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បវត្ដិពង វ រអុញ៉សុត្ដន្ដ្របីជអិនទ 

អុកញ៉សតុ្តន្ត្របជី អិនទកំេណើ តេកើតេន្រសុកទេន្លធំ គភឺូមរកេកងេខត្តមុខកំពលូ ម េឈម ះយយមុំ បិ េឈម ះ 

បពច ងែក អុកញ៉េកើតៃថងចនទ ែខ ធ ឆន ំវក ពុទធសក ជកន្លងេទបន ២៤០៣វស គឺៃថងទ២ី២ សេូយត ឆន ំ១៨៥៩, 

កល យ ុ១០ឆន ំេនវត្តសកិ អក រែខមរ យ១ុ៥ឆន ំេចញេរៀនែ្រប្រពះបរយិត្តិ បួសជ មេនរ រចួេទេរៀននងឹ 

េ ក្រពះ ចរយេពជ ្រសុក្រពះ្រតពំង, យ១ុ៨ឆន ំេទេរៀននងឹេ ក្រគូ្រពះពុទធេឃ ចរយ្របក់ វត្តអុ ្ណ េ ម 

្រកុងភនំេពញ, យ១ុ៩ ឆន ំ េទេរៀននងឹេ ក្រគូ្រពះ ចរយសខុ វត្តែកវ ្រសុកបត់ដបងំ , យ២ុ០ ឆន ំបនបួសជភិកខុ  

េនវត្តែកវ ១វស េទើប ្រពះអបុជឈយចរយេទេរៀន េន្រសុកបងកក្រកងុសយម េរៀនបន៧វស កវ៏លមក្រសុកិ  

ែខមរវញ កនងអំ ចេ ក្រពះយ៉កថថនិ ុ (ញញ៉ុ ) េនវត្តក ្ត ល ្រសុកបត់ដបង រមួបនំ ១០វស  សកិខ បទសកឹ 

មកមនបុ្រតភរយិេនភូមិជ្វ ធំ េ ក កថថន(ឈុ)ំ ចិញច មឹជទ ីហ្លួងវចិ្រតេ របន ែតងបនែ្របបលជីសំ យិ  

មនេឈម ះ៤៤ េឈម ះជេសៀវេភខ្លះ ចរស្លកឹរតិខ្លះ, លះុ យបុន៥៥ឆម ំ ជករ្រកុងភនំេពញ េ យយកមក ំងទ ី

ជ អុកញ៉សតុ្តន្ត្របីជ េ្របសេ យជួយែតងសព្វវចនធបិបយែខមរ េនទី បល ីកនងរ ង យ ុុ ៥៥ឆន ំ ដល់  

យ៦ុ៥ឆន ំ បន ជករវលមកេន្រសុកបតដ់បងេដមវញ លះុេនៃថង ិ ិំ ើ ១០េកើត ែខអស ជ ឆន ំជូត ឆសក័ មនេ គុ  

ក្អក ប ្ត កនូេច លគ់ន  នំគន ្របតបិត្តិ្របកបថន ំ រក្រគូរក ពុំេចះធូរេឡើយ លះុដលៃ់ថង ទតិយ ១២េកើត ែខកត្ដិក 

ឆន ំជូត ឆសក័ កទ៏ទួលអនិចចកមមេនេវ េម៉ង៨្រពឹក គៃឺថង ៨ណូវម ឆន ំ ៉ ១៩២៤។ 
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្រប ន អំពីគតិេ ក 

តំ គតិេ កេនះ គឺខញំបទទីអកុញស៉តុ្តន្ត្របីជអនិទ អនកែតងេឡើង េដមបកីុលបុ្រត អនកេរៀនគតបិុ ណជែបបយ៉ងុ ើ  

្រគន់ ងេសចក្តីេ្រប បនំយក្របរពធ គតេិ កថម ែដលេកើតមនេឡើង េទើប ំងជពកយបុចឆ នងិពកយវសជជនកនងតំី ិ ុ  

េនះជទ ីស ្ត ប់េ យងយ។ េដមេឡើយ កូនសសិ សរួ្រគូថសមូទនេម ្ត េ្របសពកយែដលថ គតិេ កេនះើ  

េតើែ្របដចូេម្តច?។ ្រគូ្របប់ថគតិេ កេនះែ្របថ ដេណើ រ្រប្រពឹត្តេទរបសជ់នកនងេ កិយេនះែអង។ ំ ុ  

ស. េ ក សពទេនះ េតើអធិបបយជពកយសំ យថដូចេម្តច? 

គ. េ ! េ ក ជសភវៈែដលេកើតេឡើងេ យអំ ចបដសនធៃិនខនធិ  គឺថសភវៈមិនេទៀងេ យមិនជប់េនមិន្រប 

កដជអទស នភព, មួយេទៀតែ្របថ សត្វែផនដៃផទេមឃ កសទូេទទំងអស់ី ,េ កេនះែ្របថ ធមម សត្វ រ ឺរប 

សែ់ដល្រប្រពឹត្តេទកនងេ កុ , ែអគតិសពទេនះែ្របបនេ្រចើនយ៉ងគឺថដេណើ រេទេ្រគ ងដលេ់្រគ ងដេណើ របទេសចំ ំ  

ក្តី កំ ំង អំ ច ផ្លវទីពងឹ ក្តីអត់ូ ធន់ ចិត្តកំេណើ តពកយែអ េហតុែអ  ែដលេកើតេឡើងមនេឡើងកនងេ កេនះុ  

េ ថគតិេ កទំងអស។់ 

ស. សរួថ េ កេនះមនែត១ រ ឺមេន្រចនីយ៉ងតេទេទៀត? 

គ. េឆ្លើយថ េ កេនះ េបើេយគយកគតិធម៌មកសែំដងេចញេទេទៀតេនះមនេ្រចើនយ៉ងតេទគឺ រមមណ៍ទំងពួង 

មនរបូែដលេឃើញនឹងែភនកជេដមេនះេ ថ កមេ ក របូែដលេឃើញេើ យចិត្តជេដមេនះេ ថ របូេ កើ  

េ យេ ចេទ យ៉ងសព្វ រេពើទំងពងួ ប ្ត ែដលមនចតិ្ត្រគប់្រគង្រពមេនកនងសភវបបញញ ត្តិ។ុ  

ស. សរួថេ កេយើងេនះ េ ថ មនុស េ កែអខង ថ នេទវ េនះេ ថ េទវេ ក េហើយចុះដចូជមនុស  

េ កេយើងេនះ ែបងេចញជ ថ នមន ប៉ុនម នជន់ ថ នេទវេ កេនះេតើមនប៉ុនម នជន?់ 

គ. េឆ្លើយថ សត្វកនងមនុស េ កេយើងេនះែបងេចញជពីរជន់ គឺសត្វតរិចឆ នជន់ុ ១ មនសុ ជន់១ រមួេនកនងេ កុ  
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ជមួយគន ។ សត្វកនងបរេ កែបងជុ ៤ ថ ន គនឺរកែ្របត អសរុកយ ថ ន១ េទវ កនងឆកមវចរសគួ៌ ថ នុ ១ របូ្រព 

ហម ថ ន១ អរបូ្រពហម ថ ន១ េនកនងេ កខងមខុទំងអស ់សត្វុ កនងមនុស េ ក ជពួកមនកយេ្រគត្រគត សត្វុ  

កនងេទវេ កជពួក មនកយទពិ្វខ្លះ ែដលពុំមនកយជពួកេ យ រមមណ៍ គឺជទិព្វខ្លះ ែដល្របសចករបូខ្លះ។ុ  

ស. សរួថ សត្វេ កទំងពងួ ែដលនឹងេកើតេឡើងេនះ េតើ ្រសយ័ធមមជតិអ្វី េ យេកើត ែដលេកើតេនះដចូគន រខឺុ 

សគន ? 

គ. េឆ្លើយថ សត្វេ កទំងពួងែដលនឹងេកើតេនះ ្រសយ័េ យបុញញ ភិសងខ រខ្លះ ែតចំែណកខងមនុស េ កេនះ 

្របកបេ យ រមមណ៍ ែដលជអតុុនិយមនិងពីជនិយម នងិកមម ៣្របករផងគន ។  

 អុតុនិយមេនះ បនខងែអរបសធ់តុ គឺជជតិដថម្រកួសរ នេផ ងៗ ី ី  

 ពីជនិយមេនះ បនខងរកុខជត ិតិណជតិេ ម វល្លេិផ ងៗ។  

 កមមនិយមេនះ បនខងែអប ទរបូ ែដល្រជួត្រជបេទកនងកយសត្វជេដម ្រពមទំងេវទន សញញុ ើ  

សងខ រ វញញ ណ ែដល្រប្រពឹត្តេទកនងទ្វ រទំងិ ុ ៦ រមួ រមមណ៍៣្របករេនះ ផ ំចូលគន ជ ងកយេទើប 

បនជសត្វទំងពួងកនងមនុស េ ក។ ុ  

ែអចំែណកខងេទវេ កេនះ មនែត រមមណ៍ែដលជផលៃនកមមមយ៉ង គឺអបុបតិកៈកំេណើ ត ១េទៀតែអែផនដែដី  

លជទី ្រសយ័េនរបសស់ត្វនងិ ងកយរបសស់ត្វ និង រេពើទំងពួងកេ៏កើតអពំីកមមនិយមទំងអស។់ មនុស េ ក 

ជេហតុ េទវេ កជផល សំ ប់ក្តរីសេ់នរបសេ់ កទិព្វ។ េទវេ កជេហតុ មនុស េ កជផល សំ ប់ក្តរីស ់

េនរបសេ់ កមនុស ។  

ស. សរួថ សត្វេ ក ែដលេកើតមកជមនុស េយើង េហតុអ្វកីខ៏សុគន ។ 

គ. េឆ្លើយថ ករែដលែប្លកគន េនះេ្រពះសងខ រ ក់ែតងេ យអំ ចបុណយ នងិបប ែដលសត្វក ងមកអំពបីុព្វជ 
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តិ សត្វទំង យប ្ត ែដលមនចិត្ត្រគប្់រគង េនជេដមេនះ កជ៏ធមន៌ិងេ កផ ំគន ដចូយ៉ងធតុទង់ ្វ  ែដលជើ  

របសេ់កើតអពំីធតុមស និងទង់ែដងផ ំគន ដូេចន ះសត្វទំង យេផ ងគន  កេ៏្រពះធម៌ នងិេ កែដលផ ំគន េនះ មន 

ចំែណកតិចេ្រចើនេផ ងគន េ្រពះធតុទង់ែដងែដលផ ំគន  និងធតុមសេនះតិចេ្រចើនជងគន យ៉ងេនះ ែអងចលូចិត្ត 

រេឺទ? េបើពុំចូលចិត្តេយើង នឹងែញកចិត្តេចញ ជេ ក ជធម ៌េ យយលក់នងកលអិលវូេនះ។ុ  

ស. ករុ  ពុទំន់ចូលចិត្តសព្វ្រគប់េទ និមន្តេ ក្រគូមច សែ់ញកេ យទន ្ត ប់បន? 

គ. េអើែអងចំ ្ត ប់ ន៎  ពណ៌េលឿងៗែដលឆ្លះេទកនង ចទ់ង់ ្វ េនះ ជជតិមស ពណ៌្រកហមមួយៗកនង ច់ទង់ុ ុ ុ  

្វ េនះ ជជតិទងែ់ដង មនអុបមយ៉ង ចិត្តរបសស់ត្វែដលមនេសចក្តីេចះដងេនះជជតិធម៌ែអកយរ ឺ រមមឹ  

ណ៍របសស់ត្វែដល្របសចកក្តីេចះដងេនះជជតិេ ក េសចក្តីេនះមនអបុេមយយដូេចនះែអង ចតិ្តេនះជជតិធម៌ឹ  

េទើបពុំ ្ល ប់ែតកយរ ឺ រមមណ៍ជតិេ ក េទើប្រតូវ ្ល ប់ ជធមម មសបរសិទុធកនង ចទ់ង់ ្វ េនះពុំែមនទង់ ្វុ  

គឺជមសចំែណក១េផ ង ដូចគន យ៉ងេនះែអង េហតុេនះេទើបសត្វេ កេកើតេឡើងខុសគន  េ យអំ ចផ ំធតុ គ ឺ

បុញញ ភិសងខ រែដលជបុណយនិងអបុញញ ភិសងខ រែដលជបប។ 

ស. ករុ េ ក្រគអូធបិបយមកេនះ កច៏ូលជគតិធម៌េ្រចើនៗ ខញំ្រពះករុ ្ត ប់បនេហើយ ែតខញកំរុ ្រតូវករចង់ុ ុ  

ដង ចង់េចះែតកនងគតិេ កចំែណកឹ ុ ១ សមូទនអតេ់ទស មនសុ េយើងសព្វៃថងេនះ ពុដំូចគន េនះេ្រពះ ងមកខុស 

គន  េហើយ មគតិធម៌ ែតខងគតិេ ក េ កេយគជដូចេម្តចវញដូចមនុស េខ្ល លងង់េនះេតើេកើតេឡើងេ យេហិ  

តុអ្វីមនុស អតិមតិ្តសំ ញេ់នះ េតើេកើតេឡើងេ យេហតុអ្វី មនុស អិតក្តីសខុេនះ េតើេកើតេឡើងេ យេហតុអ្វី សមូ 

េ ក្រគូមច សអ់ធិបបយេ យទន មគតេិ កពិតៗ?។ 

គ. េឆ្លើយថ េ !េរឿងេនះ េបើនងឹនិយយេ យគតិេ កកេ៏ឃើញថមនុស លងង់េខ្ល េនះ មនិពីេ្រពះេហតអុ្វី េ្រពះ 

ែតេសចក្តីខជិលប៉េុ ្ណ ះែអង ដចូបទកនងគមពីរេ កនិតិថ៖ ុ  

អលសស  កុេ សបិបំ អសបិបស  កុេ ធនំ អធនស  
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កុេ មិត្តំ អមតិ្តស  កុេ  បុញញ ំអបុញញស  កុេ  សកកំ។ 

ែ្របថ សលិប ្រស្តចំេណះវជជ មនមកអពំីទី  ដូចេម្តចបិ នដលអ់នកខជិលេសចក្តីខជិលេនះមនេនេហើយវជជ ទំងិ  

ពួងកព៏ុំ ចមនដលម់នុស េឡើយេបើចំេណះ វជជ មិនមនេហើយ ្រទពយសមបត្តនិឹងេកើតមនមកអំពីទី ដចូេម្តចបនិ  

កលេបើ ្រទពយសមបត្តិមនិមនេហើយ េធ្វើេម្តចេឡើយនឹងមនមិ្រតសំ ញេ់គ ប់ ន គឺថពុំមនបុគគលែអ ១ នឹង 

ចូលមកជមតិ្តជភ័ក្តិជពួកេឡើយកលេបើមិនមនមិត្តភង េហើយេសចក្តីសខុសបបយែអ កម៏ន នងឹមនែតេសច 

ក្តីទុកខលបំកជ្រប្រកតី កលេបើមនែតក្តីលបំកទុកខេហើយចតិ្តគតិក ងមគគផលកុសលសលីទននឹងេគែអ មន 

កលេបើពុំមនកសុលបុណយទនេហើយេធ្វើេម្តចេឡើយ នឹងបនសមបត្តិសគួន៌ិព្វ ននឹងេគ េហតុដេចនះបនជថ េសចក្ត ី

ខជិលេនះ ជនវីរណធម៌ មមិនេ យបន្របេយជន៍កនងេ កេនះ និងេ កខងមខុ ែអងចូលចិត្តចុះ។ុ  

 ស. ករុ  ខញ្ំរពះករុ ចូលចិត្តេហើយប៉ុែន្តែដល្រពះករុ មច សថ់ ចំេណះវជជ េនះ គឺសលិបវជជ អ្វីែដលជវេសសុ ិ ិ ិ  

េលើសវជជ ទំងពួងកនងេ កេនះិ ុ ? 

គ.េអើេរឿងសព្វវជជ េនះ គីវជជ អក រេនះែអិ ិ ង ជវជជ វេសសេលើសវជជ ទំងអស ់កនងេ ក ែតង្របជចុុះកនងវជជ អក រិ ិ ិ ិុ ុំ  

ចំែណក១ទំងអស ់េ្រពះវជជ អក រេនះ ជវជជ  ដបូងជងវជជ ទំងពួង េ្រប បដូចែកវសំ ប់ឆ្លះេមើលវតថទំងពងួ េបើវិ ិ ិ ិំ ុ ុ  

ជជ អក រេនះេកើតវបត្តិវប ្ល សេទកល េហើយ វជជ ទំងពួងកព៏ុំ ច ំងេនបន េ្រពះិ ិ ិ ពុំមនទីចំ ំេទបនេហ 

តុេនះេទើបថ វជជ អក រេនះវេសសេលើសជងវជជ ទំងពួង។ មយួេទៀត អនកពុំេចះអក រេនះ េ្រប បដូចជបគុគលមនិ ិ ិ  

ចកខងងឹត នឹងេមើលនូវរបូរមមណ៍ទំងពួងមិនេឃើញ អនកែដលេចះអក រេនះ េ្រប បដចូបគុគលមនចកខបរបិូណ៌ នងឹចង់ុ ុ  

េមើលអ្វី ក៏ ចេមើលបនទួេទ។  

ស. ករុ  ែដលេ ក្រគូមច សអ់ធិបបយថ អនកពុេំចះអក រេ្រប បដូចមនុស ខ្វ ក់ អនកែដលេចះអក រថ ដចូជបុ 

គគលបរបិូណ៌េ យចកខបប ទ បទពរីយ៉ងេនះ ខញំ្រពះករុ ្ត ប់បន ែតពុសំវូយលេ់សចក្តីសព្វ្រគប់ សមូនមិន្តេុ ុ  

ក្រគូមច សអ់ធិបបយេ យពិ ្ត រេទៀត?។ 
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គ. េ ែអងេនសង ័យអ្វីេទៀត េបើដូេចនះេយើងនងឹសរួែអងវញថ មនហបឹរ ឺកេញជ ើិ ១ ែដលេគ ក់េ្រគ ងមសេ្រគ ង 

្របក់ េ្រគ ង ព ន់ យចូលគន  េហើយមនុស  ខ្វ ក់េនះ ចយល់ គ លរ់បសទំ់ងអសេ់នះបនរេឺទ? ចដងថ វតថឹ ុ  

េនះជមស វតថេនះជ្របក់ ជ ព ន់រេឺទុ ?។ 

ស. ករុ ធមមជតិមនុស ខ្វ កេ់នះ ពុំ ចនងឹេមើលយល់ គ លប់នេឡើយ មនុស ែដលមនចកខបប ទបរបិណ៌ូេទើុ  

ប ចេមើលយល់ គ លប់ន។  

គ. េអើដូចគន  មនុស ខ្វ ក់េមើលវតថពុំយល ់ គ លជ់មសជ្របក់េនះ េ កេ្រប បដចូមនុស ពុំេចះអក រអនកពុេំចះុ  

អក រទុកេសមើនឹងមនុស ខ្វ ក់ អនកេចះអក រ ទុកេសមើនឹងមនុស បរបិូណ៌េ យចកខបប ទ។មួយេទៀតវជជ អក រេនះុ ិ ទុក 

េសមើែភនកទិព្វមតទ់ិព្វកប៏ន ដចូយ៉ងសព្វតំ ទំងពួង មនតំ ភមូិ ្រស្ត តំ ពង វ រជេដម ជរបសប់ុ ណកន្លងើ  

េទយរូេហើយ េយើងេចះអក របន នេមើល ក៏ ចដងេរឿង ៉ វបន និយយ្របប់គន គនីបន យ៉ងេនះទុកេសមើេយើងមនឹ  

ែភនកទិព្វ។ មួយេទៀតេយើងេន្រសុកេនះនងឹនយិយ រ្ឺរបប់កចិចករ រ ឺចង់ដងករអ្វីៗ អពំីែបបអនក្រសុកែអេនះក្តីេ្របើឹ  

ែតអក រេទ េគកប៏នដងចបស ់វជជ អក រេនះ ចចរកឹពកយសដំបនសព្វ្របករ តំកលទ់កុេនអសក់លជអែង្វង។ឹ ីិ  

មួយេទៀត េបើបនេចះខងអក រេ កអនក្របេទសេ្រកមនអក រេសៀម រអឺក រប ំងេសសជេដមផង ករ៏តឹែតេកើើ  

តចំេណះជភេិយយភព ចដងវធកីនង្របេទសេនះៗ បនទេួទដូចអនកមនកនូេ  ចចកេ់ េបើកហបិ េមើលឹ ិ ុ  

របសក់នងហបិេនះបនេ យងយៗ េកើតបញញ ក្ល ន េ្រពះបនដងកបនខន តែបបែផនេ្រក្រសុកមិនសង ័យ េហតុុ ឹ ួ  

េនះេទើបេយើងេពលថ សព្វវជជ ទំងពួងកនងេ កេនះ សងឹមនទីេរៀនចប់េទបន ែតវជជ អក រិ ិុ ១ េនះជវជជ េរៀនពុំិ  

េចះចប់ េ្រពះជវជជ វេសស េលើសវជជ ទំងពួងកនងេ កេនះ គួរែអងចូលចិត្តចុះ។ិ ិ ិ ុ  

ស. ករុ  ខញកំរុ ្ត ប់បនចូលចិត្តេហើយ ចុះវជជ អ្វីេទៀតែដលជវជជ បនទ ប់ រងវជជ អក រេនះេទុ ិ ិ ិ ? 

គ. វជជ េលខ ជវជជ បនទ ប់រងពីវជជ អក រេនះ េលខនិងអក រជវជជ រមួេនជមយួគន ។ិ ិ ិ ិ  

ស. សមូទន ចះុវជជ ទំងអសក់នងេ កេនះបគុគលែអ េរៀនេចះចំបនេហើយ សងឹនំមកនវូ្របេយជនដ៏លប់ុគគលិ ុ  
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េនះៗ បនទទលួេសចក្តីចំេរ ើនដូចេម្តច រមឺនវជជ ែអិ ១ ជសកឹស្រតូវដលប់ុគគលអនកេចះេនះខ្លះែដរ?  

គ. ថវជជ កនងេ កចត់ជពីរ្របករ គឺទវុជជ ្របករិ ិុ ១ សវុជជ ្របករិ ១ វជជ ែដិ លបុគគលេចះដងេហើយសែំដងេឡើងឹ  

េធ្វើេឡើង ចនឹងនំមកនូវេសចក្តទីុកខ េសចក្តីវនសផល្របេយជន៍ដលប់គុគលដៃទផង ដល់ ម ែអងផង យ៉ងេនះិ  

េ ថ ទុវជជ  ពតិែមនវជជ ែអ ែដលបគុគលសែំដងេឡើង េធើ្វេឡើងេហើយ ចនឹងនំមកនូវេសចក្តីសខុ េសចក្តចីំេរ ើនិ ិ  

ដលប់ុគគលដៃទផង ដល់ ម ផង យ៉ងេនះវជជ េនះិ េឈម ះ សវុជជ បុគគលែអ ្រទ្រទង់នវូចំែណកសវុជជ  បុគគលេនះិ ិ  

ទទួលេសចក្តីសខុេសចក្តចីំេរ ើន សសួ្តមីងគល បុគគលែអ ្រទ្រទង់នូវចំែណកទុវជជ  បុគគលេនះទទួលេសចក្តីទកុខេទសិ  

េសចក្តីវនស សវុជជ  ជគុណដលអ់នកេចះដង ទុវជជ  ជេទសដលអ់នកែដល្រទ្រទង់េនះ។ិ ិ ិឹ  

ស. សមូទនអត់េទសចុះ បគុគលខ្លះមនវជជ ចេំណះខពសេ់ហើយ ែតធ្ល ក់ខ្លនចះុចកវជជ េនះវញ ទទួលែតេសចក្តីទកុខិ ិ ិួ  

េទស គរ ននិទ  វជជ ែដលេចះដងេហើយេ្របើវញពុំបនយ៉ងេនះ គឺេហតុអកសុលអ្វីិ ិឹ ? 

គ. ថអនកេនះមនវជជ ខពងខ់ពសល់្អេហើយ ែតេធ្វើេ យវជជ េ្របើពុបំនវញេនះ េ្រពះអិតមរយទ អិតក្តីហរិ ិិ ិ ិ េ ត្តបបៈ 

គម នខម សបប ខ្ល ចបប ្រប្រពតឹ្តខ្លនេទ មគតិមនុស ពលេផ ងៗ យ៉ងបុគគលេនះែអងេទើប្រតូវទទួលក្តីទកុខេទសួ  

គរ និនទ ្រគប់្របករកនងេ កេនះ។ ុ  

ស. ចុះមនុស េយើងេធ្វើខ្លនេ យបរសិទុធេនះេតើ្រតូវ្រប្រពឹត្តយ៉ងួ ? 

គ. ថ ែអករែដលនឹងេធ្វើនូវខ្លនេ យបរសិទុធេនះ ួ េ ងចំេរ ើននូវេសចក្តីសខុដលអ់នកដៃទ េទើបខ្លនបនទទួលេសចក្តីួ  

បរសិទុធេនះ េបើេ យទុកខេគេហើយក្តី ទុកខេនះែអងនងឹមនដលខ់្លនវញមនិខន ខ្លនែអងនឹងទទលួក្តីបរសិទុធែអួ ួិ  

បន។ 

ស. មនុស េយើងែដលេ កសនមតេ ថមនសុ ល្អេនះ េតើមន ករកិរយិយ៉ង  ែដលេ ថមនសុ ្រកក ់

េនះ េតើមន ករកិរយិយ៉ង ? 

គ. ថមនុស ែដលល្អេនះ គឺមនុស ្របកបេ យក្តីសចុរតិ៣្របករ គឺកយសចុរតិ១ វចសីចុរតិ១ មេនសចុរតិ១ 
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្រប្រពតឹ្តខ្លនជបគុគល្របេ ងយ មនហរិេិ ត្តបបៈជជញជ ំង រកឺែំផងបទិបំងកយមិនេ យអកសុលធម៌ចូលញំញីួ  

ខ្លនបនយ៉ងេនះ មនុស េនះែអងេ ថ មនសុ ល្អបន។ មនុសួ ្របកបេ យក្តីទុចចរតិ ៣្របករគឺ កយទចុចរតិ១ 

វចីទចុចរតិ១ មេនទុចចរតិ១ ្រប្រពឹត្តខ្លនជបគុគល្របេ ្រក ពុំមនហរិេិ ត្តបបៈធម៌បិទបំងកយ េហើយផ យចិត្តកនងួ ុ  

ករអកុសលេផ ងៗ េវង្វងេ យគតិពលពិត មនុស យ៉ងេនះែអងេ ថ មនសុ ្រកក់កនងេ ក េយើងេនះុ  
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ធម៌ែដល្រគហសថ្រតូវ្រប្រពិត្ដ 

ស. សមូទនេម ្ត េ្របស ពកយសភុសតិ្របេ ថ េ យេវៀរក្តីរកសុកីនងករមិចឆ ជវៈ េ យរកសុី មផ្លវសមម ជវៈុ ូី ី  

ផ្លវមិចឆ ជវៈេនះដូចេម្តច ផ្លវសមម ជវៈេនះដូចេម្តចូ ូី ី ? 

គ. េ ! ផ្លវមិចឆ ជវៈេនះ គឺ្រកបកររកសុខីុសកន្លងធម៌ មនលក់ដូរេ្រគ ងស្រ ្ត ្របូ ី រជវតសត្វជេដមមនលក់ដូរី ើិ  

ថន ំបំពុលជបរេិយ ន ្រពមទំង្រប្រពឹត្តេធ្វើ ជបនទ លេ់កងទំងឆឆក់កុហកេគេ យអុបយេ យគំនិតេកងេផ ង 

ៗ កររកសុខីុសនឹងទទួលទកុខេទមនស េផ ងៗ ែអកររកសុផី្លវសមម ជវៈេនះគឺេវៀរបងផ់្លវមិចឆ ជវៈេនះែអង េ ថចិូ ូី ី  

ញច មឹជវតេ យធម៌ េឈម ះថសមម ជវៈី ីិ  ១េទៀត្រតូវ េវៀរផ្លវែដលម ក ្រត្រទង់ ម ដចូយ៉ងគយ រែដល ជករូ  

ំង េហើយេទ្រប្រពតឹ្តកន្លង្រពះ ជ ជញ  យ៉ងេនះ្របករ១ ្រតូវេវៀរផ្លវែលបងេផ ងៗ មនែលបងជលម់ន់ ជល្់រតីជូ  

េដមេនះ្របករើ ១ ្រតូវេវៀរែលបង្រស ីែលបង្រ  េវៀរេសពគបេ់ភឿន ពលនំេលងយប់ ែស្វងេមើលែលបងេផ ងៗ 

មនែលបងេ្រច ង ំជេដមយ៉ងេនះ្របករើ ១។  

ស. សមូទន ករ្រ ច់យប់េនះមនេទសយ៉ង ខ្លះ?។ 

គ. េ  ករែដលេដរេលងយបេ់នះ មនេទសើ ៥្របករគឺ៖ 

• េដរេទេហើយខតផ្លវរ ំងរក ផទះ ទីលេំនខ្លន ជនួ្របពនធកូន របឺងប្អនេកើត េហតេុ យេ គពយ រេឺ យេហតុើ ូ ួ ូ  

ែអ ១ក្តី ចែំណកខ្លនមិនដងកខ៏ូច្របេយជួ ឹ នេ៏ទជេទស១។  

• ជួនកលេដរេទេហើយ េពើប្របទះេលើសត្វមនពសិ ចឹក ខំបននូវទុកខេវទនយ៉ងេនះជេទសើ ១  

• ជួនកលេដរេទជន់េជងេចរ ែដលេគេដញេចរមក េចរ េវះបត់េទ េគេឃើញែអង េគកច៏ប់ថជើ ើ  

េចរយ៉ងេនះជេទស១។    

• ជួនេដរេទេហើយ្របទះនងឹេចរ រអឺនកែដលមនេពៀរេវ ដលអ់នកែអើ ១ េគេឃើញែអងកស៏គំលជ់េចរ 

រថឺអនកែដលមនេពៀរេនះ េគបញច់ក់សំ ប់ េទយ៉ងេនះជេទស១។  
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• អនកេដរយប់ ជទីនំេ យេគគរ និនទ ថបន គឺថេបើេគបត់របស្់រទពយអ្វីែអើ ១ េគដតចតិ្តសង ័យៃឆនថិ  

ែអង េ្រពះេឃើញថែអងេដេរលងយប់យ៉ងេនះជេទសើ ១។  

ស. សមូទន ករែដលេកើតមកជមនុស េនះ្រតូវែបងកលប៉នុម នកល? 

គ. ្រតូវែបងកល មវយទំង ័ ៣្របករ គេឺ ថ បឋមវយ្របករ័ ១ េ ថ មជឈិមវយ្របករ័ ១ េ ថបចឆិមវយ័ 

្របករ១ កនងបឋមវយេនះ្រតូវែស្វងរកេរៀន វជជ សលិប ្រស្ត និងចំេណះទំងពងួ លះុដលម់ជឈមិវយ គឺេវ ែដលុ ័ ិ ័  

ំងេនកនងកលខ្លនមនប្ុរតភរយិ េហើយ្រតវូ្របកបករផ្លវរកសុមីនផ្លវជួុ ួ ូ ូ ញ ផ្លវេធ្វើែ្រសចំករជេដម សន ្ំរទពយូ ើ  

សមបត្តិេ យេកើតមន លះុដលប់ចឆិមវយជវយខងចុង គឺខ្លនចសជ់ េហើយ្រតូវែស្វងរកផ្លវកសុល គឺបរចិច គទន័ ័ ួ ូ  

រក សលីចំេរ ើនភវន ជបចច័យរបសខ់្លនេទបរេ ក។ួ  

ស. ម បិ មនគុណូបករដលប់ុ្រត បុ្រតគរួសេ្រងគ ះេ យផ្លវប៉ុនម ន្របករូ ? 

គ. បុ្រត្រតវូសេ្រងគ ះម បិ ែដលជបុព្វករេីនះេ យបទសេ្រងគ ះ៥្របករគឺ  

• ករណំ គតិថ ម អញេនះ គមឺនម បិ េ កចិញច មឹមកយរូេហើយគួរែតចិញច មឹេ កវញ។ ិ  

• កិចចករណំ ករងរៃនម បិ មនេឡើង ្រតវូបពឈប់ករងររបសខ់្លនសនិ េទជួយេធ្វើកចិចករម បិ េនះួ  

្រ ែតបនសេំរច។  

• កុលវង ថបនំ កនូ្រតូវ្រប្រពឹត្តរក វង  តមកលវ់ង ៃន្រតកូលេ យឋតេថរេន ករេករ ្តម បិ កុំេ យិ ិ៍  

បសនូយវនសេទបន។ ិ  

• ទយជជ រហបដបជជនំ ិ កូន្រតូវបំេរ ើម បិ េ យសចុរតិ ំងចិត្តលេំ ន េគរពេកតខ្ល ច ចទទួលនូវ្រទ 

ពយមត៌ករបសម់ បិ ។  

• ទកខិ នុបបទនំ  េបើម ដលន់ូវមរណភពេហើយ កូន្រតូវទទួលតបគុណ េ យេធ្វើឈបនកិចច េធ្វើបុណយ 
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ងកុសលបញជ នផលទកខិ នុបបទនេទម បិ  ែដលេ កែចក ថ នេទបរេ កេនះ។ ូ  

ស ប្តីសេ្រងគ ះ្របពនធមនប៉ុនម ន្របករ ្របពនធសេ្រងគ ះប្តី េតើមនប៉ុនម ន្របករ? 

គ ប្តីសេ្រងគ ះ្របពនធេនះមន៥ ្របករគឺ  

• សមននយ ្របេ សព្វ រេពើ េពលពកយពិេ ះ សរេសើរេ យលកខណៈ ្រប្រពឹត្តជ្របេយជនេ៏ពលពកយ 

ជបិយវចនៈ។  

• អវមននយិ   ពុេំមើលងយេជរ យដូចទសទី កមមករេឡើយ។  

• អនតចិរយិយ ពុំ្រប្រពឹត្តែបកចតិ្តពីភរយិ មនិកន្លងចតិ្តភរយិ គមឺិនមន្រស្តដីៃទេទៀតជភរយិេឡើយ។  

• អិស រយិេ ស េគគន  ្របគលន់វូរបសទំ់ងពួង មនផទះបយជេដមេ យដលភ់រយិ។ ើ  

 លងក នុបបទេនន េ យនូវេ្រគ ង្រប ប់មនសពំត់ វជេដម េ យភរយិេ យសមគួរ មបេវណី។ ើ  

្របពនធសេ្រងះប្តីមន៥្របករគៈឺ  

• សសុវំហតិកមមន្ត  ិ ចត់ែចងករងរេ យ្របៃព និង ក់ែតងេភជន រ មិនេ យហសួេពលេវ ។  

• សងគហតិបរជន ្របពនធ្រតវូសេ្រងគ ះដលជ់នកនងផទះ នងិញតិខងប្តី ប់ នេ យដូចជញតិរបសខ់្លន។ ុ ួ  

• អនតិចរនិី មនិ្រប្រពតឹ្តកន្លងចិត្តប្តី គឺមនិមនបុរសដៃទជប្តីេឡើយ។  

• សមតពច  អនរុកខតិ  រក ្រទពយសមបត្តិែដលប្តីរកបនមកមិនេ យអន្ត យេ យករមិនគួរ។  

• ទកខ  ច េ ត ិអនល   ឈ្ល សកនងករ្រស្តរីមឺនិខជិល្រចុ អូស។  

ម បិ អនុេ្រគះបុ្រតេ យបទ៥្របករគឺៈ  

• បប និ េរន្ត ិ មកូនចកផ្លវបបគឺកុំេ យេធ្វើបបកមម។ូ    
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• កលយេណ  និេវេសន្តិ ញំងកនូេ យតមកលេ់នកនងករកុសល។ ុ ុ  

• សបិបំ សកិខ េបន្ត ិ ញំងកនូេ យសកិ េរៀនស្ូរតសលិប ្រស្តេផ ងៗ។ ុ  

• បដរេូបន ទេរន សេំយេជន្តិិ   លះុកូនធំេឡើង ្រតូវ្របកបកររកភរយិ ែដលមនរបូមនសមបត្ត ិសមគួរផ  ំ

េ យកូន គឺេរៀប ពហព៍ិពហេ៍ យកូន។  

• ទយជជ និយយេទន្តិ ំ ្របគល្់រទពយមតក៌េ យកនងសម័យដសមគួរ គឺេ យកនងនិចចសម័យុ ុ៏ ១ កនងកលសម័យុ ១។  

ស. បុគគលែដលគួរេយើង នឹងបជូេគរពកនងេ កេនះ មនប៉ុនម នយ៉ងុ ?  

គ. បុគគលែដលគួរនងឹបូជេនះ ែចកេ យអ្ុរកដិ្ឋមន៣យ៉ងគ ឺ្រពះសមម សមពទធុ ១ ្រពះបេចចកពុទធ១ ្រពះអរយិ វក១ 

ែចកេ យ មញញេទៀត គឺចំែណកខងបព្វជតេនះ យកអបុជឈយចរយជទេីគរពបូជរបសក់ូនសសិិ ១ ភិកខមនុ  

វស ចសជ់ទីេគរពបូជរបសភ់ិកខខចីុ ១ ែប៉កខងឃ សេនះ គឺបង្របុសបង្រសជីទីេគរពបជូ របសប់្អនៗូ ១ ម 

បិ ជទីេគរពបូជ របសក់ូន្របុសកូន្រស១ី ្វ មី ពុកេកមកម្ត យេកមកជទីេគរពបូជរបសភ់រយិកនូ្រប ១។  

ស. េកើតមកជមនុស កនងេ កេនះ ្រតូវេធ្វើពលកិមមប៉ុនម នយ៉ងុ ?។  

គ. េ ! ពលកិមមេនះមន ៥យ៉ង អនកែអង ្ត បច់ុះ៖  

• ញតិពល ិអធិបបយថ បុគគលជញតិ េ ហតិរបសខ់្លនពតិៗ ខ្លនគរួ ប់ នជួយទំនកុបរំងុេ យេួ ួ  

យនូវវតថេផ ងៗ មនបយទឹក្របក់មសជេដម ុ ើ  

• អតិថពល ិិ អធិបបយថ បុគគលជេភញ វេទើបដលម់កកនទ់ីលេំនខ្លន ខ្លនគរួ េធ្វើបដស ្ឋ រសរួទទួល ប់ នួ ួ ិ  

មសម័យ គឺេ យនូវបចច័យមនេភជន រជេដម។ ើ  

• បុេព្វបតពល ិអធិបបយថ ញតិមិ្រតែអ រសេ់នក្តី មរណភពេទកន់ បរេ កេហើយក្តីគរួេធ្វើករកុស 

លែអ ១ អុទិទសផលជូនេទដលញ់តិេនះ។  

• ជពល ិអធបិបយថ ជករបសម់ ក ្រតមនេឡើង គរួខ្លនទទួល ជករឆ្លង្រពះេតជ្រពះគណុរទឺទួលបង់ួ  
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ៃថ្ល ជករ។  

• េទវ ពល ិអធបិបយថ ពួកេទវ ទំង យ ប ្ត ែដលមនសកក នុភព បនជួយសេ្រងគ ះេ ះទុកខខ្លន គរួួ  

េធ្វើសកក បូជដលេ់ទវ ទំង យេនះ។  

ែអពលកិរេនះ គួរេយើងបូជដលប់ុគគល៥ជពួក ដូចេសចក្តីែដលបនអធិបបយមកេនះ។ំ  
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្រប ន េរឿង្រសីល្អទឹកែផ្អម 

ស. ្រស្ដយ៉ីង  េ ថល្អេលើស្រស្តទំីងពួងកនងេ កេនះ ទឹកយ៉ង  ជទឹកែផ្អមឆង ញេ់លើសទឹកទំុ ងពងួកនងេុ  

កេនះ ្រតីយ៉ង  ែដលមនរសជតិឆង ញ ់ពិ េលើស្រតីទំងពួងកនងេ កេនះុ ?។ 

គ. េ  ែអជតិ្រស្ដលី្អេលើសេគេនះ េបើ មនយិយេ យរបូ  គឺ្រសែីដល្របកបេ យបពច ពិធធម៌គ្ឺរស្ដែីដលមន 

សលីមរយទល្អេនះែអង េបើនិយយេ យេ វញេនះ គឺ្រស្ត្ីរបពនធេគេនះែអង េ ថល្អេលើសែលង្រស្ដកីនិ ុង 

េ ក េហតអុ្វីកប៏នជថេលើសេគេនះ  េ្រពះ្រស្ដ្ីរបពនធេគេនះមនេទសខុសទំងពីរផ្ូវ  ថេបើបុរស េទ្រប 

្រពឹត្តកន្លងបេវណីេនះេហើយ គឺកនងេ កេនះ ែតេគដងលេឺហើយ េគកច៏ប់េទប្តឹងដល់ ជនុំ ជនុំេ កុ ឹ ំ ំ  

កព៏ិនចិឆ័យលក់ រ ឺ ក់គុក េធ្វើេទសេទេផ ងៗ ែអខងផ្លវបរេ កេនះេ ត កប៏នូ បបគឺ ធ្ល កេ់ទេ យទុកខេវទន 

កនងអបយភមូទំិងុ ៤ មននរកជេដម ករែដលដងថមនេទសយ៉ងេនះេហើយ េហតុអ្វីបុរសែលងពុំបនេបើដូេចនះ្រស្តីើ ឹ  

េនះមិនល្អេលើសេគេហើយហះ បនជបុរសែលងពុំបន យ៉ងេនះែអងេ ថ ្រស្តលី្អេលើសែលងកនងេ ក។ ុ  

២ - ែអទឹកែដលែផ្អមពិ េលើសទឹកទំងពងួេនះ  គឺសុ េនះែអង ែមនពិតែអទឹកសុ បនជែផ្អមេលើសែលងេនះ 

េ្រពះទឹកសុ េនះ មនអំ ច ច ម មិនេ យបិទ មនិេ យេធ្វើខ្លនែអង េ ងេចញ្របក់េទទិញចនិ ែអេទួ  

សផកសុ  គបឺង់្របក់ឹ ១ គឺផកេទេហើយ េកើត្រសវងវេង្វងចតិ្ត េទ្រប្រពតឹ្តករជួ ្រកក់េផ ងៗឹ ឹ   មនបងកពកយជេម្ល ះ 

្របែកក្របកតួជេដមើ ១ មនេទសធ្ល ក់េទអបយភូមិទំង៤ មន នរកជេដមើ ១ អនកេលងសុ  សងឹដង្របកដថ ផកឹ ឹ  

សុ េនះជទីនំមកេនេសចក្តីទុកខេទសទំងអស ់ែតនងឹលះែលងពុំបន េបើដូេចន ះសុ េនះមិនជែផ្អមេលើសេគេហើ 

យហះ បនជមនុស េយើងលះែលងពុំរចួ។ 

៣ -ែអ្រតីែដលមនរសពិ េលើស្រតីននេនះគឺ្រតី្រពលងូេនះែអង បនជថ្រតី្រពលងូមនរសពិ េនះេ្រពះដងឹ 

ថ្រតី្រពលងូេនះ ជួនបរេិភគេទេហើយពុលកម៏ន ែតនងឹលះបង់ពុំបន  េបើដេូចន ះ្រតី្រពលងូេនះមិនឆង ញេ់លើសេគ 
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េហើយហះ បនជមនុស លះែលងពុំបន។ 

ស. ករុ ចូលចិត្តេហើយ ១េទៀតករទទួលទនសុ េនះ  េហតអុ្វីថមនបប សុ េនះទទួលទនេទជថន ំែកេ គ 

កម៏ន ជគុណេ យទទួលទនបយបនកម៏នសមូនិមន្តេ ក្រគូែក ៃខេ យចូលចិត្តបន្តចិេមើល?។ 

គ. តបថ  ករផកសុ េនះ បនជបបេ្រពះ្រពះបរម្រគ្ូរទង់ មពុំេ យេសពសុ េនះឹ   េ្រពះជរបសនំ់េ យ 

្រសវង នំេ យខូចចតិ្ត តបិតមនសុ េយើងសព្វៃថងេនះឹ   មន្រសវងេនេពញខ្លនេហើយឹ ួ   េសចក្តី្រសវងេនះ េ េភគឺឹ  

េសចក្តី ជបជ់ពំក់ រចឺំណងច់ង់បនេនះជ្រសវង្របករឹ ១  េទេ គឺេសចក្តេី្រកធខងឹេនះ្រសវង្របករឹ ១  េមេ  

 គឺេសចក្តីលងង់វេង្វងពុំ គ លខ់ុស្រតូវេនះ្រសវង្របករឹ ១ មនៈទិដ្ឋគឺ េសចក្តីរងឹត្អងឹកន់ខ្លន អតួខ្លនេនះជ្រសវង្របករិ ួ ួ ឹ  

 ១ ្រសវងទំងអសេ់នះ ែតងមនេនសំ ប់របូមកេហើយ េហើយមកែថមផកទឹឹ ឹ ក្រសវងចូលេទេទៀត្រសវងថម កនំ៏្រសឹ ឹ ី  

វងចសេ់ យមនកំ ំងក្ល នេឡើង គខឺ្លនអនកេ ភកនំ៏េ យេ ភខ្ល ំងេឡើង ខ្លនអនកេទសៈ រេឺមហៈមនៈទិដ្ឋឹ ួ ួ  ិ

កនំ៏េ យចំេរ ើន េទសៈេមហៈ មនៈទិដ្ឋខ្ល ំងក្ល េឡើង មួយេទៀតពកយជ ថកំបំង រេឺករ ្ត ខម សជរបសម់ិនគរួនឹងេចិ ិ ិ៍  

ញសែំដង្របប់េគេនះក៏ ចនំេចញបង្ហ ញេគបនទំងអស ់ មួយេទៀតនំេ យេកើតជេ ះ្របែកក ជនួក្៏រតូវ្រពះំ  

ជ ជញ បង្់រទពយធនេទេផ ង េផ ងមួយេទៀត  េទសសុ េនះនំេ យេកើតេ គឆប់ងងឹតែភនក  ឆប់ជ ្រគំ្រគ 

េ្រទម្រទឌុ េទសយ៉ងេនះែអង បនថមនកនងេ កេនះ មយួេទៀត្របក់ែដលេទទិញសុ  េនះកនងមួយឆន ំៗេបើប្ុ ុ រ 

មូលទុក គង់បនេនេ្រចើន  ្រគន់ទុករក ករពរអន្ត យកនង្រគ្រកុ   ទុកទិញបយ្រតីចំណីែអេទៀតែចកកនូ្របពនធ  

្រសយ័ជជង រែឺអងយលដ់ូចេម្តច។ 

េទសេកើតអពំីជក់ េភៀននងិកញឆ   

ស. ករុ  ខញកំរុ ចូលចតិ្តេហើយ េអើយ៉ងជក់ េភៀនជក់កពឆ េនះ េតើមនេទសយ៉ង ខ្លះទនុ ?។ 

គ. េ  េរឿងជក់ េភៀនជកក់ញឆ េនះ មនេទស្របែហលៗ នឹងសុ េនះែដរ ែអងគតិេមើលចុះ សុ េភៀនេនះ 

សងឹមនផសុេីគទិញ ច់មខុកនង្រសុកមួយៗ េធ្វើលក់បនែតមន ក់ៗ េម្ល ៉ ះេហើយ េគចង់តំេឡើងៃថ្លយ៉ង  ក៏ មែតុ  
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ចិត្តេគទំងអស ់តំៃលេនះេលើស្របមណ េឃើញចុះទុនយ៉ងេ្រចើនៗ េបើខ្លនេទ្របកបគិតេធ្វើេឡើងបនែតនយផសុីួ  

េគដងេហើយេគកច៏ប់លក់ៃពន មចបប់្រពះ ជបញញ ត្តិ ្រតូវបង់្របក់ ធ្ល ក់ដលេ់ទសជប់គុកជប់ក្តីកនងេ កេនះ។ឹ ុ  

 ១េទៀត អនកជក់ េភៀនេនះ សព្វៃថងេនះែអងយល្់រ ប់េហើយ អនក មនរបូល្អខ្លះ អនកល្អ េគគបច់ិត្ត េសច 

ក្តីចំេរ ើនមនយ៉ង ខ្លះ គួរែអងគិតេមើលចុះ ែអេរឿងកញឆ េទៀត ក្៏របែហលៗនឹង េភៀនែដរ សងឹជរបសនំ់េ  

យកយវកលវករ នំេ យឆកតចិត្ត្រប្រពឹត្ត េទកនងកិរយិទបថយទំងអស។់ិ ិ ួ ុ  

្រប ន េរឿងពលែដលគួរេ យខ្ល ច 

ស. ករុ  ខញយំលេ់ហើយទន មួយេទៀតករគរួេ យខ្ល ចកនងេ កេនះេតើេ យខ្ល ចអនក ទនុ ុ ?។ 

គ. េ  ករែដលខ្ល ចេនះ កនងចិត្តគំនតិែអងេតើខ្ល ចអ្វីសព្វុ ៃថងេនះ?។ 

ស. ខញំ្រពះករុ សព្វៃថងេនះគិតខ្ល ចេស្តចុ ១ ខ្ល ចអនកមន្រទពយសមបត្ត១ិ យ៉ង េនះ្រតូវរមឺនិ្រតូវ? 

គ. ែអងគតិខ្ល ចេស្តច  ខ្ល ចអនកមន្រទពយសមបត្តិេនះមិន្រតូវេទ ខ្ល ចអីេស្តចេនះ  េបើេយើងេទ្រប្រពតឹ្តករែអ  

េ យខុសនឹង្រពះ ជបញញ តិ្ត  ្រកិតយ្រពះ ជញ  គឺេយើងេទេធ្វើករខុស  មនេធ្វើេចរកមមជេដមេនះេទើបម ក ្រតើ  

េ ក ក់េទសទណ្ឌ កមមេយើងបន េបើេយើងរក ខ្លនេយើងួ   េ យ្រតឹម្រតវូ មចបប់េហើយ  េយើង្រប្រពឹត្តកយ្រប 

្រពឹត្តចិត្តសចុរតិ ម្រពះ ជ្របកសេហើយ េស្តចេនះេ ក នងឹ ក់េទសទណ្ឌ កមមេយើងែអ បន ែអអនកមន្រទ 

ពយសមបត្តិេនះេ ត  េបើេយើងកុំេទខចី្រទពយេគេយើងកុំេទពងឹ្រទពយេគ   េគនឹងមកេធ្វើេទសេយើងែអ បនេហតុ 

េនះេទើបថ េយើងមិន្រតូវខ្ល ច។ 

ស. ចុះេ ក្រគេូ យខ្ល ចមនសុ យ៉ង វញិ? 

គ. ្រតូវេ យខ្ល ចមនុស ពលជពូកំ ១ េទើប្រតវូេ្រពះមនុស ពល្រកនឹងេគចរតអ់ំពី េទបន ពលេនះពុំ្របកដថ 

េន្រតង់េនះ្រតង់េនះបន ជនួ កូន្របពនធែអង បងប្អនែអង ្រតឡប់ជពលវញកម៏ន ពលេនះរក ្រកេពកូ ិ  
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សក់ុំថដលព់លខងេ្រកេនះេឡើយ ែតពលខងកនងេនជមួយនឹងខ្លនកព៏ុំដងថជពលមកដលៃ់ថង  ែខ េពលុ ួ ឹ  

 ដូច្របពនធែដលរមួសខុទុកខផងគន  ជនួ កែ៏្របចិត្តគិតស្អប់ប្ត ី េទ្រស ញ្់របុសដៃទេ្របើស យ េ យប្រ 

រប្តី ដលន់វូេសចក្តី ្ល ប់េទវញកម៏ន ែអេរឿងនិទន្របពនធសំ ប់ប្តី េរឿងបុ ណមននយិយមកថ ិ  

េរឿង្របពនធចតិ្ដពល 

មនបុរសមន កម់នភរយិជទគីប់ចិត្ត េនរមួសខុទុកខនឹងគន អសក់លជយរូមក ែតបុរសេនះមនប្អន្របុសមន ក់យូ  

កមកេនរកសុជីមួយផង លះុេនយរូមកេម្របពនធេនះ េទ្របតិព័ទធ្រស ញេ់ចប្អន ៃថងមួយបនលចួ ក់េធ្វើស័ម្រគូ  

សង្វ សនឹងគន  ដលេ់្រកយេមេនះនិយយញះេចប្អនៃថ្លេ យសំ ប់ប្តី ែអេចប្អនៃថ្លេនះ េហតុែតជមនុស លះុុ ូ ូ  

កនងអំ ចេភ្លើង គខ្ល ំង កល៏ះុពកយញះញង់េនះ េកើត្រទុស្តមិត្ត ្រទុស្តបង ម េទើបកន់ វេទចំេននកំពង់ទឹកលះុុ ុ  

បងេទងតូទកឹេចប្អនេនះ កព៏ឃិតបងេនះដលន់ូវមរណភពកលក ្ត លផ្ូវេទូ   េហើយកប៏នយកគន ជប្តី្របពនធ 

មក។ េរឿង ៉ វេនះ មនេសចក្តពីិ ្ត រកនង្រពះគមពរីសងគហែអេនះ អញជ ញីេទេមើលចុះ។ ុ  

មនេរឿងកនងកលអិលវូេនះកម៏នដូចេរឿង្រស្តមីន ក់េន្រសុកចកេខត្តេ ន ត ្រស្ដេីនះជកូននយជងមស ម បិុ  

ក់ទុកេ យមន ្វ មី លះុេនយរូមក េមេនះមនស យកបត់េកើតស្អបប់្តី ម  េទើប នយិយបេញឆ តប្តេីនះ 

េ យេទេបចវល្លកិនងៃ្រព ង ត់ េហើយ េ យស យេនះ េទ មសំ ប់េចប្តីេនះេចល។ុ  

 ១េទៀតមនេមមន ក់្របពនធេមឃុ ំេនភូមិ្រសុកេ ទ ងជែ្រកង ្រស្ដេីនះែអងេទ ស យ នឹងេចអធិកមន ក់ េកើី តស្អ 

ប់ប្តី ម  េទើប េទជួលអនកេលង េ យបញេ់មឃុជំប្តី ្ល ប់េទ។ េរឿងអសទំ់ងេនះមនេសចក្តីពិ ្ត រ េនកនងពុ  

កយបណ្តឹ ងកនង វនិចឆ័យែអេនះ។ុ ិ  

េរឿងកូនពល 
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គឺកូនជអវជតបុ្រត អកតញញពុដំងគុណម បិ  ចសំ ប់ម បិ  ដូចនទិន្រពះេមគគ ្ល នេតថរកលេនកនងូ ុឹ  

អតីតជតិេនេឡើយ េ កេកើតជមណពមន ក់ លះុអំ ចេមភរយិ ញះេ យមណពេនះនំម បិ េទសំុ  

ប់េចលបងក់នងៃ្រព មណពេនះ្រតូវេទសអនន្តរយិកមម ធ្ល ក់េទេ យទុកខេវទន កនងម អវចនីរកអសក់ណំុ ុ  

ត់ លះុដលភ់ទទកបបេនះ ្រគែដល្រពះសមម សមពទធជមច សេ់យើងបន្រ សេ់ឡើង មណពេនះបនមកេកើតជ្រពះេមុ គគ 

្ល នេតថរ ជអគគ វកខងេឆ្វង។ េរឿងបតិុឃត ដូចនិទន្រពះបទអជតស្រតវូេទេសពគប់នងឹេទវទត្ត េកើតេមហ 

ចិត្តគតិចង់បន ជសមបត្តិ្រពះវរ ជបិ  ចប់្រពះបទពមិពិ រ ជ ជ្រពះវរ ជបិ ្រប រជវតដលន់ូវមរណភពេទី ិ  

។ េរឿងនិទនអសេ់នះ មនេសចក្តីពិ ្ត រកនង្រពះគមពីរមងគលុ តថទបីនី ែអេនះេហតុេនះេទើបេ ថ មនុស ពលេនះ 

គួរខ្ល ចៃ្រកេពក ស ់េ្រពះេនជតជប់ នងឹ ម ពុំដងជនងឹេកើតមកកនងៃថង  នឹងេគចរតេ់ យផុតេចញពី េទិ ឹ ុ  

បន។ 

១េទៀត ែអនុស ពលេនះ េចះអបុយកល បេញឆ តបញឆ កេ្រចើនយ៉ង ស ់ែតពុំមនបញញ ្រតះិរះិគិតេ យដងកលុ ឹ  

ករ េហើយ កន៏ឹងបងខ់្លួនបង្់រទពយេទេ យអំេពើពលេនះពុំខន ដចូនិទនឃនុ ៉តេ យមនុស ពល េធ្វើបន 

ែអនិទនេនះេ យលថឺ  
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េរឿងឃុន ៉តចញ់េបកេចពល 

មនកលៃថង១ មនមនុស មន ក ់ យកែខ មសមួយ ែខ េឡើងេទេលើផទះឃនុ ៉ត េហើយ និយយថ «ខញំបទទល័ុ  

ចយេពកេ ស ់ខញំយកែខ េនះមកបញច ំ នងឹេ ក សមូបញច ំុ ទុក្របក់ ៣០េរៀល ខញំបទជនូករេ កុ ១ែខ ៣កក់ៗ 

េរៀងេទ សមូេ កេម ្ត ជួយេ ះធុរៈខញំបទម្តងេនះេទុ »។ ឃនុ ៉តថៈ «ែខ ែអងេនះមសទងំន់ប៉ុនម នដឡងឹ្របប់មំ  

ក? ថៈ«ែខ ខញបំទេនះេធ្វើមកទំងន់ុ ៣តំឡងឹ២ជី» 

ឃនុ ៉តថ «ែខ ែអងេនះែ្រកង្រកៃលេទដង េយើងេនសង ័យ ស់ឹ ? «បទែខ ខញំុបទេនះ គមឺសសទុធពិត្របកដែមន 

េបើេ កមិនេជឿខញំបទ សមូអេញជ ើញេ កុ   យកេទេ យជងេគ ក  រកឺត់េមើលចុះ  េបើេទជ្រកៃលដូចពកយ 

េ កថេនះ ខញំបទ ៊ នេ យេ េកធ្វីេទសខញំបទេ យ្របករេផ ងៗុ ុ »។ ឃនុ ៉តកយ៏កែខ េនះ េទេ យជ 

ងទងេគេមើល។ នយជងទងេនះបនកត់េមើលបន្តិចេទ កេ៏ឃើញជមស្របកដ  េទើបជ បឃនុ ៉តថ មសែមនំ  

េហើយេ ក ចូរេ កទទួលយកទុកចុះមនិខតេទ េទើបឃនុ ៉តវលមកផទះិ   េហើយនិយយកត់្រ សញញ េឈម ះ នឹង 

េចេនះ្រពមចតិ្តគន  េទើបយក្របក់៣០េរៀល្របគលេ់ យេទេចេនះ េចពលបន្របក់េហើយ ក៏ ឃនុ ៉តមក 

ទីលេំន ម ។ លះុអសែ់ខ១ េចពលកយ៏ក្របក់ករមកជូនឃនុ ៉តេនះ ែតដលេ់ទសកលមនវធីបុិ ណយ រកឺរមងគ 

ល ្របជុម ជនកល កយ៏កែខ េនះពក់្រប ប់ ម េទកលេនះំ   លះុកន្លងែខ៣មក  េចពលកយ៏ក្របក់ 

 ៣០េរៀលេដមនិង្របក់ករេទេ ះែខ ពីឃនុ ៉តើ   ឃនុ ៉កទ៏ទួល្របក ់ េហើយ្របគលែ់ខ េនះេទេចពលវញ។ិ  

េចពលក៏ ឃនុ ៉ តមកកន់ទីលេំនខ្លនួ   លះុេនយរូបន្តចិមក  េចពលយកែខ េនះេទបេញច ំេ យឃនុ ៉ត 

ម្តងេទៀត បញច ំជន់េ្រកយេនះេឡើងៃថ្ល៥០េរៀល  ឃនុ ៉តកទ៏ទួល  បញច ំដចូជន់មុនលះុេនយរូបន្តិចមកេចពល 

យក្របក់ ៤០ (្របែហលជមនករសេរសរខុស ្របក់េដមើ ៥០េរៀល មិែនមន៤០េរៀលេទ?) េរៀលនិងករ្របក់េទ 

េ ះយកែខ អពំីឃនុ ៉ត។ លះុកន្លង៥ែខមកេចពលេធ្វើែខ ្រកៃឡ១ មនរបូស ្ឋ នភពនូវកបច់ ទំងទនំងែដល 

ជងកត់បន្តចិេនះកដ៏ូចគន នងឹែខ ជនម់ុនេហើយេចពល យកេទបញច ំេ យឃនុ ៉តេទៀត បញច ំេឡើងៃថ្ល៦០េរៀល 
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។ ែអឃនុ ៉តកព៏ុំបន្រតតួ្រ េមើលេ យម៉ត់ចត់េ្រពះែខ េនះដូចគន នងឹជន់មនុ ែដលេចពលយកេទបញច ំ ឃនុ 

៉ តទកុចតិ្តអតិសង ័យ េទើបទទួលបញច ំែខ ្រកៃល េនះនឹងេចពល បន្របគល្់របក៦់០េរៀលេ យេចពល េច 

ពលទទួលយក ្របក់េហើយក៏ ឃនុ ៉តវលេទកន់ទីលេំនខ្លនដចូេដម លះុេនយរូបន្តិច េចពលកយ៏ក្របក់ិ ួ ើ ៦០ 

េរៀលនិងករេទេ ះែខ ្រកៃលអំពីឃនុ ៉ត ឃនុ ៉តកទ៏ទួលយក្របក់ េហើយេទយកែខ េនះហចុេ យេចពល 

េចពលទទួលយកមក កេ៏ធ្វើជពិនិតយេមើលចុងេដមែខ េនះេហើយែក្លងនិយយបពជ ក់ថ ើ «ែខ េនះមនិែមនជែខ ខញំុ  

បទេទេ ក េម្តចកេ៏ កយកែខ ្រកៃឡែតផ្ត សពី មកេ យខញំបទដូេចន ះវញ ែខ ខញំបទេនះមសពិតៗេ កុ ុិ » 

ែអឃនុ ៉តកេ៏ឆ្លើយថ «ែខ េនះែអងេហើយជរបសែ់អង េយើងនងឹមនែខ ែអ មក យឡ្ំរចឡគំន េនះកេ៏ទ ម 

នែតែខ េចែអងមួយប៉ុេ ្ណ ះែអង េហតុេម្តចកថ៏ពុំែមនវញដូេចន ះ េយើងេទឆឆីេចែអងែអ បនិ » េចពលក ៏

ថែមនយ៉ងរបូខញំបទជអនកទល័្រកមកេកងឆឆីេបកកុហកអ្វពីីេ កេ យខចូផ្លវេម្រតីេនះ ែតែខ ខញំបទមសពិតុ ូ ុ  

ៗដូចេ ក បនេ យជង កេមើលពេីដមេហើយ កែ៏អែខ េនះជែខ កៃលេ ះខញំនងឹទទលួយកេម្តចបន េ កើ ុ  

យកែខ ែតផ្ត សមកេ យខញំបទយ៉ងេនះ េបើេ ករកែខ  មសេនះពុំបន សមូេ យេ កសងៃថ្លែខ ខញបំទជុ ុ  

្របក់១៣៥េរៀល។ ឃតុ ៉ត លេឺចពលថដូចេចន ះកេ៏កើតេទេ ខ្ល ំងេហើយថ «ែអងមិនសខុចិត្តយកែខ េនះ ក៏  

មចិត្តចុះ រចឺងេ់ទប្តឹង ក៏ ម េខម ច េខម ច ែខ ផង់ែអងេហើយេនថមិនែមនេទៀត េទេ យឆប់េទ 

កុំមកតេឈ្ល ះអ្វនីឹងអញ»។ 

ែអេចពលពុំទទួលយកែខ  េហើយកច៏ុះអំពផីទះឃនុ ៉តេទពងឹេច ម ក្តីមន ក់េ យេធ្វើេរឿង ៉ វប្តឹងេចទយកតឃួនុ 

៉ តេកងឆែខ  មេសចក្តី្រគប្់របករ េហើយេចពលកយ៏កពកយេនះ ចូលប្តឹងដល់ េច្រកម េច្រកម  

កលទទួលពកយបណ្តឹ ងេនះ េហើយេទើបមនដកេ របូិ ឃនុ ៉តមកសរួចំេលើយ។  

ែអឃនុ ៉តកេ៏ធ្វើពកយេ យករេឡើង មដេណើ រអំពីេដមដលច់ុងជូនដលេ់ច្រកមំ ើ   េច្រកម យកពកយេចទ 

ពកយចំេលើយមកជរះេទំ   កយ៏លេ់សចក្តីខងពកយេចទេពល ងនយជង ទងជ ក ីេទើបេ យក ក ីេនះ 
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មកេ យសបថ  ជបនទ លេ់ យករ  ែអនយជងទងេនះកេ៏ឆ្លើយេ យករថខ្លនបនកត់ួ ែខ េមើលជមសែមន 

ែអ្រតង់េចពលផ្ល សប់្តរេ ះេទេហើយយកមកបញច ំ ូ ២-៣ដងេទៀតេនះជងទង ក ី ពុំដង េទើបេឆ្លើយថែខ េនះឹ  

ជមសពិតែមនដូចពកយេចទ េទើបេច្រកមកតក់្តីេនះេ យឃនុ ៉តចញេ់ចពល ឃនុ ៉ត្រតូវសងៃថ្លែខ ម 

សជ្របក់១៣៥េរៀលផង ្រតូវបង់្រប ប់ក្តជីសួេចពលផង សងេ ហ៊យុទំងអសផ់ង។ 

េរឿងឃនុ ៉តចញក់្តីេចពលេនះ ែអង ្ត ប់េមើលចុះជតិមនសុ ពល េចះអុបយកល េធ្វើេ យឃនុ ៉តដលន់ូវ 

េសចក្តីវនស េហតុេនះេទើបថមនុស ពល មនលកខណៈស ្ឋ នយ៉ងេនះយ៉ងេនះេទបន។ិ  

ែអមនុស ្រសុកេយើងសព្វៃថងេនះ ដងែតថអនក ផក្រ ជក់ េភៀន េស្ល កពក់េសើយ ត់ រេឺដរ្រកែល្រកលបង្ឹ ឹ ើ ក 

ពកយជេ ះ្របែកកេទេផ ងៗ េនះេទើបដងថ អនកេនះជមនសុ ពលែមន ែអ្រតង់ពល ែក្លងេធ្វើកិរយិេ្របើំ ឹ  

ករេស្ល កពក់េរៀបរយសែំដងកិរយិសភុព ប េនះ មិន គ លេ់ឡើយប ្ត អនកនគរ ែដល ប់ ន្រពះពុទធ ស 

នេនះ ែតេឃើញមនុស េករកបល េស្ល កសបង់ពក់ចពីរេហើយក៏ ំងសគំលថ់ ជមនុស ្រតឹម្រតូវបរសិទុធទុកចតិ្ត 

េជឿ ប់ ន ដលម់នុស ពល យលេ់ភទេនះេហើយេទើប ែក្លងលចួេភទេនះ មកេធ្វើជភកិខ រ ឺ េមណរ េដរកុហកុ ើ  

បេញឆ តអនកនគរេ យខូចផល្របេយជនេ៏ទេផ ងៗកម៏នដចូនទិនពីមនុស មន ក់េគេ ថ េចពលតបលេ់ក្ដ ង 

មនេរឿងមកថ៖ 
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េរឿងេចពលែក្លងេភទជសងឃេធ្វើ្រគូេមើលសកន់ 

កលេនះ មនមនុស ្រសមីន ក់ ំងលេំន េនភូមិសនួចំករ ផទះេនះេន ច់ពេីគ នងេនះមនកូនខចី យ្ុរបែហល 

៨-៩ែខ ំងពបី្តី ្ល ប់េទ នងេនះកេ៏មម៉យេនែតជមួយនឹងបងប្អន ែអកនូខចេីនះពុំសវូជ ជនួេកើតេ គ្រគុនសកន់ូ  

ជន់ម្តងៗ េកើតរងីៃរសគមេលឿង លះុេនយរូបន្តចិមក មនមនសុ មន ក់ដងថនងេមម៉យេនះមនសមបត្តិេ្រចើនេទើបឹ  

ែស្វងរកេមើលចេន្ល ះេ កស នឹងេទបេញឆ តកុហកេបក្របសនងេមម៉យេនះ។  

លះុដលរ់ដូវកលេគ្រចតូ្រសូវ េទើបបងប្អនញតមិិ្រតែដលេនជមួយផងេនះេគនំគន េទ្រចូត្រសូវទំងអសគ់ន  េនូ  

ែតនងេមម៉យេនចំផទះ មនុស ពលេនះ កល បនេ កសេហើយ កេ៏ករកបលេហើយលចួយកសបង់ចីពរ 

េ កសងឃ ែដលេគគរេចល មគលេ់ពធិមក េស្ល កពកេ់ធ្វើ ករកិរយិ ជេ កសងឃ េដរ្រតង់េទផទះនងេមើ  

ម៉យេនះ លះុដលេ់ហើយ ធ្វជីេដរឈរេរ េនមុខផទះ ែអនងេមម៉យេនះអងគយេន ន ល េ យកូនេបេ ះើ ុ  

លះុបនេឃើញអនកែក្លងេភទេនះេហើយ កន៏ឹកថេ កសងឃបរសិទុធ េទើបបកីូនចុះេទថ្វ យបងគសំរួថ «្រពះករុ មច  

ស ់និមន្តមកពីវត្ត  ្រតវូកររកអ្វី្រពះគុណ? េចពលេឆ្លើយេទថៈ «ចំេរ ើនពរ ម ភពមកពវីត្តេ្រកមមករកបិណ្ឌ  

បតេទៀនធបូយកេទេរៀនសមណធម៌េញម អនកភូមេិនះេគេទ អស ់បនជ ង ត់េម្ល៉ះ?» ករុ មច សេ់គេទ្រចូត 

្រសូវែអែ្រសអសេ់ហើយេ កមច ស។់ េ ! ដូេចន ះហៈេញម ចុះេញមែអងមនិេទ្រចូត្រសូវនឹងេគេទ? េ ! ករុ  

មច សខ់ញំមច សេ់នះេទ្រចូតកតន់ងឹេគែអ បន កូនតចូេនះ េចះែតឈមឺិនឈប់េ ះេឡើយ េចះែតយំ ក់ពីៃដមនិុ  

រចួេ ះ ្រពះករុ មច ស។់ ចំេរ ើនពរ ចុះ ឈយ៉ឺង កនូេញមេនះ?  ករុ មច ស់ ករជងឺេនះកំណតម់ិនបនំ  

ជួនកល ្រគុនេក្ដ ្រក យេទ ជួន េកើតជសកន់ជន់្រគបបត់ដេង្ហើមេទម្តងៗ កម៏ន ករុ មច ស។់ េ ! ណិ 

ត េពក ៎ េញម  ជងឺយ៉ងេនះំ    េគេ ថ  សកន់ខ្ល ជន់ ៎ េញម  េម្តចមិនរក្រគូេពទយេ យេគេមើលគន េទ 

បេ ្ត យេ យឈយ៉ឺងេនះ ជងឺេនះមិនែមន្រកេទំ   លមមរក បន  កូនបង ម ភពមន ក់ ឈយ៉ឺងហនងឹែដរ ម  

េមើលជេទ អលិវូធត់្រទលកុៗេញម េ ! ្ត យកូនេញមេនះេពក ស្់របុសផង គួរែតខំេមើលរក េទេអះ។ 
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ករុ មច ស្់រគូេនះបនេ យេគេមើលកេ៏្រចើននក់ សេ់ហើយ បន្រគន់ែត២-៣ៃថង ក្៏រតលប់ឈដឺូចេដមវញ ករុើ ិ  

មច ស។់ េ !្រគូេមើលជងកឺូនេកមងេនះ្រគន់ែតេ ្ត ះផ្លែតពេី្រកេធ្វើេម្តំ ំុ ច នងឹជ ច់េ គសកនខ់្ល េនះបន េ ងេមើ 

លេ យអុបេទសេទើបជ ច់េញម ម េចះខ្លះែដរែត ម ែដលមកេនះេ យមនកិចចរកេទៀនធបូបនេហើយ ក ៏

នឹង លេទេរៀនសមណធម៌ េបើេនជតវត្ត ម េទ ៉  នឹងជយួសេ្រងគ ះេមើលយកបុណយខ្លះ។ិ  

ែអនងេមម៉យេនះ   លះុលេឺចពលេពលពកយដូេចន ះេហើយ  កស៏គំលថ់  ជេ កអនកេចះេមើលជងឺែមនែទនំ  

េទើបនិយយអង្វរថ ្រពះករុ មច ស ់េបើេ កមច សេ់ចះ ែអ្រតង់េទៀនធបូែដលេ កមច ស្់រតូវករេនះមិនជប៉ុនម  

នេទ ខញំករុ  ថ្វ យខ្លនជេញមអុប ្ឋ កុ ួ   ប រ េ កមច ស ់ សមូកុំេ យេ កមច ស្់រពួយ្រពះហរទិ័យេឡើយ។ 

 ែអេចពលេនះ បនេ កសេហើយកេ៏ឆ្លើយថ «ចំេរ ើនពរេធ្វើេម្ដចែអងជសងឃកពំុងសត្វ កលេបើេឃើញញតិេញ 

មេកើតវបត្តិ េ ងកត់ធុរៈខ្លនសនិចុះ ថេហើយកេ៏ឡើងេទេលើផទះ។ ែអនងេមម៉យកេ៏រៀបទី សនៈដសមគួរ េ យិ ៏ួ  

េចពលអងគយ េហើយេបៀក ្ល មូរបរ ី ក់ពន្របេគនេចពល េចពលកប៏ងគ ប់េ យនងេរៀបេទៀនុ ៥ ធូប៥ ឆន ំង 

ថមមួយនងិសពំតស់ី ១ចំ មទញយន្តបិទមត់ឆន ំង េហើយេចពលថ «េញម ទភីូមិេនះមនតបលេ់ក្ដ ងែដររេឺទ? «ករ ុ

មច ស ់កបលេ់ក្ដ ងខញំករុ មន េនខងកៃន ផទះែអេនះ។ ុ «េអើេញមេបើដូេចន ះេញមយកកនូនងិេ្រគ ងេទៀនធ ូ

បអសេ់នះេទែអេ ងេក្ដ ង ម នឹងេរៀបពធិីេក្ដ ង»។ 

នងេមម៉យកប៏កីូនកន់យកេទៀនធូបអសេ់នះេទែអេ ងេក្ដ ង េហើយេចពលយកេទៀនធបូ អជុ ំងពធិីេនមត់ 

តបល ់េហើយ េបសទីេនះ ្អ តល្អពុំេ យមនេឈើៃ្រពេនខងតបល ់េទើប េ េ យយកកូនខចីេនះ មក ំង 

ខងនទីពិធី េហើយ ថ េញមែអងេទជន់ចងុេក្ដ ងេ យ េឡើង ជន់ ក់ជន្លៗ បន៣ដងជអុបកចិច ម នឹងែសក 

្រពះគថ្រសូបយក្រពលងឹខ្ល េចញពីរបូកូន បញចល ក់កនងឆន ំងយន្តូ ុ េហើយយកេទបែណ្ត តទកឹេចល េដមបីកុេំ យើ  

្រពលងឹខ្ល មកេបៀតេបៀនបនេទៀតេឡើយែអនងេមម៉យកេ៏ជឿ ម េទើបេទជន់ចុងេក្ដ ងេឡើង ែអេចពល យក 

កូនេនះ ក់េទកនងតបលេ់ហើយ ដកេឈើ្រទនលែ់ដល ទលេ់ក្ដ ងេនះ េបះ្រគែវងេចលេទឆង យអំពីតបល ់េហើយុ  
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េដរេចញពទីីពធិីេនះ្របប់េទថើ   េញម្របងុជន់េ យជប់កុំែ្របហសែ្រកងរបូតេជងធ្ល ក់េទ្រតូវកនូើ   ចំ ម  

េទយកថង់យមឆន់ ្ល មួយរេំពច សមូមកទលេ់ យវញ ថេហើយេចពលកេ៏ឡើងេទេលើផទះិ   ំងេរ ើរករបស្់រទ 

ពយមស្របក់ែកវកង សពំត់ វៃសបេហើយ េវចជសពំយធំ ំង ព យពីេលើផទះរត់េទកន់លេំន េ ង។ 

ែអនងេមម៉យេឃើញេចពលជញជ នយក្រទពយសមបត្តិខ្លូ ួនដេូចន ះេហើយ កេ៏ េ យេគជួយ កព៏ុំមនអនក មយួល ឺ

េឡើយ េ្រពះផទះេនះេន ច់អពំីេគ េម្ល ះេហើយនងេមម៉យកអ៏នទះអែនទង េនចុងេក្ដ ងេនះែអង េបើនឹងែលងេក្ដ ង 

េចញេទ ខ្ល ចធ្ល ក់េទ្រតូវកូនេ យចិត្តម ែតងទន់េទរចុះេទកន់កូន ម ជធមម  ករែដលេ ក ្ត យ្រទពយ 

សមបត្តិេ្រកកជ៏មធយម ែអេសចក្តីែដលេ ក ណិត កូនេនះេលើកែលងសមបត្តិខងេ្រក នងេមម៉យកេ៏ន្រច 

ងងដូចបុគគលេគចងភជ ប់េរែតខ្លនកព៏ុរំចួ លះុដលេ់ពល ង ច េទើបមនេគេដរមក េទើបេ យេគទលច់នទល ់េក្ដ ងួ ើ  

យកកូនបន។ 

សរូនងេមម៉យកយជប់េក្ដ ង េ្រពះ េចរសពំត់េលឿង បេញឆ ត ែសនក្តលែសនេក្ដ េ្រកវេ្រកធនងឹេ តួ  

េទ មចប់ េចរ ែ្រកងេក្ដ ង្រតូវកនូសនូជវត េ យចិត្តម ែតងទន់េទរ ែតមន រមមណ៍េ យខឹងេឃរ នឹងី ិ  

េចល បង់កនូេនះពុំមន។ នទិនេនះមនដ លកនងកបនេសៀម។ំ ុ ួ  

ស. សរួថ ករមនុស ពលែដល សែំដងមកេនះ េតើមនយ៉ង ខ្លះទន? 

គ. តបថ ែអមនុស ពលែដលសែំដង ករេចញេនះមនេ្រចើន្របករ ស ់ខ្លះ េ្របើករិយិស្រងួមហសួ្របម 

ណ ខ្លះ ពយហព៍កយបំភ័យ ខ្លះេពលអួតវជជ ចំេណះ ែដលខ្លន ពុំមនែតេបើមន្របជញ ពិចរ  ម ករ កគ៏ង់ូ ិ ួ  

យលខ់្លះមិនខន។ 
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តំ ពលស្រងួមហួស្របមណ 

ដូចនិទនពី បស១របូ េទ ំង ្រសមកុដេនខងជយៃ្រពិ ១ េនេទៀបជនបទេនះមនអុបសកមន ក់ជអនក ប់  

ន បសេនះ បនថ្វ យខ្លនជអនកអបុ ្ឋ កជអនកបំេរ ើ។ ែអ បសេនះែតងចលូេទកន់្រតកលូេនះេរឿយៗ លះុេនួ  

យរូមក អុបសកេនះយក្របក់១ហបឹេទេផញទកុនឹង បស។ ែអ បសកេ៏ យអុបសកកបហ់បឹ្របក់ទកុកនងទីើ ុ ១ ដ ៏

សមគួរខងទី ្រសមេនះែអង ដលយ់រូបន្តចិមក បស េនះេកើតេ ភេចតន េទើបគតិថ ម អញេនះមកប ួ

សខំ្រប្រពឹត្តរក សលី កយ៏រូឆន ំ សេ់ហើយ មគគកម៏និបនដល ់ ផលកម៏និបនសេំរចទំងឈនេទៀតក ៏មិនេកើតម្តង 

េ ះ េបើដូេចនះគួរែតអញសកឹេចញចកសកិខ េទជឃ សវញ គិត្របកបកររកសុយីលជ់្របេសើរជង ែអ្របក់ិ  

ែដលអុបសកេគេផញេនះ អញនឹងលចួ យកេទេធ្វើជេដមទុន ្របកបករើ ើ ខងផ្លវេ កិយបនេហើយ ែតនឹងលចួយកូ  

េទអិលវូេនះ អបុសកជមច សេ់គនឹង មត ៉ េចទថ ម អញលចួ េបើដូេចនះ មនែតគិតលចួជករបែង្វង ន កុ ំ

េ យមច សេ់គេនះសង ័យនឹងខ្លនអញបន កលេបើ បសគិតយលអ់ុបយួ ១ដូេចនះេហើយ េទើបកកយយកហបឹ្របក់ 

អំពីទេីនះ នំេទកប់ទកុទដីៃទ េដមបមីិនេ យមច ស់ើ ្របក់សង ័យនឹងខ្លន លះុកប់ ក់ហបឹ្របក់ េនះេហើយ បសួ  

កេ៏រៀបេ្រគ ងបរកិខ រ ក់សពំយ ព យេដរេទកន់ផទះអុបសក ើ  

ែអអុបសក បនយល់ បសមកដូេចនះេហើយកេ៏រៀបទី សនៈដសមគួរ េហើយ និមន្ត បសេឡើងេទេលើ្រគឹះ ថ នវនទ៏  

េធ្វើបដស ្ឋ រៈសរួទទួលេ យេសចក្តី ប់ ន។ ែអ បសនយិយថៈ ិ «ចំេរ ើនពរ ម ភពមក េញមទំងអស ់

គន  នឹងេទេនៃ្រព្រពះហមិពន្តេហើយ តបិតទីលេំនសព្វៃថងេនះ ជទីេនជតេទៀប្រសុក មនុស មន េទមកមនិ ច់ នំិ  

េ យកង្វលរ់វលន់ឹងករេ កយិេ្រចើន ស ់រកេ កសនឹងចំេរ ើនភវនពុំបន ១េទៀតែអេរឿង្របក់េញមែដលេផញើ 

េនះ េ យេញមេទយកផងចុះ ម េទេហើយែ្រកងមនអន្ត យជខងេ្រកយ េញមកុំៃមថ ម េឡើយ»។ ែអ 

អុបសកេនះកេ៏ឆ្លើយថ  «មិនអេីទ ្រពះករុ េរឿង្របក ់ ែដលកប់ កទ់ុកេនះចំេពះដងែតេ កមច ស់ឹ   និងខញំករុុ  

ែតពរីនក ់ ប៉ុេ ្ណ ះែអងអនកែអ នឹងបនដងលផឺងជឹ ៣-៤នក់ពុំមន េបើេ កមច សច់ង់េទេនៃ្រពហមិពន្ត 
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កនងៃថង  កស៏មូនិមន្តេទចុះេរឿុ ង្របក់េនះចំខញំរចួធុរៈរវលៃ់ថង សមឹខញំេទ យក។ ែអ បសកេ៏ឆ្លើយថ ុ ុ «ចំេរ ើនពរ 

អេញជ ើញេទយកចុះ» ថេហើយក៏ ្រតកូលេនះេចញេទ កលចុះេទដលម់តជ់េណ្តើ រ បសកក៏ន់យកសបវែដល់ ូ  

្របកផ់ទះេនះមយួសរៃស េហើយេសៀតជប់នងឹជ  គផឺនងសក់េដរេទដលម់ត់្រចកផ្លវ េហើយវល្រតលប់មកវញេលើកួ ូើ ិ ិ  

យកកំ ត់សបវេនះ ជូនេទអបុសកេហើយថ ូ «េញមេអើយ ម ភពសមូេទសេញមផងចុះ តបិត ម ពុំបនែក្លង 

លចួកំ ត់សបវេនះេទ គឺ ជប់េទនឹងផនងជ ៃន ម ម កព៏ុំដងេ ះលះុែតេដរេទដលេ់្រកបង ្រ ប់ែតេឃើូ ួ ឹ ើ  

ញសបវេនះ ធ្ល ក់ពីជ មកូ   េទើប ម េកើតេសចក្តីភតិភ័យេ យសលី  ែ្រកងេ ហមង  េហតុេនះេទើបយកមកជូន 

េញមវញ សមូេញមេម ្ត  អត់េទស ម ចុះិ »។ 

ែអអុបសកេនះ លះុលពឺកយជដលេកងនិយយជូនកំ ត់ សបវដូេចនះេហើយ កស៏គំលថ់ ិ ូ «េ ក បសេនះមន 

សលីពិេសស» េទើបតបេទថៈ «បព្ិរត្រពះករុ មច ស ់កុំមនហរទិ័យរេងគ សេឡើយ េយើងខញំពុំមនចិត្តសង ័យ នឹងសីុ  

លេ កមច សេ់ទ ចូរេ កមច សន់ិមន្តេទ មសបបយចុះ»។ 

្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វជមច សេ់យើងេនះ  អេនទ លជតិេកើតជនយឈមញួ ១នក់ បនេទជញួដលេ់ទ្រសុកេនះលះុ 

េដរេទបនលឺ បសជូនកំ ត់សបវើ ូ   ែដលខ្លនកន់យកេ យអុបយេកងដូេចនះេហើយកយ៏លេ់ យ្របជញ  ្រជបថួ  

បសេនះ មនេបើលចួយក្រទពយអ្វីៗ  របសអ់នកផទះេនះមិនខនេឡើយ េទើបេពធសិត្វដណ្តឹ ងសរួ េទអុបសកេនះថ 

 «អនកែអងមនេផញទុក ក់របសអ់្វី នឹង បសេនះខ្លះែដររេឺទើ ?» អុបសកេនះ្របប់ថ ខញំបនេផញ្របក់ុ ើ ១ហបឹនងឹេ ក។ 

េពធិសត្វថ  «េ ! េបើ ដូេចន ះ្របក់ែអងេនះ វនសេ យៃដេ កជតនុអនកែអង្របកដេហើយ ្របក់ិ ី ១ហបឹេនះ 

េ កជតុនអនកែអងលចួយកេទេហើី យ ចូរអនកែអងេទ មចប់ខ្លនេ យទន់កនងកលអិលវូេនះ។ួ ុ  

ែអអុបសកេនះជមនុស អតិ្របជញ  កេ៏ឆ្លើយតបថៈ «េ កជតុនខញេំនះ េ កមនសលីវេសសេពក ស ់េ កី ុ ិ  

នឹង ច ៊ នលចួ្របក់េនះែអ បន  ែត្រតមឹកំ ត់សបវូ ១សរៃស  ែដលជប់េទនឹងជ សក់របសេ់ កេម្តច 

េ កកព៏ុំ ៊ នកន្លង េ កនំយកមកេ យវញ េហតុេនះនងឹថេ កលចួ្របក់ខញំែអ កប៏ន។ េពធិសត្វតបថិ ុ  
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 «េ ! អនកែអងមិន គ ល់ ករពលេទេតើ! ែនអនក កែ៏អសលីអទិនន ទននឹង ច់នឹងេ ហមង េ្រពះកំ ត់សបវូ ១ 

សរៃសេនះរអឺ្វី េនះែអងេហើយជ កររបសម់នុស យកសកបំ់ងភនំ បន្លំ ន លចួ្របក់អនកែអងពិតេហើយ េបើអនកែអ 

ងមិនេជឿ អេញជ ើញេទេមើល្របក់អនកចុះ ែដលេផញទុកេនះ ជេនដូចេដមរដឺូចេម្ដចេទ ចរូេទេ យឆប់ ទន់ បសើ ើ  

គត់មិនទនេ់ទឆង យ។ ែអអុបសកេនះកយ៏ល់ ម េទើបនំេពធិសត្វេទ ្រសមៃន បស េទេមើលទីែដលកប ់

្របក់េនះ េឃើញ ចម៍ដខច យ យពស េទើបកកយេទខងេ្រកមកព៏ុេំឃើញហបឹ្របក់េនះេឡើយ។ អុបសកករ៏តឹី  

ែតេជឿពកយេពធិសត្វៃ្រកេពក េទើបនំេពធិសត្វរត់េទ ម បស បនទន់នក ្ត លផ្លវ េហើយកច៏ប់ខ្លន បសូ ួ  

េនះមក កសរួថ ្របក់េយើងែដលេផញេនះបត់អសេ់ទេហើយ កលេយើងមកកបទ់ុកេនះ ពុំមនអនកើ ១ ចដងឹ  

េទ  គឺដងែត្របែស្តងែអង និងរបូេយើងពីរនកប់៉ុេ ្ណ ះេទ អិលវូបត់ពីទីេនះេទ នឹងថអនកែអេទៀតឹ មកលចួេនះ 

កម៏ិនបន គឺ្របែស្តង ែអងលចួពតិេហើយ ចូរអនក្របប់េយើងេ យពិតចះុេបើពុំ្របប់េយើង េយើងនងឹ យេ យ ្ល ប់អ ិ

លវូេនះែអង។ ែអជដលេកងេនះកភ៏ិតភ័យខ្ល ចេសចក្តី ្ល ប់ ក្៏របប់ មដេណើ រខ្លនលចួបែង្វងេទកប់ទកុេនទីែអិ ំ ួ  

េទៀត េហើយកនំ៏អុបសកេនះ េទ យកហបឹ្របក់ែដលខ្លន ក់ទុកេនះ្របួ គលេ់ យដលអ់ុបសកជមច ស្់របក់។  

ែអ អុបសកកទ៏ទួលយកហបឹ្របក់េហើយតិះេដៀល បសេនះេ យ្របករេផ ងៗ េហើយែបរេទសរេសើរ្របជញ ៃន 

េពធិសត្វ េ យអេនកបបរយិយ ទទួលេពធសិត្វទុកជ្រគូ ចរយ្របេ ខ្លនអពំីៃថងេនះមក។ួ  

                                             ចប់តំ ពលស្រងួមហសួ ្របមណ 

ស. េឆ្លើយថករុ េ ក្រគូមច ស់ៗ  សែំដងមកេនះខញចំូលចិត្តេហើយ ែតករែដល នឹង គ ល់ ករកិរយិមនុស ពលុ  

េនះ្រក ស ់ ជួនមនុស ពលេនះ មនអំ ច និយយបញច ះបញជលអនក្រសុកុ ូ    អនក្រសុកកនំ៏គន េជឿ មពល 

េនះេទ ជួនជមនអនក ១ដង គ ល់ ករកិរយិៃនមនុស ពលឹ   េនមិន្រប្រពតឹ្តមនិេជឿ មេគៗ កេ៏បៀតេបៀន 

អនកេនះែអងថជមនុស ឆកតវញដូេចនះេនះេ ក្រគនូឹង្រប្រពឹត្តេទយ៉ងួ ិ   នឹងេ យរចួអពំីពលេនះបន?។ 

គ. េ !ែអងថេនះ្រតូវេហើយ  កវ៏សយ័េគឆកតេពញ្រសុកេហើយ ែអងជែតមន ក់ែអងិ ួ   ែអ កន៏ងឹបនែតេ ងេមើ 
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លកល េមើលសម័យ ពិចរ េមើល ម ករេនះផង ជករពក់ព័នធេ យេទស ជ រ ឺេ យេទស ្រស្ត គឺេកើ 

តមកជមនុស ្រតូវេ យ គ លេ់ទសពីរ្របករ គឺេទស ជ១ េទស ្រស្ត១ ែអេទស ជេនះ គឺពលេនះែអង  

ែក្លង ំងខ្លនជអនកបុណយ េហើយអួតខ្លនថ ជេស្តចួ ួ   ជ្រពះអងគមច ស ់មននមថ  ្រពះបទធមមកិ ជជេដមើ   ំងប 

ញច ះបញជលម ជនកងទព័ុ ូ  គិតកបត់មច សែ់ផនដយ៉ងេនះេ ថេទស ជ គឺេទសេ្រពះ ំងខ្លនជេស្តច ថេបើែអងី ួ  

ដង ករេហតដុូចយ៉ងថមកេនះេហើយេ ងគិតេវះេគចេចញចកទីេនះបង់ េទើប ចរក ខ្លនេ យសខុបន។ឹ ួ  

ែអេទស ្រស្តេនះ គឺពលមនអំ ចក្តី អិតអំ ចក្តី ្របចុប្របែចងែក្លងក្ល យ េ្របើអុបយមយនិយយអួត 

កុហកថ េចះេធ្វើេ រទយ េចះអងគយធម៌ េមើលហយួ េមើលេខម ច េចះ្រគូេមើលជងឺ េមើលេ ្ត ះេ្រគះ បូជេ្រគះុ ំ  

ជេដម េហើយ និយយបំភ័យេ យអនក្រសុកបជូេផ ងៗ។ មនសុ ទំង យេជឿេពញ្រសុកេហើយ ែតែអងមនិេជឿើ  

មេគ េគថែអងឆកត យ៉ងេនះេ ថេទស ្រស្ត។ ែតេបើពលមនអំ ច នឹងេបៀតេបៀន េហើយេ ង្រប្រពឹួ  

ត្តេទ មកិរយិដូចតំ ថ «េ កែ្របេ ង្រប្រពតឹ្តែតចិត្តកុំែ្រប ម » គឺ្រប្រពតឹ្តែតកិរយិេ្រកេទចុះ េ្រពះករ 

ទល ់ដូចមននទិនេរឿងេចសនជែបប។ 
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េរឿង េថន និង សិស បីនក់ 

ែអេរឿងេចសនេនះ េដមេឡើយមន េមណរើ ១អងគ អនក្រសុកេគែតងេ  េ ក េថនេ ក េថនេនះជេនន 

ខជីខជ  លចួមន់វត្តេ ង រផក្រ សុបីយ ង ចែតេរឿយៗ មនមនសុឹ ៣នក់រមួចលូផកសុជីមួយផង។ លះុេនយរូមកឹ  

េថន រក្របកន់ឹងទិញ្រ ពុបំន េហើយគិតែ្រកងេនយរូេទអនក្រសុកេគដងថេននផក្រ េគនឹងេបណ្ត ញបបំរចឹ ឹ  

ក ម េទើបនយិយពិេ្រគះគន នឹងមនុស ទំង៣ នក់េនះថេយើងេនកនង្រសុកធំេនះ អត្តខត់្របុ ក់ចយ ស ់អុ 

បសកអុបសកិ េញមវត្តេនះ  េគកព៏ុំមនសទធ េធ្វើបុណយេធ្វើទននឹងេយើងេឡើយ។  េបើដូេចនះគួរេយើងេចញេទ្រសុក 

េ្រក េដរកែកៃខកុហកបេញឆ តអនក្រសុកែ្រសចំករ េ យអុបយកលេផ ងៗ គឺអញេធ្វើជេ កធតុងគរកុខមូលេចើ  

ែអង៣នក់េធ្វើជកូនសសិ អុប ្ឋ កេដរ មេ្រកយ េដរនិយយបញច ះបញចើ ើ ុ ូ លបបួលពកួអនកៃ្រពេ យេគេជឿថ អញវ ិ

េសស េគកន៏មិន្តេធ្វើបុណយទន បនចតបុបចច័យ េហើយសមូេយើងែកៃខទិញបយ ទិញ្រ ផកេទ មកល។ ឹ  

ែអមនុស ទំង៣នក់េនះកយ៏ល្់រពម ម េថនកេ៏រៀបរកឆ័្រតមុងធុតងគ នវូេ្រគ ងបរកិខ របន្រពមេហើយេទើបនំមន ុ

ស ៣នក់េនះ េចញចក្រសុកធំ េដរេទកន់្រសុកេលើើ េថនកែ៏ក្លងខ្លនជេ កសងឃធតុងគេ យៃ្រព ដលេ់វ ្រពឹួ  

កកច៏ូលេទបណិ្ឌ បតកនង្រសុក មលំ ប់ផ្លវ ែអប ្ត ម ជន អនក្រសុក េ្រកកលេបើបនេឃើញ េថនេនះេហើុ ូ  

យកន៏ឹក ម នថជេ កសងឃរកុខមូលេ យសចុរតិ  េទើបនំគន ក់បត្របេគនចតុបបចច័យេផ ងៗ  អនកខ្លះនិមន្តឆក 

ម បង កូល អនុ កខ្លះនិមន្ត រឆន់េធ្វើបុណយេផ ងៗ មសទធ អនកកន់្រពះ ពទុធ សន។ េថនបន ភសកក រៈេហើ 

យ កេ៏ធ្វើជស្រងមួអិ្រនទីយ្រសគត្់រសគំ ពុំសវូនយិយស្តអី្វីេ្រចើនេឡើយ។ ែអមនសុ ៣នក់េនះែតេទដលទ់ី កនំ៏ 

និយយសរេសើរអួតគុណ េថន ្របប់អនក្រសុកេនះថ េ ក្រគូេយើងេនះ េ កវេសសខងិ ផ្លវកនងេពក ស ់ទំងូ ុ  

ទឹកមន្តកព៏ូែកេចះទំងយតឹេមើលហយួ េមើលេប៉កឆ៏ុតឆប់ ែតេ កជអនកសេ ្ត ស មិនមនចិត្តេ េភេទេបើអនក 

្រតូវចិត្តេ ក េ កកេ៏្របសេ យទនបនសេំរច្របេយជន្៏រគប់្របករ ពួកេយើង៣នក់កអ៏ុស ហេ៏ដរ មើ  

េ កទំងេម្ល៉ះេនះ  េ្រពះេឃើញសលិបវជជ ករេនះែមនែទន ស។់ិ   ែអពកួម ជនទំង យកលេបើបន ្ត ប ់
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ពកយអនកទំង៣នក់្រសដអតួ េថនដូេចន ះេហើយកេ៏ជឿ មី   េទើបនំគន និមន្ត េថនស្ូរតបជូ្រពះេ្រគះ ខ្លះសមូទឹក 

មន្ត ខ្លះសមូែខ ក ែខ ចេងកះខ្លះ េថនកប៏ន ភសកក រៈបរបិូណ៌េ យ ពួកអនកេ្រក ប់ ន ែតដលេ់ពលយប់ ង  

ត់េច៣នក់ េទលចួទិញ្រ ទិញបយមកេលៀងគន កនងៃ្រព មវសយ័កិរយិពល។ុ ិ  

ែអ េថននងិអនក៣នក់  ្រប្រពឹត្តករេកងយ៉ងេនះេរៀងៗេទ មផ្លវ។ូ   លះុៃថង១ េថននំគន ទំង៣នក់េដរេទើ  

ដលភ់ូមិេគក១ េទើបចូលេទកន់ភូមេិនះ េហើយេទអងគយេ្រកមម្លប់េដម ្វ យខងេជងភូម។ិ ែអេចុ ើ ើ ៣នក់ នំ 

គន ចូលេទកនងភមូិនិយយេឃសនុ ្របប់អនក្រសុកថ េ កធតុងគនមិន្តមកគងេ់នខងេជងភូមេិនះែអង េបើបងប្អនើ ូ  

្រតូវករ្របថន ករអ្វីៗកអ៏េញជ ើញយកទឹកែត សករស ្ល បរេីទ្របេគនេ កចុះ េ កនមិន្តមកេនះ គមឺកចងេ់្របស 

សត្វេហើយ អនក ចង់បនែខ កែខ ចេងកះ ទកឹមន្តករពរេ គ សននកមមេផ ងៗ កស៏មូអេញជ ើញេទរកេ កេ យ 

ឆប់ចុះ។ ែអប ្ត ម ជន្របសុ្រសេីនទីភូមិេនះលះុលថឺេ កធុតងគរកុខមលូវេសសមកដូេចនះេហើយ ខ្លះកប៏ន ្លិ  

បរ ីខ្លះកប៏នទកឹេក្ដ  ទឹក្រតជក់នំគន េទរក េថន ដលេ់ហើយកថ៏្វ យបងគំសរួទទួលបដស ្ឋ រៈ្របេគនទកឹ្រសង់ទឹកិ  

ឆន់ ្ល ម្លេភសជជៈ មសទធ  េហើយសពំះសរួថ ្រពះករុ មច ស់ូ និមន្តមកព្ីរសុក ្រពះករុ ។ េថនេឆ្លើយថ «ច ំ

េរ ើនពរ ម ភពេនះេនកនង្រកងុេចញមកធុតងគយរូែខេហើយ េទើបែតៃថងេនះមនេហតុជករមិន្រសួលេនភូមិ្រសុកុ  

ញតិេញមេនះ បនជ ម ភពខំអុស ហេ៏ដរមកេនះើ »។ ែអពកួអនក្រសុកេនះលះុលឺ េថនថ ដូេចនះេហើយ កេ៏កើត 

េសចក្តីសង ័យេឡើង្រគប់គន  េទើបនំគន សរួតបថ «ករុ មច ស,់មនពុទធដកេនះយលែ់ប្លកេពក ស់ិ » ចុះេ កមច  

ស ់យលេ់ហតុភូមិ េយើងេនះមនិ្រសួលយ៉ង ? េថនថ «ញតិេញមេអើយ, ម អងគយធម៌យបម់ិញេនះ កេ៏ឃើុ  

ញេហតុអន្ត យ នឹងេកើតមនដលញ់តិេញម កនងភមូិេនះទំងអសគ់ន  គឺេឃើញថ ភូមិេនះេនែតុ ៧ៃថងេទៀត នងឹមន 

អសនីបត គរឺនទះបញម់ក្រតូវ ភូមិេនះដលន់វូេសចក្តីវនសសនូយទំងភមូិជម្តង ម គិត ណិតដលញ់តិេញម ល់ិ  

គន ស ់បនជខំអុស ហម៏កេនះ ្របថន នងឹ្របប់េសចក្តីេនះេ យញតិេញមបនដងខ្លនជមុនឹ ួ   ថេបើេញមែអ 

ចង់េ យរចួអំពីកឡកិណីេសចក្តីវនសេនះមនែតេរ ើផទះសែំបងេចញអំពទីីិ ចសេ់ទ ំងេនភូមិេ្រកជថមេទៀតី  
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េនះេទើបបនផតុភ័យអពំី អសនីបតេនះបន»។ 

ែអប ្ត ម ជនទំង យេនះ លះុលឺ េថនថដូេចនះេហើយ កេ៏កើតេសចក្តីភតិភ័យទំងអសគ់ន  េទើបតបថ «សមូ 

ទនករុ មច ស ់េបើដូេចនះេសចក្តីភ័យេនះនងឹមនដលេ់យើងខញំេហើយ ែតថករែដលថេរ ើផទះសែំបងអពំីភមូេិនះេចញុ  

េទេនះ យលថ់ជករលបំក សេ់បើដូេចនះករុ មច ស ់នងឹមនអុបយកលលមមអុបេទស ែកៃខេសចក្តអីន្ត យ 

អំពី រនទះេនះជបនខ្លះរេឺទ?» េ ! ញតិេញមចង់គតិែកែខអុបេទសេនះ ចំ ម អងគយធម៌េមើលសនិ ថេហើយ ុ  

េថន ំងអុជេទៀនធូប េហើយ ំងសមធិអងគយ េធមចែភនកបនតចិ កេ៏បើកែភនកេហើយថ បនេញម ែតុ ្រតូវខតទុនខ្លះ 

េទើប ចេធ្វើបន។ ករុ មច សម់ិនអេីទ េទះបង់ខតធនធនប៉នុម នៗ កម៏ិនថែដរ េធ្វើេម្តចែអងដលន់ូវេសចក្តីវនសិ  

េហើយ សមូនិមន្តេ ក្រគូមច សប់ងគ ប់ចុះ។ េថនកេ៏ធ្វើជមយេហើយ្របប់ថ េ ! ញតិេញមេអើយ ម េនះជ 

សងឃផង នឹងបងគ ប់បញជ េទកដ៏ូចជមនិគួរ នងឹេភទែអងជសមណៈេនះេ ះ តបិតេភ្លើងរនទះេនះ មបលថី អសនី 

គឺថអសុ ែ្របថយកខេខម ចេនះ គប់ចតិ្តែតនងិ្រ  បយ ច់ញំភ្ល មន់េ ង រេរៀបបូជពលកិរ  េហតុេនះបន 

ជ ម ទស់ ស ់េ្រពះែអងជេ កសងឃ។ ករុ មច ស ់កុំ្រពួយ្រពះហរទិ័យេឡើយនិមន្តបងគ ប់ចុះ េយើងខញំនងឹេធ្វើុ  

ម។ េថនបនេ កសដូេចនះេហើយកេ៏ យេធ្វើេ ងពធិ១ីខនង េនេ្រកភូមេិហើយេ យេធ្វើ ជវតិ ទង់័  ឆ័្រត  ្ល  

ធម៌ បយស ីជមចរ េ្រគ ងចំ បបែង្អមេផ ងៗ យកេទ ំងេនេ ងពធិី។ 

ែអមនុស ទំង យ កនំ៏គន េធ្វើ មពកយ េថនេនះសព្វ្របករ ែអ េថនកនំ៏គន ៣នក់ចូលេទកនងេ ង េហើយយុ  

កអំេបះចងពទ័ធសមី៧ជន់េហើយ្របប់អនក្រសុកថ ញតិេញមទំងអសេ់នះ សទុធសងឹជមនសុ មនេ្រគះធ្ំរតូវែត 

េនេ្រកេ ងពិធេីនះ េថនថេហើយេទើបសរេសរសបំុ្រតបទិេនមត់ទ្វ រេនះថ កុំេ យនរ ចូលកនងេ ងពិធីុ  

េនះេឡើយ ថេបើនរ កត់អំេបះសមីកន្លងចូលដល ់កនងេ ងេហើយអនកេនះនឹងេទជឆកតឈឺ ្ល ប់េកើតវបត្តេផុ ួ ិ ង 

ៗ។ ប ្ត អនក្រសុកេធ្វើ ម េថន មទំងអស ់នំគន មកូនេចេកមងតចូធំ កុំេ យចូលេទកនងេ ងពិធីេនះ។ុ  

ែអ េថនបនេ កស ង ត់េហើយ កនំ៏គន ទំង៣នក់ សុបីយផក្រ មអំេពើពល លះុ្រសវង្រ ខ្ល ំងក៏ ំងនិយឹ ឹ  
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យេកកៗ  ្របែកកគន េទវញេទមកគកឹកងកនងេ ងិ ុ   លះុដលេ់នបនពីរបៃីថងមនេកមង្របុសមន ក់ យ ុ១៤ រ១ឺ៥ឆន ំ 

េឈម ះេច សន េកមងេនះ េទឃ្វ ល្រកបីេន លែ្រស។ ដលេ់ពលៃថង ង ច្រតជក់ េចសន េដញ្រកបីេទផទះបរ 

េទខងេ ងពិធេីនះ បនលសឺេំលងេចពលទំង៤នក់ផកឹ   សុ្ីរបែកកគន េកកកកដូេចនះេហើយ  េចសនគិតថស ំ

េលងយ៉ងេនះ ទំនងជមនុស ្រសវង្រ  យ៉ងេឹ កសងឃេនះផក្រ េទដង េបើដូេចនះគួរអញលបេទេមើលេ យឹ ឹ  

ជក់ចបស ់េទះ ឆកតរឈឺចឺបយ៉់ង ក៏ មចុះ អញ្របថុយលបេមើល គតិេហើយកេ៏ដរលបចូលេទដល្់របបជួ ើ  

ញជ ំងេ ង េហើយលចួេបើកស្លកឹេ ន តែដលបំងេនះគន់េមើលេទកនងេ ង កេ៏ឃើញេចពលទំងុ ៤នក់ អងគយដកងគនុ ំ  

សុបីយ ផក្រ េ យអំេពើពល។ េចសនេឃើញឹ ចបសេ់ហើយកន៏ឹកថ យី ែដងអសេ់នះ ផក្រ សុបីយ ង ចេទេតើឹ  

ពុេទធ ៗ េ  ែមអ៉ូវអញេទេជឿ ពួកេនះឆកតទេទ ទំងអនក្រសុកកេ៏ជឿចុះចូល  េ យ បេញឆ តអសខ់្លនែមនេហើយួ ួ  

េបើដូេចនះគរួអញ េទ្របប់ែមអ៉ូវេ យគត់បនដងផងចុះ គិតេហើយកេ៏ដរថយេចញមនីមន រត់្រតងេ់ទផទះ បនេឃើញម្តឹ ើ  

យេនេលើផទះ េចសនក្៏របប់ែម៉ ែម!៉ ែម៉ែអងេទេជឿអីេ កសងឃធុតងគេនះមិនពតិជេ កសងឃល្អេទ ែក្លងក្ល  

យេទែម៉ ខញំបនេឃើញ ផក្រ  សុបីយ ង ចអំបញម់ិញេនះែអង។ុ ឹ  

ែអនងជម្ត យបនលពឺកយកូន្របប់ដូេចនះេហើយ កព៏ុំមនសតសិមបជញជ ៈ នឹង្រតិះរះិេ យចបស់ សេ់ យេជឿព 

កយ េថនថ នរ កត់សមីចូលកនងេ ងពធិីេ កុ   អនកេនះនឹងឆកត្របកដួ   េទើបេកើតភិតភយ័តកកមេហើយសរួថ 

 «េចសន ែអងចូលេទកនងេ ងពិធីេ ករអឺីុ ?» េចសនថ «បទខញំបទលចួលបចូលេទេឃើញ កំពងុែតផកសុទំីងុ ឹ  

 ៤នក់ ៎ ែម»៉ ម្ត យថ «េ  កូនេអើយ េ កបន មទំងអសគ់ន ថ កុំេ យនរ ចូលេទកនងសមីេ ងពិធីុ  

េ ក អិលវូកូនែអងចូលេទេនះ ្រតូវដូចេ កថ អនក ចូលេហើយអនកេនះនឹងឆកតមនិខន អិលវូែអងឆកតេហើយួ ួ  

េតើកនូគួរអីេទថេ កសងឃផក្រ េនះ េ កជអនកេដរធុតងគវេសស ស។់ឹ ើ ិ   េចសន្របែកកថ «ែម៉ែអងមនិ 

េជឿខញរំ ឺខញំបនេឃើញចបសន់ឹងែភនកេហើយ ែដងទំងុ ុ ៤នក់េនះ មកែក្លងបេញឆ តេគយក ភេទ អនក េទេជឿ 

កគ៏ង់នងឹខចូខ្លន។ ែអនងម្ដ យមិន ្ត ប់ េចះែតថ ែអងចូលកនងសមីេ ក ឆកតែមនេហើយ។ ែអប ្ត ពួកួ ុ ួ  
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ញតិេនជតខង បនលេឺចសននិងម្ត យ្របែកកគន ដូេចនះេហើយសងឹេឆេ េឡើងេទសរួថ េម្តចេចសន ចលូេទិ  

កនងសមីេ កេនះរអឺីុ ? នងម្ត យក្៏របប់េទថ េអើែអងេអើយ ចូលេទកនងសមីេ ក អិលវូុ ឆកតវរ សេ់ទួ  

ំងែតេជរេ កសងឃេនះេផ ងៗ។ 

ែអពកួញតកិនំ៏គន ស្តបីេនទ សេចសន េហើយថឆកតែមនេហើយ េធ្វើេម្តចនងឹរក្រគូែអ នឹងេមើលបន។ ែអេចសនួ  

លពឺួកញតបិេនទ សដូេចនះេហើយ កខ៏ឹង ស ់ ំងេជរ សពសេទ ដល្់របែកកនងឹេគមិនឈនះ កយ៏ផំងេ្រពះេ  

យ រេកមង ែអពួកញតកិរ៏តិែតេជឿថ េចសនឆកតែមន គឺពីេដម្រគន់ែតថេ កសងឃផក្រ  អិលវូវរខ្ល ំង ំងយំួ ើ ឹ  

េជរេគែអងែតផ្ត ស មិន គ លច់សេ់កមងផង ែអនងម្ត យេនះកភ៏ិតភ័យ េទើបរត់េទែអេ ងពិធី េថន ដលេ់ហើយ 

ែ្រសកេ េទថ «េ  ករុ មច សស់េូមម ្ត េ្របសសត្វ សមូទននិមន្តេចញមកខងេ្រកេ ងសនិ តបតិសត្វេកើត 

វបត្តិេហើយ ្រពះិ គុណមច ស»់។ ែអ េថន លនឺងសកិនិមន្តេ យេចញដូេចនះ កស៏ទះមនីមន ជូតមត់ជូតក ្អ ត េហើយ ំុ  

ង្រគងចីវរជបរមិណ្ឌ លពក់ ផគ ំកន់េឈើ្រចត់េដរលបៗេចញមកេ្រកេហើយសរួ ើ «េកើតអីេញម បនជភិតភ័យ រលះ 

រ ំងយ៉ងេនះ។  នងសកិេនះ កអ៏ងគយលតុជងគង់្របណមយៃដទូលថុ   «េ កមច សអ់ិលវូេនះេចសនកនូខញំករុុ  

ចូលមកកនងសមីេ កមច ស់ុ   អិលវូេកើតវរ េទជឆកតពុដំងអីួ ឹ    េចះែតែ្រសកយេំជរេគែអងពសេទេជរ្រតូវទំង 

េ កមច សផ់ង»។ េថនេឆ្លើយថ «េញម ចក្តី ( ចក្តី អនកដងេសចក្តខីុស្រតវូ ពកយបព្វជតនយិយជនួសេឈម ះឹ ិ ំ  

ខ្លន និយយេទរក្រគហសថ ដចូពកយ ម ែដរ អិលូួ វមិនេឃើញមនេ្របើពកយ ចក្តីេនះេទេ្របើ ម វញិ)  បន ម 

េហើយថ កុំេ យ្របែហស េ យ មកូន មេចកុំេ យ ចូលកនងសមីពធិីេនះ ែ្រកង េកើតេហតអុិលវូែមនុ  

ៗដូចពកយ ចក្តីថចុះអិលវូេនះ េនែអ កនូេញមេនះ។ ករុ មច ស់ េនែអផទះខញកំរុ ែអេនះ។ េអើេបើដូុ  

េចនះ េញមេទនំខ្លន មកួ ែអេ ងពធិីេនះ ចក្តីនឹងេមើលេ គឆកតេនះ ៎ េញម ែនេញម ពកយចសេ់ កថួ  

បន្ល មុត េ ងយកបន្ល េជះ ទឹកចូល្រតេចៀកេ ងយកទកឹចក់ េ គឆកតេកើតមកពេី ងពធិី េ ងមកេមើលរក ែអួ  

េ ងពិធីេទើបសះេសបើយបន។ ែអនងសកិេនះកស៏ពំះ េថនវលេទពងឹបងប្អន្របុសៗ ិ ូ ៣-៤នក់េ យជួយច 
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ប់យកខ្លនេចសនមក្របគល់ួ េ យ េថន។  ែអេចសនេនះ្រតវូេគចបដ់កនំេទដូេចន ះឹ   ករ៏តិែតខឹងនឹងពួកញតិ 

ំងបំរះនេនៀលេជរេគេជរែអង េហើយយេំទ មភ េកមង ែតធន់ពុំបននឹងកំ ំងមនុស ចសេ់គកនំ៏គន ចប់ែស 

ងពនំេទដលេ់ ងពធិីេនះ។ ែអ េថនកប៏បលួគន ទំង៣នក់េចញមកេ្រកេ ងេហើយទទួលយកេចសនចលូេទ 

កនងេ ង េថនក៏ុ ្របប់េទថ េញមទំងអសគ់ន សទុធែតជអនកមនេ្រគះនឹងេនជតេ ងពធិីេនះពុំបន ែ្រកងេខម ច្រពិ  

យអសនី េនះ ចូលរបូ ម នឹងេ្រ ចទកឹមន្តេចសនេហើយេខម ចែដលេនកនងរបូេចសន នឹងែ្រសកជខ្ល ំងពុំុ  

ខន េបើដេូចនះ ចរូញតិេញមទំងអសគ់ន េចៀសេចញេទផទះវញេ យឆប់ កុំេនយរូែ្រកង េខម ចិ ចូល ែអរបូេច 

សនេនះមនិអេីទ ែតែស្អកខនែស្អកគងន់ឹងជមនិខន។  

ែអពកួញតិេចសនលឺ េថនថដូេចន ះ កនំ៏គន សពំះ េ ក េថនវលេទផទះទីៃទៗេទ។ ែអ េថនចូលេទកនងិ ុ  

េ ងពិធី េហើយេ យគន បីនក់េនះចងេចសនខជ ប់នឹងសសរេ ង ំងកនរ់ពំត់េផ្ត ទំង៤នក់ េហើយកំែហងសរួ 

េចសនថេអើ សន ែអងថ េឃើញអញផក្រ ែមនរដឺូេចម្តចឹ ?េចសនេឆ្លើយថ េអើែមនខញំេឃើញេ ក ែអងុ  

ផក្រ  សុបីយ ង ច្របកដទំងឹ ៤នក់។ ពកួទំងេនះកេ៏កើត េទេ េហើយ យេចសន៤-៥រពំត់ េចសនកែ៏្រសក 

យេំ យសេំលងខ្ល ំងៗ ទំង៤នក់ក៏ កសរួេទៀតថ ដចូេម្តច សនែអងថ ពួកេយើងផក្រ ែមនរដឺូចេម្តចឹ ? េច 

សនថ េអើ ែអងផក្រឹ ែមន អញេឃើញចបសន់ឹងែភនកអញេហើយ។ ៤នក់ករ៏តឹែត យខ្ល ំងេលើសមុន។ េចស 

នបននូវេសចក្តេីវទន ឈចឺបព់ន់េពក ស ់ដលេ់្រកយេទើបគិតថ េ អញេនះជមនុស េកមងមន ក់ែអង េគឆកតួ  

េពញ្រសុកេទេហើយែតែអងមិនេធ្វើឆកត មេគេនះ ែដងពកួពលេនះ នងឹ យអញដលេ់សចក្តី ្ល បម់ិនខនេឡើួ  

យ។  េណ្ហើ យចុះេ ងេធ្វើជឆកត ម េទចុះ េទើបរក ខ្លនសខុបន េចសនគតិដូេចនះេហើយ េទើបេលើកៃដសពំះ េថួ ួ  

នេហើយ សពទ្របប់េទថ ករុ មច ស ់ខញំករុ េនះឆកតពតិែមនេហើយ សមូទនេ្របសអត់េទស ខញំឆកតមនិដងខ្លនុ ួ ុ ួ ួឹ  

មិនដង្របណេទ្រពះគុណ បនជថ្រពះគណុផក្រ  េនះគឺ្រពះគុណពុែំមនឆន់្រ េទ ឹ ឹ ខញំឆកតែមនេហើយ អិលវូខញំដងខ្លុ ួ ុ ួឹ  

នជសះេសបើយេហើយ ងចលេហើយ ពីេនះេទេទៀត ខញំមនិថ្រពះគុណផក្រ េទទន។ េថនថ េអើេបើែអងែលងុ ឹ  
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ថអញផក្រ  ងចលេហើយអញកែ៏លង យែអងែត្រតឹមេនះ។ឹ  

ករុ ខញ្ំរពះករុ ែលងថ្រពះគុណឆន់្រ េហើយអំពីៃថងេនះតេទ ករុ មច ស។់ េអើេបើែមនដូេចនះអញកែ៏លុ ង  

យែអង េបើែអងេនែតថអញៗ ក៏ យែអងទលែ់ត ្ល ប។់ ថេហើយ េថនកេ៏ យ្រ យចំណងេចសន ឃត់ 

ឃំងេច សនមនិេ យេចញេទេ្រកេ ង។ ែអេចសនេ តទលច់ំេណះ កេ៏នបំេរ ើ ៤នក់េនះេទ មអធយ 

្រសយ័ លះុៃថងគរំប៧់ ជេពលយប់ ង ត់េចសនកេ៏ដកលកេ់ទ។ ែអេចពល៤នក់េនះ ំងេរ ើេ្រគ ងកំណលព់ធិីយ 

ក្របក់ យកសពំត់ ផ្តល េជងពន េវចសពំយេហើយ កនំ៏គន លបរត់េចញចក្រសុកេនះេទកន់្រសុកដៃទេទ។ លះុិ ើ  

េវ ្រពកឹេចសនភញ ក់េឡើង ្រ ប់ែត ង តឈ់ងឹទំងេ ង េមើលេទេ្រគ ង ំងពិធីេនះ កប៏ត់អសរ់លងីគម នសល ់

ដលត់ិចេឡើយ េចសនកដ៏ងថ េថនលចួរបស្់រទពយរត់េទអសេ់ហើយ េទើបេចសនេដរេចញចកេ ងចូលេទផទះឹ ើ  

ម ។  ែអប ្ត ញតិមតិ្តេឃើញេចសនេដរមកដូចន ះេហើយើ   សរួថ  ដូចេម្តចេទ ជសនេអើយេ គេនះបន្រ កី  

្រ នធូរខ្លន្របណខ្លះេហើយរដឺចូេម្តចេទ។ េចសនកត៏បថ េនេឡើយែតថ អិលវូេនះអំេពើចកំួតេនះ េនេលើអនកួ  

្រសុកទំងអសគ់ន  េអើែអងជៗេ ះ េគឆកតេពញទំង្រសុក ក្៏រតលប់ថែអងឆកតវញ េអើមីងម យួ ួ ិ យ ទំងអសគ់ន  

េទេជឿ មនុស ពលេនះទុកជ្រគូ ថេ កធុតងគរកុខមូលវេសស ស ់អិលវូេ្រគ ង្រប ប់ែដល ំងពិធពីលកីរិ  

េនះ េ កធតុងគេទះបន្លង ឆកយកេទអសេ់ហើយេ យអេញជ ើញេទេមើលចុះ។ ថេហើយេចសនកេ៏ដរ្រតង់េទផទះុ ើ  

ែអប ្ត អនក្រសុកបនលេឺចសនថដូេចនះេហើយ ខ្លះកស៏ង យ័ថ ែ្រកងពតិដូចពកយេចសនថរ ឺេទើបនំគន េទែអេ  

ងពិធី ្រ ប់ែតេឃើញ ង ត់ឈងឹសនូយ កច៏ូលេទកនងេ ង យលរ់បស្់រទពយខ្លនេនះវនសអសេ់ទ េ យៃដមនសុ ពុ ួ ិ  

លទំង ៤នក់េនះែអង េហើយេទើបនំគន មកផទះទីៃទៗេកើតេសចក្តីវបបដ ររីលកឹេទស ម  េឃើញថជមនុសិ ិ  

អិតបញញ  េទេជឿពលេ យ បេញឆ តបន គខឺ្លនឆកតួ ួ ្របកដ េចសនគន ជេ ះកនំ៏គន េជឿថឆកតវញ។ួ ិ  

ចប់និទន េថនែតប៉ុេណ្ណះ 

 
 
 


