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ពាលបណ្ឌិ តសេវនកថា 
ហេង- សមអាន 

ធ វ្ើការធៅកងវរធេនាតូចទាហានខ្មែរប្រធេញធេម ១០ ខ្មប្តព្ប្ៃខ្វង 
តែងនងឹរ ៀបរ ៀង 

សេចក្ដី ស្ដីម 

 

នមវត្ថុ រត្នត្តយស្ស 
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   ខ្ញ ុំសូមបន្ទន់្កាយ   ហត្ថា ថ្វា យបង្គុំផ្ចង់្ 

   ដោយចិត្តសម័គ្រដ ម្ ោះគ្ត្ង់្  ចុំដ ោះអង្គគ្រោះត្គ្ត្រត័្ន ។ 
   ដែលមន្ញសសនឹ្ង្ដេ ា   ទុំង្គ្រហ្មម ដត្ង្គ្បណិប័ត្ន៍្ 

   បាន្បញណយគ្ាន្កុំាត់្  ផាត់្ចគ្ង្ុកចត្គ្ង្ឆ្ងា យ ។ 
   ដោយដត្ជាន្ញភារ   បញញ្ញលាភរកីផ្សរាផ្ាយ 

   សូមសញខ្ន្តសបាយ  ដកើត្មាន្ែល់ដយើង្ខ្ញ ុំណា ។ 
   ត្ដៅសូមគ្បមញ ុំ   គ្បមូលផ្ាញ ុំរញេធែីកា 

   គ្េង់្ដគ្បាសគ្ត្ថស់ដេ ន្   អុំរី លនឹ្ង្បណឌិ ត្ ។ 
   ខ្ញ ុំសូមដត្ង្ឥឡូវ   ឲ្យគ្តឹ្មគ្តូ្វត្ថមកុំរតិ្ 

   ត្ន្រញេធែីការិត្   កនញង្រមពីរ ខញេទកៈ ។ 
   និកាយ េុត្តនិបាត្  លអសញេធ្ ធមាន្ឃ្លា វរគ 
   សញត្ន្តបិែកជាក់   ដែលដលាក-អនកបាន្គ្ជាបចាស់ ។ 
   ែកគ្សង់្ផ្ស ុំដោហ្មរ   ត្គ្មូវការដលាកដកមង្-ាស់ 

   មាន្ចិត្តចង់្ែឹង្ចាស់  នូ្វចាប់ លនឹ្ង្បណឌិ ត្ ៖ 
 

ការដសររប់ លបណឌិ ត្ 

 ត្ដៅដន្ោះ ខ្ញ ុំសូមដលើកយកអត្ាបេទ ុំង្ឡាយជារញេធែីកានឹ្ង្អត្ាកថ្វ ដែលសុំដែង្អុំរីការ
ដសររប់ លនឹ្ង្បណឌិ ត្ មកអធិបាយកុំាយដសចកាីឲ្យងាយយល់ ដែើមបដីលាក-អនក
រញេធ្ សនិ្កដែលមាន្ចុំណង់្កនញង្ការដសាង្រកគ្េរយសមបត្តិ យសសកាិ-សញខសរដសើរ រួររិារណា
ឲ្យចាស់នូ្វចាប់ លបណឌិ ត្ដន្ោះដោយខាួន្ឯង្ ដហើយគ្បតិ្បត្តិត្ថមជុំដន្ឿដលាកអនកដែលយល់
ដ ើញរួរ ឬមិន្រួរដ ោះចញោះ ។ 
 ការសេពគប់ បាន្ដសចកាីថ្វ ការរាប់រក ចូលជិត្សនិេធ- ន្ ល សមរុំនិ្ត្ យកជាមិត្ត
សមាា ញ់ រួមរក័ស សម័គ្រ ម្ រម គ្សឡាញ់ ដសមើគ្បាណ គ្បគ្រឹត្តត្ថម ចូលត្ែ ។ 
 ការសេពគប់ ដន្ោះជាមូលដហត្ញត្ន្ដសចកាីសញខចុំដរ ើន្នឹ្ង្វ ិសអន្តរាយ ដគ្ ោះថ្វការ
ដសររប់ដន្ោះ ដលាកដគ្បៀបែូចជាកុំណាត់្សុំរត់្ស ដបើបញរគលយកកុំណាត់្ស ដៅគ្ជលក់ល័ខ
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គ្កហម ក៏ដគ្បកាា យរីសដៅជាគ្កហម ដបើគ្ជលក់ល័ខដខៀវ ក៏កាា យដៅជាដខៀវ ។ ដបើដសររប់ ល
នឹ្ង្កាា យដៅជា ល ដបើដសររប់បណឌិ ត្ នឹ្ង្កាា យដៅជាបណឌិ ត្ ។ 
 ការដធាើនូ្វដសចកាីសនិេធ្ ន លយ៉ា ង្ជិត្សនិេធជាមួយបណឌិ ត្ យកដធាើជាមិត្ត ឬជាគ្រូ ា្ ប់ កយ
ែុំបូ ម ន្ដគ្បៀន្គ្បដៅ ដហើយគ្បតិ្បត្តិត្ថមរដមង្បាន្នូ្វសញភមង្គលគ្រប់យ៉ា ង្ ដគ្ ោះបណឌិ ត្ដលាក
ដចោះែឹក ុំជន្ដែលភប់គ្បសរាជាមួយឲ្យមាន្ ម្ រតី្រឭកែល់ធម៌ ដែលរួរគ្បតិ្បត្តិនឹ្ង្មិន្រួរ
គ្បតិ្បត្តិឲ្យ គ្ ល់រញណ-ដទស មាន្គ្បដយជន៍្ ឥត្គ្បដយជន៍្ នឹ្ង្រន្យល់ឲ្យដចោះរិារណារក
ដហត្ញ-ផ្ល លអអាគ្កក់ដោយខាួន្កនញង្ការដសាង្រកគ្េរយសមបត្តិ ចិញ្ចឹ មជីវតិ្ ដែើមបរីស់ដៅជាសញខកនញង្
ដលាកដន្ោះ នឹ្ង្ដលាកខាង្មញខ ។ ផ្ទញយដៅវញិ ការចូលដៅដធាើនូ្វដសចកាីដមគ្តី្រួមរក័សជាមួយជន្
 លយកដធាើមិត្ត ដធាើគ្រូ រដមង្េេួលនូ្វេញកខដទសវ ិសអន្តរាយែល់ខាួន្ ដគ្ ោះ លដត្ង្ដត្រន្យល់
ដគ្បៀន្គ្បដៅែឹក ុំែល់ជន្ដែលមកភប់គ្បសរាជាមួយឲ្យដធាើនូ្វអុំដរើេញចចរតិ្ មាន្លួចបាន់្ែដណាើ ម
គ្េរយសមបត្តដិរ គ្បគ្រឹត្តកាដម ផឹ្កសញរា ជក់កញ្ឆា  អាដភៀន្ ដញៀន្ដបៀអាដបា៉ា ង្-ធួ ជាដែើម ជាដហត្ញ
 ុំឲ្យវ ិសអន្តរាយជីវតិ្ នឹ្ង្គ្េរយសមបត្តិ រង្េញកខដវេ  កនញង្ដលាកដន្ោះ នឹ្ង្ដលាកខាង្មញខ ។ 
 ការសេពគប់ ដន្ោះជាអុំដរើមាន្អាន្ញភារខាា ុំង្កាា ត្គ្កដលង្ អាចញញ ុំង្មន្ញសសឲ្យលអសាូត្គ្ត្ង់្
ឲ្យដគ្បកាា យដៅជាមន្ញសសអាគ្កក់ដកាង្កាច មន្ញសសគ្រដហើន្ដកាង្កាច ឲ្យដគ្បកាា យដៅជាមន្ញសស
គ្តឹ្មគ្ត្ូវសាូត្គ្ត្ង់្ដៅវញិ ។ 
 ការសេពគបប់ណ្ឌិ ត្ រឺដធាើនូ្វដសចកាីសនិេធ្ ន លរួមរក័សជាមួយ ល-បណឌិ ត្ ដហើយ
គ្បតិ្បត្តិត្ថម ។ 
 កនញង្ករណីដន្ោះ ខ្ញ ុំសូមដធាើអត្ថា ធិបាយរគ្ង្ីកដសចកាអីុំរីរញណដទសត្ន្ការដសររប់ ល 
នឹ្ង្បណឌិ ត្ឲ្យរងឹ្រតឹ្ដត្ចាស់េូលុំេូលាយងាយ ា្ ប់ែូចត្ដៅ ៖ 
 

ការដសររប់ 

    រប់ លរាលបាប  ឆ្ងបមកែល់ 

    រប់ លកង្ាល់  ខាល់គ្បគ្កតី្ 

    រប់ លអបយស  គ្េុសតតិ្រ ាយី  

     ុំធ្លា ក់អវចីិ   ដ្យដ្កដៅ ។ 
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 ជន្ដែលង្ង្ិត្ង្ង្ញលខជឹលគ្ចអូស រស់ដៅដោយ្រកមាា ុំង្អនកែត្េ រឺរស់គ្ាន់្ដត្ែឹង្នូ្វការ
ែកែដង្ហើមដចញ-ចូលប៉ាញដណាណ ោះ ឬជាជន្គ្រដហើន្ដកាង្កាចគ្បគ្រឹត្តនូ្វអបាយមញខ ដរញបន្ទញកឥត្
ដអៀន្ខាម ស់ ដៅថ្វជន្ ល ។ ក៏ជន្ លដន្ោះ មាន្លកខណៈ គ្កដ ៉ា  ា្ ក ឬ បា៉ា ន្ជាដគ្រឿង្
សគ្មាប់សុំាល់ ដែើមបងីាយចុំណាុំ ឲ្យ គ្ ល់ថ្វដន្ោះជន្ លដ ោះមាន្លកខណៈ ៣ យុំង្រឺ : 
 ១- ទុចចិនតិត្ចិនតិ ជន្ លដបើរិត្ការអាីៗ ក៏រិត្ដត្ការដែលអាគ្កក់ ៗ គ្បកបដោយមដ 
េញចចរតិ្ ៣ គ្បការរឺ : ចិត្តរិត្ដត្សុំឡឹង្រ ុំត្រចុំដ ោះគ្េរយអនកែត្េ ដោយមាន្ចុំណង់្ចង់្បាន្មកជា
របស់ខាួន្ ១ ចិត្តចង្រុំន្ញ ុំរញ ុំរួន្ចង់្ឲ្យអនកែត្េែល់នូ្វដសចកាីវ ិស ១ រុំនិ្ត្យល់ខញសដហើយគ្បកាន់្
ដឡើង្ថ្វគ្ត្ូវ ១ 

 ២- ទុព្ភា េិត្ភាេី ជន្ លដបើនិ្យយអាី ៗ ក៏និ្យយដត្សុំែីអាគ្កក់ ៗ គ្បកបដោយ
វចីេញចចរតិ្ ៤ គ្បការរឺ : និ្យយកញហកភូត្ភរ ដបាកបដញ្ឆា ត្អនកែត្េ ១ និ្យយញញ ោះញញ ង្ អញជអាល 
ស៊កដសៀត្រីដន្ោះរីដ ោះ ាក់រញកែញកោន់្ បុំបាក់បុំដបកអនកែត្េ ១ និ្យយគ្េដាោះដបាោះដបាក ដជរ
បដញ្ឆច រ គ្បដេសផាា ្ អនកែត្េ ១ និ្យយ កយដរាយរាយ ដឡោះដឡាោះ ប៉ាបា៉ា ច់ ប៉ាប៉ាូច ឥត្
គ្បដយជន៍្ ១ ។ 
 ៣- ទុក្កដក្មមការ ី ជន្ លដបើដធាើការអាី ៗ ក៏ដធាើដត្ការដែលអាគ្កក់ ឬដគ្បើអនកែត្េឲ្យ
សមាា ប់ ១ លួចបាន់្ឆក់ែដណាើ មគ្េរយអនកែត្េដោយខាួន្ឯង្ ឬ ដគ្បើដរ ១ គ្បគ្រឹត្តដលមើសកនញង្កាមទ ុំង្
ឡាយមាន្កូន្គ្បរន្ធបាដីរជាដែើម ១ ។ 
 កនញង្ធមមបេែឋកថ្វគ្ត្ង់្ លវរគសុំដែង្ថ្វ មន្ញសសលាង់្ដលា ង្ងិ្ត្មិន្ែឹង្គ្បដយជន៍្កនញង្ជាតិ្
ដន្ោះនឹ្ង្គ្បដយជន៍្ជាតិ្មញខ ដៅថ្វ ល ។ 
 កនញង្គ្ប ន្ របស់ ង្ រមាណវកិាដគ្ចៀង្សួរឧត្តរមាណរថ្វ បញរគលដែលដៅថ្វ ព្ភល 
ដោយដហត្ញែូចដមាច ? ឧត្តរមាណរដឆាើយថ្វ បញរគលដែលដគ្ត្កគ្ត្អាលហួសគ្បមាណកនញង្កាម
រញណទុំង្ ៥ រឺ រូប សមាង្ កាិន្ រស់ នឹ្ង្សមផសស ដៅថ្វ ព្ភល ។ 
 បញរគលណា ដទោះគ្បុសកា-ីស្តសតីកាី ដកមង្កាី ាស់កាី គ្រហសាកាី បរាជិត្កាី ដែលគ្បកបដោយ
លកខណៈន័្យែូចសុំដែង្មកដន្ោះ បញរគលដ ោះដ ម្ ោះថ្វ ព្ភល ។ 
 ត្ថមរិត្ ជន្ លដ ោះ ដបើជន្ណា បាន្ចូលដៅភប់គ្បសរាយកជាមិគ្ត្សមាា ញ់ ឬជាគ្រូ
ដហើយ ដទោះបីធ្លា ប់ដធាើលអរីដែើមក៏ដោយ ក៏រង់្ដត្ជន្ដ ោះដគ្បកាា យដៅជាជន្ លបាន្ ដគ្ ោះជន្
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 លដត្ង្ដត្ែឹក ុំអនកដែលដសររប់នឹ្ង្ខាួន្ដ ោះ ឲ្យមាន្ឫក  សណាា ប់ធ្លន ប់ រុំនិ្ត្មារយេ 
អាគ្កក់ ែូចខាួន្ផ្ង្ ។ 
 កនញង្រមពីរមង្គលត្ាេីបនី្ ដលាកដគ្បៀបជន្ ល េញកែូចជាវត្ាញ មិន្ អ្ ត្ មាន្លាមកជាដែើម ដបើ
បញរគលយកវត្ាញណាដែល អ្ ត្ មករញ ុំខចប់លាមក វត្ាញ ដែល អ្ ត្ដ ោះ ក៏នឹ្ង្ដគ្បកាា យជាមាន្កាិន្សអញយ
ែូចលាមកដ ោះមិន្ខាន្ ការដសររប់នឹ្ង្ជន្ លក៏ែូដាន ោះដែរ រឺដគ្បកាា យចិត្តរុំនិ្ត្ ព្ភលក្សលៅ  
សញេធ្ ធ ។ 
 ការដសររប់នឹ្ង្ ល េញកែូចជាដៅជាមួយនឹ្ង្សគ្ត្ូវដែលមាន្ោវកនញង្ត្ែ ឬេញកែូចដៅរួម
ជាមួយអាសិរ ពសិជាដែើម រដមង្ ុំមកនូ្វេញកខដទសជានិ្ចច ដគ្ ោះដទស េញកខ ភ័យ អន្តរាយ នឹ្ង្ 
ឧបស័រគ ដត្ង្ដកើត្ដឡើង្រីជន្ ល ។ ដសចកាីកនញង្មង្គលត្ាបេីបនី្ ដលាកហ្មមមិន្ឲ្យដសររប់ 
ដហើយដែមទ ុំង្បងាគ ប់ថ្វ ដបើបាន្ដធាើបញណយកញសលអាណីាមួយ ឲ្យដធាើដសចកាីគ្បាថ្វន ថ្វ ៖ 
   ដោយដត្ជាន្ញភារ  បញញ្ញលាភទ ុំង្ដន្ោះណា 

   ដយើង្ខ្ញ ុំសូមគ្បាថ្វន   ដកើត្ជាតិ្ណាជាគ្បុសគ្សី 

   សូមកញ ុំរួមរក័ស   រួមគ្បឡាក់សម័គ្រដមគ្តី្ 

   នឹ្ង្ លអន្យតិ្រ ាយិ  ដមគ្កមីឲ្យដ្ោះដឡើយ ។ 
 ែូចដរឿង្ែុំណាលថ្វ កាលរីអតី្ត្ មាន្បណឌិ ត្មាន ក់ដ ម្ ោះដលាក អកិ្ត្តិ ជាបញគ្ត្គ្ ហមណ៍
មហ្ម្ល ជាអនកមាន្គ្េរយសមបត្តិសាញកសាមភ ១ រូបកនញង្ រាណសី ។ គ្េរយរបស់អនកមាន្ទ ុំង្
ឡាយត្ន្គ្កុង្ រាណសី មិន្អាចនឹ្ង្រូរែាឹង្ឲ្យដសមើនឹ្ង្នឹ្ង្គ្េរយរបស់ដលាកបណឌិ ត្ អកិ្ត្តិ បាន្
ដឡើយ ។ 
 ដមន្រិត្ ដលាកមិន្គ្ាន់្ដត្មាន្គ្េរយប៉ាញដណាណ ោះដេ ដលាកមាន្ទ ុំង្ស ា ន្ចិត្តដសនហ្មជាតិ្
មាត្ញភូមិយ៉ា ង្ជិត្សនិេធដែមដេៀត្ ដលាកដត្ង្ដត្េេួលនូ្វឥសសរយស នឹ្ង្ដសចកាីសរដសើររីគ្រោះ
ករញណាជាមាច ស់ជីវតិ្ដលើត្បូង្ជាដគ្ចើន្ដលើក ទ ុំង្គ្បជារាស្តសត ក៏គ្សឡាញ់រាប់អាន្ដលាកគ្រប់ ៗ ាន  
ដគ្ ោះដលាកជាអនកមាន្សទធ យ៉ា ង្ខាជ ប់ខជួន្ បាន្ចុំណាយគ្េរយរាប់ដសន្ដរៀល ោក់ទន្ែល់
គ្បជារាស្តសតគ្កីគ្ក នឹ្ង្ចុំណាយជា្ធ្លរណទន្ មាន្សង់្្លាដរៀន្- មន្ទីរដរេយ- ព្ ន្- ផ្ាូ វថ្វន ល់
ជាដែើម ។ 
 ត្ែាមួយ ដលាកបាន្សញ្ជឹ ង្រិត្រិារណាការកនញង្ដលាក ដែលមាន្ការមមាញឹក ដ ើញ



6 

 

ចាស់នូ្វដទសត្ន្កាមរញណ នឹ្ង្ដទសត្ន្ការដសររប់សនិេធ្ ន លជាមួយ ល ក៏ដៅភរយិបញត្ត
ធីត្ថមកគ្បជញ ុំ ដហើយដចកគ្េរយសមបត្តិឲ្យដសមើ ៗ ាន  ។ កាលដបើដលាកដចករួចដហើយ ក៏លាបញត្តធីត្ថ
នឹ្ង្ភរយិ ដៅបួសជាឥសីដៅកនញង្ត្គ្រ មិន្យូរប៉ាញ ម ន្ ក៏ញញ ុំង្នឹ្ង្អភិញ្ឆញ ឲ្យដកើត្ដឡើង្ ដហើយដហ្មោះ
ដៅកាន់្ រេាីប ដធាើបណណ្លាដៅដកបរដែើមែដង្កៀបកាា ម ១ ។ 
 ដោយអកិ្ត្តិបណ្ឌិ ត្តាបេ ជាអបបចិាបញរគល ដលាកគ្កាញដៅេីដ ោះ មិន្គ្រមនិ្មន្តដៅ
កាន់្េីែត្េដេៀត្ដឡើយ ដលាកដត្ង្ដត្ដបោះដផ្ាែដង្កៀបកាា មនឹ្ង្ដបោះសាឹកដ ា្ ឆ្ងន់្រាល់ ៗ ត្ែា ដត្
ប៉ាញដណាណ ោះ ។ 
 អាន្ញភារត្ន្សីលរបស់ត្ថបស បណាា លឲ្យដដា ែល់អា ន្ គ្រោះឥន្ទ ៗ ក៏ែុំដណង្ដភេជា
គ្ ហមណ៍សមូម មកកាន់្េីដ ោះភាា ម ។ ឯគ្រោះត្ថបស កាលដបើដ ើញឥន្ទគ្ ហមណ៍ ក៏មាន្គ្រោះេយ័
គ្ជោះថ្វា រកីរាយសបាយ យកេឹកែដង្កៀបកាា មដ ា្ ដែលេញកបុំរញង្ឆ្ងន់្ខាួន្ឯង្ដ ោះ ោក់ទន្ឲ្យឥន្ទ
គ្ ហមណ៍ទង្អស់ ដហើយក៏គ្ទ ុំអត់្មិន្គ្រមដ ា្ ឆ្ងន់្ដេៀត្ដឡើយ ។ 
 ឥន្ទគ្ ហមណ៍ បាន្ដធាើនូ្វការលបង្ែូដចនោះអស់ោរៈ ៣ ែង្ ឥសីដចោះដត្ោក់ទន្ឲ្យអស់ ៗ រល់
ត្ែា សញខចិត្តអត់្ខាួន្ឯង្ ។ ដោយគ្េង់្ដ ើញែូដាន ោះ សដមាចដេវរាជ គ្េង់្និ្មមិត្ជាគ្រោះឥន្ទវញិដហើយ
គ្បដរន្ររែល់គ្រោះឥសី ៗ ក៏ដធាើដសចកាីគ្បាថ្វន  ៖ 
 “បរិគ្ត្សកកដេវរាជ ! អាត្ថម ភារ ាម ន្គ្បាថ្វន អាីដេ សូមគ្បាថ្វន កញ ុំឲ្យដ ើញ កញ ុំឲ្យជួប កញ ុំឲ្យឮ ថ្វ
 លដៅឯដណោះឯដណាោះ កញ ុំឲ្យខ្ញ ុំភាា ត់្ដៅដសររប់នឹ្ង្ជន្ លគ្រប់ ៗ ជាតិ្ " ។ 
 គ្រោះសហសសដន្គ្ត្ ឮែូដាន ោះ ក៏សួរនូ្វការណ៍ដ ោះែល់គ្រោះឥសីថ្វ ៖ 
   បរិគ្ត្គ្រោះត្ថបស  គ្រោះភ័ស្តកតគ្សស់លអដោយសីល 

   ដត្ើ លកាចខូចខិល រុំរា ុំង្រិលរលិមញខគ្កាស់ ។ 
   ោដធាើេញកខរួត្រតឹ្   ដញម ញតិ្មិត្ត ឬដលាកមាច ស់ 

   បាន្ជាសអប់ដខពើមណាស់ មិន្ចង់្ជួបមិន្ចង់្ដ ើញ ។ 
 គ្រោះមហ្មឫសី សុំដែង្ថ្វា យគ្រោះឥន្ទ នូ្វដហត្ញដែលសអប់ លមិន្ចង់្ជួបមិន្ចង់្ដ ើញថ្វ : 
  បរិគ្ត្ដេវនិ្ទឥន្ទដកាសី  គ្េង់្គ្ជាបដសចកាីត្ន្ដហត្ញការណ៍ 

  រី លកុំណាចកាចអ ច្ រយ  គ្បកបការងារយ៉ា ង្អាគ្សូវ ។ 
   លដគ្ចើន្ខនោះដខនង្ដសាង្ខាា យខាល់ គ្ចបូកគ្ចបល់វល់ខញសផ្ាូវ 
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   លដធាើការអាឥីត្មាន្គ្ត្ូវ  ជួយដកត្គ្មូវគ្កមូវខឹង្ ។ 
  ជន្ លរុំរង់្លាិត្លាង់្ដលា   អនកគ្បាជគ្្បដៅដៅគ្េមឹង្ 

  មិន្រវល់ ា្ ប់គ្ត្ថប់ឲ្យែឹង្  ខាង្ដត្កបួន្ខឹង្រងឹ្រតិ្ដខាង្ ។ 
  ជន្ លកុំបាបោបដរាលរាល ឆ្ងបឆ្ងលដរាលោលែល់ដរឯង្ 

  ែូច ា្ យគ្បដមោះដប៉ាសត ាង់្ដគ្សង្ រដមង្ឆាង្ែល់គ្បុសគ្សី ។ 
  ដហត្ញដន្ោះបាន្ជាមិន្ចង់្យល់ មិន្ចង់្ឮខយល់ កយសុំែី 

  មិន្ចង់្ឲ្យជួបរួមដមគ្តី្  នឹ្ង្ លតិ្រ ាយិដរៀង្រាល់ជាតិ្ ។ 
 ជន្ លេញកជាបាបមិត្ត បញរគលអនកដសាង្រកនូ្វដសចកាីសញខចុំដរ ើន្ គ្តូ្វដចៀសោង្កញ ុំឲ្យជួប
គ្បេោះ កញ ុំដសររប់នឹ្ង្ជន្ លឲ្យដ្ោះ ដគ្ ោះ លដត្ង្ញញ ុំង្ខាួន្ឯង្ផ្ង្ ញញ ុំង្អនកែត្េ ដែលមក
រួមរក័សជាមួយផ្ង្ ឲ្យែល់នូ្វេញកខដទសវ ិសអន្តរាយ ដដា គ្កហ្មយ ា្ យដគ្កាយ ឧទហរណ៍ែូច
ជា ៖ 

ដរឿង្ដេវេត្ត 
 កនញង្សម័យរញេធកាល មាន្ភិកខញ  ១ រូប ដ ម្ ោះ សទវទត្ត ជាគ្រោះរាជបញគ្ត្ថត្ន្គ្រោះបាេ េុបបពុទធ 
នឹ្ង្គ្រោះ ង្ អមិតា គ្រោះដៅគ្កុង្ដេវេហៈ ត្ន្គ្បដេសដកាសិយ បាន្ចូលបួសកនញង្សុំណាក់គ្រោះ
្ ា្ ជាមួយគ្រោះ អនុរុទធ គ្រោះ អាននទ គ្រោះ ភគុ គ្រោះ កិ្មពិល នឹ្ង្គ្រោះ ភទទិយៈ ។ គ្រោះ ភទទិយៈ 
បាន្សដគ្មចវជិាជ  ៣ គ្បការកនញង្វសាដ ោះ ។ គ្រោះ អនុរុទធ បាន្េិរាចកខញញ្ឆញ ណ ដគ្កាយមកបាន្ ា្ ប់
គ្រោះមាន្គ្រោះភារដេស រីមហាបុរេិរតិ្ក្កេតូ្ត្ ក៏បាន្សដគ្មចអរហត្តផ្ល ។ គ្រោះ អាននទ 
បាន្សដគ្មចដ្ត្ថបត្តផិ្ល  គ្រោះ កិ្មពិល នឹ្ង្ គ្រោះ ភគុ ចុំដរ ើន្វបិសស បាន្អរហត្តផ្ល ។គ្រោះ  
សទវទត្ត បាន្សដគ្មចឫេធីជាបញែញជជន្ ។ កាលគ្រោះ្ ា្យង្ដៅគ្កងុ្ដកាសមពី មហ្មជន្ ុំយកផាក
មកថ្វា យក៏សួររកគ្តឹ្មដត្គ្រោះរញេធមាច ស់នឹ្ង្អសីតិ្មហ្ម្វក គ្ត្ង់្ដេវេត្តាម ន្រីណាសួររកដ្ោះ ។ 
ដេវេត្តនឹ្កអន់្ចិត្ត ក៏ដៅសុំដែង្ឫេធិថ្វា យគ្រោះរជជទយេគ្បដេសមរធៈគ្រោះអង្គគ្ជោះថ្វា នឹ្ង្ឫេធិរបស់
ដេវេត្ត បាន្និ្មន្តមកកនញង្គ្រោះរាជែុំណាក់ជារាល់ត្ែា ។ ដោយលាភសកាក រៈគ្របសង្កត់្ផ្ង្ ចិត្តបាប
របស់ដេវេត្ត ក៏ដកើត្ដឡើង្គ្បាកែ រឺចង់្គ្រប់គ្រង្គ្រោះសង្ឃដោយខាួន្ឯង្ បាន្ចូលដៅសញ ុំ
រញទធ ន្ញញ្ឆញ ត្ ដត្គ្រោះបរមគ្រូត្ន្ដយើង្ គ្េង់្រញ ុំអន្ញញ្ឆញ ត្ឲ្យ ដេវេត្តដកើត្រុំន្ញ ុំរាបាេគ្រោះអង្គជានិ្ចច ។ 
 ត្ែា ១ ដេវេត្តបាន្ចូលដៅនិ្យយបញ្ចញ ោះបញ្ចូ លដណ ុំគ្រោះអង្គមាច ស់ អជាត្ិេត្ត្ូវ ឲ្យដធាើ
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រត់្គ្រោះបាេរិមពិ្រ ដែើមបដីឡើង្គ្រប់គ្រង្រាជយ ឯខាួន្ឯង្នឹ្ង្ដធាើរត់្គ្រោះរញេធ ដែើមបតី្ថ ុំង្ខាួន្ជាត្ពះ
ពុទធ ដែរ ។ 
 គ្រោះរាជកញមារ ក៏គ្េង់្ដធាើត្ថមបងាគ ប់ដេវេត្តទ ុំង្អស់ បាន្ដសៀត្កា ុំបិត្បង្កប់ យង្ចូលដៅ
បុំរញង្ដធាើឃ្លត្គ្រោះបិត្ថ ដត្ដរលដ ោះគ្រោះរាជង្គរក័សាប់បាន្  ុំយកដៅថ្វា យគ្រោះដៅ ៗ គ្េង់្គ្ត្ថស់
សួរបញ្ឆជ ក់ថ្វ "មាន លកូន្គ្បុសសមាា ញ់ដសមើជីវតិ្ ! ដត្ើកូន្គ្ត្ូវចង់្បាន្អាី បាន្ជាកូន្សមាា ប់បិត្ថ ! “ ។ 
គ្រោះរាជបញគ្ត្គ្កាបេូលថ្វ "បរិគ្ត្គ្រោះវរបិត្ថ េូលគ្រោះបង្គុំចង់្ដ្យរាជយ" ។ គ្រោះបាេរិមពិ្រ ក៏
គ្េង់្គ្បទន្រាជសមបត្តិឲ្យដៅគ្រោះរាជបញគ្ត្គ្រប់គ្រង្ ាប់ត្ថ ុំង្រីត្ែាដ ោះ ។ 
 ដេវេត្ត ក៏ខុំគ្បឹង្រាយមដធាើរត់្គ្រោះមាន្គ្រោះភារជារាល់ត្ែា រឺបាន្ដគ្បើខាម ន់្ធនូឲ្យា ុំបាញ់
គ្រោះអង្គ ដឡើង្ដលើកុំរូលភនុំគ្បដមៀលែមដធាើដលាហិត្ញបាេកមមដោយខាួន្ឯង្ ដគ្បើហមែុំរឲី្យ ុំែុំរដី ម្ ោះ 
នាឡគិរ ី ដៅដគ្រចគ្រោះអង្គ ដៅដត្មិន្បាន្សដគ្មចែូចបុំណង្ ដហើយលាភសកាក រៈក៏្បសូន្យ
ដេៀត្ ។ 
 កាលដបើអស់ចុំដណោះកនញង្ការដធាើរត់្គ្រោះសរាញ្ញញ រញេធដហើយ ដេវេត្តក៏ចូលដៅគ្កាបថ្វា យបង្គុំ
សញ ុំអន្ញញ្ឆញ ត្នូ្វវត្ាញ  ៥ គ្បការរឺ : 
 ១- សូមឲ្យភិកខញទ ុំង្ឡាយដៅកនញង្ត្គ្រអស់ ១ ជីវតិ្ 

 ២-  សូមឲ្យភិកខញទ ុំង្ឡាយគ្បគ្រឹត្តបិណឌ បាត្អស់ ១ ជីវតិ្ 

 ៣-  សូមឲ្យភិកខញទ ុំង្ឡាយគ្បគ្រឹត្តបង្សញ កូលអស់ ១ ជីវតិ្ 

 ៤-  សូមឲ្យភិកខញទ ុំង្ឡាយដៅដគ្កាមរល់ដ ើអស់ ១ ជីវតិ្ 

 ៥- សូមឲ្យភិកខញទ ុំង្ឡាយឆ្ងន់្្ច់អស់ ១ ជីវតិ្ ប៉ាញដន្តគ្រោះអង្គមិន្គ្េង់្អន្ញញ្ឆញ ត្ ។ 
 អាគ្ស័យដហត្ញដន្ោះ ដេើបដេវេត្តរាយមបុំដបកសង្ឃែរាបែល់បាន្សដគ្មចែូចបុំណង្ ។ 
ដគ្កាយមកក៏មាន្ជមាឺ ឺជាប់ ៩ ដខ ដហើយមាន្បុំណង្ចង់្ដ ើញគ្រោះសមាម សមពញេធ ក៏ឲ្យ្វករបស់
ខាួន្ដលើកោក់ដលើដសនង្ដសង្ដៅវត្តដជត្រន្ លញោះែល់គ្សោះដកបរវត្ត បងាគ ប់ឲ្យ្វកោក់ចញោះ ដែើមប ី
ជុំរោះកាយ ដរលដ ោះគ្រោះធរណីមិន្អាចនឹ្ង្គ្េដេវេត្តជាមន្ញសស លកុំបាបយ៉ា ង្ដសន្ធាន់្បាន្ ក៏
ដបើកចុំហគ្សូបយកដៅ ន្រកអវចីិ ដៅរង្េញកខដវេ ទល់ែល់សរាត្ែាដន្ោះ ។ 
 រឯីគ្រោះបាេអជាតិ្សគ្តូ្វ ដែលជាមិត្តសនិេធ្ ន លរួមរុំនិ្ត្ាន ជាមួយដេវេត្តដ ោះ ដទោះគ្រោះ
បិត្ថដផ្ទររាជយសមបត្តិឲ្យមកដហើយ គ្េង់្ដៅដត្ដជឿ កយដេវេត្តថ្វ "គ្ត្ូវដត្សមាា ប់បិត្ថដេើបផ្ញត្រីការ
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ែល់ែដណាើ មយកវញិ" ក៏គ្េង់្បញ្ឆជ ឲ្យរាជបញរសាប់បិត្ថយកេីដធាើទរញណកមមមាន្វោះគ្រោះបាេ ហ្មន់្
ជស្តញ្ឆជ ុំ មា ុ្ំ ុំ បង្អត់្គ្កយ គ្ត្ថដត្ចូលេីវង្គត្ ។ ដរលជាប ទ ន់្ាន ដ ោះ ដលចឮែុំណឹង្ថ្វ ដេវេត្ត
ដផ្ន្ែីគ្សូបដហើយ ក៏គ្េង់្ភិត្ភ័យជាខាា ុំង្ ខាា ចដគ្កង្គ្រោះធរណីគ្សូបគ្រោះអង្គែូចដេវេត្តដែរ 
បណាា លឲ្យដដា គ្កហ្មយ ា្ យដគ្កាយដោយនឹ្កដ ើញកុំហញស ដេើបគ្េង់្យង្ចូលដៅាល់គ្រោះ
មញនិ្ន្ទរិន្ដលាកត្គ្ត្ កនញង្វត្តដវឡញ វន្ ។ គ្ាដ ោះ គ្រោះបរមគ្រូគ្េង់្គ្ជាបថ្វ "គ្រោះបាេអជាតិ្សគ្តូ្វដធាើ
បិត្ញឃ្លត្កមម ដបើដបកធ្លា យរាង្កាយដៅបរដលាក គ្បាកែជាដៅដកើត្កនញង្ន្រក សោហត្មាី ជាមិន្
ខាន្ ប៉ាញដន្តដបើបាន្ ា្ ប់ធម៌ដេ ន្ របស់ត្ថ្វរត្ នឹ្ង្បាន្ត្ថុំង្ដៅកនញង្ត្គ្ត្សរណរមន៍្ ដហើយកនញង្
អ រត្កាលនឹ្ង្បាន្ជាគ្រោះបដចចករញេធ ១ អង្គ គ្រោះ ម "ជីវតិ្វសិេេ" ដហើយដេើបគ្េង់្សុំដែង្
្មញ្ញផ្លសូគ្ត្ដគ្បាសគ្រោះរាជា ។ 
 លញោះចប់គ្រោះធមមដេស  គ្រោះបាេអជាតិ្សគ្តូ្វ្បសូន្យដ្ត្ថបត្តិផ្ល ដៅគ្តឹ្មដត្
សរណរមន៍្ ៣ ប៉ាញដណាណ ោះ ដន្ោះរឺដោយអាន្ញភារត្ន្បិត្ញឃ្លត្កមម ។ 
 ដមន្រិត្ ដបើត្ថមឧបនិ្សសយ័ោស របស់គ្រោះរាជា គ្ត្ូវបាន្សដគ្មចដ្ត្ថបត្តិផ្លកនញង្ដរល
ដ ោះឯង្ ប៉ាញដន្តដបរជាអន្តរាយាកមរគផ្លដលាកញត្តរធម៌វញិដ ោះ ក៏ដគ្ ោះដត្ដទសដសររប់នឹ្ង្
ដេវេត្តជាជន្ ល ុំឲ្យដធាើអន្ន្តរយិកមម ។ 
 ការដសររប់នឹ្ង្ជន្ ល ជាគ្បធ្លន្ត្ន្ដសចកាវី ិសែូចរញេធភាសិត្កនញង្បរាភវសូគ្ត្ថ្វ 

 អេនតេស បិយា សហានតិ  េសនតន កុ្រុ សត្ បិយ ំ

 អេត្ំ ធមម សោសចត្ិ  ត្ំ បោភវសតា មុខំ 
 អនកមិន្គ្សឡាញ់ចូលចិត្តរួមរក័ស   ដមគ្តី្ដ ម្ ោះសម័គ្រនឹ្ង្អនកសបបញ រស 

 គ្សឡាញ់សនិេធ្ ន លដរញចិត្តទ ុំង្អស់  នឹ្ង្អសបបញ រសអបយសែូចាន  
 គ្សឡាញ់ដរញចិត្តជាប់ឥត្ឃ្លា ត្ឃ្លា   ាប់នឹ្ង្ធមាម  ឬមួយរបស់ 

 គ្ត្ង្គ្ត្ថប់គ្បតិ្បត្តិត្ថមអសបបញ រស   ដហត្ញដ ោះទ ុំង្អស់ ុំឲ្យវ ិស ។ 
 ជន្ លញញ ុំង្ខាួន្ឯង្ផ្ង្ ញញ ុំង្អនកែត្េដែលជាមិត្តសនិេធ្ ន លផ្ង្ ឲ្យែល់នូ្វភយន្តរាយ
គ្រប់យ៉ា ង្ ដហត្ញដន្ោះ រួរដចៀសោង្ឲ្យឆ្ងា យកញ ុំនិ្យយរក កញ ុំឲ្យដ ើញ កញ ុំសនិេធ្ ន ល កញ ុំរាក់ទក់ កញ ុំរួម
រុំនិ្ត្ កញ ុំដសររប់នឹ្ង្ជនព្ភល ឲ្យដ្ោះ ដេើបសញភមង្គលដកើត្មាន្ែល់ខាួន្ ែូចរញេធភាសិត្ថ្វ 
អសេវនា ច ព្ភោនា ំការមិន្ដសររប់នឹ្ង្ជន្ លទុំង្ឡាយាត់្ជា មង្គលដ៏ឧត្ដម ។ 
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ការដសររប់បណឌិ ត្ 

    ដសររប់បណឌិ ត្  ចិត្តថ្វា ផូ្រផ្ង់្ 

     ុំដែើរែុំរង់្   គ្ត្ង់្ដៅដខគ្ត្កាន្ត 
    ដសររប់បណឌិ ត្  ជាមិត្តចុំណាន្ 

    យិត្ដយង្ ុំគ្បាណ ដៅឋាន្សួា៌ ។ 
 មន្ញសស ា្ សោង្ត្វ ដចោះែឹង្ចាស់នូ្វផ្ាូ វដលាកផ្ាូវធម៌ រកសញីចិញ្ចឹ មជីវតិ្ត្ថមកមាា ុំង្កាយ
កមាា ុំង្បញ្ឆញ  ជាមន្ញសសមាន្សីលធម៌ដៅកនញង្ខាួន្ គ្បកបដោយកញសលកមមបែ ១០ គ្បការ ដៅថ្វ 
បណ្ឌិ ត្ ។ ក៏ជន្ជាបណឌិ ត្ដន្ោះ មាន្លកខណៈសុំរាប់សុំាល់ ៧ យ៉ា ង្រឺ : 
 ១- មាតា សបត្ិក្វ ំចិញ្ចឹ មរកាមាា យ-ឪរញករបស់ខាួន្ឲ្យជាសញខ ។ 
 ២- កុ្សលសជដ្ឋា បចាយិនំ ដាររមន្ញសសាស់កនញង្គ្ត្កូលរបស់ខាួន្ ។ 
 ៣- េណ្ហំ េខិលេមាា េំ និ្យយដត្ កយសុំែីដផ្អមរិដរាោះ ។ 
 ៤- សបេុសណ្យយបបហាយិនំ លោះបង់្ កយស៊កដសៀត្ ាក់ចញចអញជអាល ។ 
 ៥-មសចេរវនិសយយុត្តំ រកឧបាយកុំាត់្បង់្នូ្វដសចកាីកុំណាញ់ ។ 
 ៦- សកាធាកិ្កំុ្ សង្កត់្ដសចកាីដគ្កវដគ្កាធបាន្ ។ 
 ៧- េចចំ មាន្សចចៈដេៀង្គ្ត្ង់្ ។ 
 ន័្យមួយដេៀត្សុំដែង្ថ្វ ជន្ដែលគ្បកបដោយគ្បដយជន៍្ ២ យ៉ា ង្រឺ : គ្បដយជន៍្ដ ើញ
ទន្ដភនកកនញង្ជាតិ្ដន្ោះ ១ គ្បដយជន៍្ដែលគ្ត្ូវបាន្កនញង្អ រត្ ១ ដលាកដៅថ្វ បណ្ឌិ ត្ ។ 

គ្បដយជន៍្ដ ើញទន់្ដភនកមាន្ ៤ យ៉ា ង្រឺ : 
 ១- ឧដ្ឋា នេមបទា បរបូិណ៌ដោយវរិយភារ ចុំដ ោះកិចចការដែលគ្ត្ូវដធាើ ែរាបែល់បាន្
សដគ្មចផ្លដែលដកើត្អុំរីដហត្ញ ដែលខុំដធាើដ ោះ ៗ ។ 
 ២- អារក្ខេមបទា បរបូិណ៌ដោយការដចោះដែទ ុំេញកគ្េរយសមបត្តិដែលខុំរកមកដ ោះ មិន្ឲ្យ
បាត់្បង់្ ដោយដហត្ញដផ្សង្ ៗ មាន្ដលង្គ្សី ដលបង្ភាន ល់ជាដែើម ។ 
 ៣- េមជីវតិា ដចោះាយគ្េរយសមបត្តិ ចិញ្ចឹ មជីវតិ្លមមសមរួរែល់កមាា ុំង្ធន្ធ្លន្ដែលរក
បាន្ ។ 
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 ៤- ក្លាណ្មិត្តតា ដសររប់រកដត្កលាណមិគ្ត្ រឺមិគ្ត្ដែលគ្បគ្រឹត្តគ្ត្ូវលអដោយ
កាយ-ោា-ចិត្ត ។ 

 គ្បដយជន៍្គ្ត្ូវបាន្កនញង្អ រត្មាន្ ៤ យ៉ា ង្រឺ : 
 ១- េទាធ េមបទា បរបូិណ៌ដោយសទធ  រឺការដជឿចុំដ ោះវត្ាញ ដែលរួរដជឿ មាន្ដជឿថ្វដធាើលអ
បាន្លអ ដធាើអាគ្កក់បាន្អាគ្កក់ នឹ្ង្ដជឿចុំដ ោះរញណគ្រោះរត្ន្ត្គ្ត្ជាដែើម ។ 
 ២- េីលេមបទា បរបូិណ៌ដោយសីល រឺរកាកាយ ោា ចិត្តឲ្យដរៀបរយមិន្ឲ្យដ នើស នង្ 
មាន្រកាសីល ៥- ៨ ជាដែើម ។ 
 ៣- ចាត្េមបទា បរបូិណ៌ដោយការរ ុំដលកគ្េរយសមបត្តិឲ្យជាទន្ឥត្ដរ ើសមញខ ចុំដ ោះ
មន្ញសសេញរ៌ត្ ឬចុំដ ោះាស់គ្រឹទធ ារយ អនកមាន្សីល គ្រោះសង្ឃ នឹ្ង្មាា យឪរញកជាដែើម ។ 
 ៤- បញ្ឆញ សមបទ បរបូិណ៌ដោយការដរៀន្សូគ្ត្ចុំដណោះវជិាជ ផ្ាូ វដលាក-ធម៌ នឹ្ង្ ា្ ប់ កយ
ដគ្បៀន្គ្បដៅរបស់បណឌិ ត្ ដែើមបឲី្យដកើត្បញ្ឆញ  ដចោះរិារណា គ្ ល់រញណដទស គ្ត្ូវខញសលអអាគ្កក់
វ ិសចុំដរ ើន្បញណយបាប ឬដចោះរិារណាសងាខ រសរាសត្ាឲ្យដ ើញថ្វ ធមមជាតិ្ត្ថ ុំង្ដៅកនញង្
ត្គ្ត្លកខណ៍ជាដែើម ។ 
 បញរគលណា ដទោះគ្បុសកាី គ្សីកាី គ្រហសាកាី បរាជិត្កាី ដកមង្កាី ាស់កាី ឲ្យដត្គ្បកបដោយ
លកខណៈែូចសុំដែង្មកដន្ោះ បញរគលដ ោះដ ម្ ោះថ្វ បណ្ឌិ ត្ ។ 
 ជន្ជាបណឌិ ត្ដន្ោះ ជាមន្ញសសត្ែាែនូ រកនញង្្កលដលាក ។ ដលាកយកចិត្តេញកោក់ ជួយ
ដគ្្ចគ្សង់្ យិត្ដយង្គ្បដេសជាតិ្មាត្ញភូមិ ឲ្យដឡើង្ដៅកាន់្ឯករាជយ ឥសសរភារ ែកុំដែកើង្រញង្ដរឿង្ 
នឹ្ង្ េនតិភាព ។ 
 អនកដែលគ្សឡាញ់សន្តិភារ គ្តូ្វផ្ាិត្ចមាង្យកដបបនឹ្ង្ការដចោះែឹង្អុំរីដលាក កញ ុំបដង្អបង្អង់្ 
ឲ្យកាលដវលាកន្ាង្ដៅដែើមប ី្ ង្គ្បដេសជាតិ្ ្ស  នឹ្ង្គ្រោះរាជបលាង្ក ។ 
 ដមន្រិត្ ជន្ជាបណឌិ ត្ដន្ោះ ដបើបាន្ដ ើញបាន្ គ្ ល់ចាស់ដហើយ រួរដត្ចូលដៅសូមដធាើជា
មិគ្ត្ ជាគ្រូ ដគ្ ោះបណឌិ ត្ដត្ង្ដត្ែឹក ុំឲ្យដធាើអុំដរើលអជាគ្បដយជន៍្ែល់ខាួន្ នឹ្ង្គ្បដយជន៍្េូដៅ ។ 
ដបើចូលដៅដសររប់ដហើយ គ្តូ្វគ្បឹង្ ា្ ប់ កយដគ្បៀន្គ្បដៅរបស់ដលាក យកមករិារណាឲ្យែឹង្
ថ្វ ដន្ោះលអ ដន្ោះអាគ្កក់ ដន្ោះបញណយដន្ោះបាបដោយខាួន្ឯង្ឲ្យយល់ចាស់ ដហើយគ្បតិ្បត្តិត្ថមចញោះ នឹ្ង្
ត្ថមលេធផ្លយ៉ា ង្ឆ្ងប់ទន់្ចិត្ត ែូចរញេធភាសិត្ថ្វ : 
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  មហុត្តមបិ សច រញិ្ញូ   បណ្ឌិ ត្ំ បយិរចូា េត្ិ 
  ខិបប ំ ធមមំ រជិានាត្ិ  ជីវ្ហហ  េបូរេំ យថា ។ 
   អនកមាន្គ្បាជ្ា  កាលណាចូលដៅ 

   សនិេធ្ ន លនិ្ត្យដៅ  ជាមួយបណឌិ ត្ ។ 
   អាចែឹង្រសធម៌  បវររិត្រិត្ 

   ែូចអណាា ត្លេធិ  ែឹង្រសសមា ។ 
 បណឌិ ត្ ដលាកដត្ង្ដត្ែឹក ុំដគ្បៀន្គ្បដៅ អនកដែលមកដសររប់ជាមួយ ឲ្យមាន្
អាកបបកិរយិឫក រមារយេសាូត្គ្ត្ង់្ កាា យខាួន្ដៅជាបណឌិ ត្ ។ បណឌិ ត្ដលាកដគ្បៀបែូចជា
ដគ្រឿង្គ្កអូប មាន្គ្កឹ ន្  នឹ្ង្កគ្មង្ផាក ជាដែើម ឯអនកដែលចូលដៅដសររប់ ដគ្បៀបែូចជាសាឹកដ ើ 
ឬសុំរត់្រញ ុំខចប់ដគ្រឿង្គ្កអូប ដទោះសាឹកដ ើ ឬ សុំរត់្មិន្ដមន្ជាដគ្រឿង្គ្កអូបដ្ោះ ក៏រង់្ដគ្បកាា យ
ដៅជាមាន្កាិន្គ្កអូប ាញយ ាប់រួរឲ្យដរញចិត្ត យ៉ា ង្ណាមិញ ការចូលដៅដសររប់នឹ្ង្បណឌិ ត្ 
ក៏យ៉ា ង្ដ ោះដែរ ។ 
 បណឌិ ត្ដន្ោះដលាករន្យល់បងាហ ញគ្បាប់ផ្ាូ វដៅកាន់្ ា្ ន្សួរ៌ និ្ ា ន្នឹ្ង្បងាហ ញផ្ាូវដៅកាន់្
ដខត្តកាន្ត កនញង្បចចញបបន្នដន្ោះ ដែលដយើង្ដ ើញជាក់ចាស់នឹ្ង្ដភនក រឺរន្យល់ឲ្យខុំគ្បឹង្ដរៀន្សូគ្ត្
ចុំដណោះវជិាជ ផ្ាូ វដលាក-ធម៌ ឲ្យខុំគ្បឹង្ដសាង្រកគ្េរយសមបត្ត ិ ឲ្យដចោះគ្សឡាញ់ាន នឹ្ង្ាន ជា្មរគី ឲ្យ
ដចោះគ្សឡាញ់មាា យ-ឪរញក បង្បអូន្ មាមីង្ជីែូន្ជីត្ថ ឲ្យដចោះគ្សឡាញ់ ជាតិ្ ្ស  គ្រោះ
រាជបលាង្ក ។ 
 បណឌិ ត្ ដលាកែឹក ុំដគ្បៀន្គ្បដៅអនកដែលចូលមកភប់គ្បសរាជាមួយឲ្យបាន្សញខចុំដរ ើន្
ែកុំដែកើង្រញង្ដរឿង្កនញង្បចចញបបន្ន ដ ើញជាក់ដសាង្នឹ្ង្ដភនក ដន្ោះឧទហរណ៍ែូចជា ៖ 
 

ដរឿង្គ្រោះសីហន្ញវរ មន័្ 

 ដសចការិីត្ថ្វ កាលរីមញន្ គ្បជារាស្តសតកនញង្គ្បដេសកមពញជារង្េញកខដវេ ជាអដន្កដោយអុំដរើ
ត្គ្រត្ផ្សត្ន្រួកបរដេស មាន្គ្កុមដារេល់ដែន្ នឹ្ង្ដយៀកមិញ ជាដែើមដហត្ញ ។ 
 ដោយគ្េង់្ដ ើញនូ្វេញកខដវេ ត្ន្គ្បជាជន្ដខមរែូដាន ោះដហើយ គ្រោះបាេសដមាចគ្រោះនសោត្តម 
េីហនុ គ្រោះដៅដែន្កមពញជា គ្េង់្យកគ្រោះបញ្ឆញ ញណែ៏ថ្វា មញត្ គ្បយញេធទមទរឯករាជយដោយ
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សន្តិវធីិគ្បទន្ែល់រលរែឋដខមរ ។ មញន្ែុំបូង្ គ្េង់្បដង្កើត្នូ្វដផ្ន្ការ ១ ដៅថ្វ "ផ្នការ
ត្ពះេីហនុ" ដោយមាន្កង្ជីវរលនឹ្ង្ រកីាា ហ្មន្ កាន់្កា ុំដភាើង្ដ ើត្ថន់្ ដហត្ថមដគ្កាយគ្រោះអង្គ 
ដែើមបទីមទរឯករាជយសមបូណ៌រីបារា ុំង្ដសស ។ ដោយបញញ្ឆញ ន្ញភារនឹ្ង្គ្រោះបញ្ឆញ ញណរបស់គ្រោះ
អង្គ បារា ុំង្ត្ក់សាញត្ញ៉ាបខាមខាា ចគ្រោះដច ា្ បារមី ដលើកអុំណាចទ ុំង្អស់ថ្វា យែល់គ្រោះមហ្ម
វរីកសគ្ត្ដយើង្ ។ 
 គ្បដេសកមពញជាបាន្េេួលឋាន្ៈជារែឋឯករាជយដរញលកខណៈាប់ត្ថ ុំង្រីត្ែាដ ោះមក រឺត្ែាេី 
៩ ដខវចិចិកា ឆ្ងន ុំ ១៩៥៣ ដគ្កាមការែឹក ុំែ៏ដឆាៀសោង្ត្វត្ន្គ្រោះករញណាគ្រោះបាេសដមាចគ្រោះ 
នសោត្តម េីហនុ ដោយាម ន្ញញ ុំង្ត្ុំណក់្មមួយត្ក់ឲ្យគ្សក់ដឡើយ ។ 
 គ្រោះរាជកិត្តិ ម ែ៏លបលីាញរន្ទឺឮសញស្យផ្ាយដរញរិភរដលាកថ្វ គ្រោះអង្គជាដសាច
សឹក េនតិភាព ។ 
 ត្មក គ្េង់្ដចញគ្បតិ្បត្តិការ្មរគី កុំាត់្រួកដយៀកមិញ មាន្ដលាកឧត្តមដសនិ្យឯក 
លន់-ណុ្ល អរគដមបញ្ឆជ ការបចចញបបន្នត្ន្ កង្ដយធរលដខមរភូមិន្ទ ែឹក ុំកង្េរ័  រកីាា ហ្មន្ 
នឹ្ង្ជីវរលដហត្ថមដគ្កាយគ្រោះអង្គ រួកឧទទ មខាបខាា ចរត់្ខាច ត់្ខាច យដចញផ្ញត្រីដែន្ែីដខមរអស់ ។ 
 គ្បដេសកមពញជាបាន្សញខ្ន្តគ្ត្ថណដហើយ ដេើបសដមាចគ្រោះបិត្ថឯករាជយជាតិ្ គ្េង់្ែឹក ុំ
វរជន្ដកមង្-ាស់ជាអនកន្ដយបាយ ដោយរតិ្បណឌិ ត្ រឺ : គ្េង់្សុំរញោះសុំរួលបគ្ង្ួបបគ្ង្ួមឲ្យដចោះ
គ្សឡាញ់ាន  រួមាន ជាធាញង្ ១ កនញង្ចល សង្គមរាស្តសតនិ្យម ដែើមប ី្ ង្គ្បដេសជាតិ្ ្ស  គ្រោះ
រាជបលាង្ក ។ លញោះវរជន្ដខមរដចោះគ្សឡាញ់ាន រួបរួមដហើយ គ្រោះមហ្មវរីកសគ្ត្ដយើង្ គ្រោះអង្គគ្េង់្ែឹក ុំ
គ្បដេសកមពញជាចូលជាសមាជិកត្ន្អង្គការសហគ្បជាជាតិ្ ដែលជាអង្គការចបង្មួយកនញង្រិភរដលាក
ដសាង្រកេនតិភាព ដែើមបជូីន្រលនិ្ករកនញង្្កលដលាក កនញង្ឋាន្ៈជារែឋអរាគ្កិត្ ។ 
 ដោយគ្បដេសកមពញជា ដៅខាោះខាត្ែវកិាជាតិ្ សដមាចឪគ្េង់្ែឹក ុំដគ្បៀន្គ្បដៅអនករាជការ 
ទហ្មន្ សញីវលិនឹ្ង្គ្បជារាស្តសត ឲ្យដចោះគ្សឡាញ់ការហត្ាកមម ។ ដោយគ្រោះអង្គដធាើជារុំរូ គ្េង់្ជីក 
កាប់ ចូក ដសង្ែីផាទ ល់គ្រោះហសត ។  គ្បជារាស្តសតដ ើញគ្រោះរាជរុំរូែូដាន ោះ ក៏ មមញខដៅរកកសិកមម 
ខុំគ្បឹង្រាយមដរញកមាា ុំង្ ក៏បាន្េេួលនូ្វលេធផ្លយ៉ា ង្ដរញចិត្ត រឺមាន្គ្បាក់ាយសបាយ
ចិត្ត ។ 
   ដោយការហត្ាកមម  ផ្លែុំណាុំគ្រប់កដន្ាង្ 
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   បដញ្ចញផ្លជាក់ដសាង្ គ្រប់កដន្ាង្ដគ្សចុំការ ។ 
   អនកគ្កដៅជាមាន្  គ្េរយធន្ធ្លន្មាន្ខាឹម្រ 
   បរដិភារសញេធអាហ្មរ  មាន្រសឆ្ងា ញ់រាល់ ៗ ត្ែា ។ 
   មាន្ឡាន្មាន្ជិោះកង់្ជិោះ យន្ជុំនិ្ោះសញីវតិ្ឡ 

   សបាយកាយចិត្តត្គ្ក ន្ គ្រោះហសតគ្រោះបិត្ថ ។ 
 មិន្ដត្ប៉ាញដណាណ ោះឯង្ គ្រោះបណឌិ ត្ែ៏ដឆនើមត្ន្គ្បដេសដខមរ គ្រោះអង្គយង្ដៅដោោះគ្្យនូ្វបញ្ឆហ
ែ៏សមញគ្រ ម្ ញត្ន្គ្បដេសលាវបាន្ដេៀត្ ។ គ្រោះអង្គគ្េង់្នូ្វសញខ-សន្តិភារគ្បទន្ែល់ដសាចលាវទ ុំង្
បីអង្គ រឺគ្រោះអង្គមាច ស់ េុវណ្ណភមូា-បុិនអ ុ ៊ុំ- េុផានវង្ស នឹ្ង្គ្បជារាស្តសតទ ុំង្មូល ។គ្បដេសលាវ
រលត់្ដភាើង្សស្តងាគ ម បាន្សន្តិភារដកសមកាន្តសរាត្ែា ដោយសនគ្រោះបញ្ឆញ ញណែ៏មញោះមញត្ត្ន្សដមាច
គ្រោះបិត្ថឯករាជយ ត្ន្ដយើង្ដោយរិត្ ។ 
 ដរឿង្ដន្ោះបញ្ឆជ ក់ថ្វ ការដសររប់នឹ្ង្បណឌិ ត្ ជាដហត្ញ ុំមកនូ្វសញភមង្គលគ្រប់យ៉ា ង្ ដ ើញ
ជាក់គ្កដឡត្នឹ្ង្ដភនក ែូចជាដខមរដែលបាន្ភប់គ្បសរាសនិេធ្ ន លគ្ត្ង្គ្ត្ថប់ ា្ ប់ឱោេ ដហើយ
គ្បតិ្បត្តិត្ថមសដមាចឪ ក៏បាន្េេួលនូ្វឯករាជយ ឥសសរភារ វឌ្ឍន្ភារនឹ្ង្សន្តិភារយ៉ា ង្ដរញចិត្ត 
។ ដយើង្ដ ើញចាស់ដហើយ គ្បជារាស្តសតខាោះ ដែលធ្លា ប់គ្កលុំបាករីដែើម ឥឡូវដន្ោះដគ្បកាា យដៅជា
អនកមាន្គ្េរយសមបត្តិ មាន្សុំដលៀកបុំ ក់សមរ ុំជារលរែឋឯករាជយរិត្រិត្ អនកធ្លា ប់ខចិលគ្ចអូស ក៏
ដគ្បកាា យដៅជាឧសាហ៍ អនកាម ន្ផ្ទោះសដមបង្ ដគ្សចុំការ ក៏ដៅជាអនកមាន្ផ្ទោះ មាន្ដគ្សចុំការគ្រប់ាន  
ៗ ាន  ។ សូមបគី្បជាជាតិ្លាវទ ុំង្មូលក៏េេួលនូ្វសញខដកសមកាន្តដែរ ។ ដគ្ ោះដហត្ញអាី ? ក៏ដគ្ ោះដត្
ដសាចលាវទ ុំង្បីអង្គ នឹ្ង្គ្បជារាស្តសតទ ុំង្មូល េេួលគ្បតិ្បត្តិត្ថមគ្រោះែុំបូ ម ន្ែ៏ត្ែាថ្វា ត្ន្សដមាចគ្រោះ
គ្បមញខរែឋដយើង្ ដែលជាអង្គបណឌិ ត្ែ៏ដឆនើមកនញង្្កលដលាកគ្បកបដោយករញណា អាណិត្អាសូរ
ែល់មន្ញសសជាតិ្ គ្រប់គ្បដេស ឥត្ដរ ើសមញខ ដរ ើស្សន៍្ ឥត្ដរ ើសលេធិ ជា្សន៍្ដន្ោះ ្សន៍្ដ ោះ 
លេធិដន្ោះលេធិដ ោះដឡើយ ។ គ្រោះអង្គដសនហ៍ដត្ េនតិភាព រឺចង់្ដត្ឲ្យដត្រិភរដលាកដចោះគ្សឡាញ់
ាន ដត្ប៉ាញដណាណ ោះ ។ ែូដចនោះបាន្ជាគ្េង់្មិន្ជិន្ណាយកនញង្ការដយង្ដៅរតឹ្ចុំណង្មិត្តភារ រោង្មហ្ម
អុំណាចដែើមប ីេនតិភាពសាក្លសោក្ ។ 
 បញរគលណា ដែលធ្លា ប់គ្បគ្រឹត្តអុំដរើ ា្ ន្ ន្ ្ហ្មវដកាង្កាចអុំដរើដែើមក៏ដោយ ឲ្យដត្
បាន្ចូលមកសនិេធ្ ន លភប់គ្បសរាជាមួយបណឌិ ត្ ដហើយគ្បុង្ ា្ ប់ កយដគ្បៀន្គ្បដៅ ុំមក
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គ្បតិ្បត្តិត្ថម បញរគលដ ោះនឹ្ង្ដគ្បកាា យដៅជាមន្ញសសសាូត្គ្ត្ង់្វញិបាន្ ។ ការដសររប់នឹ្ង្បណឌិ ត្
បាន្សដគ្មចដលាកញត្តរធម៌ គ្ ល់ផ្ាូ វដៅនិ្ ា ន្ដេៀត្ក៏មាន្ ឧទហរណ៍ែូចជា ៖ 
 

ដរឿង្គ្រោះអង្គញលីមាលដត្ារ 1 
 ដសចកាែីុំណាលថ្វ កនញង្រជជកាលគ្រោះបាេបដសន្េិដកាសល មាន្ដហត្ញែ៏អ ច្ រយ ១ បាន្ដកើត្
ដឡើង្ រឺកនញង្ដែលដលាកគ្សីជាភរយិត្ន្មហ្មបដរាហិត្គ្បសូត្បញគ្ត្ ។ 
 ដរលដ ោះ បណាា លឲ្យដគ្រឿង្សស្ត ត្ វញធទ ុំង្អស់នឹ្ង្គ្រោះខន្ធរាជយរបស់គ្រោះដៅដកាសលដឆោះ
គ្កហមគ្ាល ឆអឹន្ដអអ ដចញអណាា ត្សដ ធ សដៅធ  ។ រាជបដរាហិត្ ែឹង្ថ្វកូន្គ្ត្ូវឫកសជាដារ ក៏ ុំ
ដរឿង្ដ ោះដៅេេួលថ្វា យគ្រោះបដសន្េិដកាសល គ្រោះដៅគ្កុង្្វត្ាីត្ន្គ្បដេសដកាសលថ្វ "បរិគ្ត្
គ្រោះសមមតិ្ដេរ ! កូន្េូលគ្រោះបង្គុំគ្ត្ូវឫកសជាមន្ញសសកាច ដត្មិន្ដធាើឲ្យអន្តរាយែល់រាជសមបត្តិ
ដឡើយ " ។ គ្រោះរាជាគ្េង់្មាន្គ្រោះរាជបន្ទូលថ្វ "ដបើែូដាន ោះខ្ញ ុំអន្ញញ្ឆញ ត្ឲ្យដៅបាន្ ដត្គ្ត្ូវដលាកខុំ
អប់រ ុំដគ្បៀន្គ្បដៅឲ្យដគ្បកាា យដៅជាមន្ញសសសាូត្គ្ត្ង់្វញិណាា៎  ! “ ដហើយក៏សន្មត់្ឲ្យដ ម្ ោះែល់កូន្
ថ្វ "អហឹង្សកុ្មារ" ។ លញោះអហឹសកញមាមាន្វយ័ចុំដរ ើន្ដឡើង្ មហ្មបដរាហិត្ជាឪរញក បញ្ជូ ន្ឲ្យដៅ
ដរៀន្សិលប្ស្តសត កនញង្សុំណាដកើដលាកអាារយេិ្បាដមាកខ គ្កុង្កត្តសិលា ។ អហឹសកញមារ ជា
ដកមង្មាន្បញ្ឆញ ដលើសដកមង្ទ ុំង្អស់ដែលដៅដរៀន្សូគ្ត្ជាមួយ ។ ឧសាហ៍ដរៀន្សូគ្ត្ ដធាើនូ្វកិចចវត្ត
មាន្រក់គ្ចបាច់ដជើង្ែ បុំដរ ើេឹកដដា េឹកគ្ត្ជាក់ជាដែើម ែល់អាារយនឹ្ង្ដចោះដាររគ្បណិប័ត្ន៍្ែល់
ាស់េញុំ ទ ុំង្រួង្ ដរដត្ង្ដត្សរដសើរគ្បាប់ដលាកអាារយជាដរឿយ ៗ ។ អហឹសកញមារ ក៏ ដៅជាសិសស
សុំណប់ត្ន្ដលាកអាារយ នឹ្ង្ជាសិសសចបង្ដលើសសិសសទ ុំង្ឡាយកនញង្្លាេិ្បាដមាកខផ្ង្ ។ 
 ឯសិសាន្ញសិសសទ ុំង្ឡាយ ដកើត្ចិត្តឫសា ន្ និ្ោះញញ ោះញញ ង្ដលាក្ស្ត ត្ ារយ ឲ្យសអប់
អហឹសកញមារ ។ ដលាកគ្រូដជឿត្ថម កយញញ ោះញញ ង្របស់សិសសទ ុំង្អស់ដ ោះ ក៏សអប់អហឹសកញមារ រក
ឧបាយឲ្យអនកគ្សញកសមាា ប់ដាល ។ 
 ត្ែាមួយ ដលាក្ស្ត ត្ ារយដៅអហឹសកញមារមកគ្បាប់ថ្វ : 
 “មាន លអហឹសៈ ! ដត្ើបាចង់្បាន្សដគ្មចមន្តែ៏វដិសសឬដេ ? ដបើបាចង់្បាន្ ចូរដៅរកគ្មាមត្ែ 
មន្ញសសឲ្យបាន្គ្រប់ចុំនួ្ន្មួយ ន់្ (១០០០) កនញង្មន្ញសសមាន ក់ ៗ គ្តូ្វកាត់្យកដត្គ្មាម ១ "។  
                                                 
1អង្គុលីមាលសូត្រ គម្ពីរម្ជ្ឈិម្និកាយ ។ 
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អហឹសកញមារ ឮែូដាន ោះក៏នឹ្ករដង្គៀសខាួន្ណាស់ដែរ "ឱហន ! អាត្ថម អញ ជាតិ្គ្ ហមណ៍មិន្រួរសមាា ប់
មន្ញសសឲ្យខញសគ្បដវណីគ្ ហមណវង្សដ្ោះ ដត្ដធាើដម៉ាច ដបើមិន្សមាា ប់ដ ើញថ្វមិន្បាន្សដគ្មចនូ្វ 
វេិនុមនត" ដហើយក៏ជុំរាបដលាកគ្រអូាារយថ្វ : 
 បរិគ្ត្ដលាគ្រូែ៏មាន្រញណ ! ខ្ញ ុំបាេេេួលដធាើត្ថមដសចកាីបងាគ ប់ទ ុំង្អស់ ឲ្យដត្បាន្សដគ្មច 

មន្តែ៏វដិសស "។ 
 ាប់ត្ថុំង្រីត្ែាដ ោះមក អហឹសកញមារ ដផ្ាើមសមាា ប់មន្ញសសយកដៅររេញកដគ្កាមដែើមដ ើ ឲ្យ
សអញយរលួយដាលេដេ ៗ ជាដគ្ចើន្ ដគ្កាយមកដេើបាប់ដផ្ាើមសមាា ប់មន្ញសសកាត់្យកគ្មាមត្ែ ចង្
េញកជាកគ្មង្ ក់នឹ្ង្ក រាប់បាន្ចុំនួ្ន្ ៩៩៩ គ្មាម ។ 
 អនកគ្សញកគ្រប់និ្រមជន្បេត្ក់សាញត្ខាា ចអហឹសកញមារ ដត្ង្ដត្គ្បាប់ាន ថ្វ ដន្ដវញ ើយគ្បយ័ត្ន 
អង្គញលីមាលដារ ដៅេិសខាង្ដណោះ ខាង្ដណាោះ ែុំណឹង្ត្ន្មរណភ័យដន្ោះ ដលចឪរន្ទឺផ្ាយែល់
រាជធ្លនី្្វត្ាី ។ គ្រោះបាេបដសន្េិដកាសលគ្េង់្គ្ជាប ក៏បញ្ឆជ ឲ្យកង្េរ័ដៅាប់អង្គញលីមាលដារ
សមាា ប់ដាល ។ 
 ឯ ង្គ្ ហមណីជាមាត្ថ បាន្ែឹង្ថ្វអន្តរាយនឹ្ង្ដកើត្មាន្ែល់កូន្ ក៏គ្បញប់គ្បញល់ដៅ
គ្បាប់មញន្ ដែើមបឲី្យកូន្ដចៀសដចញរីេីដ ោះ ។ 
 ដរលដ ោះ គ្រោះមាន្គ្រោះភាររង់្ដៅវត្តដជត្រន្ គ្រោះអង្គគ្បដមើលឧបនិ្សសយ័ត្ន្សត្ាដលាក 
គ្ជាបថ្វអង្គញលីមាលមាន្ឧបនិ្សសយ័គ្ត្ូវបាន្សដគ្មចអហត្តផ្ល ដបើមិន្ដៅដគ្បាស មញខជានឹ្ង្ដធាើ
មាត្ញឃ្លត្កមមឃ្លា ត្ាកមរគផ្លមិន្ខាន្ ដេើបគ្េង់្យង្ដៅដគ្បាសកនញង្ដវលាត្ែារោះបុំគ្ ង្ ៗ ។ 
អង្គញលីមាលដារ គ្កដឡកដ ើញគ្រោះ្ ា្ ារយភាា ម សទញោះឆ្ងា រដែញកាប់សមាា ប់យកគ្មាមគ្រោះហសា 
ដត្ដោយអុំណាចត្ន្គ្រោះបាែិហ្មរយ អង្គញលីមាលដែញរញ ុំទន់្ដឡើយ ។ ដន្ឿយហត់្ដរកក៏ដគ្សក
គ្បកូកដៅគ្រោះអង្គថ្វ ដន្គ្សមណ៍ !  ប់សិន្  ប់សិន្ ។ គ្រោះសមពញេធគ្ត្ថស់ថ្វ ត្ថ្វរត្ ប់
ដហើយ រឺលោះបង់្កា ុំបិត្រូដៅែុំបង្គ្រន្ង់្យូរណាស់ដហើយ ដៅដត្អនកឯង្ដេដត្ើ មិន្ទន់្ ប់
សមាា ប់សត្ាែូចត្ថ្វរត្ អង្គញលីមាលដារឮរញេធបន្ទូលែូដាន ោះ ក៏ភ្ាក់ ម្ រតី្នឹ្កដ ើញដទសរបស់
ខាួន្ ដហើយដោោះកគ្មង្គ្មាមត្ែនឹ្ង្ដគ្រឿង្អាវញធ គ្រដវង្ដាលដៅញកភនុំអស់ ដែើរចូលដៅគ្កាបថ្វា យ
បង្គុំសូមបួស ។ គ្រោះ្ ា្ គ្េង់្អន្ញញ្ឆញ ត្ឲ្យបួសជាភិកខញ ដោយឯហិឧបសមបទដហើយ ុំ យកដៅវត្ត
ដជត្រន្ ។ 
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 ាប់ត្ថុំង្រីត្ែាដែលបាន្ឧបសមបទមក អង្គញលិមាលភិកខញ  ខុំភាវ សមែកមមោឋ ន្ មិន្ខជិល
គ្ចអូសដឡើយ ដត្ចិត្តរដវ ើរោយមិន្ដកើត្សមាធិ ដគ្ ោះដចោះដត្គ្សត្ម៉ាដ ើញមន្ញសសដែលដលាកធ្លា ប់
សមាា ប់រីមញន្ ជានី្វរណៈគ្រប់សង្កត់្ឲ្យដដា គ្កហ្មយជានិ្ចច ។ 
 គ្រោះសមាម សមពញេធជាមាច ស់គ្េង់្គ្ជាប ក៏រន្យល់ឲ្យលោះបង់្អារមមណ៍ដែលកន្ាង្ហួសនឹ្ង្មិន្ឲ្យ
នឹ្កអារមមណ៍ដែលមិន្ទន់្មកែល់ គ្េង់្ឲ្យរិារណាដត្កិចចការដែលមាន្គ្បាកែចុំដ ោះមញខ ។ 
អង្គញលីមាលភិកខញែុំកល់សតិ្រិារណា ត្ថមគ្រោះជិន្គ្សី ដហើយខុំចុំដរ ើន្កមមោឋ ន្ គ្ត្ថដត្បាន្សដគ្មច 
អរហត្តផ្ល ជាមហ្ម្វក ១ អង្គកនញង្គ្រោះរញេធ្ ស  ។ 
 ដរឿង្ដន្ោះបញ្ឆជ ក់ឲ្យដ ើញចាស់ថ្វ ការដសររប់បណឌិ ត្ ដត្ង្បាន្នូ្វដសចកាីសញខចុំដរ ើន្កនញង្
ដលាកដន្ោះ នឹ្ង្ដលាកខាង្មញខ រហូត្ែល់បាន្សដគ្មចអរហត្តផ្ល ែូចគ្រោះអង្គញលិមាលដត្ារជាអាេិ៍  
។ 
 រួរឲ្យដស្ើចែល់រញណសមបត្តិ របស់គ្រោះមហ្ម្វកដន្ោះរន់្ដរក ដែលដលាកធ្លា ប់ជាមន្ញសស
កាចអាគ្កក់អុំរីដែើម ដហើយគ្ត្ឡប់ដៅជាមន្ញសសសាូត្គ្ត្ង់្ ជាេីដាររមន្ញសសដេ ា  ជាមហ្ម្វក
ែ៏ដឆើត្ត្ន្គ្រោះសមាម សមពញេធ ដៅវញិបាន្ ក៏ដោយ្រដត្គ្រោះសរាសញ្ញូ រញេធដែលជាកុំរូលត្ន្បណឌិ ត្
ដ ោះឯង្ ។ 
 ដហត្ញដន្ោះ រួរអស់ដលាក-អនកទ ុំង្ឡាយ ុំាន រប់រកបណឌិ ត្ ខុំគ្បឹង្ ា្ ប់ កយដគ្បៀន្គ្បដៅ
របស់ដលាក រិារណាឲ្យដ ើញគ្បាកែដហើយគ្បតិ្បត្តិត្ថម នឹ្ង្បាន្ដសចកាីសញខចុំដរ ើន្ែល់ខាួន្ ែូច
ន័្យដែលខ្ញ ុំបាេសុំដែង្មកដន្ោះ ។ 
 

និ្រមវចន្កាថ្វ 

  លនឹ្ង្បណឌិ ត្ មាន្រុំនិ្ត្មារយេផ្ទញយ ៗ រីាន   លគ្បគ្រឹត្តនូ្វអុំដរើេញចចរតិ្គ្រប់ដបប
យ៉ា ង្ ជាេីសុំអប់ត្ន្មន្ញសសនឹ្ង្ដេ ា  ដធាើខាួន្ឯង្ នឹ្ង្អនកែត្េដែលបាន្ភប់គ្បសរាជាមួយ ឲ្យដកើត្
េញកខដទសកនញង្ដលាកដន្ោះនឹ្ង្ដលាកខាង្មញខ ។ បណឌិ ត្គ្បគ្រឹត្តនូ្វអុំដរើសញចរតិ្គ្រប់យ៉ា ង្ ជាេីដាររ
រាប់អាន្ត្ន្មន្ញសសនឹ្ង្ដេ ា  ដធាើខាួន្ឯង្នឹ្ង្អនកែត្េដែលចូលមកសនិេធ្ ន លជាមួយ ឲ្យបាន្នូ្វសញខ
ចុំដរ ើន្ កនញង្ដលាកដន្ោះនឹ្ង្ដលាកខាង្មញខ ។ 
  ល ុំដធាើអុំដរើអាគ្កក់ លួចបាន់្គ្េរយសមបត្តិអនកែត្េជាដែើម ។ បណឌិ ត្ ុំឲ្យដធាើអុំដរើលអ 
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មាន្ដធាើបញណយទន្រកាសីលជាដែើម ។ ការដសររប់ លនឹ្ង្បណឌិ ត្ដន្ោះ ដត្ង្ដត្េេួលនូ្វ
លេធផ្លដផ្សង្ ៗ ាន  ែូចជាកូន្ដសក កាលដេើបនឹ្ង្ញស់ដឡើង្ ចិត្ត្ អ ត្ឥត្ដៅហមង្ លញោះគ្ត្ូវ
ខយល់រយញ ោះបក់ឆក់ធ្លា ក់រ្ត់្ខាច ត់្ខាច យគ្ ត់្គ្បាសាន ដៅ ។ កូន្ដសក ១ គ្ជុោះធ្លា ក់ដៅដលើអាគ្សម
គ្រោះមហ្មឫសស ី ៗ ក៏ដរ ើសយកដៅចិញ្ចឹ មដែរកា ។ ឯកូន្ដសក ១ ដេៀត្ធ្លា ក់ដៅែល់មណឌ លរួក
ដារ ៗ ដរ ើសយកដៅដែរកា ។ ដសកដែលដៅជាមួយមហ្មឥសីមាន្ចិត្តសបបញ រស រិត្ដត្ខាល់ខាា យ
សន្ស ុំកញសលផ្លបញណយ ដឆ្ងព ោះមញខត្ថមផ្ាូវរបស់បណឌិ ត្ ដសកដែលដៅជាមួយរួកដារ មាន្ស ា ន្
ចិត្តអាគ្កក់ ដរៀន្ដត្លួចឆក់ខូចឫសាែូចជាដារកុំណាច ឥត្ខាា ច ា្ ប់ដឡើយ ។ 
 ដមើលចញោះដលាក-អនក ! រួរឲ្យដសាើចដរកណាស់ សូមបសីត្ាតិ្រាា ន្ក៏រង់្ដគ្បកាា យ ដៅជាលអ
អាគ្កក់បាន្ដែរ ដោយ្រអន្ញភារត្ន្ការដសររប់ លនឹ្ង្បណឌិ ត្ ។ 
 ដហត្ញដន្ោះ រួរដត្ដយើង្ ុំាន ដចៀសោង្ កញ ុំឲ្យជួបរួមរក័សសនិេធ្ ន លនឹ្ង្ ល ។ រួរដត្សាោះដសាង្
រប់ដត្បណឌិ ត្ ដែើមបដីគ្កបយករសធម៌ដែលដលាកដគ្បៀន្គ្បដៅ ដេើបសញខចុំដរ ើន្រញង្ដរឿង្នឹ្ង្ដកើត្មាន្
គ្រប់កាលដវលា ។ 
 រប់ លរាល់បាបឆ្ងអ បែល់ខាួន្  រប់គ្បាជអ្ាចផ្ទួន្ជូន្កញសល 

 រប់ ល ុំេញកខដទសមកែល់  រប់គ្បាជអ្ាចផ្ាល់ផ្លសញខ្ន្ត ។ 
 រប់ ល ុំខាួន្រួន្ដែកត្គ្រ   រប់គ្បាជគ្្បត្រដែកគ្រឹោះ ា្ ន្ 

 រប់ ល ុំដដា គ្កហ្មយគ្បាណ  រប់គ្បាជ ្ ុំគ្បាណបាន្គ្ត្ជាក់ ។ 
 រប់ ល ុំឲ្យដរសអប់ដខពើម   រប់គ្បាជែ្ដណាើ មាន រួមរក័ស 
 រប់ ល ុំឲ្យដខាង្បាក់ដបក  រប់គ្បាជរួ្មរក័សជា្មរគី ។ 
 រប់ ល ុំឲ្យផឹ្កសញរា   រប់គ្បាជរ្កាសីលគ្បគ្កតី្ 

 រប់ ល ុំឲ្យធ្លា ក់អវចីិ   រប់គ្បាជសិ្រ ី ុំដៅសួរ៌ ។ 
 

      ត្គ្រដវង្ត្ែា ១០ វចិាិកា ឆ្ងន ុំ ១៩៦១ 
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