមរ ពុាំបាននា ាំោប ស្រស្ដយររស្ដា ខលផងងបរ់
រខនសងខនះខឡើយ។  ខនះជាខហត្បុខងាើត្ឲ្យមានររស្ដា ររយស្ដល រន ់មលូពន័ន ស្ដល ដរ ់ស្ដល រខនសង 
ខលផងោររ់ខនសងខចាលឈងូ(ខ្ង)....   ខដលររស្ដា មរត្រទ ាំងខនះរតូ្វបានោរទ់រុ
យ៉ាងខសងៀមស្ដង ត្ ់របុងររថ្ពណីទាំខនៀមទមាល ប ់ខោយពុាំបានស្រស្ដយររស្ដា ធនជយ័ខឡើយ។  ខៅ
របុងពិធមីងគលោរខនះ មានរចិចជាខរចើនខទៀត្ ខដលទរទ់ងនឹងបណាឋ ាំររស្ដា ធនជយ័ ខដល
ោត្ប់ានបនសលទ់រុរបុងខពលខរៀបោរជាមួយនឹងនាងសសួឋី (ខមើលរចិចរបុងពិធមីងគលោររបស់
ខរែរ)  ខហើយខដលអបរខមបានិងខៅមហា ខត្ងខស្រសរបនថមរខាងខរោយខនាះ គរឺរយជយ័
ខហាង(ធនជយ័ខហាង) សសួឋីខហាង(សីរ ី= ស្រសើ សសួឋីខហាង)។ 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខរោយពីខរៀបោរខហើយ ធនជយ័បានខៅជបួនឹងពរួនាមុឺនមន្ទ្នថើ ខដើមផភីាប លោ់ប ពីខរឿង
ខររើខសឋច  ធនជយ័បានខធវើសាំបុរត្ជាំរររ់ារ ់ខដើរោនច់លូខៅស្ដោជាំនុាំ ខដលមានមន្ទ្នថើត្ចូ
ធាំរាំពងុជបួជុាំោប  ធនជយ័រខ៏រលខៅោនន់ាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះថា េ ញុាំនឹងខររើខសឋចឲ្យខមើល មន្ទ្នថើ
ទ ាំងខនាះរខ៏រលត្បធនជយ័វញិថា ឯងហ៊ានខររើរពះររណុាខមនឬ?  ធនជយ័ខឆលើយរាបថ់ា 
េ ញុាំហ៊ាន ខបើដខូចាះខយើងភាប លោ់ប  ធនជយ័រយ៏រលិេតិ្ជាំរររ់ារខ់ៅឲ្យនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះ 
ចះុចាំននួទរឹរារជ់ាំរររ់ចួផឋិត្ខមថ្ដជារចិចសនា ខបើនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះចាញ់រតូ្វសងរារ ់
ខត្ខបើធនជយ័ចាញ់វញិធនជយ័នឹងសងតាមចាំននួរារ ់ខដលមានរបុងលិេតិ្ជាំររ។់ ធនជយ័
បានរាបឲ់្យនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះខៅទលូថាវ យរពះររណុាមុន ខទើបធនជយ័ខធវើដាំខណើ រខៅ
តាមខរោយ ខពលខនាះរពះមហារសរត្មានបនធូលទ ាំងខសចរឋខីរោធ មរោនធ់នជយ័ថា អា
ជយ័អាថានឹងមរខររើអញខមនឬ? ធនជយ័ទលូថាវ យរពះររណុាថា េ ញុាំមិនទនហ៊់ានខររើរពះ
អងគខឡើយ ខត្សមូរពះអងគខបររពះភន្ទ្រថខៅខរោយខទើបេ ញុាំររណុាខររើបាន។  ខសឋចសណាឋ ប់
ខហើយរដ៏បររពះភន្ទ្រថខមើលខៅខរោយ ខហើយរដ៏បររត្ឡបម់រវញិ ខសឋចមានរពះរាជឱងាា រថា 
ឥឡូវអញខបរខៅខរោយខហើយ ឯងខររើអញចះុ ធនជយ័បានរោបទលូត្បខៅរពះ
ររណុាវញិថា ខនះខៅថាខររើខហើយរពះអងគ គេឺ ញុាំរពះររណុាខររើឲ្យរពះអងគខបររពះ
ភន្ទ្រថខៅខរោយខហើយ េ ញុាំរពះររណុាពុាំអាចខររើឲ្យរពះអងគខៅទលូខរររបសអ់វីរខ៏ទខដរ
រោបទលូ។  ខសឋចស្ដឋ បខ់ហើយរខ៏ៅខសងៀមពុាំមានរពះបនធូលអវីខឡើយ ខោយចាញ់
រាជាញ បខញ្ចឆ ត្របសធ់នជយ័ ធនជយ័ររ៏ោបថាវ យបងគាំោរពះអងគ បានឱោសរខ៏ៅ
ទររារជ់ាំររពី់នាមឺុនមន្ទ្នថើដដលភាប លជ់ាមួយនឹងេ លនួខហើយរតូ្វចាញ់ខនាះ ររមូល
យរខៅឲ្យររពននទរុោរ ់ រចួរខ៏ៅជាសេុខៅ។  ខហត្អុវីបានជាធនជយ័រតូ្វខររើខសឋច?  
ខត្ើធនជយ័ោត្ច់ងឈ់ាះរារពី់ពរួនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះឬ? 

នយ័ទមីួយ ធនជយ័ខររើខសឋចខររះោត្ច់ងដ់ងឹថា រពះនគរខដលេ លនួបានខោះឲ្យរចួពី
ោរប៉ុនប៉ងយរនគរខធវើជាចាំណុះរបសប់រខទសខនាះ ខបើេ លនួោត្ម់ានរាំហុស ខត្ើខសឋចអាច
ខលើរខលងខទសឲ្យោត្ប់ានខដរឬខទ? 

នយ័ទពីីរ ខបើបរខទសមានបាំណងចងយ់ររពះនគរខទៀត្ ខត្ើខសឋចរពមស្ដឋ បម់ត្ិ
ខយាបលរ់បសេ់ លនួខដរឬអត្ ់ របុងខពលខដលមានបញ្ចា ខរើត្ខឡើង ខបើខសឋចរពមស្ដឋ បគ់ាំនិត្
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខយាបលោ់ត្អ់ត្ទនយ័ដចូជាោត្ខ់ររើខសឋចបាន ខត្ខបើខសឋចពុាំស្ដឋ បគ់ាំនិត្ខយាបលោ់ត្ ់ គឺ
ោត្ខ់ររើខសឋចពុាំបានខឡើយ។  ខនះជាខហត្ខុដលនិពនននិទនធនជយ័ បានយរខរឿងខររើខសឋច
ខៅភាប លជ់ាមួយពរួនាមុឺនមន្ទ្នថើ ខដលពុាំយលខ់ហត្ផុល សអបប់ណឍិ ត្អបររាជញ បានរតឹ្មខត្
ខចះខលើរខជើងសរខសើរ ឲ្យខចះភាញ រស់្ដែ រត្ពិីចារណាររខហត្ផុល និងយលពី់បាំណងរបសអ់បរ
រាជញខដលចងឲ់្យនគរបានសេុនឹងរងុខរឿង។ 

នយ័ទបីី និពនននិទនចងរ់ាបអ់បរដរឹនា ាំរគបជ់ាំនាន ់ រតូ្វខចះស្ដឋ បពី់មត្ខិយាបលរ់បស់
ររជារាស្រសថ ខដលជាមនសុសថាប រខ់រោម ខពលខដលពរួោត្ស់ាំណូមពរចងប់ាននវូអវី  ខដល
រតឹ្មរតូ្វតាមចាបម់នសុសធម ៌ និងគណុធម ៌ អបរដរឹនា ាំរគបរ់គងរតូ្វខត្ខធវើតាម ោរចងប់ាន
ខនាះ ខររះអបរដរឹនា ាំរគបល់ាំោបថ់ាប រ ់   ជាអបរបាំខររីបសរ់រជារាស្រសថ  ខសដឌជីាអបរបាំខរទីរុ
រារឲ់្យរមមររ....  ររជារាស្រសថបានសេុ អបរដរឹនា ាំរគបរ់គងរតូ្វមានរពហែវហិារធម។៌ 

ពរួនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះ ខពលខដលចាញ់ភាប លជ់ាមួយនឹងធនជយ័ អសរ់ារយ៉់ាង
ខរចើនខនាះ រន៏ា ាំោប ខឡើងខៅទលូពិត្ថាវ យខសឋចឲ្យខសឋចខរោធេងឹខដរ រចួររ៏ះិររគាំនិត្ខដើមផ ី
រាំចាត្ធ់នជយ័ឲ្យខចញពីរពះនគរ។  មន្ទ្នថើទ ាំងខនាះរទ៏លូថាវ យខសឋចថា សមូរពះអងគបាំបរបង ់
ធនជយ័ឲ្យខៅខៅស្រសុរចនិ(ចនិថ) ខររះចនិស្រសុរខគធាំ មាង៉ខទៀត្ចនិខគសអបធ់នជយ័ ខពលខគ
ខ ើញវខៅដល ់ ពរួខគនឹងសមាល បវ់ជាពុាំខាន។  ពិភារាោប រចួខហើយ ខសឋចខររើអាមាត្យឲ្យ
ខោះខៅធនជយ័ចលូោល ់ រចួររ៏ាបពី់រាជបាំណងរបសេ់ លនួ ខយើងនឹងបាំបរបងឯ់ងខៅខៅ
ស្រសុរចនិឯខណាះ ត្ផតិ្ស្រសុរចនិខគធាំ ឯងខៅស្រសុរខរែរខនះពុាំបានខឡើយ។  ធនជយ័បានដងឹពី
រាជបាំណងបាំបរបងខ់ៅស្រសុរចនិ របសខ់សឋចនិងពរួនាមុឺនមន្ទ្នថើ ខោយស្ដរេងឹនឹងេ លនួរបុងោរ
ចាញ់ភាប ល ់ ោត្រ់ខ៏រៀបចាំឥវន៉ច់ះុរបុងសាំខៅ ខដលរតូ្វខៅខធវើជាំនញួខៅស្រសុរចនិ។ ខពលខៅ
ដលស់្រសុរចនិខហើយ ធនជយ័រផ៏្លឋ ាំតាមអបរជាំនញួឲ្យខៅរាបរ់រពននេ លនួថា សមូនាងរុាំគតិ្
ទនធឹងខមើលផលូវខយើងខឡើយ យ៉ាងយរូ៧ខេចនិខគនឹងជនូអញរត្ឡបខ់ៅវញិខហើយ សមូនាងរុាំ
រពួយបារមភខឡើយ។ 

VII.អ្ាេប្ាជាជយ័ផ្ចា ញ់ពសដចចនិ 
ខោយោរេងឹខរោធរចខណននិនាធ ភយ័ខាល ច ខសឋចនាមុឺនមន្ទ្នថើរមួគាំនិត្ោប បាំបរបងធ់ន

ជយ័ខចញពីរពះនគរ ខោយពុាំមានោរស្ដឋ យស្រសខណាះ ខោយអបរទ ាំងខនាះ បានខររើរលផចិេ ចី
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ថ្ដបរខទសឲ្យជយួសមាល បអ់បររាជញរបូខនះ រុាំឲ្យមានជីវតិ្រសខ់ៅខលើខោរខនះត្ខៅខទៀត្ 
ខររះខហត្ខុត្យលេ់សុ។  ពរួខគពុាំបាននឹរខ ើញពីឧបោររបសប់ុគគលខនះ ខពលខដល
បរខទស ល្ នរនចងប់ានរពះនគរជាខរចើនខលើរ ពរួខគបានរតឹ្មខត្រញួេ លនួដចូជាសត្វ
អខណឋើ រខៅរបុងសាូរ ខពលខដលអបររាជញខោះភយ័ធាំរចួ រាំហុសជាររស្ដា ត្ចិត្ចួ ខបរជាពុាំ
យលប់ានយរអបររាជញមាប រខ់ៅឲ្យខគជយួសមាល ប ់ ខនះពិត្ជាបុគគលរមិលគណុ មិនដងឹគណុ
ខទសខមន។ 

ធនជយ័ខៅដលស់្រសុរចនិ មិនដងឹរររបមុេរបរអវីខដើមផចីញ្ច ឹ មជីវតិ្ ខររះេ លនួមិនទន់
ស្ដគ លស់្ដទ នភាពស្រសុរខទសរបសខ់គ ដខូចាះមានខត្ខៅខធវើជាេ ញុាំចនិសិន គខឺៅបខរមើោរឲ្យអបរ
មានចនិណាមាប រ ់ខដើមផចីញ្ច ឹ មជីវតិ្និងសនសាំរារ ់រចួបខងាើត្មុេរបរខោយេ លនួឯង។  ោរររឹង
ខររងរបសោ់ត្រ់ប៏ានសខរមច ខពលខដលោត្ស់នសាំរារ ់ លែមអាចខធវើជាខដើមទនុបាន ោត្់
រប៏ខងា ើត្មុេរបរងមីមួយខោយេ លនួឯង គខឺធវើនាំបញ្ចុ រ(ខប៉នចរុ) ខររខដើរលរ។់  របុងសមយ័ខនាះ
ចនិនវូពុាំទនស់្ដគ លន់ាំសរថ្សខវងៗខនះ រន៏ា ាំោប ទញិបរខិភាគ រហូត្ដលខ់ធវើឲ្យខ ែ្ ះនាំខនះ លផ ី
សះុស្ដយពីមាត្ម់ួយខៅមាត្ម់ួយឮខៅដលខ់សឋចចនិ។  ខពលខនាះខហើយខដលអបររាជញរបូ
ខនះមានឱោសចលូខៅរបុងរាជវ ាំង ខដើមផខីមើលមុេខសឋចចនិឲ្យបានចាស ់ ខត្ើខសថចខនះមាន
មុេយ៉ាងខម៉ច បានជាចងប់ាននគរខរែរអញខាល ាំងខមល៉ះ?  ខពលខដលធនជយ័ខររនាំបញ្ចុ រខៅ
ជបួនឹងខសឋចចនិ ខសឋចចនិរស៏រួធនជយ័ថា នាំខនះខ ែ្ ះនាំអវី?   ធនជយ័ខឆលើយត្បខៅខសឋច
វញិថា នាំខនះខ ែ្ ះនាំបញ្ចុ រ(ខប៉នចរុ) ខសឋចចនិរស៏រួធនជយ័ខទៀត្ថា ខត្ើនាំខនះខគសុី
(ខស្ដយ)ដចូខមឋច?  ធនជយ័ខឆលើយថា រពះអងគរតូ្វខង ើយមុេខមើលខៅខលើ ចា ាំទលូបងគាំជាេ ញុាំចាប់
បញ្ចុ រ ធនជយ័រច៏ាបយ់រចងាះិចាបស់រថ្សនាំ បញ្ចុ រខសឋចចនិរចួរខ៏រលខឡើងថា «ខមើលមុេ
ខសឋចចនិដចូមុេខឆា ខមើលមុេខសឋចខរែរដចូខេរះខពញបូណ៌មី»។  ខពលត្ះិខដៀលខសឋចចនិរចួ 
ខសឋចចនិខរើត្ខសចរឋេីងឹខរោធជាខាល ាំង បានបញ្ចជ ឲ្យរាជអាមាត្យចាបធ់នជយ័  យរខៅោរ់
 ុាំរបុងគរុសាំរទឹ ន ខដើមផឲី្យោត្ស់្ដល បរ់បុងអាោសធ្លត្ដុរ៏ត្ជារ។់  របុងវគគខនះនិពនននិទនដនូតា 
ខោរចងឲ់្យខយើងខមើលខ ើញខៅររស្ដា របសខ់ោរថា ខហត្អុវីខសឋចចនិមិនខចះោនច់ងាះិ 
ជនជាត្ចិនិ គជឺាជនជាត្ដិដលមានភាពស្ដធ ត្ជ់ាំនាញ របុងោរខររើចងាះិបរខិភាគអាហារ 
ខហើយខសឋចចនិគជឺាអធបិត្ខីលើររជាជនរបសេ់ លនួ ខដលមានចាំននួរាបរ់យរនោ់ននារ ់
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របុងោរខររើចងាះិ (ពខូរខលើសររជាជន)  ខហត្ដុចូខមឋចខសឋចចនិរបុងខរឿងធនជយ័ មិនខចះោន់
ចងាះិ ខបរជាខររើឲ្យធនជយ័ចាបន់ាំបញ្ចុ រខៅវញិ?  ខហត្អុវីខ ែ្ ះនាំបញ្ចុ រ ខបរជាមានខ ែ្ ះ
ពិត្ខៅរបុងនគរចនិខៅវញិ ខត្ើមានបងាបអ់ាងរ៌រស្ដា អវីទរទ់ងនឹងស្ដវតានាំខនះ?  និពនន
និទនខោរបានោររ់រស្ដា  ឲ្យខយើងស្ដឋ ប ់អាន រចួឆងលខ់ហើយពិចារណា ររខហត្ផុលបងាប់
ខៅរបុងររស្ដា គាំនិត្ថ្នខរឿងខនះ។  ខពលខដលខយើងបានពិចារណាខឈវងយល ់ ខនាះខយើងនឹង
ខ ើញពីររស្ដា គាំនិត្ ខដលនិពនននិទនខោរោរគ់ាំនិត្របទ់រុរបុងខរឿង ដចូជាខពលខសឋច
ចនិបញ្ចជ ឲ្យរាជបុរស ចាបយ់រធនជយ័ខៅោរគ់រុសាំរទឹ ន ធនជយ័អាចលចួបខងាា ះខេ លងឯរ
បាន ខត្ើគរុខនាះមានទាំហាំប៉ុនណា? ខទើបធនជយ័អាចបខងាា ះខេ លងបាន ខត្ើគរុខនាះជាគរុអវី?  
ខហើយនយ័ពិត្របសរ់រយខេ លងឯរគជឺាអវី? ខទើបខធវើឲ្យចនិចះុចាញ់ ខបើរោនខ់ត្ររោសមួយ
សនលឹរយរមរោសខេ លងបខងាា ះ ខហើយចនិចះុចាញ់ដរែរខនាះ ររជាពលរដឌបខងាា ះខេ លងឯររាល់
ឆ្ប ាំរបុងរដវូរ ាំខហើយ ចនិរតូ្វចះុចាញ់ពរួោត្ខ់ហើយ។  ខនះជាខហត្ខុដលខយើងជាអបរសាង
មរត្រជយ័ជាំនានខ់រោយ រតូ្វររមូលផឋុ ាំខៅោរគាំនិត្(ោរគត្)ិជយ័ជាំនានម់ុន របុងសមយ័
មហានគរ យរមរខបើរផ្លង រ រចួខមើលខៅោរគាំនិត្របសដ់នូតាជយ័។ ខយើងអាចខមើលខ ើញ
ខៅឬសខរវពិត្ ខដលអាចខធវើឲ្យបរខទសចះុចាញ់ ខោយពិត្រារដបាន ពុាំដមនរោនដ់ត្ចះុ
ចាញ់មានខត្របុងខរឿងខនាះខឡើយ គរឺតូ្វខោះខៅអាងរ៌រស្ដា របសព់រួោត្ ់ ខដលបងាបទ់រុរបុង
មរត្រអចឆរយិខនះ។  ដចូជាររស្ដា បងាបខ់ៅរបុងពយញ្ជ នៈខរែរ ត្អួរសរធ និង ន ខៅជាបោ់ប  ខត្
ពុាំអាចខមើលខ ើញោប  បខងាើត្ជាររយធនខឡើយ ខររះខហត្ខុត្ត្អួរសរនវខាវ រ(់នខាវ រ ់  ) លះុ
រតាខត្ដរត្អួរសរធ និង នខចញពីពយញ្ជ នៈ ខទើបបខងាើត្ររយធនបាន។  ខយើងស្ដគ លធ់នបាន 
ខររះខយើងខលងជាប ់ុាំរបុងគរុសាំរទឹ ន(ររស្ដា ដនូតា)   ខររះរបុងភាស្ដបាលី   សខមលងពយញ្ជ នៈ
ន = នៈ(នារ)់ នខាវ រម់ាននយ័ថា នៈខាវ រ(់នារខ់ាវ រ)់ នរណាខាវ រ?់ 

ខសឋចចនិខដលមិនខចះោនច់ងាះិ គជឺាខសឋចនិមិត្ថរបូតាងឲ្យខសឋចចនិ ខដលនិពនននិទន
ខោរបខងាើត្ជាររស្ដា ខឡើង ខដើមផឲី្យខយើងគតិ្ពិចារណា។  ម៉ាងខទៀត្ខសឋចរឋ ីមន្ទ្នថើនាមុឺន ឬ
អបរមានយសធាៗំ  ខត្ងររយត័្បររខយងណាសរ់បុងោរខស្ដយ ឬបរខិភាគ គភឺាគខរចើនសទុ នខត្
មានអបរភលរម់ាូបអាហារមុន ខោយខាល ចមានបងាបថ់ាប ាំពលុ ចះុខហត្អុវីខសឋចចនិរបុងខរឿងធន
ជយ័ ោម នោរររុងររយត័្បដខូចាះ?  រហូត្ដលខ់ររើធនជយ័ឲ្យចាបន់ាំបញ្ចុ រៗខងមខទៀត្។ 
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នាំបញ្ចុ រខ ែ្ ះនាំខនះ ខរើត្មានខោយស្ដរធនជយ័បញ្ចុ រខសឋចចនិ ខ ែ្ ះពិត្របសន់ាំ
ខនះ គនឺាំដប៉នចរុ ខដលជានិមិត្ថរបូខធវើទរណុរមមរពះខម តា ាំងពីខៅរោបអ់ងាររោបប់ាយ បាន
ោល យេ លនួជាខមៅ។  ខត្ើទរណុរមមជានិមិត្ថរបូខនាះ យ៉ាងដចូខមឋច?  ខហត្ខុមឋចបានជាខ ែ្ ះនាំ
ខនះ ខរើត្មានខ ែ្ ះខៅស្រសុរចនិ?  នាំបញ្ចុ រមុនដាំបូង ខគយរអងារខៅរតា ាំទរឹឲ្យររី រចួខគ
យរអងារជានិមិត្ថរបូរពះខម ខៅរនិបាំដបរោយឲ្យោល យជាខមៅ រចួយរទរឹខមៅខនាះខៅចង
សងាត្ខ់សទៀត្ ឲ្យខរចាះទរឹអសខ់ៅសលដ់ត្ខមៅ រចួយរខមៅខដលររផឋុ ាំោប ខនាះ ខៅបុររបុង
ត្ាល ់ រចួរផ៏ឋុ ាំយរខៅខស្ដង រ ខស្ដង ររចួយរខៅបុរមឋងខទៀត្ឲ្យទន ់ ខទើបផឋុ ាំខមៅខនាះជាដុាំប៉ុនៗ
រននខប៉ន ខហើយរយ៏រខៅញាត្ខ់ៅរបុងរននខប៉ន រចួយរខឈើឆបុរចរុបិទពីខលើ ខហើយោរខ់ឈើ
សងាត្ខ់លើឆបុរខនាះ ខ ែ្ ះនាំរខរើត្ខពលខនះ។  ខមៅនិមិត្ថរបូរពះខមខដលខៅរបុងរននខប៉ន 
ខោយរមាល ាំងខឈើឆបុរអងគុយសងាត្ពី់ខលើ សរថ្សខមៅរតូ្វធ្លល យតាមរននត្ចូៗរបសដ់ប៉ន ខហើយ
ទាំោរេ់ លនួចលូរបុងេ ធះទរឹខៅឋ រាំពងុពះុ ខដលជានិមិត្ថរបូអបាយភមូិ។  ខគដសួយរសរថ្សនាំ
ខដលខស្ដង រឆអឹន ខៅរតា ាំរបុងថាល ងទរឹរត្ជារ ់ ខទើបខគចាបស់រថ្សនាំខនាះ យរមរររឆ់្វ យខលើ
រមាមខមថ្ដ បខងាើត្បានជាចងាវ យ ចងាវ យនាំខនះគជឺានិមិត្ថរបូត្ាំណាងឲ្យខភទរបសស់្រសថើ(ខយានី) 
ខោយអងារជានិមិត្ថរបូរពះខម ខមថ្ដខដលបខងាើត្រននចងាវ យ គជឺាររស្ដា ត្ាំណាងឲ្យខភទមាឋ យ 
ខត្ើនរណាជាររមុេខមបខងាើត្នវូររស្ដា ខនះ?  (សមូខមើលបណាឋ ាំមាតាមហានគរទ ាំង៤ភាគ)។  
ោលេ លនួខៅជារោបប់ាយ រាំពបុនឹរស្ដឋ យដងឹគណុរពះខម ខពលោល យអាំបុរ នាំបញ្ចុ រ(ខប៉ន
ចរុ) រាំពបុឈបស់្ដឋ យ ខររះខយើងពុាំធ្លល បឮ់ដនូតាខម៉ឪ ររខៅថារុាំឲ្យរាំពបុអាំបុរនាំបញ្ចុ រ រតូ្វ
ដងឹគណុរពះខម។  ដចូជាផ្លា យរពឹរ ផ្លា យខយាង...... ខ ែ្ ះលអខពលរះខៅទសិខាងខរើត្ ខពល
ធ្លល រេ់ លនួខៅខៅពីទសិខាងលិច រដ៏ររខ ែ្ ះោល យជាផ្លា យខចារ ខត្ើខររះខហត្អុវី? 

នាំខនះខដលមានរាំខណើ ត្ខ ែ្ ះខៅររខទសចនិ របុងខរឿងធនជយ័ ខររះអាងរ៌ាំបា ាំងោរ
ខធវើទរុ ខទរណុរមមរបសរ់ពះខម រតូ្វបានោរប់ាំពនួខោយមខនាគមវជិាជ បរខទស ដចូជាសពវថ្ងង
ខយើងអាចដងឹអាងរ៌ាំបា ាំងបិស្ដចពស ់ ររ៏តូ្វសិរាពីឯរស្ដរចនិជាវតាខាវ ន។់  ខហើយខរឿង
អាងរ៌ាំបា ាំងរពះខម និពនននិទនខោរបានទមាល យខៅរបុងខ ែ្ ះនាំបញ្ចុ រ(ខប៉នចរុ) អាំបុរ 
សរថ្សសរូត្ ខេ លងឯរ..... ខដលនិពនននិទនបានបងាបរ់រស្ដា ទរណុរមមរបសដ់នូនាគ ដនូ
វមិានចន័ធ  ទពិវខសតាចន័ធ  ខស្ដមា  លីវយី  សររ់រអបូ  រ ាំស្ដយសរ ់ ហីុងធរណី  ររពុាំឈរូ 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

អារអ់រ  អចឆរាឬអរសរា របិលមហារពហែ .......។ល។   ខ ែ្ ះទ ាំងខនះ ជានិមិត្ថរបូតាងឲ្យរពះ
ខមខត្មាប រគ់ត្ ់ ខដលោត្ប់ានហានខ់ ែ្ ះោត្ខ់ៅជាចាំណិត្ៗ ខដលមានខ ែ្ ះរាស្ដទ
ហានជ់យ័ជាត្រឹតាង សរមាបឲ់្យខយើងជាពជូជយ័ជាំនានខ់ាងខរោយពិចារណាររស្ដា ។  គរុសាំ
រទឹ នឬគរុរត្ជារ ់ ខដលចាបធ់នជយ័ ុាំ ខហើយោត្អ់ាចបខងាា ះខេ លងឯរបាន គជឺាគរុមខនាគម
វជិាជ  ខដលគរុខនះោម នជញ្ចជ ាំង ោម នស្រសខមាល ោម ននិមិត្ថ។  ដចូជាសត្វខោរជាបុងជុ ជន ជាប់
 ុាំរបុងគរុគសឺងារវដឋ ខត្សត្វខោរពុាំបានដងឹថាេ លនួជាអបរខទសជាប ់ុាំរបុងគរុខឡើយ គឺ
មានខត្រពះអរហនថសមាម សមទុទ ន រពះអងគរតាសដ់ងឹខឡើងរបុងខោរ ខហើយរពះអងគរតាសស់ខមឋង
នវូរពះធម ៌   ខទើបធមមចរខុអាចខរើត្មានខឡើង   ដលស់ត្វមានឧបនិសស័ យ  អាចខចញពីទ ីុាំ
ខនះបាន។   ររយថាខេ លងឯរ អបរស្រសុរេ លះខៅខ ែ្ ះខេ លងខនះថា ខេ លងពបង ឬរប ង ខររះស្ដល ប
របសដ់េ លងមានរាងដចូជាខផាៀងនងគល័ ខហើយររយខេ លងនិងខរលង ភាស្ដនិយាយមានសរូដចូោប  
ខយើងពុាំដងឹររយមួយណាពិត្ ថាខេ លងសរខសរពយញ្ជ នៈេ ឬពយញ្ជ នៈរខឡើយ។ 

ខេ លង  ( ន. )  ខ ែ្ ះសត្វស្ដល បមួយររខភទ សមផុរររហមររខៅ រត្ងរ់មានសមផុរ-ស 
ចាំពះុេបុ ររញាាំខជើងចាំណាបម់ាាំ អាចចាបស់ត្វត្ចូៗ សុីបាន ។ (ដរខចញពីវចនានរុរម
សខមឋច) 

ខេ លង ( ន. )  របូត្ាំណាងសត្វខេ លង ខធវើខោយររោសសរមាបប់ខងាើរ : ខេ លងបខងាើរ, បខងាើរ
ខេ លង ។ (ដរខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 

ខរលង  ( រ.ិ )  ខធវើឲ្យខរលរចាររបូរាងខដើម ខៅយររបូរាងងមី ខដើមផរីុាំឲ្យខគស្ដគ ល ់ឬ ខរល
ឲ្យេសុចារសាំដខីដើមខៅខរលសាំដងីមីខដើមផរីុាំឲ្យខគដងឹ : ខរលងរបូ, ខរលងសាំដ,ី ខរលងសាំខឡង។ (ដរ
ខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 

សរូសព័ធនិយាយខេ លងឯរ ខបើខយើងសរមាយររយត្រមួត្ខនះ ខយើងខ ើញររយ េ + 
ខលង + ឯរ មាននយ័ថា េខលងខដើរត្ជួាទមីួយខទៀត្ខហើយ(ត្ឯួរ) រឯីររយឯរគ ឺឯនិងរ ខបើ
រត្ឡបរ់រយឯនិងរ គអឺនិងខរ មាននយ័ថា អខរើត្ខឡើងបាន លះុរតាខត្រពមខរ ខហត្អុវីរតូ្វ
ខរ?  ខររះររយសរខសរសមាគ លជ់ាត្ដិរែរសពវថ្ងង ខយើងសរខសរខរែរនិងេ ជាបណឋូ លេ លមឹ
របសរ់រយ ខទើបអបររាជញជាំនានម់ុន ខោយអាងខហត្រុបុងសិោចាររឹ មានខររើររយខេ ែរនិងេ 
ពរួោត្ប់ានទញររយខេ ែរសរខសរខោយពយញ្ជ នៈេខនះ ខៅភាជ បនឹ់ងររយខេមរៈ ខដលមាន
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

នយ័ថាអបរមានខសចរឋខីរសមរានថ។  ពរួោត្ខ់ភលចគតិ្ពីខរោះថាប រ ់ ខរើត្មានចាំខរះអបរ
ជាំនានខ់រោយ ខដលររយសមាគ លជ់នជាត្មិួយម៉ាត្ខ់នះ ដរយរខចញពីភាស្ដអបរខដនមគធៈ
(បាលី) សពវថ្ងងជាភាស្ដរបសរ់រខទសឥណាឍ  ខធវើឲ្យផលខផលផ្លា ទ ាំងឡាយ ខដលជាមរត្ររបស់
ដនូតា បានោល យខៅជារបសស់្ដសនា។  ដចូជាទសសនៈរបសឧ់រញ៉ាឈឹមររខសម ខោរ
បានទញខហត្ផុលថា ជនជាត្ដិរែរខយើងខធវើចាំណារស្រសុរខចញពីដដនរខុមររុដ ឌ ខដលជារាជ
វងសមួយខៅឥណាឍ ពីអត្តី្ោល ខហើយបានមរបខងាើត្រដឌមួយខៅខរជាយសវុណតភមូិខនះ 
ដខូចាះខរែរខយើង   ជាជនជាត្ភិាគត្ចិ(ពបង)ឥណាឍ     ខធវើចាំណារស្រសុរដចូទសសនៈខោរឈឹម
ររខសមខមនឬ?  សមូខមើលោរបរស្រស្ដយរបសអ់បររាជញជាំនានម់ុន របុងទសសនៈររយខេ ែរ 
ខដលមានខៅរបុងខសៀវខៅររវត្ថសិ្ដស្រសថខេ ែរភាគ១និងភាគ២ របសខ់ោររតឹ្ងា ស្ដស្រស្ដថ ចារយ
បរញិ្ចដ ខផារវរផធមនិ៌ងអរយិធមអ៌ាសុី និងជាស្ដស្រស្ដថ ចារយររវត្ថសិ្ដស្រសថខេ ែរ បខរងៀនខៅមហា
វទិាលយ័អរសរស្ដស្រសថ និងមនសុសស្ដស្រសថ របុងសត្វត្សឆ្ប ាំ១៩៧០ និងខសៀវខៅររវត្ថសិ្ដស្រសថ
ខផសងៗខទៀត្ ខដលទរទ់ងរបុងោរបរស្រស្ដយររយខេ ែរនឹងពយញ្ជ នៈេខនះ។   

ខយើងខភលចគតិ្ថាខរោយខពលខដល ជនជាត្សិាម ឬខសៀមខ ែ្ ះរបុងខរឿងខរពងដាំបង
ររញូង ខពលខដលបានខធវើសន្ទ្ងាគ មលរុលយុចលូររុងអងគរ របុងអាំឡុងសត្វត្ស១៣ - ១៤ បាន
វយខដញឲ្យជនជាត្ដិរែរ ខបាះបងខ់ចាលទរីរុងអចឆរយិខនះ អសរ់យៈោលជាង១០០ឆ្ប ាំ។  មរ
ដលរ់ជជោលរពះបាទអងគចន័ធរាជា ខោយោរខធវើរររត្ថ្រព របសខ់សឋចអងគខនះ ជាមួយនឹងជន
ជាត្ពិរ័ទយុខហគ ជាអបរផសពវផាយរគិសឋស្ដសនា ខធវើឲ្យោរលរុលយុរររត្ថ្រពខនះ បានជបួ
ររទះខៅរាស្ដទបូរាណដធ៏ាំសាឹមថ្សា ខដលបានោរប់ាំពនួរាំបា ាំងរបុងថ្រពសែស្ដន ខសនស្ដង ត្់
រជង ាំ។  ខត្ើខពលបរខទសវយលរុលយុចលូ ទរីរុងអងគរបានខជាគជយ័ខនាះ គមទីររផួនខាប ត្ និង
រទពយសមផត្ថមិានត្ថ្មលនានា ខដលខគយរខៅពុាំរចួ ខគទរុឲ្យខយើងឬដតុ្រាំខទចបាំផ្លល ញខចាល?  
ខដើមផោីររ់រវត្ថខិរឿងរបសដ់នូតាថ្នជនជាត្ខិនះ ខដលធ្លល បដ់ត្រងុខរឿងោលពីអត្តី្ោល
ខនាះ ខត្ើខគអាចោបឆ់្ល រដ់រសិោចាររឹបានខដរឬខទ?  ខដលរបុងរជ ជោលខសៀមរគបរ់គង
ជាង១០០ឆ្ប ាំខនាះ?  ខររះខរែរមានររយទាំខនៀមមួយឃ្លល  ខដលេ ញុាំបាទធ្លល បប់ានឮចាសនិ់ទន
រាបត់្ោប ថា «ខរែរជារពះរាម(ខរៀម) ខសៀមជារពះលរសមណៈ(ោរ)់ បារា ាំងគជឺាយរស ជប៉ុនជា
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ហនមុាន»  ខសៀមជារពះលរសមណៈ ខត្ើភាស្ដនិយាយររយោរម់ួយណា សមូខមើលោរ
ពនយលរ់រយលរសមណៈ 

លរសមណៈ   លរ័-សែៈ ណៈ    សាំ.  ( ន. )  (លរសមណ) នាមរពះអនជុរបសរ់ពះរាមជារពះ
រាជបុរត្ថ្នរពះបាទទសរងនិងនាងសមុិរតាខទវ ី : រពះរាមនិងរពះលរសមណ៍ (សរខសរជា 
លរខណ៍ ឬ លរសណ៍ រម៏ាន) ។   

ោរ ់ ( រ.ិ )  ខធវើឲ្យមានគនាល រ ់: ោរខ់ឈើ ។  
ោរ ់( រ.ិ ) បិទបា ាំង, បាំបា ាំងឬទរុមិនឲ្យខគខ ើញ មិនឲ្យខគដងឹ : ោររ់បស,់ ោរេ់ លនួ, 

ោរព់តុ្ ។ ោររ់ាំនចួ ោរគ់ាំនិត្ខដលរចួោនទ់រុ ឬោរល់ផចិ, ោរច់ាំខណះ ។ ោរប់ា ាំង
អវី និ. ររយនិបាត្សរមាបនិ់យាយខផថើមរាបខ់សចរឋខីទៀងរត្ងម់ិនោរម់ិនបាំបា ាំង : ោរ់
បា ាំងអវី េ ញុាំសពវថ្ងងខនះទល័ររណាសប់ានជាមរររេ ចរីារអ់បរ ។ ោរខ់លៀប ឬោរខ់លៀម 
ោររ់ផតិ្ខរផៀត្ទរុសាំថ្ច ឬោរទ់រុខៅខរៀនខោះ ។ ោរស់ុាំ ោរទ់រុរត្ដររ់ត្សុាំ ។ល។   

លរខ   លរ័-េៈ   បា. ឬ សាំ.  ( ន. )  រាំណត្;់ ទសីមាគ ល,់ ខរគឿងចាំណាាំ; ចខនាល ង; ខរគឿង
រាំណត្រ់ាប,់ ខាប ត្, ទវី; បុណយ, បុណយភព័វ, សាំណាង ។ សាំេា . ចាំននួខសន, មួយខសន 
(១០០,០០០) ។ លរខមូល ត្ថ្មលមួយខសន (ខៅ អខនរត្ទសាំេា ខររើជា ន.) ។ 

លរខណ   លរ័-េៈ ណៈ   បា.; សាំ.  ( ន. )  (លរខណ; លរសណ) ខរគឿងសមាគ ល,់ ខរគឿង
ចាំណាាំ; ខរគឿងសខងាត្នាេ លនួរាណ ចងអុលឲ្យខ ើញចាសថ់ាមានភព័វឬឥត្ភព័វ; គណុសមផត្ថ ិ
: លរខណៈមានបុណយ, --ឥត្បុណយ; ខហារទយលរខណៈ ។ លរខណញ្ដូ , លរខណវទិ ូឬ លរខណ
វទិ អបរស្ដគ លល់រខណៈ; ខហារ ។ លរខណរផញ្ដត្ថ ិបញ្ដត្ថតិាមលរខណៈចាប ់។ លរខណមនថ ឬ-
-វជិាជ  មនថឬចាំខណះសរមាបទ់យលរខណៈេ លនួរាណ ។ លរខណខហត្ ុ ឬលរខណោរណ៍ 
ខហត្ឬុោរណ៍ ខដលរររបខោយលរខណៈ, ខដលរតូ្វលរខណៈ ។ លរខណវបិត្ថ ិវបិត្ថលិរខណៈ
, ោរេចូលរខណៈ, ទសល់រខណៈ ។ លរខណសមផត្ថ ិោររគបរ់ពមខោយលរខណៈ ។ លរខណា
ោរ អាោរថ្នលរខណៈ ។ល។ 

លរខណ៍   លរ័  ( ន. )  លរខណៈ ។ មនសុសខាត្លរខណ៍ មនសុសមានលរខណៈអភព័វឬ
មានឫររខថារ ។ ស្រសថើរគបល់រខណ៍ ស្រសថើខដលបរបិូណ៌ខោយលរខណៈលអ ។ល។ (សរខសរជា 
លរ័ខណ៍ ឬ លរ័សណ៍ រប៏ាន ។ ម. ព. លរសមណៈ ឬ លរសមណ៍ ផង) ។ 
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លរ័ថ   ោរ ់  សាំ.; បា.  ( ន. )  លរថរ, អលរថ, ោរា; ោខា, អលត្ថរ) ជរ័េះរងឹខរើត្
អាំពីសត្វលអិត្ពរួមួយ មានសមផុរររហម សរមាបខ់ររើោររជលរស់រូត្, អខមាះជាខដើម : លរ័ថ
ស្រសម៉ ។ លរ័ថជុាំរនលង ់ស្រសម៉លរ័ថខដលដះុពទ័ នខស្រស្ដបរុ ាំជុាំវញិខមរខឈើ ។ ោរលរ័ថ ឬ អាចមល៍រ័ថ 
ោររបសល់រ័ថស្រសម៉ ខដលខស្ដង ររ ាំងាសអ់សជ់ាត្ខិហើយ, សរមាបខ់ររើោរបិទឬភជរ័ភាជ បអ់វីខផសង
ៗ ។ ចងលរ័ថឬ បនធាំលរ័ថ យរស្រសម៉លរ័ថខដលខៅមានសត្វលអិត្ជាខម ោររ់បុងសាំបរោត្ាំសលឹរ
ខតាា ត្ជាខដើមចងភាជ បនឹ់ងខឈើរសម់ានខដើមសខងា, រតាង, សាួលជាខដើម ខដើមផឲី្យខមខនាះខចញ
មរវរខរាមខមរខឈើ រខរើត្បានជាស្រសមល៉រ័ខត្ខៅខទៀត្ : របរចងលរ័ថ ។ ផងល់អិត្ឬរររងឹជា
ដុាំមានពណ៌័ខផសងៗ សរមាបខ់ររើជាខរគឿងរជលរ ់: លរ័ថខេៀវ, --ថ្បត្ង, --ស្ដវ យ, --ខលឿងទុាំ... ។ 
ខ ែ្ ះខឈើឬដាំណាាំខដលមានសមផុរដចូលរ័ថស្រសម៉ : ខចរលរ័ថ, ខមធសលរ័ថ ... ។ (ដរខចញពី
វចនានរុរមសខមឋច) 

ខោយោរពនយលរ់រយោរ ់ខដលមានសរូដចូោប ខាងខលើ ខត្ើររយទាំខនៀមរបសដ់នូតា 
ខដលថាខសៀមជារពះលរសមណៈ ខត្ើខៅរបុងររយោរណ់ាមួយ ោរខ់រឿងឬលរសមណៈរអូន?  
រនូនាគទ ាំងអសស់ទុ នខត្ធ្លល បដ់ងឹ បរខទសវយឲ្យរនូខរែររត្ផ់្លល សរ់ឋូរទរីរុង ពីទរីរុងខោវ មរ
ទលួខោរធលរ(អងគរបុរ)ី ខឈើោចប់ាភបាំ គខូលន យខស្ដធបុរៈ ឧត្ថុង គ លខងវរ ចត្មុុេ ទលួបា
ស្ដន....... និងទរីរជុាំជនទរីរុងខផសងខទៀត្ ខដលររវត្ថសិ្ដស្រសថពុាំបានចាររឹសរខសរទរុ ខត្ើមាន
ប៉ុនាម ន?  ទរីខនលងេ លះខៅសលរ់តឹ្មបុរាណោឌ ន ខដលខៅសលេ់ លះ និងខៅនិមិត្ថេ លះ ខដើមផខីធវើោរ
ស្រស្ដវរជាវ ចះុខបើពុាំសលវ់ញិ ខត្ើខយើងខៅររោនស្ដា មឯណាខៅ?  ខបើបរខទសខដលចលូលរុ
លយុ ខគដតុ្ោបប់ាំផ្លល ញផង បាត្ប់ងខ់ោយខរោះធមមជាត្ផិង រតូ្វបរខទសបខងវរខរឿងពិត្ផង 
ជាពិខសសគអឺបរខចះដងឹជាំនានខ់ៅខរោមោររតួ្ត្រតារបសខ់សៀម ពរួោត្ដ់ត្ងខៅខរៀនរផួន
ចាបធ់មអ៌ាងពី៌ររខទសខសៀម និងពីបរខទសដថ្ទខទៀត្ខនាះ ខត្ើខយើងអាចទទលួបានស្ដវតា
ពិត្ ពីររវត្ថជិាត្េិ លនួដចូខមឋចខៅ?  ខហើយររវត្ថជិាត្រិាំខណើ ត្េ លនួឯង ខយើងខៅសិរាខរៀនសរូត្
ពីបរខទសដខូចាះ បរខទសជាអបរសិរាស្រស្ដវរជាវឲ្យខយើងខរៀន ខធវើខមឋចខគអាចស្ដគ ល ់ ររយ
សមាគ លជ់ាត្ថិាខរែរ ខរែរ ឬខេ ែរ ខេ ែរ?  ខបើររយខេ លងឯរសរខសរនឹងពយញ្ជ នៈរវញិ (ខរលង ខអរ) 
គខឺយើងនឹងខមើលខ ើញនយ័ តាមោរពនយលរ់រយថា ខគបាំភន័ថ បនលាំ ខោយបខងាើត្ររយងមីនយ័
ងមី ខោយលបុបាំបាត្រ់រយចាសន់យ័ចាស ់ ខត្ើធនជយ័លចួបខងាា ះខេ លង របុងបនធបគ់រុសាំរទឹ នខនាះ 
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ោត្ច់ងឲ់្យពជូជយ័ជាំនានខ់ាងខរោយ ខឈវងយលពី់អវី?  រោនដ់ត្ររោសមួយសនលឹរយរមរ
ោសខេ លង រចួបខងាា ះចនិពិត្ជាចះុចាញ់ោត្ដ់មនឬ?  ឬមួយមានបងាបអ់ាងរ៌រស្ដា អវីខផសង
ខទៀត្ សរមាបទ់រុឲ្យរនូជយ័ជាំនានខ់រោយស្រស្ដយ?  ររយថាខេ លងពបង ឬខេ លងរប ង ខបើខយើង
សរមាយររយត្រមួត្ខនះជាសរមាយ គមឺានររយ ព + នាង ខត្ើពនាងយរខៅណា?  គពឺនាង
ខចញពីអបាយភមូិ យរខៅោររ់បុងសគុត្ភិព ខត្ើពនាងណា? ពនាងនាគ នាងសររ់រអបូ 
នាងហីុងធរណី នាងទពិវខសតាចន័ធ...... យរោត្ខ់ៅោរខ់លើអាោស ខដើមផបីងាា ញពីអចឆរយិ
ភាពរបសព់ជូនាគ ពជូរពហែ ពជូផ្លា យ ពជូខទវតា ...... ខដលររវត្ថខិរឿងរបសោ់ត្ ់ រតូ្វយរស
ខលបឲ្យោល យជាខររត្បិស្ដច រាបរ់នឆ់្ប ាំខហើយ សមូខមើលររវត្ថខិរឿងរបសអ់បរោរទតូ្ចនិ 
ខដលនិយាយពីខរឿងបិស្ដចពស ់ ឬនាគ ខដលជារពះភមូិដងររានគរខនះ។  ធនជយ័បខងាា ះ
ខេ លងឯរ គបឺខងាា ះររវត្ថសិ្ដវតាមាច សម់រត្រឯរខនះ ខដលរតូ្វខគបិទោរ ់ រចួខរលងបនលាំ ខោយ
ឲ្យរពះនាងនាគបាត្ស់្ដវតាពិត្របសេ់ លនួ នាងនាគរតូ្វោល យខៅជាអនធង ់ របខ់ៅរបុងភរង់ម 
លះុរតាខត្ទញយររបូចមាល រន់ាគទ ាំងអសខ់ចញពីភរង់មរបុងរាស្ដទរាបរ់ន ់ ខដលមានខៅ
ខលើទរឹដអីចឆរយិខនះ ខទើបភរង់មទ ាំងខនាះរជះខចញពីេ លនួសត្វអនធង ់ោល យជានាគដចូខដើមវញិ។  
ពជូខរែរគជឺាពជូនាគពិត្រារដ ខររះបានររសរូត្ខចញពីទវ រមាស របសរ់ពះមាតានាគ 
ខដលខោរជាមាច សម់ាត្ភុមូិខនះ។  ដខូចាះអបរខដលចាញ់ធនជយ័ របុងខពលខដលោត្ប់ខងាា ះ
ខេ លងឯរខនាះ ខោយពរួខគខលងបិទសននបព់ជូនាគបានខទៀត្ខហើយ ខររះរពះមាតានាគឬ
បិស្ដចនាគខោរបានរចួពីទរុខខទស រាំពងុខស្ដយសមផត្ថជិាទពិវរបុងសគុត្ភិព។  

ខសឋចចនិពុាំខចះោនច់ងាះិ នាំដប៉នចរុ(នាំបញ្ចុ រ) គរុសាំរទឹ ន ខេ លងឯរ ខដលមានខៅរបុង
ខរឿងធនជយ័ ររស្ដា ទ ាំងខនះនិពនននិទនបានបខងាើត្ឲ្យមានខឡើងខៅរបុងស្រសុរចនិ គមឺិនខមន
ខៅស្រសុរឥណាឍ  ឥណឍូ ខនសុី(ជាវ ) ខសៀម យនួ ភមូា លងាា  ..... ខររះនិពនននិទនចងឲ់្យពជូជយ័
ជាំនានខ់រោយពិចារណា ររអបរោររ់រវត្ថសិ្ដវតារពះនាងនាគ ឬរពះខមជារពះមាតានាគ។  

«ខមើលមុេខសឋចខរែរដចូខេខពញបូណ៌មី» ខត្ើនយ័ររស្ដា ខនះ ខរើត្មានខឡើងរបុងខពល
ណា?  ខរោយខពលចលូទវីងគត្រ់បសរ់ពះបាទសខមឋចនខរាត្ឋមសីហន ុ ខពលខដលររជាជនខរែរ
ចលូរមួខធវើបុណយឧទ ធសិ របុងពិធបីុណយ៧ថ្ងងខនាះ ខយើងទ ាំងអសោ់ប ភាគខរចើនជារនូខរែរ នា ាំោប
ភាញ រខ់ផអើលខមើលខ ើញវងភ់ន័្ទ្រថរពះអងគខៅរបុងវងរ់ពះចន័ធ។  ចាំណុចរត្ងខ់នះសរបញ្ចជ រឲ់្យបាន
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខ ើញថា ោរពាររណ៍របសធ់នជយ័ ខពលបញ្ចុ រនាំខសឋចចនិ ោត្ប់ានខរលត្ះិខដៀលខសឋច
ខនាះថា «ខមើលមុេខសឋចចនិដចូមុេខឆា ខមើលមុេខសឋចខរែរដចូខេខពញបូណ៌មី» ខហើយររយ
ត្ះិខដៀលពាររណ៍ខនះ ខយើងអាចខមើលខ ើញវងភ់ន័្ទ្រថរបសរ់ពះបាទសខមឋចសីហន ុរាលថ់្ងង ៦ 
៧ ៨ ៩ខរើត្រាលដ់េ របុងខពលខម ស្រសឡះ។  របូនិមិត្ថសខមឋចខនះ មានយរូលងុណាសម់រ
ខហើយរបុងវងរ់ពះចន័ធ រោនដ់ត្ពុាំទនដ់លខ់ពលខវោ ខយើងពុាំបានចាបអ់ារមមណ៍ដត្ប៉ុខណាត ះ អវី
ខដលនិពនននិទនបានខរលទរុរបុងខរឿង ហារប់ីដចូជាទាំនាយរស ់ រោនដ់ត្ខយើងពុាំបានយរ
ោរគាំនិត្ដនូតា មរពិចារណាឆលុះខមើល ខទើបខយើងឈបយ់លរ់ចឡាំ ខរឿងនិទនធនជយ័ពុាំ
ខមនជាខរឿងស្ដមញ្ដធមមតា គវឺជាោរពាររណ៍របសអ់បររាជញខរែរជាំនានម់ុន។  ឆ្ប ាំខរាងតាម
ចាំណាាំដត្ងមានទរឹជាំននធ់ាំ ខត្ឆ្ប ាំខរាងខដលរនលងខៅ ពុាំមានទរឹជាំននធ់មមជាត្ធិាំខឡើយ ខត្
មានទរឹជាំននម់ួយខដលខរើត្ខឡើង ខហើយររជាជនខរែរទទូ ាំងររខទសពុាំបានដងឹ ខោយទរឹ
ជាំននខ់នាះ លិចទ ាំងទរីរុង ជនបទ ទទីប ទេី ទស ់ លិចទ ាំងបុរស ស្រសថើ រគហសទ បពវជិត្ ខរែង 
ចាស ់ររុស ស្រសើ ខត្ើជាទរឹជាំននអ់វី  ខដលធាំយ៉ាងខនះ?  គជឺាជាំននទ់រឹខភារ ខដលហូរខចញពីទរឹ
ចតិ្ថររជារាស្រសថខរែរ ខដលបានបាត្ប់ងន់វូអត្តី្រពះមហារសរត្េ លនួ ខធវើឲ្យជាំននទ់រឹចតិ្ថខនះហូរ
លិច៤ដង ជាំននទ់១ី ថ្ងងខដលរពះអងគយាងចលូទវីងគត្ ់   ជាំននទ់២ី ថ្ងងដរឹរពះសពមរដល់
ររោនយនថខហាះ ជាំននទ់៣ី ថ្ងងដខងារពះសពរពះអងគខៅត្ាំរលខ់ៅវលខមរ(ុខមន) ជាំននទ់៤ី 
ថ្ងងបូជារពះសពរពះអងគ ជាំននទ់រឹចតិ្ថធាំទ ាំង៤ដងខនះ គជឺាទរឹជាំននរ់រចា ាំឆ្ប ាំខរាង ខដលរនលង
ខៅ។ 

ខរោយខពលខដលខសឋចចនិ ដងឹថាអបរខដលយរខៅោរគ់រុខនាះ ជាអបររាជញខរែរ
ខ ែ្ ះធនជយ័ រឲ៏្យរាជអាមាត្យខោះខលង រចួសុាំអភយ័ខទសពីធនជយ័ ខហើយបញ្ជូ នោត្់
មរោនម់ាត្ភុមូិវញិ ខោយបានឲ្យរទពយសមផត្ថរិបសរ់បរ េ ញុាំរាំដរររុសស្រសើ ជាជាំននូខលើរទរឹ
ចតិ្ថ ធនជយ័រច៏ះុសាំខៅរត្ឡបម់រស្រសុរាំខណើ ត្វញិ។  ខពលសាំខៅមរដលស់្រសុរខរែរ ខសឋច
នាមុឺនមន្ទ្នថើ ខដលពីមុនមានបាំណងចងេ់ ចថី្ដចនិ ឲ្យជយួសមាល បអ់បររាជញរបូខនះ ខបរជានា ាំោប
ខាល ចរាជាញ បារមីរបសធ់នជយ័រគបោ់ប  ខលងហ៊ានខៅខបៀត្ខបៀនោត្ខ់ទៀត្។   ចាំដណរឯ
ខសឋចវញិ ខចះខត្មានោរភយ័រពួយបារមភរបុងចតិ្ថ ខាល ចខររងធនជយ័ដខណឋើ មរាជយ ខររះធន
ជយ័មានរាជាញ  អាចខធវើឲ្យខសឋចចនិចះុចាញ់បាន រប៏៉ុខនឋនិពនននិទនពុាំខធវើដខូចាះខឡើយ ខររះ
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ខហត្អុវី?  ខយើងររខឡរខមើលមរខរឿងរបសរ់ពះមខហាសង ខពលខដលរពះមខហាសង បាន
បរស្រស្ដយពីគាំនិត្អាររររ់បសខ់សឋចចលុលនី និងអាចារយខរវដឋររហែណ៍ ខដលចងប់ាំផតុ្ពជូ
ខសឋចរបុងសរលជមទូទ វបី បានខរៀបចាំពិធជីបខ់លៀងមួយខឡើង ខហើយបានោរថ់ាប ាំបាំពលុរបុងខរវ
ស្រស្ដរបសខ់សឋចទ ាំងខនាះ(១១០នគរ) ខដើមផបីាំពលុខសឋចទ ាំងខនាះឲ្យស្ដល បផ់តុ្ពជូ។  រពះ
មខហាសងបានដងឹពីឧបាយរលរបសអ់ាចារយខរវដឋររហែណ៍ និងខសឋចចលុលនី រប៏ានខធវើរចិ ច
ឲ្យបរសពរួរបសរ់ពះអងគ បនលាំេ លនួចលូខៅរបុងពិធខីនាះ បខងាើត្ជាចោចលឆ្ខធ ខធវើឲ្យថាប ាំ
បាំពលុទ ាំងខនាះរាំពបុអស ់ មិនអាចសខរមចបាំណងរបសអ់ាចារយនិងខសឋចខនាះបាន។  ខពល
ខដលខសឋចចលុលនីបានដងឹពីរាជាញ បារមីរបសរ់ពះមខហាសង រពះអងគរម៏ានរពះរាជឱងាា រថា 
ខបើខោរមានរាជាញ អានភុាពដលម់លឹងខហើយ ខមឋចរខ៏ោរមិនដខណឋើ មរាជយរបុងសរលជមទូទ វបី 
ខស្ដយរាជយេ លនួឯងខៅ?  រពះមខហាសងបានខឆលើយត្បខៅវញិថា «ខគធ្លល បខ់ៅេ ញុាំថាជាបណឍិ ត្
ជាអបររាជញ េ ញុាំចងទ់រុខ ែ្ ះខនះ ខទើបេ ញុាំមិនដខណឋើ មខគ ោរដខណឋើ មខគបណឍិ ត្ទ ាំងឡាយពុាំ
ខដលសរខសើរខឡើយ ខររះវពុាំដមនជាររណីរចិចរបសអ់បររាជញ េ ញុាំខធវើោរខដើមផរីរខយាជនផ៍ឋល ់
នវូខសចរឋសីេុដលស់ពវសត្វ ខទើបគរួទទលួខ ែ្ ះថាជាអបររាជញ»។  យ៉ាងណាមុិញនិពនន
និទនខរឿងធនជយ័ រយ៏លស់្រសបយ៉ាងដខូចាា ះខដរ ខទះបីោត្ម់ានរាជាញ អាចឈាះខសដឌ ី
នាមុឺនមន្ទ្នថើ ខសឋចខរែរ អបររាជញចនិ ខសឋចចនិ រនិ៏ពនននិទនពុាំបាននិទន ឲ្យធនជយ័មាន
មហិចឆតាដខណឋើ មរាជយបលលង័ ាខឡើយ ខោយខោរបានរារពនយរភាសិត្របុងខរឿងរពះ
មខហាសង ខដលបានខរលខឆលើយត្បខសឋចចលុលនី ខនះជាភសឋុតាង។  ខររះភាគខរចើនរបុង
ស្ដចខ់រឿងធនជយ័ បានដរគាំនិត្ខចញមរពីខរឿងរពះមខហាសង របុងចាំណុចជាខរចើន ខដលេ ញុាំ
បាទបានពនយលពី់ខាងខដើមខហើយ  ដខូចាះខយើងោម នអវីដដលខធវើឲ្យឆងលឬ់សងស័ យ ចាំខរះគាំនិត្
និពនននិទនដនូតាខឡើយ។ 

VIII.បណ្ដ ាំអ្ាេប្ាជាជយ័មនុពរលស្នែ ប ់
ខពលខដលដងឹថា មរណៈភយ័ជិត្ចលូមរដល ់ ធនជយ័បានខៅភរយិាមរផ្លឋ ាំ ខបើេ ញុាំ

ស្ដល បខ់ៅ ចរូអបរយរស្ដរសពេ ញុាំខៅបញ្ចុ ះ ខហើយខៅជុាំវញិផបូរ អបររតូ្វខោត្រាយបងាបច់រមូង
ជុាំវញិផបូរ ខហើយោ ាំខដើមវលលិដេ ញរបខនទមខទៀត្ ខហត្អុវីោត្រ់តូ្វផ្លឋ ាំខផញើរភរយិាឲ្យខធវើយ៉ាងខនះ?  
ខររះោត្ដ់ងឹថា រនូខរែរភាគខរចើន ពុាំបានយលដ់ងឹពីគណុធមរ៌បសោ់ត្ ់ ខហត្ដុចូខនះោត្់
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

រតូ្វខត្ខធវើដខូចាះ ខដើមផោីរររនវូខសចរឋរីរមាងមារង់ាយ។  ខររះខាល ចរនូខរែរទ ាំងខនាះ ោប
មានបាបខោយពុាំដងឹេ លនួ ខោយោរររមាងអបរមានគណុធមដ៌ចូោត្ ់ ខររះមួយជីវតិ្របស់
ោត្ ់ បានខធវើពលិរមមខដើមផសីខន្ទ្ងាគ ះនិងខងររាទរឹដខីនះ ពីសមាប ររ់រខទស ល្ នរន។  ចងុ
ខរោយោត្ប់ានខររើភរយិាខៅយាងរពះររណុា េ ញុាំចងផ់្លឋ ាំខផញើរររយជាសភុាសិត្ទរុឲ្យខសឋច ជា
គាំនិត្សរមាបរ់គបរ់គងខងររារពះនគរ មុនខពលេ ញុាំស្ដល ប។់  ខពលខសឋចយាងមរដល ់ រប៏ាន
ចលូខៅជបួធនជយ័ខដើមផសីរួសេុទរុខ ធនជយ័បានខររើរពះអងគឲ្យឱនមរជិត្ រចួរនិ៏យាយផ្លឋ ាំ
ថា «ខបើរពះអងគខស្ដយរត្ើរពួលរុាំខចាលស្រសោ ខស្ដយរត្ើរារុាំខចាលស្រសរ ីខបើខស្ដង ររត្ើរុាំខចាល
មជូរសណាឋ ន។់  ខរោយមរពុាំយរូ      ខពលខដលោត្ប់ានខធវើរចិ ចោរចបស់ពវរគបខ់ហើយ   ធន
ជយ័រប៏ានខធវើមរណៈោលខៅយ៉ាងសងបស់្ដង ត្ ់ ខោយពុាំអាចយរអវីពីរបុងខោរខនះខៅបាន
ខឡើយ។  ចាំដណរឯខសឋចវញិ  ខរោយខពលបានស្ដឋ បរ់រយបណាឋ ាំធនជយ័ខហើយ ពរួនាមុឺន 
មន្ទ្នថើដដលចងដ់ងឹ បានខរលសរួរពះអងគ ខត្ើធនជយ័បានផ្លឋ ាំខផញើរររយខពចនអ៍វីដលរ់ពះអងគ
េ លះ?  រពះររណុាបានត្បខៅនាមុឺនមន្ទ្នថើទ ាំងខនាះថា វផ្លឋ ាំអញពីខរឿងសុីរត្ើហាឹ ង ជិត្ស្ដល បខ់ៅ
ខហើយវខៅនិយាយខលងនឹងអញខទៀត្ ខត្ើធនជយ័ខដលជាអបររាជញររចា ាំនគរទ ាំងមូល 
ខរៀបនឹងស្ដល បខ់ៅខហើយ ខៅមានខពលនិយាយខលងខសើចខទៀត្ឬ?  ខហត្អុវីនិពនននិទនមិន
បាន និទនឲ្យខសឋចឆងល ់ថាអបររាជញខរែរមួយទ ាំងមូល ខរៀបនឹងស្ដល បដ់បរជាផ្លឋ ាំពីខរឿងសុីរត្ើ?  
ខត្ើសុីរត្ើមានបងាបអ់ត្ទនយ័អវី របុងបណាឋ ាំររស្ដា ធនជយ័?   

រ.ខស្ដយរត្ើរពួលរុាំខចាលស្រសោ ខត្ើមាននយ័អាងរ៌ាំបា ាំងដចូខមឋច?  ររយនិយាយរពួល
មានសរូពីរយ៉ាង គរឺពួល ឬររួល ពនយលរ់រយ 

រពួល  ( ន. )  ររមងបខនាធ ះធាៗំ  ឬរនាបត្ចូៗ សរមាបទ់បខ់ា ាំងមចឆជាត្ឬិសរមាបអ់ប
សធបថ្ដខជើងបារជ់ាខដើម ។ ខ ែ្ ះស្ដវ យមួយររខភទ ខៅថា ស្ដវ យមីងរពួល ។ ខ ែ្ ះរត្ើ
ស្រសោមួយររខភទ មានសមផុរស : រត្ើរពួល, រពួលរនលង,់ រពួលខមែ មុេ ឬ រពួលខោង ។  (ដរ
ខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 

រពួល ( រ.ិ វ.ិ ឬ គ.ុ )  រទួសៗ, លាំៗ ដុាៗំ ; ខសធើរៗ, ររងៗ : ចា ាំរពួលៗ; ឆអិនរពួលៗ ។ររហម
រពួល ឬ ររហមរពួលៗ ររហមខសធើរ ។   រពួលៗ (ដរខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

ររួល  ( ប. )  ររយសរមាបនិ់យាយផសាំនឹងររយ ខររ ថា : ខររររួល គខឺរររត្ឡប,់ ខររ
ចះុខររខឡើង; ខររឃ្លល ត្ចារររររត្ខីដើម ។ (ដរខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 

ចខមលើយរបសអ់បររាជញធនជយ័ របុងោរខស្ដយរត្ើរពួល គអឺាចបរបាននយ័បីយ៉ាង ដចូ
ជាោរខឆលើយរបសោ់ត្ ់ របុងខពលខដលអបររាជញចនិមរភាប លយ់រនគរដខូចាា ះ ចខមលើយទមីួយ
ោត្ខ់ឆលើយរាបរ់ពះខៅអធោិរពីខរឿងរតុ្រត្ើ និងសុីរត្ើ ចខមលើយទពីីរោត្ខ់ឆលើយរាបខ់សឋចខៅ
ហាវ វ ាំង(ឧបរាជ) ថាចនិខគមរ ល្ នរនដខណឋើ មយររពះនគរ ចាំដណរចខមលើយទបីី ោត្ប់ាន
ទលូរាបខ់សឋចខផនដ ី ពីខ ែ្ ះស្រសថើដដលជាខម៉ គជឺាខសឋចភបាំរពះសខុមរ ុ ខហើយរតូ្វជាប ់ុាំ លះុ
រតាខត្មានរនូណាមួយ បាំខពញបារមីជារពះខរធសិត្វ ខទើបអាចជយួស្រសថើដដលជាខសឋចភបាំរពះ
សខុមរខុនាះរចួ។  ខបើខយើងខមើលខៅខលើោរខឆលើយបរស្រស្ដយ របុងចខមលើយទ ាំងបីខនាះ ខយើងពុាំ
ដងឹថាចខមលើយមួយណាពិត្រតឹ្មរតូ្វខនាះខឡើយ ខត្តាមោរពិត្ចខមលើយទ ាំងបីខនាះពិត្រតឹ្មរតូ្វ
ទ ាំងបី ខត្ោត្ខ់រលខៅតាមភាស្ដនិសស័ យរបសម់នសុសេ ទស ់ រណាឋ ល ទប។      យ៉ាងណា
មិញ បណាឋ ាំចងុខរោយរបសោ់ត្ ់ ខដលោត្ប់ានផ្លឋ ាំខផញើរទរុនឹងខសឋច ចខមលើយររ៏តូ្វបានខចរ
ខចញជាបី គភឺាស្ដបណឍិ ត្ ភាស្ដអបររាជញ ភាស្ដមនសុសធមមតា ខត្ើសត្វរត្ើមានអត្ទនយ័ដចូ
ខមឋច?  

សត្វរត្ើ(ស្រសថើ) ជាផ្លា យមួយដងួ របុងដាំខណើ រសរុយិគត្ ិ គដឺេមីនា មីន   សាំ. បា.  ( ន. )  
(មីន) រត្ើ; ខ ែ្ ះខេទ ី១២ ថ្នសរុយិគត្,ិ មាន ៣១ ថ្ងង, រតូ្វោប នឹងខេម៉ារស (ខេទ ី៣) បារា ាំង
ខសស : ខេមីន (ខៅថា មីនរាសី រប៏ាន) ។ សពវថ្ងងខររើជា មនីា ជាខេទ ី៣ ខដរ ។ (តាម
សាំខឡងអរសរខេ ែររតូ្វអានថា មីនា, ប៉ុខនថទមាល បទ់ញឲ្យថា មីនា ៉រោ៏ល យខៅជា អញ្ដ រត្សពធ) ។   
មីនៈ (ដរខចញពីវចនានរុរមសខមឋច) 

ខនះជាខហត្បុណាឋ ាំដដលអបររាជញធនជយ័ ខោរផ្លឋ ាំដលអ់បរខស្ដយរាជសមផត្ថ ិជាខររ
ត្ាំដណលមរត្រមនសុសពជូផ្លា យ(ខស្ដយរត្ើ = មីនា = ផ្លា យរបូសត្វរត្ើ) ខោយខោរចងផ់្លឋ ាំ
ខសឋចអបរដរឹនា ាំររខទស ខដលរាំពងុខស្ដយរាជសមផត្ថរិបសស់្រសថើ(មាត្ភុមូិ)។  ខររះខោរចង់
ឲ្យខសឋចដរឹនា ាំនគរ ស្ដគ លស់្ដវតាេ លនួឯងជាមនសុសពជូផ្លា យ ខស្ដមវងស(វងសខាងមាឋ យគរឺពះ
ចន័ធ គទឺពិវខសតាចន័ធ វមិានចន័ធ) និងសរុយិវងស(វងសខាងឪពរុគរឺពះអាទតិ្យ) ខដលវងសទ ាំងពីខនះ
រតូ្វបានោត្ផ់្លឋ ច ់ ខោយបរខទសចលូមរ ល្ នរនលរុលយុោលពីអត្តី្ ខហើយពរួខគ
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បានលបុោន ស្ដោនរពះនាងនាគ ខោយសពវថ្ងងខនះ ខរឿងស្ដវតារបសអ់បរនគរខនះ រតូ្វ
បានររុមហុ៊នភាពយនថរបុងពិភពខោរ បានយរររវត្ថខិរឿងបិស្ដចពសឬ់នាគ ខៅខត្ងនិពនន 
ខទះបីជាខគខត្ងខបបបុរាណឬសមយ័ បញ្ច បស់្ដចខ់រឿងពរួខគមានបាំណងចងប់ាំផ្លល ញ
បិស្ដចពសឬ់នាគ ខដលជាអត្តី្ដនូតាខរែរ មិនឲ្យខរើត្មានរបុងខោរស្ដរជាងមី។  ខត្ើនយ័
ទ ាំងបីរបុងោរខស្ដយរត្ើរពួល មានអត្ទនយ័ដចូខមឋច? 

នយ័ទ១ី សត្វរត្ើរពួលគឆឺ្ង ញ់ខៅរត្ងស់្រសោ ខររះស្រសោរត្ើខនះម៉ត្ល់អិត្ ខគពុាំដដល
រចាសស់្រសោរត្ើខនះខឡើយ គខឺគខរចើនខស្ដង រឬចាំហុយរត្ើរពួលខនះទ ាំងស្រសោ ខររះស្រសោរត្ើខនះ
មានភាពទនខ់ហើយរចុប។  ស្រសោរត្ើគជឺាខរគឿងខរោះ សរមាបោ់ររររាងោយរត្ើទ ាំងមូល 
ខហើយស្រសោខនះរជ៏ាខរគឿងអលងាា រ ឬសាំខលៀរបាំរររ់បសស់ត្វរត្ើរគបរ់រខភទ ខទះបីជា
សត្វរត្ើមិនមានស្រសោ រគ៏ងម់ានរមអិល សរមាបោ់ររររាងោយរបសេ់ លនួវខដរ។  ដខូចាះសត្វ
រត្ើអាចរសខ់ៅបានសេុខៅរបុងទរឹ គពឹឺងខផអរទ ាំងស្រសុងខៅខលើស្រសោ ខររះស្រសោគជឺាសាំ
ខលៀរបាំរររ់បសស់ត្វរត្ើ។  

នយ័ទ២ី និពនននិទនខោរចងដ់ផឋផ្លឋ ាំ ចាំខរះអបរខដលបានខស្ដយសមផត្ថមិរត្រស្រសថើ 
ខដលជាខររត្ាំដណលរបសម់ាត្ភុមូិខនះ ខបើមិនចងឲ់្យោរខស្ដយមរត្រខនះ មានោរខររររួល 
អបរដរឹនា ាំទ ាំងខនាះ រតូ្វគតិ្ររខយាជនរ៍រជារាស្រសថជាធាំ ខត្ើខររះខហត្អុវី?  ររជារាស្រសថខររៀប
បីដចូជាស្រសោរត្ើ ខដលជយួបិទបា ាំងរារា ាំង ោររររគបឧ់បសគគខដលខរើត្ពីខាងខរៅ ខទើបខធវើ
ឲ្យអបរខស្ដយរាជយ ឬរគបរ់គងដ់ផនដ ី ខដលជាមរត្ររបសស់ត្វរត្ើ(ស្រសថើ) ឋតិ្ខងរមិនខររររួល។  
ររជារាស្រសថជារគឹះ ជាឬសគលថ់្នជាត្ ិ គេួាំេ មឃី្លែ ត្រគងខងររា ខររៀបដចូសត្វរត្ើដត្ងពឹង
ស្រសោ បរសបីរាពឹងខរាមពឹងស្ដល ប។ 

នយ័ទ៣ី និពនននិទនខោរចងផ់្លឋ ាំអបរដរឹនា ាំរគបជ់ាំនាន ់ ខដលរាំពងុខស្ដយសេុរបុង
មរត្រសមផត្ថរិបសព់ជូផ្លា យស្រសថើ(មីនា)ខនះ ខបើបានខស្ដយផលបុណយចាសខ់ហើយ រតូ្វេាំសវះ
ខសវងសនសាំបុណយងមី ខររះឆ្រជីវតិ្របសស់ត្វខោរមិនខទៀងខឡើយ ដចូជាជីវតិ្របសធ់នជយ័ 
ខទះបីជាមានបញ្ចដ អាចផ្លច ញ់បរខទសបាន រគ៏ងដ់ត្មិនអាចផ្លច ញ់មរណៈបានខឡើយ។  
ស្រសោរត្ើខររៀបបីដចូជាសីល ខររះសីលគជឺាខរគឿងអលងាា ររបសប់ណឍិ ត្អបររាជញ ខយើងអាច
មានរាំខណើ ត្របុងជាត្ខិនះជាមនសុសបាន រអ៏ាស្រសយ័ោរររានវូសីលពីជាត្មិុន។  ដចូខនះខបើ
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មិនចងឲ់្យរាំខណើ ត្ខនះខររររួល រគបអ់បរដរឹនា ាំរាំពងុខស្ដយរត្ើ ឬរាំពងុខស្ដយសមផត្ថរិបស់
ស្រសឋើ គមឺាត្ភុមូិខនះ គរួតា ាំងខចត្នាថាប រសី់លឲ្យខរើត្ខឡើង ខដើមផខីធវើជាសាំខលៀរបាំររ ់ ឬ
ខរគឿងអលងាា រ សរមាបរ់ាំខណើ ត្ជាត្មិុេ រុាំឲ្យខររររួល(រពួល) ធ្លល រខ់ៅរងទរុខរបុងអបាយភមូិ។  
ោរខស្ដយរត្ើរពួលរុាំខចាលស្រសោ និពនននិទនខោរឲ្យអបរខដលរាំពងុខត្ខស្ដយសត្វរត្ើរពួល 
រតូ្វខចះខមើលោលទ ាំងបី អត្តី្ បចចុរផនប និងអនាគត្ ខបើខធវសររខហស អវីដដលមានខៅរបុង
ោលទ ាំងបី ខដលរាំពងុខស្ដយ នឹងរតូ្វខររររួលជាពុាំខាន។  ធនជយ័ខោរផ្លឋ ាំខសឋច ខបើរពះ
អងគខស្ដយសេុរបុងសមផត្ថ ិ របសម់នសុសផ្លា យខហើយ គរួរុាំខភលចខរៀបចាំសមាអ ត្ចតិ្ថ ឲ្យមានខបះ
ដងូជាខទវតាឬផ្លា យ(គណុធម)៌ ខដលអាចខធវើឲ្យចតិ្ថខនះខៅបដសិននិរបុងឋានផ្លា យបាន លះុ
រតាខត្រុាំខចាលស្រសោគសីឺល។  ខយើងខត្ងឮសមណសរយបុរត្ ឬខោរអាចារយឲ្យពរថា សមូ
ឲ្យជបួខត្សមផត្ថទិ ាំងឡាយបី គសឺមផត្ថមិនសុសមួយ សមផត្ថខិទវតាមួយ សមផត្ថរិពះនិរវ នមួយ 
ខត្ើអវីជាសមផត្ថមិនសុស សមផត្ថខិទវតា សមផត្ថរិពះនិរវ ន?   

- សមផត្ថមិនសុស គោឺរឲ្យទននិងររាសីល សីលគជឺារាល ជាគណុធមរ៌បសម់នសុស 
ជាខរគឿងអលងាា ររបសអ់បររាជញ ខហើយសីលខនះខចរខចញជាពីរ គខឺោរយីសីល និង
ខោរតុ្ថរសីល។  ខោរយីសីល គជឺាសីលខដលខៅមានសភាពញាបញ័់រ គជឺាសីលខដលខៅ
រររបខោយទដិឌ ិ ថាមានសត្វបុគគលជាអបរខងររាសីល ររោនថ់ាអាតាម អញជាអបរររា
សីល នយ័ពិត្សត្វបុគគលជាអបរររាសីលគពឺុាំមានខឡើយ រោនដ់ត្ជាខចត្សិរ(ខចត្នា) មួយ
ខបបខវៀរចារខៅខពៀរខត្ប៉ុខណាត ះ។  ខោរតុ្ថរសីល ជាសីលខដលខលងមានោរញាបញ័់រ គឺ
ជាសីលរបសរ់ពះអរយិបុគគល ចាបពី់ថាប រខ់ស្ដតាខឡើងខៅ គជឺាសីលខលងមានោរររោន។់ 

- សមផត្ថខិទវតា គជឺាសមផត្ថដិដលខរើត្ខឡើង ពីបុណយថាប រទ់ន សីល សមាធ ិខទះបីជា
សទិត្ខៅរបុងឧបចារសមាធ ិ ឬអរផនាសមាធ ិ រស៏ទុ នខត្ឲ្យបុគគលខនាះ ខៅបិដសិននិរបុងខទវ
ខោរ ខៅតាមថាប រថ់្នរមាល ាំងបុណយរបសស់មាធ ិ  ខហើយសមាធខិនះរដ៏ចរជាពីរដចូសីល
ខដរ  គខឺោរយីសមាធ ិនិងខោរតុ្ថរសមាធ។ិ 

- សមផត្ថរិពះនិរវ ន គជឺាសមផត្ថថិាប រប់ញ្ចដ ជាខោរយី នឹងឆលងខោរត្ភតូ្ញាណ ខៅ
ររខោរតុ្ថរ ោបឆ់្ា រនវូរខិលស តា ាំងពីថាប រខ់ស្ដតា រហូត្ដលថ់ាប រអ់រហត្ថផលជាទបីញ្ច ប់
នវូរចិចរបុងោរសិរា។ 
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េ.ខស្ដយរត្ើរារុាំខចាលស្រសរ ីខត្ើមានអត្ទនយ័រាំបា ាំងយ៉ាងណាេលះ  
នយ័ទ១ី ធមមតារត្ើរាវឆ្ង ញ់ដបបមាង៉ខៅរត្ងស់្រសររីបសវ់ ខររះស្រសររីត្ើរាខពល

យរខៅខស្ដង រសល វមានភាពរចុបៗ មិនខធវើឲ្យរទោនដ់ចូស្ដច ់ ខហត្ដុខូចាះអបរបរខិភាគរត្ើរា 
ចលូចតិ្ថទញិរាលរត្ើរា យរខៅខស្ដង រមជូររត្រនួឬរពលិត្...។  ខទើបបានមានររយទាំខនៀម
តាមធនជយ័ថា ខបើខស្ដយរត្ើរា ឬខស្ដង ររាលរត្ើរា រុាំខចាលស្រសរ ី ខររះស្រសររីត្ើរាធាំ 
រចុបៗមិនរទោន។់ 

នយ័ទ២ី ស្រសរជីាសតួ្ ជារខនលងផធុរេយលដ់ខងាើមរបសរ់ត្ើ យ៉ាងណាមិញ ត្រួត្ើទ ាំងមូល
អាចរសខ់ៅបាន គខឺោយស្ដរោរដរដខងាើម ខររះេសលគ់ជឺាចាំណីមួយយ៉ាងសាំខាន ់សរមាប់
មនសុសសត្វរបុងខោរ ខររះខហត្អុវី?  ខយើងអាចអត្អ់ាហារបានយរូថ្ងង ខពលមានជាំង ឺ ឬ
ខរើត្ទរុ ភរិស  ចាំដណរឯទរឹវញិ អត្ប់ានរយៈខពលត្ចិជាងអាហារ ខដលរតឹ្ខត្សាំខានជ់ាងខគ
ខៅខទៀត្គេឺយល ់ខររះេយលវ់បរងួញរតឹ្មរយៈខពល ខម៉ាង ឬនាទបី៉ុខណាត ះ ខបើអត្វ់គសឺ្ដល បព់ុាំ
ខាន។  េយលជ់ាអាហារដស៏ាំខានរ់បសម់នសុសសត្វ ខគពុាំដដលខធវើជាំនញួេយលធ់មមជាត្ ិអបរមាន
សតួ្ធាំដរេសលប់ានខរចើន អបរមានសតួ្ត្ចូដរេសលប់ានត្ចិ (អបរខលងរឡីា និងអបរមិន
ខលង)  ខសថច នាមុឺន មន្ទ្នថើ ខសដឌ ីរាស្រសថ បុរស ស្រសថើ រគហសទ បពវជិត្ មានសិទ នដរយរេយលខ់សែើ
ោប  ោម នខរសីខអើងវណតៈរទពយសមផត្ថខិឡើយ គដឺរខៅតាមទាំហាំ ថ្នសតួ្។  េយលជ់ាអាហារងាយ
ររបាន ងាយទទលួ ងាយខធវើឲ្យប៉ះរលដ់លស់េុភាព ខៅខពលខដលេយលម់ិនបរសិទុ ន សពវថ្ងង
មនសុសខោរខដលពុាំបានយលដ់ងឹអាំពីអាហារេយល ់ នា ាំោប ខធវើេយលដ់លងឲ្យមានភាពបរសិទុ ន 
ខោយបាំពលុបរសិ្ដទ នជុាំវញិេ លនួ ខធវើឲ្យេយលខ់ររខពញខៅខោយជាត្ពិលុ។   សពវថ្ងងររជារាស្រសថ
មានធនធ្លនរទពយសមផត្ថខិរចើន ខធវើខគហោឌ នជាបនធប៤់រជុងរចួបិទជិត្ ខោយខររើរាស់
ឧបររណ៍ម៉ាសុីនរត្ជារជ់ាំនសួខដើមផបីាំភន័ថ ខត្បនធបខ់នាះខររខពញខៅខោយេយលច់ាសព់ុាំ
បរសិទុ ន ខដលដរខចញចលូ ខធវើឲ្យវលិវលរ់បុងបនធបខ់នាះ ោម នេយលង់មីផ្លល សរ់ឋូរ ខធវើឲ្យងាយមាន
ជាំងផឺលូវដខងា ើម។  េសុពីជាំនានម់ុន ដនូតាខយើងោត្ស់ងខ់គហោឌ នដាំបូលជារាងស្ដជី ខហើយ
បនធបម់ានបងអួចជុាំវញិ ខោយោត្ប់ានសិរារពីបនធុរេយលអ់រុសុីដសនខដលរតូ្វផ្លល សរ់ឋូរ 
ខហើយទាំហាំស្ដជីខាងខលើដាំបូល ខដលពុាំបានបិទពិោន របុងខពលយបស់មាជិររគួស្ដរទ ាំង
ខនាះ ខពលសាំរាររតូ្វស្រសូបយរខៅបនធុរេយលដ់ដលមានខៅរបុងទាំហាំស្ដជីទ ាំងខនាះ បូរផសាំ
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នឹងបងអួចរពិល ខដលខធវើឲ្យេយលច់ាសង់ាយផ្លល សរ់ឋូរមរេយលង់មី  ខដលជាេសលប់រសិទុ ន។  មាង៉
ខទៀត្សមយ័ពីខដើម បរសិ្ដទ នេយលខ់ៅបរសិទុ ន ពុាំសាំបូរខៅខោយជាត្ពិលុដចូសពវថ្ងង ខទើប
មនសុសជាំនានខ់ដើមមានសេុភាពលអខោយអាហារេយលម់ានភាពបរសិទុ ននឹងរគបរ់ោន។់  ររយ
ថាស្រសរ ីោល យមរររយរត្ឡបថ់ា ស្រសើរ មាននយ័ថា រគួស្ដរមួយ ររខទសមួយ បានសេុឬទរុខ
គអឺាស្រសយ័ស្រសថើជាមាឋ យ ជាភរយិារបសរ់គួស្ដរ ឬអបរដរឹនា ាំខនាះ ខររះទរឹដខីនះជាទរឹដ ី ស្រសើ
អបររខរើត្ខឡើង គរឺពះមាតានាគ ឬរពះនាងនាគ។  ររយរា គធឺនជយ័ោត្ច់ងផ់្លឋ ាំអបរដរឹនា ាំ
ទ ាំងឡាយ ឲ្យខចះរាស្រសយ័ទរទ់ង ពីទបខៅេ ទស ់ ពីត្ចូខៅធាំ ពីរបុងររខទសខៅខរៅររខទស 
ខដើមផបីានដងឹពីសេុទរុខ ោរររីចាំខរនី ឬមិនររីចាំខរនី និងយលពី់បាំណងចងប់ានរបសរ់ាស្រសថ។  
ដខូចាះោរខស្ដយរត្ើរា គោឺរខស្ដយរាជយរគបរ់គងរបុងនគរស្រសថើ ខដលជាពជូផ្លា យ រតូ្វមានោរ
រគបរ់គងខងររា នឹងរាស្រសយ័ទរទ់ងរររបខៅខោយគណុធម ៌ ខហើយគណុធមដ៌រឹនា ាំខនះ 
គសឺទិត្ខៅខលើរាល។  នគរមួយអាចររីចាំខរនីខៅបាន គអឺាស្រសយ័ខសដឌរចិចជាត្ដិដលជា
រាល ជាដខងាើមរសរ់បសជ់ាត្ ិ ខពលណាខសដឌរចិចរងុខរឿង ឯររាជយនឹងមានពិត្ ខររះខសដឌ
រចិចររីចាំខរនី វជាភាពឈាះរបសស់ងគមជាត្ ិ ឬរគួស្ដរ   ខសដឌរចិចអាចរងុខរឿងបាន  វ
អាស្រសយ័ោររាស្រសយ័ទរទ់ងោប របុងខោរ។   

នយ័ទ៣ី ខបើខស្ដយរត្ើរារុាំខចាលស្រសរ ី ខររះនិពនននិទនខោរចងឲ់្យខយើងសិរាពី
េយល ់ ខររះមានររយទាំខនៀមដនូតាពីមុន ធ្លល បោ់សខ់ត្ឿន ឬខជររនូខៅថា អាមិនដងឹេយល ់
ខត្ើររយមិនដងឹេយលខ់នះមានបងាបន់យ័អវីេ លះ?   

- មិនដងឹេយលទ់១ី គមឺិនដងឹេសលធ់មមជាត្ ិ ខដលរតូ្វបរម់រពីទសិណាមួយ ខពល
ខដលមិនដងឹទសិេយលប់រម់រ ខយើងខដើរបន្ទ្ញ្ចច សទ់សិេយល ់ខធវើឲ្យេយលប់រប់ាំខបុើង 
ឬរធ៏លីូសាំរាមហុយចលូរបុងខភារ។ 

- មិនដងឹេយលទ់២ី គមឺិនដងឹេយលស់ងគមនខយាបាយ ថាខត្ើរបបនខយាបាយ មាន
ទាំខនារខៅខាងណាខាល ាំង ខបើខយើងខដើរបន្ទ្ញ្ចច សខ់ៅេយលទ់ាំខនារនខយាបាយខនាះ 
ខធវើឲ្យខសចរឋសីេុមានត្ចិ ខត្ទរុខមានខរចើន។ 

- មិនដងឹេយលទ់៣ី គមឺិនដងឹេយលដ់ដលបរខ់ៅរបុងរាងោយ ខដលមានេយលដ់រ
ដខងាើមចលូខវងខចញខវង ដរដខងាើមចលូេ លខីចញេ ល ី េយលទ់ ាំងពងួបររ់បុងរាងោយ 



ធនជយ័បណ្ដ ាំប្រស្នា      - 81 -                          ពោធសិត្វពោពេសវរៈ 
 

មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

និងេយលល់អិត្ឬសងប ់ខដលជាេយលច់ងុខរោយ  ខធវើចតិ្ ថឲ្យសងប ់ចលូោនអ់ងគ្ ន 
ជាពិខសសខៅខទៀត្ខនាះ គសិឺរាពីោរអសេ់យល ់ឬោចេ់យលម់ុនខពលស្ដល ប។់ 

ដខូចាះធនជយ័បានផ្លឋ ាំឲ្យខសឋច នាមុឺន មន្ទ្នថើ រាស្រសថ ខស្ដយរត្ើរារុាំខចាលស្រសរ ី ខររះ
ខោរចងព់នយលរ់ាបព់ជូជយ័ខាងខរោយ ឲ្យបានយលថ់ា ខបើបានខស្ដយសេុរបុងមរត្រ
សមផត្ថសិ្រសថើ(សត្វរត្ើ = ផ្លា យ)ខហើយ រុាំឲ្យខភលចេ លនួ រតូ្វខចះខធវើទពឹីងឲ្យេ លនួឯង គោឺរអបរ់ ាំចតិ្ ថ។  
ខហើយោរអបរ់ ាំចតិ្ ថខនះ ខោរឲ្យយររមមោឌ នខដលងាយររ ខដលមានជាបរ់បុងោយខនះ គឺ
ដខងា ើមដរេយលខ់ចញចលូ ខដលខរើត្ខចញពីស្រសរឬីសតួ្ សរមាបអ់បរ់ ាំចតិ្ ថឲ្យមានចតិ្ថសងប ់ គឺ
សមាធចិតិ្ថ ខនះជាខហត្រុបុងោរចតុ្ចិតិ្ ថចងុខរោយរបសច់តិ្ថ ខដលរតូ្វខៅបដសិននិរបុងពិភព
ផ្លា យវញិ ខររះខរែរខយើងជាពជូផ្លា យ(ពជូខទវតា) ខហើយទបីាំផតុ្ថ្នជាត្ ិ និងបានសខរមចធម៌
ជានេ់ ទស ់លះទរុខទ ាំងពងួរចួបរនិិរវ ន។ 

គ.ខបើរពះអងគបានខស្ដង ររាលរត្ើ រុាំខចាលមជូរសណាឋ ន ់ ខត្ើឃ្លល ខនះ មានអត្ទនយ័ដចូ
ខមឋច? 

នយ័ទ១ី ោរខធវើមាូបខោយខររើរត្ើឬស្ដច ់ ខយើងរតូ្វខររើមជូរជាជាំនយួ របុងោរោត្ច់មាអ ប 
ខហើយមជូរខនាះខទៀត្ ខៅរបុងររខទសខយើងមានខរចើន ដចូជាមជូរររស្ដាំង អាំពិល ររូច អងាា ាំ 
ពពរួសលឹរមានសលឹរងបឹង រទមូង ររឡាញ់ មាា រ.់...។ល។  ខហត្អុវីរប៏ណាឋ ាំធនជយ័ ឲ្យខររើដត្មជូរ
សណាឋ នខ់ៅវញិ?  ខត្ើោត្ច់ងឲ់្យខយើងខមើលខ ើញររយអវី  ខដលស្រសខដៀងនឹងសណាឋ ន?់  
ររយនិយាយសណាឋ ន ់ និងសនាឋ ន គសឺ្រសខដៀងោប  ខនះជាខហត្ខុដលខោរយរមជូរសណាឋ ន ់
មរោររ់បុងររយបណាឋ ាំចងុខរោយខនះ ខដើមផោីត្ច់មាអ បខដលមានខៅរបុងរត្ើ។  

នយ័ទ២ី ខបើរពះអងគបានខស្ដង ររត្ើខស្ដយខហើយ មាននយ័ថា ខបើរពះអងគបានខស្ដយ
រាជយរគបរ់គងនគរស្រសឋើ(សត្វរត្ើ = មីនា = ផ្លា យ) រពះអងគរតូ្វរតួ្ត្ខមើលនាមុឺនមន្ទ្នថើ រគបល់ាំោប់
ថាប ររ់បសរ់ពះអងគ ខដលបានទទលួអាំណាចពីរពះអងគ យរខៅររត្បិត្ថ។ិ  ពរួខគសទុ នខត្ជា
ញាត្សិនាឋ ន ជាខេសបខណាឋ យ ជាថ្ដខជើង ចរូរពះអងគរុាំខធវសររខហស រតូ្វខររើមជូរគចឺាបខ់ៅ
ោត្ច់ាំអាប គខឺសចរឋខីោភលន(់ពរុរលយួ) របសន់ាមុឺនមន្ទ្នថើ និងស្ដចស់្ដខោហិត្ ខដលជា
ញាត្សិនាឋ នរបសរ់ពះអងគ។   ខបើពុាំដខូចាា ះខទ ពរួខគនឹងយរឥទ នពិលអាំណាចរបសរ់ពះអងគ ឬ
របសអ់បរដរឹនា ាំមានអាំណាច ខៅរ ាំខោភបាំរនជិះជានខ់គៀបសងាត្ថ់ាប រខ់រោម ខដលមាន
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ររជារាស្រសថជាអាទ ិ ខធវើឲ្យររជារាស្រសថទ ាំងអសខ់ៅឋ ររហាយ ខង ើបឈរខឡើងបះខបារររឆ្ ាំងត្ប
នឹងញាត្ ិ ខដលលចួខររើអាំណាចថាប រខ់លើេសុទាំនង។  ខនះជាខហត្ខុដលអបររាជញធនជយ័ 
ខោរពុាំយរខ ែ្ ះមជូរដថ្ទមរខររើ ខោយខរជើសយរខត្មជូរសណាឋ នខ់នាះ ខររះខោរចងឲ់្យ
ខយើងខមើលខ ើញររយសនាឋ ន និងសណាឋ ន។់ 

នយ័ទ៣ី និពនននិទនខោរផ្លឋ ាំ ឲ្យអបរដរឹនា ាំរគបរ់គងអាំណាចរគបជ់ាំនាន ់ឲ្យខចះគតិ្ពី
េ លនួ ខោយរុាំខធវសររខហស គខឺររើមជូរខដលជាសីល ឬរាល សមាអ ត្សនាឋ នចតិ្ថេ លនួឯង ធមមតា
ចតិ្ថរបសប់ុងជុ ជន គរឺររបខៅខោយខោភៈ ខទសៈ ខមាហៈ ងងតឹ្ខៅខោយអវជិាជ  ហុ៊មពទ័ ន
ខៅខោយរខិលស និងត្ណាា រគបសងាត្។់  ដខូចាះចងោ់ត្ន់វូចមាអ ប គបឺាបអរសុលទ ាំងឡាយ 
ខចញពីរបុងសនាឋ ន ទមីួយរតូ្វមានមជូរគសីឺល ទពីីររតូ្វមានសមាធ ិ ទបីីរតូ្វមានបញ្ចដ  ខដល
បញ្ចដ ខនះ បានមរពីោរអបរ់ ាំខោយសីលនិងសមាធ ិ ខនះជានយ័ខស្ដយខស្ដង ររត្ើរារុាំខចាល
មជូរសណាឋ ន ់ ឬសនាឋ ន។  ោរខស្ដង រគជឺាោររ ាំងាសខ់ោយខភលើង គតឺ្បធម ៌ ខោយមជូរគសីឺល
ខរគឿងផសាំគសឺមាធ ិខធវើឲ្យបាត្ឆ់្អ បគបឺញ្ចដ  ខររះរខិលសវគជឺារាលថ្នបាបធមទ៌ ាំងពងួ។ 

ោរបរស្រស្ដយនយ័ទ ាំងបី របុងបណាឋ ាំចងុខរោយ របសនិ់ពនននិទនធនជយ័ខនះ េ ញុាំបាទ
ធ្លល បប់ានបរស្រស្ដយរចួេ លះខហើយ ខៅរបុងបណាឋ ាំមាតាមហានគរខរែរ ប៉ុខនឋេ ្ុាំបាទបរបានខត្
រតឹ្មនយ័ទ២ី ពុាំបានបរស្រស្ដយរបុងនយ័ទ៣ី ខដលមានរបុងបណាឋ ាំខមនាគទ៣ីខឡើយ។  ោរ
បរស្រស្ដយខោយសខងខបរបុងខរឿងធនជយ័ខនះ ចាត្ទ់រុដចូជាោរចលូរមួ របុងោរោសរ់ោយ
មរត្រោរគាំនិត្របសដ់នូតាខយើង ខដលខោរេាំពះុរររគបឧ់បសគគ ខោយពុាំខាល ចខនឿយហត្ ់
ទរុខៅខរឿងនិទនររស្ដា  ខដលមានអត្ទនយ័ដម៏ានជខរៅខនះ សរមាបោ់សព់ញារព់ជូជយ័
ជាំនានខ់រោយ ឲ្យភ្ារខ់រោរខឡើងមរវញិ។ 

េ ញុាំរពះររណុាេ ញុាំបាទ សមូអភយ័ខទសទរុជាមុន នវូរាលរ់ាំហុសឆគង និងរងវះខាត្
ទ ាំងឡាយ ខដលខរើត្មានខឡើង ខោយររយខពចន ៍ ឬោរបរស្រស្ដយខនះ ពុាំបានចារច់លូឲ្យ
ខរៅខៅរបុងមរត្រគាំនិត្ដនូតា េ ញុាំបាទសងឃមឹទរុជាមុនថា នឹងមានអបររាជញឬបណឍិ ត្ ជាពជូ
ជយ័ ខោរនឹងជយួបាំខពញនវូរងវះខាត្ទ ាំងខនាះជាពុាំខាន។   

ចងុបញ្ច បេ់ ញុាំរពះររណុាេ ញុាំបាទ សមូររខគនបុណយ ជនូបុណយ ឧទ ធសិបុណយ របុងោរេតិ្េាំ
ស្រស្ដវរជាវនឹងបរស្រស្ដយ មរត្រោរគាំនិត្ដនូតាខនះ ជនូចាំខរះខោរអបរមានគណុ មាតា
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មរត្េេនូនាគ    ខេត្ថរពះសីហនុថ្ងងសរុរ្៦ខរើត្  ខេខជសន្  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ចច សរ័ ព .ស២៥៥៧  រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី៤ ខេមិងនុា  ឆ្ប ាំ២០១៣ 

 

បិតា រគូឧបជាយាចារយ ញាត្ធិម ៌ និងសពវសត្វរបុងទសិទ ាំង១០ រគបោ់លទ ាំងបី សមូឲ្យជបួ
ររទះខត្នឹងពរទ ាំងឡាយរាាំររោរ គអឺាយ ុវណតៈ សេុៈ ពលៈ និងបដភិាណៈ និងជបួររសពវ
ខត្សមផត្ថទិ ាំងឡាយបី គសឺមផត្ថមិនសុស ខទវតា និងរពះនិរវ ន   រុាំបីោល យខៅជាររោរដថ៏្ទ
ខឡើយ។ 
 
 
 

 
 ោរេតិ្េាំស្រស្ដវរជាវខនះ សមូររាសិទ នទិ ាំងស្រសុង 
ពីេ ញុាំររណុាេ ញុាំបាទឧបាសរ គ ៀត ចានផ់ុន 

អត្តី្សិសសស្ដោវចិរិត្សិលផៈ គ ៀត ចាន់ថនុ 

ខេត្ថរពះសីហនថុ្ងងរពហសផត្ិ៍៦ខរើត្  ខេអសសុជ  ឆ្ប ាំមាញ់ បញ្ច សរ័ ព .ស២៥៥៧  
រត្ូវនឹងថ្ងងទ១ី០ ខេត្ោុ  ឆ្ប ាំ២០១៣ 
 


