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ក្នុងគម្ពីរេបេតវត្ថុសំដែដែងអំដពីេ្បេត ១២ ពួក កំដពុងេសោយផលៃនបាបេកម្េផ្សេងៗគ្

ឥ.ស្វា.សុ១សមូ បង្គរំួបរួម ចំោពោះរ័ត្បី
្ព្រះព្រុទ្្ព្រះធម៌ ្ព្រះសង្ចាស់ខ្ចី សមូមានសសួ្ដី
សព្រ្្គ្រប់្បការ។ ឥោតោបរំ ោទើបខ្ញុំោផ្ដើមតោងំ
ចាប់ោលើកស្រាស្ ោបតវត្ថុ បាលីភាស
ោហើយកាន់បា៉ាកកា ចារចួនជែរ។ខ្មែរ។ មុនអភិប្បាយ
សូមញាតិបទាងំឡាយ អ្ក្កុងអ្កែរ។្ស ោបើបាន្ជបោរឿង
ោ្បតោនះខំែរ។ក គ្រំនិបតឱ្ែរ។្ប ែរ។បរចាកកំហុស។
ោ្បតមានោ្ចើន្កុម មានតូចមានធំ មាន្សមីាន្បុស
្គ្រប់ស្រាស្ទាំងអស់ លាយឡចំំរុះ ោកើតតោមកំហុស
ែរ។ដែលខ្លួនបានោធ្ើ។ ោ្បតខ្លះោដែើរបាន ោដែើរសព្រ្ភូមិបឋាន
្សុកោ្កាម្សុកោលើ ោដែើរ្គ្រប់្បោទស ឥតមានោទើសោទើរ
ោដែើររះុោដែើរោរើ ោរើសរកអាហារ។ ព្រួកោ្បតធុនហឹ្ង
ោ្ចើននឹករំព្រឹង រកញាតិបកា បងប្អូនកូនោច
ជីដែូនជីតោ ោ្ពោះឃ្លានអាហារ ោខ្លាចផ្ោព្រកៃ។្ក។
ខ្លះអត់អាហារ ដែប់ពោន់ឆ្នាណំ ោ្ពោះខ្លួនចៃ។្ង
ញាតិបមិបត្ផ្យឱ្ បញ្ជូនរាល់ៃ។ថ្ ែរ។តគ្មាននិបស្សយ័
អា្ស័យផលបាន។ ោ្បតខ្លះកម្មែ្សល ផលមិបនបណ្ដាល
ឱ្ហួស្បមាណ ោបើញាតិបផ្យឱ្ ទទលួផលបាន
ោទើប្បាជ្ញបុរាណ គ្រិបតអានភ្ជុំបិបណ្ឌ។ ព្រួក្បាជ្ញ្ព្រឹទា្
បបួលគ្រ្គី្នា អ្ក្បាជ្បុិបន នាគំ្នានិបព្រន្
អានិបសង្សបិបណ្ឌ ោរៀបរាប់យ៉ាងឆ្អិបន សង្កិបនោរឿងោ្បត។
គ្រម្ពីរោនាះថ ោបើជនរូបណ មិបននឹកដែល់ោ្បត
ក្ុងោព្រលភ្ជុំបិបណ្ឌ នឹងបុណ្ចូលែរ។ច្ត ជនោនាះ្តវូោ្បត
្បោទសផ្ដាស។ ោ្ពោះោកើតោ្ចើនជតិប សបូំរព្រួកញាតិប

១ ឥ. ឥតិបិោស ស្វា . ស្វា ក្ខាត ោត សុ. សុប្បដបោន្



ោ្ពោង្ពោតោ្តៀប្តោ ខ្លះជញាតិបមិប្ត មាតោបិបតោ
ជបុ្តភរិយ រាប់រយោកាដែិបនាក់។ ែរ។លងអី្មានញាតិប
ែរ។ដែលភា្លាត់មារយទ ោឃ្លៀងឃ្លាត្ជុលធ្លាក់ ោកើតជព្រួកោ្បត
ព្រិបតជមានជក់ យ៉ាងតិបច១០នាក់ មាន្បាកដែណស់។
ក្ុងធម៌តិបោរាក ថោ្បតគ្ររោគក ោដែើរឈរពោសដាស
ោព្រញភូមិបោព្រញ្សុក ោព្រញទីអាវាស ខ្លះោនអាកាស
ែរ។តោមើលមិបនយល់។ ោ្បតមួយ្កុមោទៀត ផលកម្មែចោង្អៀត
ោទណព្រុំដែល់ ោ្ពោះមានកម្មែ្កាស់ ឋិបតោនហឹ្ងថ្កល់
ឬក៏វលិវល់ ោនមួយកែរ។ន្លង។ ព្រួកោ្បត្កុមោនះ
សូមោលើកទុកោស្លះ ព្រុំទាន់ថ្លាែរ។ថ្លង នឹងទាញព្រួកោ្បត
១២កែរ។ន្លង យកមកចារែរ។ចង ជូនជសណ្ដាប់។
សូមោលាកអ្ក្បុង ស្មារតីឱ្ស្លងុ ព្រិបនិបត្ោហើយស្ដាប់
ោបើបាន្ជបោហើយ សមូែរ។្ប្កឡាប់ ោចៀសខសុឱ្ឆប់
ចាប់យកខង្តូវ។ ោបើដែឹងជខុស កុំថប់ទញ់តះុ
នាំឱ្ទាសផ្លូវ កុំគ្រិបតកុំនឹក ខំោធ្ើបុណ្ោទ
បុណ្ឈ្ះស្តូវ ោទៀងែរ។តបានសួគ្រ៌។ បាបទាងំបុ៉នា្មាន
ែរ។ដែលខ្លួនបានសង វនិាសបាត់តួ ឱ្ផលមិបនបាន
ចាញ់បុណ្ឋានសគួ្រ៌ ោបើ្ជបោហើយគ្រួរ ោធ្ើបុណ្ឆប់ៗ។
ខំោធ្ើបុណ្ោ្ចើន បញ្ចំោរើន យល់ធម៌ោកើតស្លាប់
អនិបច្ចំទុក្ខំ អនតោ្ច្បាប់ ជធម៌ចំណប់
វិោសសក្ុងោលាក។ ោធ្ើបុណ្ោ្ចើនជតិប ផលបុណ្ជញាតិប
តោមឱ្ជ័យោជគ្រ ឱ្ោ្ចើនៗដែង ផលោកើនគ្រោគក
មានជ័យក្ុងោលាក បាបចាញ់ែរ។លងឈ្ះ។ ក្ុងព្រុទ្ុប្បាទ
ផលបុណ្ល្អស្អាត នាជំួបនឹង្ព្រះ បានស្ដាប់សព្រ្ធម៌
ចិបត្ផុតមានះ បុណ្លាងបាប្ជះ បានដែល់និបពោ្វាន។



ើក្ប្រេត ១២ ពកួ

១- វនា្ស ព្រួកោ្បតោនះណ មានមុខ្កញវូ
វង់ែរ។ភ្ក្គ្រលួង ដែះុោរាម្សមូ៉វ មាត់ោវៀចកំបូ៉វ
ស្មែងោកាងកំព្រួរ។ សក់រួញ្កញង់ ោពោះោបា៉ាងកំបង់
ខ្លួនធុំក្លិបនខ្មែួរ ៃ។ដែោជើង្កញង់ ោធ្មែញដែុះខសុជួរ
សរៃ។សដែូចព្រួរ ព្រ័ន្ព្រ័ទ្ោព្រញកាយ។ រាងខ្ពស់ចោ្រាង្គ្រោង
ស្គមដែូចកុកោ្គង ដែំោបោព្រញកាយ រាប់រយលានឆ្នាំ
មិបនែរ។ដែលស្គ្រោល់បាយ ទុក្ខឥតរសយ សុែីរ។តកំហាក។
ោ្បតោនះោ្ចើនណស់ ោ្ចើនឈរែរ។ក្បែរផះ្ ចាសំ្ដាប់មនុស្សខក
ោបើបានឮោហើយ នឹកថបាន្សក ស្ះុលិបទ្កំហាក
និបងទឹកសំោបារ១។ ព្រួកោ្បតោនះៃ។ន មិបនសូវោនៃ។្ព្រ
ោ្ចើនោដែើរោបាោឡា តោម្ចកោកៀនោកាះ ោឈ្ងោករកកោនា្ថោរ
រាងឫកអន់ោស្ងោរ ោ្ពោះឃ្លានអាហារ។ ោ្បតោនះកាលមុន
មិបនបានោធ្ើបុណ្ ោដាយចិបត្្ជះថ្លា ោធ្ើោដាយអំណច
ចិបត្កាចឫស្ ោស្ដាះដាក់អាហារ ឱ្អ្កសីលខ្ពស់។
ម្៉ាងោទៀត្ជះថ្លា ែរ។តោល្មែើសក្ុងការ ឱ្ទាន់មានោមាះ

១ -កំហាកែដលមនុស្ោស្ដោ ះោទ្គ្រាន់ែតជោហេតុ  ដល់ោ្បតោទសីុផលកម្បណ្ដោ លឱ្ោកើតកំហាកអាក្កក់ស្ុយថ្ី
ោឡើងោទៀត



ចាត់ែរ។ចងោភាជន ោស្មាកោ្គកោលើសោលាះ ឱ្ឥតព្រិបោ្គះ
្កខ្ក់ក៏ឱ្។ មួយោទៀតឥតច្បាប់ រស់ហាក់ដែូចជស្លាប់
មិបនស្គ្រោល់មុខោ្កាយ ោទព្រី្ព្រលាន អារាមក៏ោដាយ
មិបនោបាសោកើបោកើយ សរំាមឱ្ស្អាត។ តោងំខកោស្ដាះដាក់
ឥតគ្រិបត្បឡាក់ ទីសង្សំអាត ោបាះោចាលសរំាម
មិបនតោមឱវាទ មិបនស្គ្រោល់ទីស្អាត ្បមាទោព្រញវគ្រ្គ។
លុះស្លាប់ោទភា្លាម ឥតមានទីមទាម គ្រឺព្រិបតជធ្លាក់
ោទោកើតជោ្បត ព្រួកោនះោជៀងជក់ ោសយទុក្ខោព្រញវគ្រ្គ
ដែូចោរៀបរាប់មកោនះ។

២- កុណបា ព្រួកោ្បតោនះណ ោពោះធ្លាក់្តោយក
មុខខ្លីកំបុ៉ក ែរ។ភ្កបុ៉ន្តោឡាក ចង្យរោស្ក
ោធ្មែញធំបុ៉នចប។ សក់ែរ។វងអូសដែី ្ចមុះោខចខ្លី
កស្ដួចដែូចដែប ក្បាលធំជងខ្លួន មិបនសម្បកប
គ្រួរឱ្ខ្លាចខ្លប ព្រួកោ្បតអ្បិបយ។ ក្លិបនស្អយុអោសចិ
សុីែរ។តសព្រោខ្មាច សុឥីត្បណី ោបើបានោឃើញោហើយ
នាំគ្្នា បញី អង្គុយផ្ទាល់ដែី ចាប់ែរ។ហកទាញោបាច។
ោ្បតោនះអត់បាយ រាប់ោកាដែិបឆ្នាំបា្លាយ ឃ្លានោស្ើរហិបនោហាច
ខំសុីខ្ះុឈម ៃ។នសកសព្រោខ្មាច ឥតបាន្បោយជន៍



ឱ្បាត់ឃ្លានោឡើយ។ សុណីស់ឃ្លានណស់ ោ្ពោះផលកម្មែចាស់
ែរ។ដែលខ្លួនោធ្ើោហើយ ោចះែរ។តបណ្ដាល ឱ្ទុក្ខឥតោស្បែើយ
ោបើបានសុោីហើយ ឃ្លានរឹតោលើសោដែើម។ ោ្បតោនះកាលមុន
មិបនបានោធ្ើបុណ្ ជមនុស្សខូចោឆ្ើម ោឃើញកម្មែអា្កក់
មិបនោចះរោអើម ឥតមានសោំបើម ្បមាទ្គ្រប់យ៉ាង
មិបនមានោកាតខ្លាច ឫទ្អំីណច អ្កមានសីលសង
បោញ្ឆោតអ្កបួស អ្កមានសំអាង ឱ្សច់១០យ៉ាង
ខុសធម៌វិន័យ។ ឱ្ោដាយឫស្ ចិបត្គ្មានោមតោ្
ឱ្ោហើយបំភ័យ បំផ្លាញអ្កបួស ឱ្ខសុវិន័យ
ោធ្ើសង្ឱ្ភ័យ រន្ត់ស្មារតី។ សច់១០ោនាះៃ។ន
សច់ែរ។ឆ្ក្សកុៃ។្ព្រ ោសះសិបង្ដែំរើ ខ្លាឃ្មែុំខ្លាធំ
រខិបនទាំងបី សច់មនុស្ស្បុស្សី សច់ព្រស់មួយផង។
សច់១០ោនះណ ោលាកអ្ករាល់គ្នា ចាឱំ្ច្បាស់ច្បែង
ោបើបានដែឹងោហើយ កុំកែរ។ន្លងកន្លង បោញ្ឆោតសង្ោហាង
ោទាសធំណស់ណ។ ោបើដែឹងច្បាស់ោហើយ ែរ។បរោធ្ើោតោះោតើយ
ោដាយចិបត្ឫស្ បោញ្ឆោតសមណៈ ឱ្ដាច់សីលា
ស្លាប់ោទោព្រលណ ោកើតព្រួកោ្បតហឹ្ង។

៣- ោឈ្មាះគ្រូថៈ ោ្បតោនះោលាកអ្ក ែរ។ភ្កវលិទទឹង



មាតោ់ខើចសំោញញ ដែះុោរាមជិបតឈឹង ្ចមុះ្តង់ភ្លឹង
កខ្លីដែូចហីុង។ ក្បាលធំ្កមាង សក់ដែុះខងៗ
កណ្ដាលរលីង ្តោចៀកកំបុិបត ោពោះធំកំភ្លឹង
រូបរាងស្គមរើង សុែីរ។តលាមក។ ក្លិបនស្អយុោខ្មាះៗ
សច់ែរ។្សងកោ្កាះ ៃ។ដែោជើងធំសក្់ ខំោដែើរស្ត់រក
គ្រំនរលាមក ោឃើញោហើយជញ្ជក់ ោលបឥតគ្រិបតគ្រន់។
ោ្ចើនោដែើរត្តុក ោ្កាមផ្ះអ្ក្សុក និបងទីបង្គន់
ឃ្លានបាយខ្លាងំណស់ ោសយទុក្ខោទាសធ្ន់ ឥតប្ដី្ បព្រន្
ោព្រញទីោវទនា។ រាប់រយោកាដែិបឆ្នាំ រស់ោដាយផលកម្មែ
គ្រឺោព្រៀរោវរា កាលព្រីជតិបមុន ជជនពោលា
មិបនមានសទា្ ោកាងកាចអ្បិបយ។ គ្រ្មាមអ្កបួស
ឱ្ឆន់អាចម៍ឈ្លូស អាចម៍ោគ្កបី អ្កបួសោនាះខ្លាច
អំណចោលាកីយ ោចះែរ។តខំឆី មិបនហា៊ានតវា៉ា។
មួយោទៀតខ្លួនមាន មិបនចំណយទាន ឱ្ដែល់មាតោ
បិបតោជីដែូន ោហើយនិបងជីតោ ឱ្ោលាកោខ្លាចផ្
ខ្លួនមិបនមានែរ។ចក។ លះុជនោនាះស្លាប់ ធ្លាក់ោទ្បញាប់
នរកខ្ះែរ។ដែក ោសសសល់ផលកម្មែ ោកើតជោ្បតែរ។ប្លក
ែរ។្សកឃ្លានអោនក កាយលាមកសុី។ ៃ។ហសធុជន
តោំងចិបត្ឱ្ធ្ន់ កុំឱ្ញំាញី ោធ្ើបាបអ្កបួស
អ្កមានរិទ្ី បាបធ្ន់ដែល់ទី ដែូចបានោរៀបរាប់។
ោទាះ្កឬមាន ្តវូែរ។តឱ្ទាន ឱ្ោដាយគ្រួរគប់
ចិបញ្ចឹមមាតោ បិបតោឱ្ខ្ជាប់ កុំតោមទមា្លាប់
អកតញ្ញូ។ ោបើមិបន្ប្ព្រឹត្ិប ដែូចថោនះព្រិបត
មិបនមានបន្ូរ ស្លាប់ោទោព្រលណ មិបនបាច់គ្រិបតគ្រូរ
របូតធ្លាក់រូ ដែល់ោ្បតនរក។



៤- អគ្រ្គិបជល ោភ្លើងោឆះោរាលរាល ហក់ស្ុះវើវក់
ែរ។ភ្កោហើមោលៀនទលុ ោរក្បាលងងក់ ែរ។្សកយគំ្រ្គ្រក់
ោភ្លើងោឆះរន្មាត់។ ោឆះឆួលក្ុងកាយ កំោដចំហាយ
ហុយែរ។ផ្សងព្រ័ន្ព្រ័ទ្ សច់ែរ។ស្បែកព្រូរព្រង របករលាត់
ោភ្លើងោឆះោទៀតទាត់ ទាងំយប់ទាំងៃ។ថ្។ ោឆះតោម្កហម្ចាល
ោក្ដាខ្លាងំ្តកាល ោក្ដាហួសវិសយ័ ោឆះោចញតោមមាត់
ៃ។នោ្បតចៃ។្ង ែរ។តោ្បតមិបនក្ស័យ ោ្ពោះកម្មែបណ្ដាល។
ព្រួកោ្បតោនះណ ោ្សកឃ្លានអាហារ ចុកោសៀតដាលវា៉ាល
ណមួយោ្សកទឹក ណមួយឈឺក្បាល ទុក្ខធ្ន់មិបន្សល
ទុក្ខោ្ចើន្បការ។ ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងដែងៃ។្ព្រោ្ជ
ញកបព្រ្តោ ែរ។ក្បែរមាត់សមុ្ទ ោលើដែុំសិបលា
ឬោកាះក្ដីណ ក៏មានោនែរ។ដែរ។ កាលព្រីជតិបមុន
គ្រំនិបតស៊យស៊នុ ជមនុស្សោបា៉ាែរ។ឡ ោលងឥតោបើគ្រិបត
សង្ក៏ោលងែរ។ដែរ បំភានស់ង្ែរ។អ ោសើចោលងសប្បាយ។
ោក្ដាថ្តជក់ បោញ្ឆោតោព្រញវគ្រ្គ១ ដែល់សង្ទាងំឡាយ
ឱ្សង្លកូចាប់ ោក្ដាញ័រសព្រ្កាយ ខ្លួនោសើចសប្បាយ
ថហាយសង្ោឆត។ ោហតុោនះោលាកអ្ក គ្រួរចាឱំ្ជក់

១ បោញ្ឆោ តឱ្កន់របស់ោក្ដោ  និងឱ្ឆាន់វត្ុពុលហឹេរជោដើម



ោរឿងោលងបោញ្ឆោត ោលើអ្កមានសលី ល្អគ្រួរឱ្ោកាត
ដែូចោ្បតោនះោសត ជតួភ័ស្ុតោង។ ោបើបានដែឹងោហើយ
កុំោធ្ើោតោះោតើយ គ្រួរខំកសង កសុលសីលទាន
ទុកជសអំាង ជោ្ព្រងសណំង កំដែរអាតោ្មា។
ែរ។តោលងោឡះោឡាះ មុខជភា្លាត់ថ្លស់ ខ្លួនខកខូចការ
លុះដែល់ស្លាប់ោទ កម្មែនាំជីវា៉ា ោកើតោ្បតោនះណ
្បាកដែជក់ែរ។ស្ដង។

៥- សុច ិបម ុខ ោ្បតោនះរងទុក្ខ ោ្ពោះកម្មែតោក់ែរ។តង
មាត់្ សួចដែូចម្ជុល ក្បាលធំ្តែរ។មង រន្មាត់ោនាះឯង
បុ៉នរន្ក្ដិបតម្ជុល។ ៃ។ដែោជើងធំែរ។ប្លក ធំណស់ចំែរ។ឡក
រាងរលទុលមុល ធំបុ៉នៗភំ្ ធំោព្រកធំ្ជលុ
ធំែរ។វងខ្ពស់ស្គុល ោឃើញស្មានជភំ្។ ែរ។ភ្កោលៀន្កោឡាត
្កចកៃ។ដែោសត ែរ។្សងសុសីុះជុំ ដែះុែរ។វង្កាសខុប
ោចាតដែូចោជើងភំ្ សច់ព្រកធំៗ បុ៉នដែុំថ្មែដា។
សច់ែរ។ស្បែកគ្រ្គត ែរ។ស្លដែុះោ្ពោង្ពោត ដែូចសច់សិបលា
សក់ក្បាលព្រុកមាត់ និបងព្រុកចង្ ដែះុដែូច្ព្រឹក្
លតោទាងំឡាយ។ ព្រួកោ្បតោនះណ ោ្ចើនោនបព្រ្តោ
ក្ុងៃ។្ព្រោ្ជឆ្ងោយ ភំ្គ្រិបដែ្បែកូដែ ោបើតោមបរិយយ



ោលាកអ្កទាងំឡាយ ោ្បតោនះោ្ចើនោន។
ព្រួកោ្បតោនះណ ោ្សកឃ្លានអាហារ ោខ្លាចផ្ោព្រកកូវ
ចាក់ទឹកមិបនចូល ញាត់បាយមិបនោទ ោចះែរ។តរស់ោន
រស់ោដាយផលកម្មែ។ កាលព្រីជតិបមុន មិបនបានោធ្ើបុណ្
ស្ិបតស្វាសំញាំុ មាន្ទព្រ្សម្បែត្ិប កំណញ់រងកម្មែ
ោលាភោន្បចាំ ស៊សូុីអត់ឃ្លាន។ មាតោបិបតោ
ឱ្ោលាកព្រិបស ឱ្ោសះែរ។តឃ្លាន មិបនែរ។ដែលបានោធ្ើ
កូនបុណ្កូនទាន ជមនុស្សោ្សកឃ្លាន ចង់មានោភ្លចស្លាប់។
ោហតុោនះោលាកអ្ក ោបើបាន្ជបជក់ គ្រួរែរ។្ប្កឡាប់
ចិបញ្ចឹមមាតោ បិបតោឱ្ឆប់ ចាយ្ទព្រ្តោមច្បាប់
មិបនោចះ្កោឡើយ។ ោបើបាន្ជបព្រិបត មិបនែរ។្បគ្រំនិបត
តោំងចិបត្ោតោះោតើយ ោនែរ។តកំណញ់ មិបនមានធូរោស្បែើយ
ោកើតោ្បតហឹ្ងោហើយ ព្រិបតជោកើតជក់។

៦- នាមោឈ្មាះ កណ្ហជិបោនាះ ធំខ្ពស់ោព្រញវគ្រ្គ
ៃ។ដែោជើងធំៗ ខ្លួនធំដែូចយក្ស សច់សព្រពោ្លាក់
ព្រពោលោឡើងចាង។ កែរ។វងក្បាលោផ្អៀង ែរ។ភ្កែរ។កក្សោលៀង
ធំលានទលុមា្ខាង ្ចមុះធំខ្លី ោរាមដែុះ្សមាង
ៃ។ដែោជើង្កញាង ោធ្មែញោព្រើសសញំាញ។ បបូរមាត់ែរ។ស្ពះ



យរធ្លាក់សែំរ។យះ ោពោះោបា៉ាង្កអាញ ធំែរ។វងដែូចភំ្
សច់ែរ។ស្បែកោស្ដាតសញ ដែះុែរ។ស្ល្សមាញ ោរាមដែុះដែូចោស្មា។
ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងដែងៃ។្ព្រោ្ជ រងទុក្ខោសកោស
ោ្សកឃ្លានអាហារ ោពោះញរ័ផ្ោក្ដា ោ្កៀម្កំមួោម៉ា
ោ្ពោះសុីមិបនបាន។ ោ្សកទឹកខ្លាងំណស់ ោឃើញបឹងឬ្សះ
នឹកថបានក្ន្ ថចាត់ោ្សកឃ្លាន ែរ។ដែលមានក្ុង្បាណ
ទឹកោនាះកា្លាយថន្ ជោភ្លើងជថ្មែ។ ចំណីអាហារ
ោបើោឃើញកាលណ មានចិបត្ោ្តកអរ ដែល់ោដែើរោទជិបត
កា្លាយជ្កួសថ្មែ ោភ្លើងតោងំបង្ក ឆបោឆះកាលោនាះ។
ោ្បតោនះជតិបមុន ជមនុស្សទុជ៌ន មិបនស្គ្រោល់ខុស្តវូ
ដែឹកោគចលូវត្ ែរ។បកដែីសយសសុ ោគសុីចំរះុ
សុីដែំណំសង្។ ឱ្ោគផឹកទឹក ្សះល្អព្រន្លឹក
ទឹកថ្លា្តយង់ ោគចុះជះុោនាម ល្អក់អស់ទឹកសង្
ោនកាន់ឫកខ្ញង់ ថខ្លួន្គន់ោបើ។ សង្បាន្បាប់ហាម
រឹងណស់មិបនតោម ចោចសោសើោវុើ ចងចិបត្គ្រំនុំ
ោហើយតោងំខំោ្បើ ធម៌មិបន្បោសើរ បំផ្លាញោចាលទឹក។
ោហតុោនះោលាកអ្ក ចូរចាឱំ្ជក់ កុំោធ្ើវរវឹក
ឱ្ោគចលូវត្ ោ្ពោង្ពោតគ្រ្គ្រឹក សុោីស្មាផឹកទឹក
បំផ្លាញ្ទព្រ្សង្។ ោបើបាន្ជបជក់ ោរឿងោនះោលាកអ្ក
្បយ័ត្កុំចង់ ចលូចិបត្ចងោគ ក្ុងវត្ោលាកសង្
ោទាសឥតបង្អង់ ថវត្ោយើងោឡើយ។



៧- និបជ្ រូបកាយ្គំ្គ រងទុក្ខគ្មានោស្បែើយ
ោ្បតោនះកម្មែ្កាស់ ្ព្រយួឥតែរ។ល្ោល្ើយ សុមីិបនោកើតោឡើយ
មាតដ់ែុះកន្យុ។ រូបរាងអា្កក់ ោពោះោបា៉ាងកំប៉ក់
ផ្ចិបតទុលោលៀនស្យុ ្ចមុះកញ្ឆត ែរ។ភ្កដែូចទីទយុ
មុខដែះុោរាមស្គយុ មាតស់្អយុខ្មែួរោខ្មាះ។ សច់ោខ្មា្កងិបត
រាងខ្ពស់ស្គមស្ិបត ៃ។ដែោជើងកោ្កាះ ្មាមដែុះជប់គ្នា
ជិបតគ្មានចោនា្លាះ រាងដែូចចបោស្មាះ ឥតខសុ្តង់ណ។
បបូរមាត់្ សងុ ខងោលើសយំុង ធ្លាក់្គ្របចង្
្តោចៀកបាក់ធ្លាក់ យរដាបដែល់ស្មា សក់ក្បាលែរ។វងស្
អា្កក់ោព្រកៃ។្ក។ ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងដែងៃ។្ព្រោ្ជ
ឆ្ងោយដាច់អាល័យ ឬោនោលើោកាះ ក្ុងជលស័យ
ោ្ពោះខ្លួនចៃ។្ង ្ប្ព្រឹត្ិបអា្កក់។ កាលព្រីជតិបមុន
គ្រំនិបតស៊យស៊នុ ្ប្ព្រឹត្ិបតក់ម៉ក់ ោឃើញសមណៈ
ឬស្មែមូយចក ោ្បើឫកអា្កក់ ោជរស្ដី្ទោគះ។
និបយយចាក់ោដាត ឡកោឡើយបោញ្ឆោត បញ្ឈឺបោញ្ឆោះ
ោធ្ើអ្កមានសលី ឱ្ងប់កិបត្ិបយស និបយយញង់ញុះ
ឱ្ែរ។បកព្រួកបក្ខ។ នយ័មួយោទៀតថ ោឃើញជនព្រិបការ
ស្ដីឡកឡឺយដាក់ និបយយឱ្ខ្មាស ឱ្ោអៀនអន់អាក់
មិបនឱ្លយុកាក់ ្បោទសផ្ដាស។ ោហតុោនះោលាកអ្ក



ោបើបាន្ជបជក់ គ្រួរសងសីលា ោធ្ើចិបត្ឱ្ល្អ
មានករុណ ោឃើញជនព្រិបការ កុំឡកឡឺយឱ្។
តោំងចិបត្ឱ្ធ្ន់ និបយយឱ្ទន់ កុំញះុមុខោ្កាយ
បំែរ។បកព្រួកបក្ខ និបយយោកាសោកាយ ្បយ័ត្ផលឱ្
មាតដ់ែុះកន្យុ។

៨- ោឈ្មាះថ ោ្បតសព្រ្ង្ រូបរាងទុយមុយ
ដែំោបោព្រញកាយ សច់សុទ្ព្រងរយុ ខ្ះុដែូចជ័រគ្រុយ
រុយោរាមែរ។អអុក។ សច់ោហើមព្រព្រុរ ែរ។ភ្កធំោលៀនទលុ
ក្លិបនស្អុយគ្រ្គ្រុក ្ចមុះធំែរ។វង ោពោះធ្លាក់្ទយុក
ែរ។្សកថ្ូររងទុក្ខ ឥតមាន្សក្សន្។ ោ្សកឃ្លានអាហារ
ខំយកៃ។ដែខ្វារ ពោសោព្រញខ្លួន្បាណ ្កចកែរ។វងមុត
ោខ្ះែរ។ហកសច់បាន ែរ។ហកសច់ខ្លួន្បាណ សុជីអាហារ។
សុីណស់ឃ្លានណស់ ោ្ពោះកម្មែផលចាស់ អា្កក់ោក្លៀវកា្លា
ែរ។ហកសច់ឯងសុី ឈឺចាប់ោខ្លាចផ្ ែរ។តឥតបានការ
ឱ្ែរ។ឆ្អតបាត់ឃ្លាន។ ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងៃ។្ព្រភំ្ោ្ជ
ោលើោកាះក៏មាន ោ្ចើនណស់គ្រោគក រាប់ហ្មែឺនែរ។សនលាន
ោសយទុក្ខោ្សកឃ្លាន ឥតឧបមា។ កាលព្រីជតិបមុន
មិបនមានោធ្ើបុណ្ ចិបត្កាចឫស្ ដាល់តប់ែរ។ម៉ឪ



ជីដែូនជីតោ ឬញាតិបកា អ្កមានគ្រុណោលើ។
មិបនមានោកាតខ្លាច ្ប្ព្រឹត្ិបោកាងកាច កាន់ឫក្កោព្រើ
បំោភ្លចោចាលគ្រុណ អ្កែរ។ដែលបានោធ្ើ ជជនភ្លីោភ្លើ
អកតញ្ញូ។ ៃ។ហសធុជន តោងំចិបត្ឱ្ធ្ន់
ខឹងខំបន្ូរ ចំោពោះែរ។ម៉ឪ ដែូនតោនិបង្គ្រូ
កុំខឹងមូទូ តបស្ងមានគ្រុណ។ ្តវូែរ។តោគរព្រ
បូជៃ។ថ្យប់ កុំឱ្សយ៊ស៊ុន បានចំណីល្អ
គ្រួរជូនោលាកមុន ោទើបោហដែឹងគ្រុណ មានកតញ្ញូ។
ោបើមិបន្ប្ព្រឹត្ិប តោមពោក្ោនះព្រិបត ឥតមានបន្ូរ
ស្លាប់ោទោព្រលណ មិបនបាច់គ្រិបតគ្រូរ របូតភា្លាតរ់ូ
ធ្លាក់ោ្បតនរក។

៩- នាមោឈ្មាះ បព្រ្ង្ោនាះ រូបរាងរលសក្់
ៃ។ដែខ្លីោជើងខ្លី ្បែរ។ហល១គ្រក់ ខ្លួនែរ។វងជ្ងក់
ធំខ្ពស់ដែូចភំ្។ ក្បាលតូចកខ្លី សច់រឹងដែូចដែី
ោភ្លើងោឆះរង្គំ ោឆះទាំងយប់ៃ។ថ្ ោឆះឆបព្រ័ទ្រុំ
ដែូចោភ្លើងោឆះភំ្ ោឆះខ្លាំងអស្ចារ្។ ោឆះដែូចដែុំែរ។ដែក
្កហម្ចាកែរ។្ចក ោក្ដាញ័រកាយ លបំាកោព្រកៃ។្ក
ក្ុងចិបត្ោខ្លាចផ្ ោ្កៀម្កមឱរា ោហមហាលបំាក។



ោ្សកឃ្លានអាហារ រាប់ោកាដែិបឆ្នាំណ ឃ្លានឥតមាន្សក
ែរ។តមិបនោចះស្លាប់ ោ្ពោះកម្មែវិបាក មិបនបរិចា្ចាគ្រ
ោធ្ើសីលឱ្ទាន់។ ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងដែងៃ។្ព្រោ្ជ
នាោហមពោន្ ភំ្គ្រិបដែ្ឈកូដែ ោបើតោមនិបទាន
ោ្បតោនះឯងមាន ោនោ្ចើនអោនក។ កាលព្រីជតិបមុន
ជមនុស្សទុជ៌ន ចិបត្រឹងដែូចែរ។ដែក ខឹងចងគ្រំនុំ
្បោឈ្លាះ្បែរ។កក ោកាងកាចអោនក គ្រុំគ្រួនព្រ្បាទ។
អ្កកាប់សមា្លាប់ មិបនោចះខ្លាចស្លាប់ ជជន្បមាទ
បង្ិបនបោង្ហច ោធ្ើឱ្ខូចខត ដែុតៃ។្ព្រញាតស្បាត
និបងផ្ះសែរ។ម្បែង។ ោធ្ើឱ្ែរ។តឈ្ះ ចិបត្កាចមានះ
ឥតមានោកាតែរ។្កង អំោព្រើអា្កក់ មិបនខ្លាចរែរ។អង
ោឃើញផលជក់ែរ។ស្ដង ោននាោលាកីយ។ លះុដែល់ស្លាប់ោទ
ធ្លាក់នរកោ្ជ ោឈ្មាះអវិចី ោសសសល់ផលកម្មែ
វិលោឡើងមកខ្មែី ោកើតោ្បតអ្បិបយ ោភ្លើងោឆះជនិបច្ច។
ោហតុោនះោលាកអ្ក ោបើបាន្ជបជក់ ខឹងខំខ្ចប់ោវច
កុំចងគ្រំនុំ នាឱំ្រិលោរច ខឹងខ្លាងំខំោធ្មែច
ែរ។ភ្កទប់ចិបនា្ដា។

១០- ោនាះោលាកអ្ក អដែតរៈ ក្បាលោ្ចើន្បការ



ខ្លួនជព្រស់ថ្លាន់ ក្បាលជសត្ខ្លា ជួនក្បាលជឆ្មា
ជោគ្កបី។ ោ្បតោនះចំែរ។ឡក មានរូបរាងែរ។ប្លក
ខុស្ប្កតី ខ្លួនជព្រស់ថ្លាន់ ធំោវៀនោលើដែី
ធំោលើសដែំរើ ធំែរ។វងដែូចភំ្។ ម្ដងក្បាលជខ្លា
ម្ដងក្បាលជស្វា ដែំរើោមៀមមំ ម្ដងក្បាលជមាន់
ជោ្បើសខ្លាឃ្មែុំ ោភ្លើងោឆះព្រ័ទ្រុំ ទាងំយប់ទាំងៃ។ថ្។
ោ្សកឃ្លានអោនក ោចះែរ។តថ្ូរែរ។្សក ទុក្ខខ្លាងំោព្រកៃ។្ក
ោភ្លើងោឆះជនិបច្ច ឥតមានសៃំ។ច ែរ។តោ្បតមិបនក្ស័យ
ោ្ពោះកម្មែោក្លៀវកា្លា។ ោ្បតោនះោ្ចើនោន ក្ុងដែងៃ។្ព្រោ្ជ
ញកបព្រ្តោ ែរ។ក្បែរមាត់សមុទ្ ោលើដែុំសិបលា
ោលើោកាះក្ដីណ ក៏មានោនែរ។ដែរ។ ោ្បតោនះជតិបមុន
មិបនបានោធ្ើបុណ្ ្ប្ព្រឹត្ិបោបា៉ាែរ។ឡ ្ព្រោហើនោកាងកាច
ដែុតផ្ះដែុតែរ។្ស មិបនខ្លាចឪែរ។ម៉ ជីដែូនជិបតោ។
ោដែៀលអ្កមានសលី មាតខ់ូចរអិបល ្បោទសផ្ដាស
ោជរអ្កមានគ្រុណ ថែរ។ឆ្កថឆ្មា ្ព្រះសង្ក្ដីណ
ក៏ោជរមិបនខ្លាច។ លះុដែល់ស្លាប់ោទ ោកើតនរកោ្ជ
ោភ្លើងោឆះចិបញ្ចាច ោសសសល់ផលកម្មែ អំោព្រើកំណច
ជោ្បតបិបសច ក្បាលោ្ចើន្បការ។ ៃ។ហសធុជន
គ្រួររិះគ្រិបតគ្រន់ ខឹងកុំផ្ដាស តិបះោដែៀលព្រ្បាទ
អ្កមានសលីា មាតោបិបតោ កុំឡកឡឺយឱ្។
ោបើខឹងផ្ដាស ថែរ។ឆ្កថឆ្មា ោជរស្ដីោកាសកាយ
ព្រ្បាទដែុតផ្ះ ដែុតអី្ក៏ោដាយ ស្លាប់ោទកម្មែឱ្
ោកើតោ្បតព្រួកហឹ្ង។



១១- ោលាកអ្ក ោវមានិបកៈ រូបធំ្ទមឹង
រាងធត់្កអាញ ដែះុោរាមជិបតឈឹង ោពោះោបា៉ាង្តង់ភ្លឹង
សោម្បែើមអស្ចារ្។ ោសយោវទនា សខុទុក្ខោស្មែើគ្នា
តោមធម្មែតោ ៃ។ដែកាន់អាវុធ ចិបត្កាចោក្លៀវកា្លា
ោ្បតោនះឯងណ ោហយមរាជ។ ោព្រលែរ។ដែលោសយទុក្ខ
ចិបត្ព្រុះគ្រ្គ្រុក ោក្ដាផ្ុះដែូចលាជ កាប់សត្នរក
ឈម្បឡាក់្ពោច ព្រី្ព្រឹកដែល់លា្ងោច ខឹងឥត្សក្សន្។
អត់បាយអត់ទឹក ខឹងញរ័គ្រ្គ្រឹក ទុក្ខ្ព្រយួរំខន
វាយសរួចោម្លើយ កាត់ោទាស្គ្រប់ឋាន នរកបុ៉នា្មាន
្តួត្តោទាងំអស់។ ោព្រលែរ។ដែលោសយសខុ ឃ្លាតឆ្ងោយចាកទុក្ខ
ទុក្ខបាត់សនូ្ោសះ កា្លាយខ្លួនោទជ ោទវបុត្កំោឡាះ
រូបល្អឥតោខ្ចាះ ោនក្ុងឋានសគួ្រ៌។ ្សោីទព្រអប្សរ
រូប្សស់បវរ ោចាមោរាមទាំង្គ្រួ ោសយទិបព្រ្សម្បែត្ិប
ខ្ចាត់ក្ដីអាប់អួរ ោសយសខុក្ុងសួគ្រ៌ សប្បាយោព្រកៃ។្ក។
ដែល់ោព្រលោសយទុក្ខ ឃ្លាតចាកក្ដីសុខ ោកើតោ្បតចៃ។្ង
រងទុក្ខោវទនា ទាងំយប់ទាំងៃ។ថ្ ទុក្ខខ្លាងំោព្រកៃ។្ក
ដែូចបានោរៀបរាប់។ កាលព្រីជតិបមុន ជមនុស្សស៊យស៊នុ
្ប្ព្រឹត្ិបលីលាប់ បានោធ្ើទាន់ខ្លះ ោធ្ើតោមទមា្លាប់



ផឹកសុីខួបជប់ ្បមាទ្គ្រប់យ៉ាង។ នយ័មួយោទៀតថ
ោធ្ើបុណ្ផឹក្ស សលីមិបនបានសង គ្រឺបុណ្ក៏ោធ្ើ
បាបោធ្ើ្គ្រប់យ៉ាង ោធ្ើទាងំព្រីរខង ោធ្ើក្ុង្បមាទ។
លុះដែល់ស្លាប់ោទ ោកើតនរកោ្ជ ោសយទុក្ខោព្រញខ្នាត
ោសសសល់ផលកម្មែ ោកើតវិនិបបាត ជោ្បតសុទ្សធ
ោសយផលទាងំព្រីរ។

១២- ោឈ្មាះជក់ មហិបទ្ិបកៈ រូបល្អោព្រញទី
ជោស្ដចៃ។នោ្បត អ្កមានឫទ្ី ល្អឥតមានព្រីរ
ោស្មែើរូបោទពោ្ដា។ មានោ្គ្រឿងោស្លៀកពោក់ ្សស់ល្អោព្រញវគ្រ្គ
មានម្កុដែសង្វារ ចាងំែរ។ចងចិបញ្ចាច គ្រួរោចតនា
សច់ល្អភ្លឺថ្លា ព្រណ៌្សស់្បិបម្បិបយ។ ទាស់ែរ។តោ្សកឃ្លាន
របស់ឆ្នាំែរ។សនលាន ឥតស្គ្រោល់ចំណី ឃ្លានែរ។្សកយ៉ាងខ្លាំង
ោដែើរសព្រ្ែរ។ផនដែី ខំោដែើររកឆី អាហារោភាជន។
ោបើោឃើញចំណី អាហារអី្ៗ ោ្តកអរោលើសលន់
ខំស្ុះោទចាប់ ោភ្លើងោឆះោព្រកព្រន់ ោសយទុក្ខយ៉ាងធ្ន់
ោស្ើរក្ស័យជីវា៉ា។ ោបើមិបនដែូចោនាះ ោឃើញោហើយខំស្ះុ
ចាប់ោកើប្សវា បានដាក់ក្ុងមាត់ ោលបោទកាលណ
្សប់ែរ។តកា្លាយកា្លា ជដែុំែរ។ដែកោក្ដា។ ដែុំែរ។ដែកោនាះឯង



ោភ្លើងោឆះចិបែរ។ញ្ចង ្កហម្ចាលោឆ្អា ោឆះឆបក្ុងមាត់
ែរ។្សកយំោសកោស ដែុំែរ។ដែកោឆះោក្ដា ដែុតក្ុងកាយ។
ខ្លះសុលីាមក សុោីលបជញ្ជក់ យល់ថអាហារ
សុីណស់ឃ្លានណស់ ោ្ពោះកម្មែោក្លៀវកា្លា ក្លិបនស្អយុអស្ចារ្
ល្អែរ។តរូបកាយ។ ជតិបមុនោនះណ បួសក្ុងសសនា
្បមាទសសុសយ បួសមិបន្ប្ព្រឹត្ វិនយ័ទាំងឡាយ
បួសឆន់ែរ។តបាយ ញំាញីសសនា។ ្ប្ព្រឹត្អា្កក់
គ្រំនិបតតក់ម៉ក់ ោធ្ើមិបចា្ឆោចារ ឆោបាក្គ្រហស្ថ
ប្លក់លាភសសនា វិនយ័សិបកា្ខា មិបន្បតិបបត្ិប។
ោ្បើ្បាស់បច្ច័យ ឆន់ោដែកដែល់ៃ។ថ្ ោធ្ើឫកដែូចសត្
ោព្រលឆន់អាហារ ចិបត្វលិរសត់ មិបន្បតិបបត្ិប
តោមច្បាប់ឱវាទ។ លះុដែល់ស្លាប់ោទ ោកើតនរកោ្ជ
ោសយទុក្ខោព្រញខ្នាត ោសសសល់ផលកម្មែ ោកើតោ្បតរូបស្អាត
ោដាយជតឱវាទ ៃ។ន្ព្រះសម្ពុទ្។


