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កមុ្មា សបណិ្ឌិ ជាតក  
បុព្វនិទាន 

  ព្រះសាសាា កាលស្ដាចគង់ស្ៅក្នុងវត្តស្េត្រន 
ព្រង់ព្រររធព្រះនាងមលលិកាស្រវ ីរនព្ាដ់ព្រះធមម-
ស្រដនាស្នះ មានពាក្យថា ន កិរត្ថិ ដូស្ចនះជាស្ដើម ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 

 រិត្មមនស្ ើយ ព្រះនាងមលលិកាស្រវសី្នាះ ជា
ធីារបដ់នាយមាលាការមដលជាព្បធាន ស្ៅក្នុងនគរ
សាវត្ថី ព្រះនាងមានបុណ្យស្ព្ចើន ព្រព្រង់នូវរូបដ៏ឧត្តម 
ក្នុងកាលមានអាយុ ១៦ ឆ្ន ាំ ។ ថ្ងៃមួយ ព្រះនាងកាល
ស្ៅកាន់បុរា រាម (ដួនផ្កា ) ជាមួយនឹងកុ្មារកិា
ទ ាំងឡាយ រនកាន់យក្នាំកុ្មាម ដ ៣ ដុាំ ដាក់្ក្នុង  
ក្ម្ចែងផ្កា  ស្ ើយស្ៅ ។ កាលក្ាំរុងស្ចញរីនគរ រន
ស្ ើញព្រះមានព្រះភាគមដលបស្ចែញព្រះរដមីអាំរីព្រះ
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កាយព្រង់មានភិក្ខុដងឃជាបរវិារ ក្ាំរុងចូលស្ៅក្នុង
នគរ នាងក៏្បស្អោ ននាំកុ្មាម ដទ ាំង ៣ ថាា យ ។ ព្រះ
សាសាា បស្អោ នរព្ត្មដលស្ដាចចតុ្មហារាេថាា យ 
ររួល (នាំរបដ់នាង) ។ ចាំមណ្ក្នាងមលលិកាថាា យបងគាំ

ព្រះរទព្រះត្ថាគត្ស្ ើយ កាន់យក្បីតិ្មដលមាន
ព្រះរុរធជាអារមមណ៍្ ស្ ើយឋិត្ស្ៅរីដ៏ដមគួរមួយ ។ 
ព្រះសាសាា ដមលឹងស្មើលនាង ព្រង់ស្ធាើការញញឹមស្ ើយ
ស្ដាចយាងស្ៅ ។ ព្រះអាននទដ៏មានអាយុដួរព្រះមាន
ព្រះភាគថា “បរិព្ត្ព្រះអងគដ៏ចស្ព្មើន ស្ តុ្ដូចស្មាច 
បចែ័យដូចស្មាច ជាស្ តុ្ថ្នការញញឹមរបដ់ព្រះ
ត្ថាគត្?” ។ លាំដាប់ស្នាះ ព្រះសាសាា ព្ាដ់ស្ តុ្ថ្ន
ការញញឹមដល់ព្រះអាននទថា “មាន លអាននទ ស្ដាយ
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ផលថ្នដុាំនាំកុ្មាម ដទ ាំងស្នះ កុ្មារកិាស្នះនឹងកាល យជា
អគគមស្ ដីរបដ់ព្រះររស្កាដល ក្នុងថ្ងៃស្នះឯង” ។   
 ចាំមណ្ក្នាងកុ្មារកិាក៏្ស្ៅកាន់បុរា រាម (ដួន
ផ្កា ) ។ ថ្ងៃស្នាះ ព្រះររស្កាដលស្ធាើដ្អគ មជាមួយ
នឹងព្រះររអជាត្ដព្តូ្វ ព្រះអងគបរាេ័យ រត់្ស្គច
ស្ ើយ ស្ ើងេិះស្ដះ ស្ធាើដាំស្ណ្ើ រមក្ ព្រង់ឮដាំស្ ង
ស្ព្ចៀងរបដ់នាង ព្រង់មានព្រះរយ័ព្បតិ្រ័រធ បញ្ជា ឲ្យ
ស្ដះមបរមុខស្ៅកាន់អារាមស្នាះ ។ កុ្មារកិាស្នាះជា
អនក្ដល់ព្រមស្ដាយបុណ្យ រនស្ ើញព្រះរាជាស្ ើយ 
មិនរត់្ស្ ើយ នាងមក្ចាប់មខែបស្ងហៀរស្ដះ, ព្រះរាជា
គង់ស្លើខនងស្ដះស្នាះឯងដួរនាងថា “នាងមានសាា មី ឬ
មិនមាន?” ព្រង់ដឹងនូវភារមិនមានសាា មី ក៏្ចុះអាំរី
ស្ដះ ព្រង់ ត់្ស្នឿយស្ព្ពាះខយល់និងក្ស្ដា  ក៏្ផទាំស្ក្ើនស្នន
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របដ់នាង ដព្មាក្រនមួយព្ដបក់្ ឲ្យនាងេិះស្លើខនង
ស្ដះ ព្រង់មានរលកាយជាបរវិារ ស្ដាចយាងចូលព្រះ
នគរ បចាូ ននាងស្ៅកាន់ផទះរបដ់ព្ត្កូ្លខលួន ក្នុងស្រល
រស្ដៀល ព្រង់បចាូ នយានស្ៅ ឲ្យនា ាំនាងរីផទះរបដ់
ព្ត្កូ្ល ស្ដាយការរាប់អានស្ដាយេាំនូន ឲ្យត្មាល់រុក្
ដូមបនូីវគាំនររត្នៈ ព្បទនការអភិស្ដក្ ស្ធាើជាអគគ-
មស្ ដី ។ ចាប់រីស្រលស្នាះមក្ ព្រះនាងរនជារី
ព្ដឡាញ់ស្រញចិត្តរបដ់ព្រះរាជា, ជា្ដតីដល់ព្រម
ស្ដាយក្លាណ្ធម៌ ៥ មានការស្ព្កាក្មុនជាស្ដើម និង
ព្បតិ្បត្តិសាា មីដូចជាស្រវា, ស្ ើយព្រះនាងក៏្ជាអនក្
ដនិរធសាន លដូមបនឹីងព្រះរុរធ ។ ភារជាអនក្រននូវ
ដមបត្តិស្ដាយសារការថាា យនាំកុ្មាម ដ ៣ ដុាំរបដ់ព្រះ
នាង រនផែរាផាយស្ៅ រូទ ាំងដក្លនគរ ។  
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 ថ្ងៃមួយ ភិក្ខុទ ាំងឡាយគង់ដនទនាគ្នន ក្នុងសាលា
ធមមដភាថា ‘‘មាន លអាវុស្សាទាំងឡាយ ព្រះនាង
មលលិកាស្រវថីាា យនាំកុ្មាម ដ ៣ ដុាំដល់ព្រះរុរធ ក្នុងថ្ងៃ
ស្នាះឯង ក៏្រនដល់នូវការអភិស្ដក្ ស្ដាយផលថ្នការ
ថាា យនាំកុ្មាម ដទ ាំងស្នាះ ឱ! ព្រះរុរធមានមហាគុណ្  
អសាែ រយមមន ន៎!’’ ។ ព្រះសាសាា ស្ដាចយាងមក្ស្ ើយ
ព្ាដ់ដួរថា ‘‘មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ អមាញ់មិញស្នះ 
អនក្ទ ាំងឡាយអងគុយដនទនាគ្នន អាំរីស្រឿងអាី?’’ កាលភិក្ខុ
ទ ាំងឡាយព្កាបរូលថា ‘‘ស្ដាយស្រឿងស្ ម្ ះស្នះ’’ ស្រើប
ព្រង់ព្ាដ់ថា ‘‘មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ មិនជាអសាែ រយស្រ 
មដលព្រះនាងមលលិកាថាា យនាំកុ្មាម ដ ៣ ដុាំដល់ព្រះ
ដរាចញុ រុរធមួយអងគ ស្ ើយរនភារជាអគគមស្ ដី
របដ់ព្រះររស្កាដលស្នាះ ស្ព្ពាះស្ តុ្អាី ? ស្ព្ពាះ
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ភារជាអនក្មានគុណ្ធាំរបដ់ព្រះរុរធ (ព្រះរុរធមាន
គុណ្ធាំ) ។ ចាំមណ្ក្ឯស្ររាណ្ក្បណ្ឌិ ត្ទ ាំងឡាយ
ថាា យនាំកុ្មាម ដមដលមិនថ្ព្ប មិនមានស្ព្បង មិនមាន
ដារអាំស្ៅ ដល់ព្រះបស្ចែក្រុរធទ ាំងឡាយ ស្ដាយផលថ្ន
ទនស្នាះ ក្នុងអត្តភាររី ២ ក៏្រនដល់នូវដិររីាេ-
ដមបត្តិ ក្នុងមដនកាដី មដលមានរាំ ាំ ៣០០ ស្យាេន៍’’ 
ដូស្ចនះស្ ើយ ព្រង់នា ាំយក្អតី្ត្និទនមក្ដមមាងថា 

អតីតនិទាន 
 ក្នុងអតី្ត្កាល កាលព្រះររព្រ មរត្តស្សាយ
រាេដមបត្តិ ស្ៅក្នុងនគរពារាណ្ដី ព្រះស្ពាធិដត្ាស្ក្ើត្
ក្នុងព្ត្កូ្លព្កី្ព្ក្មួយ កាលចស្ព្មើនវយ័ធាំស្ ើយ ស្ធាើការ
ដីុឈ្នួលឲ្យស្ដដឋីមួយ ស្ដើមបចិីចែឹ មេីវតិ្ ។ ថ្ងៃមួយ ព្រះ
ស្ពាធិដត្ាកាន់នាំកុ្មាម ដ ៤ ដុាំមក្អាំរីផារស្ដាយគិត្ថា 
‘‘នាំកុ្មាម ដទ ាំងស្នះនឹងជាអាហារព្រឹក្របដ់ស្យើង’’ 
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ស្រលស្លាក្ក្ាំរុងស្ៅស្ធាើការ រនស្ ើញព្រះបស្ចែក្រុរធ 
៤ អងគ ក្ាំរុងចូលមក្ មានមុខស្ឆ្ព ះកាន់នគរពារាណ្ដី
ស្ដើមបបិីណ្ឌ រត្ ។ ព្រះស្ពាធិដត្ាគិត្ថា ‘‘ស្លាក្មាែ ដ់
ទ ាំងស្នះ ស្ៅកាន់ព្កុ្ងពារាណ្ដី ដាំស្ៅស្ៅរក្ភិកាខ  
ចាំមណ្ក្ស្យើងមាននាំកុ្មាម ដ ៤ ដុាំ ស្យើងគបបពី្បស្គននាំ
ទ ាំងស្នះដល់ស្លាក្មាែ ដ់’’ គិត្ស្ ើយ ចូលស្ៅេិត្ 
ថាា យបងគាំព្រះបស្ចែក្រុរធ រួចស្ពាលថា ‘‘បរិព្ត្ស្លាក្
មាែ ដ់ ខ្ុ ាំក្រុណាមាននាំកុ្មាម ដ ៤ ដុាំ ក្នុងថ្ដ ខ្ុ ាំដូម
ព្បស្គននាំទ ាំងស្នះដល់ស្លាក្មាែ ដ់ ដូមស្លាក្មាែ ដ់
ស្មាត ររួលនាំទ ាំងស្នះចុះ បុណ្យនឹងជារបដ់ខ្ុ ាំ នឹង
រនជាព្បស្យាេន៍ និងស្ដចក្ាីដុខអដ់កាលដ៏យូរ’’ 
ដូស្ចនះស្ ើយ រនដឹងការររួលនិមនតរបដ់ព្រះ
បស្ចែក្រុរធស្ ើយ ស្លាក្រូនខាច់ ស្រៀបចាំអាដនៈ រ ាំង
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រិានខាងស្លើ និមនតព្រះបស្ចែក្រុរធឲ្យគង់ាមលាំដាប់ 
នា ាំឆ្ន ាំងមដលមានរឹក្ស្រញមក្ ស្ព្សាចនូវរក្ខិស្ណារក្ 
ត្មាល់នាំកុ្មាម ដ ៤ ដុាំរុក្ រួចថាា យបងគាំ ស្ ើយស្ពាលថា 
‘‘ភន្នេ ឯន្ត្សំ និសសន្នេន ទលិទេន្េន្េ និព្វត្េិ 
នាម មា ន្ោតុ្, សព្វញ្ញុ ត្ញ្ញញ ណប្បដិន្េធសស  
ប្ច្ចន្ោ ន្ោតុ្ បរិព្ត្ស្លាក្មាែ ដ់ដ៏ចស្ព្មើន ស្ដាយ
ផលថ្នការថាា យនាំកុ្មាម ដទ ាំងស្នះ មដលស្ ម្ ះថា ការ
ស្ក្ើត្ក្នុងផទះព្កី្ព្ក្ ដូមកុ្ាំឲ្យមានស្ ើយ, និងដូមជា
បចែ័យថ្នការចាក់្ធលុះ រនដស្ព្មច ព្ាដ់ដឹងនូវដរា-
ចញុ ត្ញ្ជញ ណ្’’ ។ ព្រះបស្ចែក្រុរធទ ាំងឡាយ ក៏្ឆ្ន់ 
ស្រលឆ្ន់រួចស្ ើយ ស្លាក្ស្ធាើអនុស្មារនា រួចស្ហាះស្ៅ
កាន់ញក្ភនាំននទមូលក៍្វញិ ។  
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 ព្រះស្ពាធិដត្ាផគងអចាលី កាន់យក្បីតិ្ មដល
មានដាំស្ណ្ើ រព្រះបស្ចែក្រុរធជាអារមមណ៍្ ស្រលព្រះ
បស្ចែក្រុរធទ ាំងស្នាះក្នលងផុត្ចក្ខុវដ័ិយស្ ើយ ស្លាក្
ក៏្ស្ៅស្ធាើការ និងរលឹក្នូវទនរ ូត្ដល់អដ់អាយុ ស្ធាើ
កាលកិ្រយិាស្ ើយ, ស្ដាយផលថ្នទនស្នាះ រនស្ក្ើត្
ក្នុងថ្ផទព្រះអគគមស្ ដី របដ់ព្រះររពារាណ្ដី 
(កាលព្បដូត្ស្ ើយ) ញាតិ្ទ ាំងឡាយដាក់្ព្រះនាម
ឲ្យថា ព្រ មរត្តកុ្មារ ។ ព្រះស្ពាធិដត្ាស្នាះ ចាប់រី
ស្រលមដលស្ចះស្ដើរស្ដាយព្រះររមក្ ព្រង់ស្ ើញ
កិ្រយិាអាការៈរបដ់ខលួនក្នុងជាតិ្មុនយា៉ា ងព្រក្ដជាក់្
ចាដ់ ស្ដាយជាតិ្ដែរញាណ្ (ញាណ្ជាស្ព្គឿងរលឹក្
ជាតិ្) ដូចស្ ើញមុខក្នុងក្ចែ ក់្មដលថាល  ថា ស្យើងជា
អនក្ស្ធាើនូវការដីុឈ្នួលក្នុងនគរស្នះឯង កាលស្ៅស្ធាើការ 
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រនថាា យនាំកុ្មាម ដ ៤ ដុាំ ដល់ព្រះបស្ចែក្រុរធ ស្ដាយ
ផលថ្នទនស្នាះ ស្រើរនស្ក្ើត្ក្នុងរីស្នះ ។ ព្រះ
ស្ពាធិដត្ាកាលធាំស្រញវយ័ស្ ើយ រនស្ៅកាន់នគរ
ត្ក្ាដិលា ដិក្ាស្រៀនដូព្ត្ដិលបសា្ដតទ ាំងរួង 
ស្ ើយព្ត្ ប់មក្ ដមមាងដិលបៈមដលខលួនរនដិក្ា
ថាា យព្រះបិា ព្រះរាេបិាមានចិត្តស្ព្ត្ក្អរ រនមត្ង
មត្ងជាឧបរាេ, ខាងស្ព្កាយមក្ កាលបិាក្នលងផុត្
ស្ៅ ព្រះស្ពាធិដត្ាក៏្រនាាំងស្ៅក្នុងរាេដមបត្តិ ។ 
លាំដាប់ស្នាះ អាមាត្យទ ាំងឡាយនាាំព្រះរាេធីារបដ់
ព្រះររស្កាដលមដលមានរូបដ៏ឧត្តម មក្អភិស្ដក្ស្ធាើ
ជាអគគមស្ ដីរបដ់ព្រះអងគ, ក្នុងថ្ងៃឆត្តមងគលរបដ់
ព្រះអងគ មនុដែទ ាំងឡាយនាាំគ្នន ាក់្មត្ងនគរ
ទ ាំងមូលឲ្យដូចជាស្រវនគរ ។   
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 ព្រះស្ពាធិដត្ាស្ធាើព្បរក្ែណិ្នគរស្ ើយ ស្ដាច
ស្ ើងកាន់អលងាត្ព្រសារ ព្រង់ស្ ើងព្បថាប់ស្លើ  
បលល័ងា មដលមានដមុដែតិ្ស្ដាត្ចឆព្ត្រ ាំងរុក្ ស្ៅ
ក្ណាា លមហាត្លដាឋ ន ព្រង់ដមលឹងស្មើលដិរដីមបត្តិ
មដលជារីស្ព្ត្ក្អរថ្នចិត្តដ៏ថ្ព្ក្មលង គឺ រលនិក្រ
ទ ាំងឡាយមដលនា ាំគ្នន មក្គ្នល់ មួយចាំមណ្ក្ជារួក្
អាមាត្យ, មួយចាំមណ្ក្ជាគ បតី្ មានព្ពា មណ្-
គ បតី្ជាស្ដើមមដលជាអនក្មានដមបត្តិស្ផែងៗ និង
មានភាររុងស្រឿងស្ដាយដិរដ៏ីវសិាល, មួយចាំមណ្ក្ជា
ព្បជាេនអនក្ព្កុ្ងមដលមានថ្ដកាន់ស្ព្គឿងបណាា ការ
ស្ផែងៗ, មួយចាំមណ្ក្ជារួក្ព្ដីររ ាំមដលមានចាំនួន 
១៦០០០ នាក់្ ហាក់្បីដូចជារួក្ព្ដីស្ររអបែរមដល
ព្បដាប់ាក់្មត្ងស្ ើយ ព្រង់ក៏្រលឹក្បុរាក្មមរបដ់ខលួន 



កុម្មា សបិណ្ឌិ ជាតក 

12 

 

និងរលឹក្គុណ្ព្រះបស្ចែក្រុរធថា ‘‘ដិរដីមបត្តិដូមប ី
ទ ាំងអដ់ស្នះ គឺ ដុវណ្ាបិណ្ឌិ ក្ៈ ក្ព្មងផ្កា មាដ  
ស្ដាត្ចឆព្ត្  ត្ថិពា នៈ អដែពា នៈ រងពា នៈជា
ស្ព្ចើនពាន់ ឃ្ល ាំងមដលស្រញស្ដាយមក្វមណី្ មក្វមុកាា
ជាស្ដើម មហាព្បឹងរីមដលស្រញស្ដាយធចញជាតិ្ស្ផែងៗ 
នារទី ាំងឡាយមដលមានដភារដូចជាស្ររអបែរ ដីរ-ី
ដមបត្តិរបដ់ស្យើងទ ាំងអដ់ស្នះ មិនមមនរនមក្អាំរី
ដមាន ក់្បុគគលដថ្រ គឺរនមក្អាំរីការថាា យនាំកុ្មាម ដ ៤ 
ដុាំ ដល់ព្រះបស្ចែក្រុរធ ៤ អងគ, ស្យើងអាព្ដ័យព្រះ
បស្ចែក្រុរធទ ាំងស្នះ ស្រើបរនដមបត្តិទ ាំងស្នះ’’ ដូស្ចនះ
ព្រង់ក៏្ស្ធាើក្មមរបដ់ខលួនឲ្យព្រក្ដ ។ កាលព្រង់ក្ាំរុង
រលឹក្នូវបុរាក្មមស្នាះឯង បីតិ្ក៏្ស្រញស្ព្បៀបរូទ ាំង 
ដររីកាយ ។ ព្រះស្ពាធិដាមានព្រះរយ័ស្ដើមស្ដាយបីតិ្ 
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កាលនឹងស្ព្ចៀងនូវឧទនគីត្ៈ (ចស្ព្មៀងជាការបនលឺ
ឧទនវាចា) ក្នុងក្ណាា លមហាេន ស្រើបព្ាដ់ ២ 
គ្នថាថា   
១. ន កិរត្ថិ អន្នាមទសសសុិ 
 បារចិ្រោិ ពុ្ន្ទេសុ អប្បកិា 
 សុកាា យ អន្ោណិកាយ ច្ 
 ប្សស ផលំ កុមាា សប្ិណឌិ ោ ។ 
 រនឮថា ការបស្ព្មើព្រះបស្ចែក្រុរធទ ាំងឡាយ 
មដលស្លាក្មានស្ពាធិញ្ជញ ណ្ មិនស្ថាក្ងយ មិន
មមនមានផលានិដងែតិ្ចតួ្ចស្ ើយ អនក្ចូរស្មើលផល
ថ្នដុាំនាំកុ្មាម ដៈ មដលស្សាះក្ស្ព្កាះ ឥត្រដថ្ព្ប ។ 
២. េត្ថិេវាសា ច្ិន្ម ព្េ ូ 
 ធនធញ្ញំ  ប្ឋេ ីច្ ន្កេោ 
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 នារនិ្ោ ច្ិមា អច្ឆរបូ្មា 
 ប្សស ផលំ កុមាា សប្ិណឌិ ោ ។ 
 ដាំរ ីស្គ្ន និងស្ដះ ដ៏ស្ព្ចើនទ ាំងស្នះផង ព្ររយ  
ព្ដូវ និងមផនដីទ ាំងអដ់ផង នាងនារទី ាំងឡាយមដល
ស្ព្បៀបដូចជា្ដតីអបែរទ ាំងស្នះផង ដុរធមត្ជារបដ់ខ្ុ ាំ 
អនក្ចូរស្មើលនូវផលថ្នដុាំនាំកុ្មាម ដៈ ។ 

សសច្កដីអធិបាយ 

 រក្ខិណាទនមដលទយក្ក្ាំណ្ត់្គុណ្របដ់
ដមណ្ព្ពា មណ៍្ទ ាំងឡាយ ញុា ាំងចិត្តឲ្យព្េះថាល  
ញុា ាំងស្ចត្នាទ ាំង ៣ របដ់អនក្ព្រថាន ការស្ក្ើត្ផល 
ឲ្យផូរផង់ ស្ ើយស្រើបថាា យ ស្ ម្ ះថា មានផលតិ្ច 
រមមងមិនមាន មានមត្នឹងឲ្យមហាដមបត្តិ ក្នុងភរ
មដលស្ក្ើត្ស្ ើយប៉ាុស្ណាា ះ ស្ព្ពាះស្ តុ្ស្នាះ ក្នុងរីស្នះ 
ស្រើបមានពាក្យមដលស្លាក្ស្ពាលជាសាធក្ៈថា 
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នត្ថិ ច្ិន្ត្េ ប្សននមហិ, អប្បកិា នាម ទកាិ ណា; 
ត្ថាេន្ត្ វា សមពុ ន្ទេ, អថ វា ត្សស សាេន្ក។ 

 កាលស្បើ ចិត្តព្េះថាល  ចាំស្ពាះព្រះត្ថាគត្ជា
ដមពុរធ ឬសាវក័្របដ់ព្រះត្ថាគត្ស្ ើយ រក្ខិណាទន 
ស្ ម្ ះថា មានផលតិ្ច មិនមមនស្ ើយ១ ។ 

ត្ិដឋន្នេ និព្វុ ន្ត្ ចាប្ិ, សន្ម ច្ិន្ត្េ សមំ ផលំ; 
ន្ច្ន្ោប្ណិធិន្េតុ្ េិ,  សោេ  េច្ឆនេិ សុេគត្ិ។ំ 

កាលព្រះត្ថាគត្ឋិត្ស្ៅកី្ត បរនិិពាា នស្ៅកី្ត ស្បើ
ា ាំងចិត្តស្ដមើ ផលក៏្ស្ដមើ ដបតិ្ថា ដត្ាទ ាំងឡាយ មាន
ការត្មាល់ចិត្តរុក្ជាស្ តុ្ ស្រើបស្ៅកាន់ដុគតិ្រន១ ។ 
 ស្ដើមបដីមមាងស្ដចក្ាីស្នាះ គបបនីា ាំស្រឿងក្នុង
វមិានវត្ថុមក្ជាសាធក្ៈ មានជាស្ដើមយា៉ា ងស្នះថា 

 
១. ខុរទក្. វមិានវត្ថុ  បីត្វមិាន បិ. ៥៥ រាំ. ១០០-១០១ ។ 
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ខីន្ោទនំ អេមទាសិ,ំ   
 ភិកាុ ន្នា ប្ិណាឌ យ ច្រនេសស។ 
ខ្ុ ាំរនឲ្យនូវរយមដលលាយស្ដាយរឹក្ស្ដាះ

ព្ដដ់ ដល់ភិក្ខុ មដលព្ាច់ស្ៅស្ដើមបបិីណ្ឌ រត្១ ។ 
ត្សា ន្ម ប្សស េមិានំ,   

 អច្ឆោ កាមេណណិ នីេមសាិ។ 

ដូមស្លាក្ស្មើលនូវវមិានរបដ់ខ្ុ ាំស្នាះចុះ ខ្ុ ាំជា
្ដតីអបែរ មានដមបុរជារីព្រថាន ១ ។ 

អច្ឆោសេសសសាេំ,   
 ប្េោ ប្សស បុ្ញ្ញញ នំ េបិាកំ; 

ន្ត្ន ន្មោទិន្សា េន្ណាណ ,  
ន្ត្ន ន្ម ឥធ មិជ្ឈត្ិ។ 

 
១ . វមិានវត្ថុ  បិ. ៥៥ រាំ. ៦៨ ។ 
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ខ្ុ ាំជាព្ដីព្បស្ដើរ ជាង្ដតីអបែរទ ាំងមួយពាន់ 
ដូមស្លាក្រមិលស្មើល នូវផលថ្នបុណ្យទ ាំងឡាយ 
ស្ព្ពាះស្ តុ្ស្នាះ រនជាដមបុររបដ់ខ្ុ ាំ ព្រក្ដដូស្ចាន ះ 
ស្ព្ពាះដាំស្ណ្ើ រស្នាះ ផលស្រើបដស្ព្មចដល់ខ្ុ ាំក្នុងរីស្នះ
ផង១ ។ 

ឧប្បជ្ជនេិ ច្ ន្ម ន្ោគា,    
 ន្យ ន្កច្ិ មនន្សា ប្ិោ; 

ន្ត្នមហិ ឯេ ំជ្លិោនុោវា,  
េន្ណាណ  ច្ ន្ម សព្ពទិសា ប្ោសត្ិ។ 

ស្ភាគៈទ ាំងឡាយណានីមួយ មដលជារីស្រញ
ចិត្ត ស្ភាគៈទ ាំងស្នាះក៏្ស្ក្ើត្ស្ ើងដល់ខ្ុ ាំផង ខ្ុ ាំមាន
អានុភារដ៏រុងស្រឿងយា៉ា ងស្នះ ទ ាំងដមបុររបដ់ខ្ុ ាំ ក៏្ភលឺ
ចាដ់ដរារិដ ស្ដាយផលបុណ្យស្នាះ១ ។ 

 
១. វមិានវត្ថុ  បិ. ៥៥ រាំ. ៦៨ ។ 
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រនឮមក្ថា ព្រះស្ពាធិដត្ាទ ាំងឡាយ និង
ព្រះដរាចញុ រុរធទ ាំងឡាយមត្ងដឹងនូវផលរបដ់ទន ។ 
ស្ដាយស្ តុ្ស្នាះឯង ព្រះសាសាា កាលដមមាងដុត្តនតៈ
ក្នុងឥតិ្វុត្តក្ៈ រនព្ាដ់ថា  

ឯេន្ញ្ច  ភិកា ន្េ សោេ  ជាន្នយ្ុ ំទាន- 
សំេោិេសស េបិាកំ, យថាេំ ជានាមិ, ន អទោវ  
ភុន្ញ្ជ យ្ុ,ំ ន ច្ ន្នសំ មន្ច្ឆរមលំ ច្ិត្េំ  
ប្រោិទាយ ត្ិន្ដឋយ្។ ន្ោប្ិ ន្នសំ អសស  
ច្រនិ្មា អាន្ោន្បា ច្រមិំ កព្ឡំ, ត្ន្ោប្ិ ន  
អសំេភិជិ្ោវ  ភុន្ញ្ជ យ្ុ,ំ សន្ច្ ន្នសំ ប្ដិគាគ េកា 
អសសុ។ យសាា  ច្ ន្ោ ភិកា ន្េ សោេ  ន ឯេ ំជាននេិ 
ទានសំេោិេសស េបិាកំ, យថាេំ ជានាមិ, ត្សាា  
អទោវ  ភុញ្ជ នេិ, មន្ច្ឆរមលញ្ច  ន្នសំ ច្ិត្េំ  
ប្រោិទាយ ត្ិដឋត្ិ។ 
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មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ ស្បើរួក្ដត្ាដឹងផលថ្នការ
មចក្ទន ដូចជាត្ថាគត្ដឹងដូស្ចាន ះ ស្បើមិនទន់ឲ្យទន
ស្រ ក៏្មិនហា៊ា នបរសិ្ភាគស្ ើយ មួយស្រៀត្មនទិល គឺ
ស្ដចក្ាីក្ាំណាញ់ របដ់ដត្ាទ ាំងស្នាះ ក៏្មិនព្គបដងាត់្
ចិត្តរនស្ ើយ ។ ស្ទះបីរាំនូក្រយជាដាំបូង ដុាំរយជា
ដាំបូង ឯណារបដ់ដត្ាទ ាំងឡាយស្នាះ ដត្ាទ ាំឡាយ
មិនរនរ ាំមលក្អាំរីរាំនូត្រយស្នាះ ក៏្មិនបរសិ្ភាគ
ស្ ើយ ស្បើដត្ាទ ាំងស្នាះមានបដិគ្នគ  ក្បុគគល ។ មាន ល
ភិក្ខុទ ាំងឡាយ គថាគត្ដឹងផលថ្នការឲ្យ និងការមចក្
រ ាំមលក្យា៉ា ងណា ដត្ាទ ាំងឡាយ មិនដឹងយា៉ា ងស្នាះស្រ 
ស្ព្ពាះស្ តុ្ណា ស្ តុ្ស្នាះ ដត្ាទ ាំងឡាយមិនរនឲ្យ
ទនស្ ើយ ស្រើបហា៊ា នបរសិ្ភាគ មួយស្រៀត្ មនទិល
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ស្ដចក្ាីក្ាំណាញ់ ក៏្មត្ងព្គបដងាត់្ចិត្តដត្ាទ ាំងឡាយ
ស្នាះ១ ។  

ព្រះស្ពាធិដត្ា ព្រង់មានបីតិ្រស្មាេាៈស្ក្ើត្ស្ ើង
ក្នុងថ្ងៃឆត្តមងគលរបដ់ខលួន ស្រើបព្រង់ស្ព្ចៀងនូវឧទន- 
គីត្ៈ ២ គ្នថាស្នះ ។ ចាប់រីស្រលស្នាះមក្ ្ដតីររ ាំ
ទ ាំងឡាយរបដ់ព្រះស្ពាធិដត្ា ក៏្នា ាំគ្នន ស្ព្ចៀងនូវ
ចស្ព្មៀងស្នាះស្ដាយគិត្ថា ‘‘ស្នះជាចស្ព្មៀងជារីស្រញ
ព្រះរយ័របដ់ព្រះរាជា’’ ដូមប ី្ ដតីជានាដក្គនធរាដ៏
ស្ដដក្ាី េនមដលស្ៅក្នុងព្រះរាេវា ាំងក្ាី អនក្រដ់ស្ៅក្នុង
រាេធានីក្ាី អនក្រដ់ស្ៅខាងស្ព្ៅនគរក្ាី អនក្ស្ៅក្នុងស្រាង
ដុរាក្ាី មត្ងនា ាំគ្នន ស្ព្ចៀងនូវចស្ព្មៀងស្នាះស្ដាយគិត្ថា 
‘‘ស្នះជាចស្ព្មៀងជារីស្រញព្រះរយ័របដ់ព្រះរាជា
របដ់រួក្ស្យើង’’ ។ ស្រលស្វលាក៏្ក្នលងស្ៅយូរស្ ើយ

 
១ . ខុរទក្. ឥត្ិវុត្តក្ ទនដូព្ត្ បិ. ៥៣ រាំ. ២៥-២៦ ។ 
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យា៉ា ងស្នះ ព្រះអគគមស្ ដីមានស្ដចក្ាីព្រថាន ចង់ដឹង
អត្ថន័យរបដ់ចស្ព្មៀងស្នាះ មត្មិនអាចរូលដួរព្រះ  
មហាដត្ា ។ លាំដាប់ស្នាះ ថ្ងៃមួយ ព្រះរាជាព្រង់ព្េះថាល
ក្នុងគុណ្ស្ដចក្ាីលោមួយរបដ់ព្រះនាង ស្រើបព្ាដ់ថា 
“មាន លនាងដ៏ចស្ព្មើន ស្យើងនឹងឲ្យររដល់នាង នាងចូរ
ររួលររចុះ” ។ ព្រះនាងរូលថា “ព្បថ្រណាដ់ បរិព្ត្
ព្រះដមមតិ្ស្ររ ខ្ុ ាំមាែ ដ់ដូមររួល” ។ ព្រះស្ពាធិដត្ា
ព្ាដ់ថា “ក្នុងបណាា ដាំរនិីងស្ដះជាស្ដើម ស្យើងនឹងឲ្យអាី
ដល់នាង ?” ព្រះនាងស្រវរូីលថា “បរិព្ត្ព្រះដមមតិ្
ស្ររ មិនមានរបដ់អាីមដលខ្ុ ាំមាែ ដ់មិនមាន ស្ដាយ
អាព្ដ័យព្រះអងគស្ ើយ ខ្ុ ាំមាែ ដ់មិនមានស្ដចក្ាីព្តូ្វការ
ស្ដាយវត្ថុទ ាំងស្នាះ ព្បដិនស្បើព្រះអងគមានស្ដចក្ាី
ព្រថាន ព្បទនររ ដូមព្ាដ់ព្រប់អត្ថន័យថ្នចស្ព្មៀង 
មដលព្រះអងគនិរនធស្នះ ដល់ខ្ុ ាំមាែ ដ់ចុះ” ។ ព្រះរាជា
ព្ាដ់ថា “មាន លនាង នាងនឹងមានព្បស្យាេន៍អាីស្ដាយ
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ររស្នះ នាងចូរររួលររដថ្រចុះ” ។ ព្រះអគគមស្ ដី
រូលថា “បរិព្ត្ព្រះដមមតិ្ស្ររ ខ្ុ ាំមាែ ដ់មិនមានស្ដចក្ាី
ព្តូ្វការររដថ្រស្រ ដូមររួលមត្ររស្នះប៉ាុស្ណាា ះ” ។ 
ព្រះរាជាព្ាដ់ថា “លោស្ ើយនាង ស្យើងនឹងព្រប់ ប៉ាុមនត
ស្យើងមិនព្រប់ដល់នាងមត្មាន ក់្ក្នុងរីសាៃ ត់្ស្រ ស្យើងឲ្យ
រាេបុរដព្ាច់វាយដគរព្បកាដក្នុងនគរពារាណ្ដី
មដលរាំ ាំ ១២ ស្យាេន៍ ឲ្យស្គសាងរត្នមណ្ឌ លព្ត្ង់
រាេទា រ ឲ្យស្គស្រៀបចាំរត្នបលល័ងា ឲ្យរួក្អាមាត្យ រួក្
ព្ពា មណ៍្ជាស្ដើមផង ឲ្យរួក្អនក្នគរផង ឲ្យរួក្ព្ដី 
១៦០០០ ផង អងគុយស្ចាមស្រាមជាបរវិារ ស្ ើយស្យើង
នឹងអងគុយស្លើរត្នបលល័ងា ស្ៅក្ណាា លបរដ័ិរទ ាំង
ស្នាះ ស្ ើយនឹងដមមាងព្រប់” ។ ព្រះស្រវរីរួលថា 
“សាធុ ព្រះដមមតិ្ស្ររ” ។  

ព្រះរាជាឲ្យស្ធាើយា៉ា ងស្នាះ ព្រង់មានរួក្មហា-
េនស្ចាមស្រាម ហាក់្ដូជាដក្ាស្រវរាេមដលមានរួក្ 
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ស្រវាស្ចាមស្រាម ព្រង់ព្បដាប់ស្លើរត្នបលល័ងា ។ 
ចាំមណ្ក្ព្រះស្រវពី្បដាប់ាក់្មត្ង ស្ដាយស្ព្គឿង
អលអា រទ ាំងរួង ព្រង់ស្រៀបចាំា ាំងមាដ ព្រះនាងដមលឹង
ស្មើលស្ដាយចុងមភនក្មាខ ង ស្ ើយគង់ក្នុងរីមបបស្នាះ រួច
ស្ពាលថា “បរិព្ត្ព្រះដមមរិស្ររ ដូមព្រះអងគព្ាដ់
ព្រប់អត្ថន័យចស្ព្មៀងមងគល មដលព្រះអងគរកី្រាយព្រះ
រយ័ ស្ ើយមត្ងមត្មព្ដក្ស្ព្ចៀងស្នាះ ដល់ខ្ុ ាំមាែ ដ់ ឲ្យ
រនជាក់្ចាដ់ ឲ្យដូចជាស្ធាើព្រះចនទឲ្យស្រញវង់ក្នុង
ក្ណាា លអាកាដផងចុះ” ដូស្ចនះស្ ើយ ព្រះនាងក៏្
ស្ពាលគ្នថារី ៣ ថា   
៣. អភិកា ណំ ោជ្កុញ្ជ រ 
 គាថា ោសសិ ន្កាសោធិប្ 
 បុ្ចាឆ មិ ត្ំ រដឋេឌ្ឍន 
 ពាឡហំ ប្ីត្ិមន្នា ប្ោសសិ ។  
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 បរិព្ត្ព្រះរាេកុ្ចា រ មានព្រះអធាព្ដ័យជា
កុ្ដល ព្រង់ញុា ាំងមដនឲ្យចស្ព្មើន ព្រះអងគព្ាដ់គ្នថា
ទាំងឡាយស្រឿយៗ ខ្ុ ាំមាែ ដ់ដូមព្កាបបងគាំរូលដួរព្រង់ 
ព្រះអងគមានព្រះរយ័ ព្បក្បស្ដាយបីតិ្ថ្ព្ក្ស្រក្ ស្ ើយ
ព្រង់ព្ាដ់ ( គ្នថាទ ាំងន៎ុះ ) ។ 
  លាំដាប់ស្នាះ ព្រះមហាដត្ាកាលនឹងស្ធាើអត្ថ-
ន័យរបដ់គ្នថាទាំងឡាយស្នាះឲ្យជាក់្ចាដ់ ស្រើប
ព្ាដ់ ៤ គ្នថា ថា 
៤. ឥមសាឹន្យេ នេន្រ    
 កុន្ល អញ្ញត្ន្រ អេំុ  
  ប្រកមាកន្ោ អាស ឹ    
  ភត្ន្កា សីលសំេុន្ោ ។  
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៥.   កមាា យ និកា មន្នាេ េំ     
  ច្តុ្ន្ោ សមន្ណទេសំ 
  អាចារសីលសមបន្នន     
  សីត្ភនូ្ត្ អនាសន្េ ។ 
 ស្យើងរនស្ក្ើត្ក្នុងព្ត្កូ្លមួយ ក្នុងព្កុ្ងស្នះមដរ 
ជាអនក្ដីុឈ្នួលស្ធាើការអររបដ់បុគគលដថ្រ ជាអនក្
ដព្ងួមក្នុងដីលស្យើងស្ចញស្ៅស្ធាើការ រនចួបនឹង
ដមណ្ៈ ៤ អងគ ស្លាក្ បរបូិណ៌្ស្ដាយអាចារៈ និង
ដីល មានស្ដចក្ាីព្ត្ជាក់្ទ ាំងឥត្មានអាដវៈស្ ើយ ។ 
៦.  ន្ត្សុ ច្ិត្េំ ប្សាន្ទោវ     
  និសីទិោវ  ប្ណណសនថន្ត្ 
  អទំ ពុ្ទាេ ន កុមាា សំ    
  ប្សន្នាន  ន្សេិ បាណិភិ ។ 
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 ស្យើងរនញុាាំងចិត្តឲ្យព្េះថាល  ចាំស្ពាះដមណ្ៈ
ទ ាំងស្នាះ រននិមនតស្លាក្ឲ្យគង់ស្លើក្ព្មាលដលឹក្ស្ឈ្ើ 
លុះស្យើងមានចិត្តព្េះថាល ស្ ើយ រនព្បស្គននាំកុ្មាម ដៈ 
ដល់ព្រះបស្ចែក្រុរធស្ដាយថ្ដខលួនឯង ។  
៧.  ត្សស កមាសស កុសលសស   
  ឥទំ ន្ម ឯទិសំ ផលំ 
  អនុន្ោមិ ឥទំ រជ្ជំ    
  ផីត្ំ ធរណិមុត្េមំ ។ 
 ឯផលរបដ់ស្យើងព្រក្ដ ដូស្ចនះស្នះ ជាផល
របដ់ក្មម ជាកុ្ដលស្នាះ ស្យើងស្សាយរាេយដ៏ដាុក្ដាមភ 
ព្បស្ដើរស្លើធរណី្ស្នះ ។  
 កាលព្រះមហាដត្ាព្រប់ផលក្មមដ៏រិសាា រ 
របដ់ខលួនយា៉ា ងស្នះស្ ើយ ព្រះស្រវសីាា ប់ស្ ើយ ព្រះ
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នាងមានព្រះរយ័ព្េះថាល  ស្ពាលថា “បរិព្ត្មហារាេ 
ព្បដិនស្បើព្រះអងគព្ជាបផលទន ស្ដាយព្បចក្ែយា៉ា ង
ស្នះស្ ើយ ា ាំងមត្ឥ ូវស្នះស្ៅ ព្រះអងគរនដុាំភត្ត
ស្ ើយ ព្តូ្វព្បស្គនដមណ្ព្ពា មណ៍្ មដលព្បក្ប 
ស្ដាយធម៌ (មុនស្ ើយ) ដឹមព្រះអងគស្សាយ (ជាខាង
ស្ព្កាយ)” ដូស្ចនះកាលនឹងស្ធាើការដរស្ដើរព្រះស្ពាធិដត្ា 
ស្រើបស្ពាលថា  
៨. ទទំ ភុញ្ជ  មា ច្ ប្មាន្ទា 
 ច្កកំ  េត្េយ ន្កាសោធិប្ 
 មា ោជ្ អធមាិន្កា អេុ 
 ធមាំ បាលយ ន្កាសោធិប្ ។ 
 បរិព្ត្ព្រះអងគមានព្រះអធាព្ដ័យ ជាកុ្ដល 
ដូមព្រះអងគព្រះរាេទន ស្ ើយដូមព្រង់ស្សាយ ដូម
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ព្រះអងគ ព្រង់កុ្ាំព្បមារ ( ក្នុងបុណ្យទ ាំងឡាយ ) ដូម
ព្រះអងគញុា ាំងចក្ាធម៌ ឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅ បរិព្ត្ព្រះរាជា 
មានព្រះអធាព្ដ័យ ជាកុ្ដល ព្រះអងគកុ្ាំជាអនក្មិន
ព្បក្ប ស្ដាយធម៌ ដូមព្រង់រក្ានូវអនុធម៌ ។ 

សេចក្ដីអធិប្បាយ 

 បរិព្ត្មហារាេ មដលជាអនក្មានអធាព្ដ័យ
ក្នុងកុ្ដល ដូមព្រះអងគញុា ាំងធមមចព្ក្ មដលមាន ៤ 
ព្បការ មានបតិ្រូបស្រដវាដ (ការរដ់ស្ៅក្នុងព្បស្រដដ៏
ដមគួរ) ជាស្ដើម ឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅ ។ រិត្មមនស្ ើយ រង
ព្បព្ក្តី្មត្ងស្ៅស្ដាយចព្ក្ (គឺក្ង់) ទ ាំង ២, ប៉ាុមនតកាយ
ស្នះ រមមងស្ៅកាន់ស្រវស្លាក្ (រន) ស្ដាយចព្ក្ (គឺ
ក្ង់) ទ ាំង ៤ ស្នះ, ស្ព្ពាះស្ តុ្ស្នាះ ចព្ក្ទ ាំង ៤ ស្នាះ 
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ដល់ការរាប់ថាជា ធមមចព្ក្(១) ។ ព្រះអងគចូរញុា ាំងចព្ក្
ស្នាះឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅ ។  
 មនុដែដថ្រដល់ការលស្មោៀង ស្ព្ពាះស្ដចក្ាី
ព្ដឡាញ់ រមមងស្បៀត្ស្បៀនដត្ាស្លាក្ របឹអូដយក្
ព្ររយដមបត្តិ ដូចមា៉ា ដីុនគ្នបអាំស្ៅ ជាអនក្មិន
ព្បក្បស្ដាយធម៌ យា៉ា ងណា ដូមព្រះអងគកុ្ាំជាអនក្មិន
ព្បក្បស្ដាយធម៌យា៉ា ងស្នាះ ។  

 
(១). ធម្ាច្កក ៤  គឺ ៖ 
១. ប្ត្ិរបូ្ន្ទសវាន្សា  ការស្ៅក្នុងព្បស្រដដ៏ដមគួរ   
២. សប្បុរសិាេសសន្ោ ការចូលស្ៅស្ដរគប់នឹងរួក្ដបបុរដ   
៣. អត្េសមាា ប្ណិធិ ការត្មាល់រុក្ខលួនស្ដាយលោ   
៤. បុ្ន្ព្វ កត្បុ្ញ្ញោ បុណ្យមដលរនស្ធាើរុក្ស្ ើយក្នុងកាល
មុន ។ 

(អងគុត្តរនិកាយ ចត្ក្ានិរត្ ចក្ាដូព្ត្ បិ. ៤២ រាំ. ៧៩) 
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 ដូមព្រះអងគព្គប់ព្គង គឺរក្ា រនដល់ ព្រង់កុ្ាំ
លះបង់នូវរដរិធរាេធម៌ស្នះ គឺ ៖  

ទានំ សីលំ ប្រចិាច េំ,    អជ្ជេ ំមទេេ ំត្ប្ំ; 
អន្កាក ធំ អេេិិសំញ្ច , ខនេិញ្ច  អេនិ្ោធនំ។  

 ទន ១ ដីល ១ បរចិាែ គ ១ ភារថ្នចិត្តព្ត្ង់ ១ 
ភារថ្នចិត្តរន់ ១ ត្បៈគឺឧស្រដងដីល ១ ការមិន
ស្ព្កាធ ១ ការមិនស្បៀត្ស្បៀន ១ ខនតី ១ កិ្រយិាមិនភាល ត់្ 
១ (១)។ 
 ព្រះមហាដត្ាកាលនឹងររួលពាក្យរបដ់ព្រះ
នាង ស្រើបព្ាដ់ថា  
៩. ន្សាេំ ត្ន្ទេ បុ្នប្បុនំ  

 
(១). ខុរទក្. ជាត្ក្. អដីត្ិនិរត្ មហា ាំដជាត្ក្ បិ. ៦១ រាំ. 
១២៨ ។ 
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 េដុមំ អាច្រសិាមិ ន្សាភន្ន 
 អរោិច្រតិ្ំ សុន្កាសន្ល 
 អរេន្នាេ  ន្ម មនាបាេ ប្សសតុិ្ ំ។ 
 មាន លនាងមានស្ឆ្មលោ ស្យើងស្នាះនឹងស្ដើរាម
ត្ព្មាយ មដលព្រះអរយិៈធាល ប់ព្បព្រឹត្តស្រឿយៗ មក្ស្នាះ
ឯង មាន លនាងដ៏លោជាធីារបដ់ព្រះររស្កាដល ការ
រនចួបនឹងព្រះអរ នតទ ាំងឡាយ ជារីគ្នប់ចិត្តរបដ់
ស្យើងរន់ស្រក្ ។ 
  ក៏្ឯព្រះរាជាព្គ្នព្ាដ់ពាក្យស្នះស្ ើយ ព្រង់
ដមលឹងស្មើលដមបត្តិ របដ់ព្រះស្រវ ីក៏្ព្ាដ់ថា មាន ល
នាងដ៏ចស្ព្មើន ស្យើងព្រប់កុ្ដលក្មម របដ់ខលួនក្នុងភរ
មុនយា៉ា ងរិសាា រដល់នាងស្ ើយ, ចាំមណ្ក្ក្នុង្ដតី
ទ ាំងឡាយស្នះ មិនមាន្ដតីដូមបមីត្មាន ក់្មដលស្ដមើនឹង
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នាងស្ដាយរូប ឬស្ដាយដាំស្ណ្ើ រយាងយាដមក្ព្កាយ 
នាងរនស្ធាើក្មមអាី ស្រើបរនររួលដមបត្តិស្នះ ដូស្ចនះ
កាលនឹងដួរ ស្រើបព្រង់ព្ាដ់គ្នថាបនតស្រៀត្ថា   
១០. ន្ទេ ីេយិ អច្ឆរបូ្មា 
 មន្ជ្ឈ នារេិណសស ន្សាភសិ 
 កឹ កមាមកាសិ ភទេកំ  
 ន្កនាសិ េណណេត្ី សុន្កាសន្ល ។ 
 មាន លនាងដុស្កាដលធីា នាងស្ព្បៀបដូចជា
្ដតីស្ររអបែរ ជាស្រវធីា ( របដ់ដក្ាស្រវរាេ ) ស្ឆើត្
ឆ្យ ក្នុងក្ណាា លថ្នរួក្នាងនារ ីនាងរនស្ធាើនូវក្មម
ដ៏ចស្ព្មើនដូចស្មាច នាងមានដមបុរលោ ស្ដាយស្ តុ្អាី ។   
 គ្នថាស្នះមានស្ដចក្ាីថា មាន លនាងដុធីា
របដ់ព្រះររស្កាដលដ៏ចស្ព្មើន នាងមានឧបមាដូច
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ស្ររអបែរ ស្ដាយរូបដមបត្តិ ព្ដដ់សាោ ត្ដ៏ស្លើដ ក្នុង
ក្ណាា លរួក្នារ ីដូចជាស្រវធីាណាមួយរបដ់ដក្ា
ស្រវរាេ ក្នុងតិ្រដបុរឋីានថ្ព្ត្ព្តឹ្ងែ ក្នុងកាលមុន នាង
រនស្ធាើក្លាណ្ក្មមអាី ស្ព្ពាះស្ តុ្អាី ស្រើបនាងមាន
ដមបុរមបបយា៉ា ង ។ 
 លាំដាប់ស្នាះ ព្រះនាងស្រវកីាលនឹងព្រប់
ក្លាណ្ក្មមក្នុងភរមុនដល់ព្រះរាជា ស្រើបព្ាដ់
គ្នថាទាំង ២ ដ៏ស្ដដថា   
១១. អមពដឋកុលសស ខត្េយិ 
 ទាសាេំ ប្រន្ប្សិោ អេំុ 
 សញ្ញោ ច្ ធមាជី្េនិី 
 សីលេត្ី ច្ អបាប្ទសសនា ។ 
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 បរិព្ត្ក្ែព្តិ្យ៍ ខ្ុ ាំមាែ ដ់ជាទដីបស្ព្មើអនក្ដថ្រ 
របដ់ព្ត្កូ្លអមពដឋៈ ជា្ដតីដព្ងួម ចិចែឹ មេីវតិ្ស្ដាយ
ធម៌ មានដីលធម៌មានការស្ ើញមិនអាព្ក្ក់្ ។  
១២. ឧទេដភត្េំ អេំ ត្ទា 
 ច្រមានសស អទាសិ ភិកាុ ន្នា 
 េោិេ  សុមនា សយ ំអេំ 
 ត្សស កមាសស ផលំ មន្មទិសំ ។ 
 កាលស្នាះ ខ្ុ ាំជា្ដតីមានចិត្តស្ព្ត្ក្អររកី្រាយ 
ខលួនឯង រនព្បស្គនភត្តមដលស្គដួដ ( រុក្បព្មុងខ្ុ ាំ ) 
ដល់ភិក្ខុ  ( ព្រះបស្ចែក្រុរធ ) មដលព្ាច់ស្ៅ ( ស្ដើមប ី
បិណ្ឌ រត្ ) ផលព្រក្ដដូស្ចនះស្នះ គឺជាផលថ្នបុចញ
ក្មមស្នាះ ។ 

សេចក្ដីអធិប្បាយ 

 រនឮមក្ថា ដូមបពី្រះនាងស្រវ ីក៏្ជាអនក្អាច
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រលឹក្ជាតិ្រនដូចគ្នន , ស្ព្ពាះស្ តុ្ស្នាះ ព្រះនាងស្រើប
រូលព្រះរាជា ស្ដាយក្ាំណ្ត់្ដឹងស្ដាយ 
ជាតិ្ដែរញ្ជញ ណ្របដ់ខលួន ។  
 ព្រះនាងស្ពាលថា បរិព្ត្មហារាេ ក្នុងកាល
មុន ខ្ុ ាំមាែ ដ់ជាទដីរបដ់ព្ត្កូ្លកុ្ដុមពិយៈមួយក្នុង
ព្កុ្ងសាវត្ថី កាន់យក្ភត្តមដលជាចាំមណ្ក្មដលខលួន
រន ស្ចញស្ៅ រនស្ ើញព្រះបស្ចែក្រុរធមួយអងគ
មដលក្ាំរុងព្ាច់បិណ្ឌ រត្ ខ្ុ ាំមាែ ដ់លះត្ណាហ របដ់ខលួន 
ជាអនក្ដល់ព្រមស្ដាយគុណ្មានការដព្ងួមជាស្ដើម 
ស្េឿក្មមផល រនព្បស្គនភត្តស្នាះដល់ព្រះបស្ចែក្រុរធ
អងគស្នាះ, ខ្ុ ាំមាែ ដ់ស្នាះ ឋិត្ស្ៅដរាបដល់អដ់អាយុ
ស្ ើយ ស្ធាើកាលកិ្រយិា រនស្ក្ើត្ក្នុងថ្ផទព្រះអគគមស្ ដី
របដ់ព្រះររស្កាដលក្នុងព្កុ្ងសាវត្ថីស្នាះ ឥ ូវស្នះ 
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ខ្ុ ាំមាែ ដ់ក្ាំរុងបស្ព្មើព្រះរទរបដ់ព្រះអងគ រនស្សាយ
ដមបត្តិមបបស្នះ, ផលក្មមរបដ់ខ្ុ ាំមាែ ដ់ស្នាះ ជាយា៉ា ង
ស្នះឯង ។ ក្នុងស្រឿងស្នាះ ស្ដើមបដីមមាងភាវៈថ្នទន
មដលឲ្យដល់អនក្ដល់ព្រមស្ដាយគុណ្ ជាទនមាន
ផលស្ព្ចើន គួរដមមាងឲ្យរិសាា រស្ដាយគ្នថាមានជាអារិ៍
ថា     

អេគន្ោ ន្េ ប្សនាន នំ កាលស្បើរួក្ដត្ាព្េះថាល
ក្នុង (ព្រះរត្នព្ត័្យ) ថាជារបដ់ព្បស្ដើរ ដូស្ចនះផង(១) ។  

ឯស ន្ទេមនុសានំ, សព្វកាមទន្ទា និធិ 
ក្ាំណ្ប់ព្ររយ គឺបុណ្យន៎ុះ ឲ្យនូវស្ដចក្តីព្រថាន  ព្គប់
យា៉ា ងដល់ស្រវានិងមនុដែទ ាំងឡាយ(២) ។  

 
(១). ឥត្ិវុត្តក្. បិ. ៥៣ រាំ. ១១៨ ។ (២). ខុរទក្រឋ. បិ. ៥២ រាំ. ១៧  ។ 
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ព្រះរាជានិងព្រះស្រវដូីមបទី ាំង ២ អងគស្នាះ ព្គ្ន
ព្ាដ់ព្រប់បុរមិក្មមរបដ់ខលួនស្ដាយរិសាា រយា៉ា ងស្នះ
ស្ ើយ ចាប់រីស្រលស្នាះមក្ ព្រង់រនឲ្យសាងទន-
សាលា ៦ ក្មនលង គឺ ព្ត្ង់ទា រនគរទ ាំង ៤ ក្មនលង ព្ត្ង់
ក្ណាា លនគរ ១ ក្មនលង និងព្ត្ង់ទា រនិស្វដន៍ ១ ក្មនលង 
ព្រង់ស្ធាើឲ្យមាននងគ័លស្លើក្ស្ ើងស្ ើយ រូទ ាំងដក្ល
េមពូរាីប ញុា ាំងមហាទនឲ្យព្បព្រឹត្តស្ៅ ព្រង់រក្ាដីល 
ស្ធាើឧស្រដងក្មម ក្នុងស្រលអដ់ព្រះេនម ព្រះអងគទ ាំង
រីរមានដួគ៌ជារីស្ៅខាងមុខ ។  

ជាតកាវសាន 

 ព្រះសាសាា នា ាំព្រះធមមស្រដនាស្នះមក្ស្ ើយ 
ព្រង់ព្បេុាំជាត្ក្ថា  

- ត្ទា ន្ទេ ី ោេុលមាោ អន្ោសិ ព្រះ
ស្រវកី្នុងកាលស្នាះ រនមក្ជារា ុលមាា  
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- ោជា ប្ន អេន្មេ អន្ោសិ ំ ចាំមណ្ក្
ព្រះរាជា គឺ តថាគត ស្នះឯង ។ 

កុ្មាម ដបិណ្ឌិ ជាត្ក្ ចប់ ៕ 

(ជាត្ក្ដឋក្ថា ដុត្តនតបិដក្ ខុរទក្និកាយ ជាត្ក្ ដត្តក្ 
និរត្ គនាធ រវគគ កុ្មាម ដបិណ្ឌិ ជាត្ក្ បិដក្ស្លខ ៥៩ 

រាំរ័រ ១០៧) 


