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សច្ចតបាបីវតថុ 

 អតតីត ករិ បានឮមកថា កនុងអតតីកាល មានសេតេមណី (ដូនជសីេលៀកេ) ស ម្ ោះ 
េច្ចតបាប ី (ច្ាប់ខ្លោះថា បញ្ចតបាវ)ី អាស្េ័យនឹងនគរពារាណេី នាងបានឲ្យសគកសាង
បណណសាលាកនុងព្ស្ៃេមសាន កាលសៅកនុងទីសនាោះ នាងញុ ៉ាំងនូវភតតទ ៉ាំងឡាយ ៤ ឲ្យកនលងផុត
សៅសទើបបរសិោគ (រ ៉ាំលង ៤ ព្ងៃបរសិោគ ១ ដង) (កតិតគុិណ) ក៏បានស្បាកដស ើងទូទ ៉ាំងស្ៃោះនគរ 
ដូច្ជាស្ៃោះច្ន្ទនរ និងស្ៃោះអាទិតយ ។  

 អនកនគរពារាណេីេូមបកីណ្ដា េ់ េូមបោីល ត់តតងតតសពាលថា នមោ     

សច្ចតបាបយិា េូមនមសាា រនាងេច្ចតបាប ី ។ ល៉ាំដាប់សនាោះ កនុងព្ងៃមួយ ជាសវលាសលង
មសោស្េៃ កនុងព្ងៃដ៉ាំបូង ៃួកជាងមាេទ ៉ាំងឡាយនា៉ាំគ្នន ជាស្កុមស្វើនូវមណឌ បកនុងសាា នទីមួយ 
ស ើយនា ៉ាំមកនូវស្ត ីសាច់្ េុរា សស្គឿងស្កអូប និងកស្មងផ្កា ជាសដើម សទើបស្បារៃធនឹងផកឹនូវេុរា ។ 

 ល៉ាំដាប់សនាោះ ជាងមាេមាន ក់ កាលសោលនូវតៃងេុរាក៏សពាលថា នមោ     

សច្ចតបាបយិា េូមនមសាា រនាងេច្ចតបាប ី ។ កនុងទីសនាោះមានបុរេឆ្លល តមាន ក់និយាយថា 
អមោភ ោ អនធពាល, ច្លច្តិ្ត ោយ ឥតថយិា នមោ កមោស,ិ អមោ ពាមោ ព្នសលាក     អនធ
ពាល សលាកស្វើនូវការនមសាា រនូវន្ទេតីតដលជាអនកមានច្តិតកសស្មើក ឱ ន៎បុគគលពាល ។ ជាង
មាេសនាោះស្លើយថា មាន លេមាល ញ់ សលាកកុ៉ាំនិយាយយា៉ា ងសនោះស ើយ កុ៉ាំស្វើកមមតដលនា ៉ាំសៅកាន់
នរក ។ បុរេតដលឆ្លល តសនាោះសពាលថា អនកមនិមានបញ្ញា សទ សលាកចូ្រសៅសេៃៀមចុ្ោះ អនកចូ្រស្វើ
ការោន ល់គ្នន សដាយស្ទៃយមួយពាន់ តអ៉ាំៃីសនោះសៅ ៧ ព្ងៃ សយើងនឹងសៅនា ៉ាំនាងេច្ចតបាបមីក ឲ្យ
តតងខ្លួនយា៉ា ងសាា តស ើយ ឲ្យមកអងគុយកនុងទីសនោះ ឲ្យកាន់យកនូវតៃងេុរា ស ើយសយើងនឹង
ផកឹេុរា ស ម្ ោះថា មាតុស្គ្នមជាអនកមានេីលជានិច្ចសនាោះ មនិមានស ើយ ។ ជាងមាេសនាោះ
តបថា សលាកមនិអាច្នឹងស្វើបានស ើយ ដូសច្នោះស ើយ សទើបស្វើការោន ល់នឹងបុរេសនាោះ ។  
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 បុរេអនកឆ្លល តសនាោះស្បាប់នូវការោន ល់គ្នន សនាោះដល់ជាងមាេដព្ទ កនុងព្ងៃបនារ ប់ បុរេ
សនាោះក៏ចូ្លសៅកនុងព្ស្ៃេមសាន កាលនមសាា រនូវស្ៃោះអាទិតយកនុងទីមនិឆ្លៃ យអ៉ាំៃីល៉ាំសៅរបេ់
នាងេច្ចតបាបសីនាោះ ស ើយក៏សៅទីសនាោះ ។ កាលេច្ចតបាបសី្ាច់្សៅសដើមបភីកិាា កនុងស្ៃោះនគរ 
សៃលស្ត ប់មកបានស ើញបុរេសនាោះ ក៏គតិថា មហទិ្ធមិោ ត្បមោ ភវសិសត,ិ អហ ំ

ត្វ សុោនបមសស វោម,ិ អយ ំមមឈេ សុោនសស វសត,ិ ភវតិព្ពមសសព្ភនតមេ   ស

នតធមមេន, វនទសិាម ិ ន ំាបេសនោះជាអនកមានឫទធិសស្ច្ើន សយើងរេ់សៅកនុងច្៉ាំតណកខាងព្ន
ព្ស្ៃេមសានអេ់កាលស្តមឹប៉ាុសណណោះ ាបេសនោះ (ោ៊ា ន) សៅកនុងទីកណ្ដា លព្នព្ស្ៃេមសាន 
ស្បាកដជាមាន្ម៌ជាសស្គឿងេៃប់រមាៃ ប់សៅខាងកនុង សយើងនឹងចូ្លសៅស្វើសេច្កាសីគ្នរៃាបេ
សនាោះ ដូសច្នោះស ើយ នាងក៏ចូ្លសៅថាវ យបងគ៉ាំ ។ ាបេបលម មនិបានស្កស ងសមើល មនិបានសៅ
រក (មនិបាននិយាយជាមួយ) ។ កនុងព្ងៃទីៃីរ ក៏ស្វើយា៉ា ងសនាោះសទៀត ។ តតដល់ព្ងៃទីប ីកាលនាង
េច្ចតបាបថីាវ យបងគ៉ាំ ាបេបលមស្វើជាអនកមានមុខ្តបរចុ្ោះសស្កាមសពាលថា សអើ នាងចូ្រសៅចុ្ោះ ។ 
កនុងព្ងៃទីបួន ាបេស្វើនូវបដេិណ្ដា រៈថា កច្ច ិ ភោិខ ោយ ន កលិមស ិនាងមនិល៉ាំបាក
សដាយភកិាា ោរសទឬ ?  

 នាងេច្ចតបាបសីនាោះមានច្តិតសស្តកអរសដាយគតិថា ការបដេិណ្ដា រៈគសឺយើងបាន
ស ើយ សទើបសច្ៀេសច្ញសៅ ។ កនុងព្ងៃទីស្បា ៉ាំ នាងបានទទួលពាកយបដេិណ្ដា រៈសស្ច្ើនជាងសនាោះ 
ស ើយបានអងគុយកនុងទីទបមួយ សទើបសច្ញសៅ ។ កនុងព្ងៃទីស្បា ៉ាំមួយ នាងបានចូ្លមក
ថាវ យបងគ៉ាំាបេសនាោះ ាបេបលមក៏សពាលនឹងនាងតដលបានអងគុយរួច្ស ើយថា មាន លបាូនស្េី  
ព្ងៃសនោះ េ៉ាំស ងព្នការសស្ច្ៀងនិងការស្បគ៉ាំដ៏្៉ាំ មានកនុងស្កុងពារាណេីឬ ?  នាងេច្ចតបាបី
ស្លើយថា បៃិស្តអនកដ៏ច្សស្មើន សលាកមនិដងឹសទឬ សគសលងមសោស្េៃកនុងនគរ សនាោះជា
េ៉ាំស ងតដលសគសលងសៅកនុងទីសនាោះ ។ ាបេបលមតកលងស្វើជាមនិដងឹសដាយសពាលថា េ៉ាំស ង
សនាោះសៅកនុងទីសនាោះ ន៎ ស ើយេួរនាងថា មាន លបាូនស្េី នាងញុ ៉ាំងភតតឲ្យកនលងសៅប៉ាុនាម នព្ងៃ 
(នាងស្បស្ៃឹតតសដាយការសវៀរអាោរប៉ាុនាម នព្ងៃ) ? នាងស្លើយថា បៃិស្តអនកដ៏ច្សស្មើន បួនព្ងៃ 



4 

ស ើយេួរសៅាបេវញិថា ចុ្ោះសលាកមាច េ់ ញុ ៉ាំងភតតឲ្យកនលងសៅប៉ាុនាម នព្ងៃតដរ ?  ាបេបលម
សពាលថា ស្បា ៉ាំៃីរ បាូនស្េី ។ ឥទំ្ មោ មុោ អភាសិ ាបេបលមសនាោះបានសពាលនូវពាកយ
កុ កសនោះ ។ ាមៃិត ាបេសនាោះបរសិោគកនុងសៃលយប់រាល់ៗព្ងៃ ។   

 ាបេេួរតសៅថា មាន លបាូនស្េី នាងបួេប៉ាុនាម នឆ្លន ៉ាំស ើយ ? នាងេច្ចតបាបសី្លើយថា 
អេ់ ១២ ឆ្លន ៉ាំ ស ើយនាងេួរវញិថា ចុ្ោះសលាកមាច េ់បួេបានប៉ាុនាម នឆ្លន ៉ាំតដរ ? ាបេសពាលថា 
ឆ្លន ៉ាំសនោះជាឆ្លន ៉ាំទីស្បា ៉ាំមួយរបេ់សយើង (សយើងបួេបាន ៦ ឆ្លន ៉ាំ) ។ ល៉ាំដាប់សនាោះ ាបេក៏េួរតសៅថា 
មាន លបាូនស្េី សតើនាងបានេសស្មច្នូវេនត្ ម៌តដរឬសៅ ?  នាងស្លើយថា បៃិស្តអនកដ៏ច្សស្មើន 
សៅសទ ស ើយសលាកមាច េ់វញិ េនត្ ម៌មានដល់សលាកសៅ ? ាបេសពាលថា េតត្ ម៌មនិ
មានដល់សយើងសទ ។ ាបេសនាោះសទើបសពាលសទៀតថា មាន លបាូនស្េី ៃួកសយើងមនិបាននូវកាម
េុខ្ និងមនិបាននូវសនកាមមេុខ្ នរកសដា  (សមើលសៅមនិតមន) េស្មាប់តតសយើងៃីរសទ ៃួកសយើង
នឹងស្វើនូវករិយិារបេ់មោជនវញិ ខ្្ុ ៉ាំនឹងេឹកជាស្គ េា ស ើយស្ទៃយកនុងេមាន ក់ព្នមាា
របេ់ខ្្ុ ៉ាំមាន ខ្្ុ ៉ាំមនិអាច្នឹងសៅទទួលរងទុកាសវទនាតសៅសទៀតស ើយ ។  

 នាងេច្ចតបាបបីានសាា ប់ដូច្សនាោះស ើយ ក៏សកើតច្តិតស្បតៃិ័ទធកនុងាបេសនាោះ សស្ពាោះ
ោៃជាអនកមានច្តិតកសស្មើករបេ់ខ្លួន ក៏បានសពាលថា បៃិស្តសលាកមាច េ់ ខ្្ុ ៉ាំក៏ជាអនកអផសុកច្ង់
េឹកតដរ ស្បេិនសបើសលាកមាច េ់មនិសោលខ្្ុ ៉ាំសទ ខ្្ុ ៉ាំនឹងេឹកជាស្គ េា ។ ល៉ាំដាប់សនាោះ ាបេ
សនាោះបានសពាលនឹងនាងថា មកចុ្ោះអូន បងមនិសបាោះបង់អូនសទ អូននឹងជាភរយិារបេ់បង 
ដូសច្នោះស ើយ បុរេសនាោះក៏បាននា ៉ាំនាងេច្ចតបាបចូី្លសៅកាន់នគរ ស ើយក៏រួមេមគគេង្វវ េ 
រេ់សៅជាមួយគ្នន  ស ើយនា ៉ាំនាងសៅកាន់កតនលងផកឹេុរា បានឲ្យនាងេច្ចតបាបសីនាោះកាន់នូវ
តៃងេុរា (ឲ្យោក់ស្សា) ស ើយក៏ផកឹនូវេុរា ។ 

 ច្៉ាំតណកជាងមាេក៏ោញ់អេ់ស្ទៃយមួយពាន់ ។ នាងេច្ចតបាបសីនាោះបានអាស្េ័យនូវ
បុរេសនាោះ ក៏ជាអនកច្សស្មើនសដាយបុស្តនិង្ាីទ ៉ាំងឡាយ ។  
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    តទា កុណាមោ សុោធុតតមោ អមោស ិកនុងកាលសនាោះ កុណ្ដលេកុណៈ គឺ
ជាអនកសលងេុរាសនាោះ ។ កាលស្បកាេនូវសរឿងតដលខ្លួនស ើញមក សទើបសពាលថា  

(នែបណុ្ណមខុៈសម្លាញ ់ នាងសមណ្ឈី្មោះសច្ចតបាប ី កាលឈៅកណ្តាលព្រៃសមសាែ 
រលំងឈោលែវូបាយ ៤ ដង បាែឈ្វើែវូអឈំៃើដល៏ាមកជាមយួែងឹអនកឈលងសរុា ខ្ញបំាែឈ ើញ
ឈ ើយ) ។ 

(ជាតកដាកថា េុតតនតបដិក ខុ្ទរកនិកាយ ជាតក អេីតនិិបាត កុណ្ដលជាតក បដិកសលខ្ 
៦១ ទ៉ាំៃ័រ ១៦៣-១៦៤) 

សដាយសខ្មរ អភិ្ មាម វារ  


