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ព.វ.២៥៥៨ 



អនុទោេនាក្ថា 

 ក្នុងនាមជាប្រធានពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-

ប្សីលង្កា  ខ្ុ ុំប្ពះក្រណុា, ប្ពះមហាធមមរញ្ញោ  សុ៊ឹម សំអូន មាន 

ញ្សចក្តីញ្ប្តក្អរជាអតិររមា ចុំញ្ ះវរីយិភាពររស់ញ្ោក្រអូន, 

ប្ពះមហាធមមសិរ ី សសម ចនទធីរ ៍ សូមញ្ោតសរញ្សើរ និងថ្លែង 

អុំណរគុណជាអញ្នក្របោរ ថ្ែលជានិចចោល ញ្ោក្រអូនថ្តង 

បានខុំប្ាវប្ជាវរាវរក្ឯក្ារញ្សសងៗ ញ្ែើមបីចាត់ពមុពក្នុងនាមនន 

ពទុ្ធិក្សមាគមញ្យើង ។ ជាក់្ថ្សតងោរចាត់ថ្ចងញ្បាះពមុពញ្លើក្ទ្ី១ 

នវូញ្សៀវញ្ៅ រូជនីយដ្ឋា នថ្ែនញ្ោះលង្កា  ថ្ែលបានសញ្ប្មចររូ 

ោលពីឆ្ន ុំ ២០០៩ និងជាញ្សៀវញ្ៅមគគុញ្ទ្េសក៍្ែរូំងមួយ ររស់ 

សមាគមញ្យើង ថ្ែលញ្ោក្រអូនជាាា រនិក្ននគណៈក្មមោរ 

ញ្បាះពមុពញ្នះ ញ្ ើយបានទ្ុក្ជាគនែងែល់ោរង្ករធមមទានញ្សសងៗ 

ជាញ្ប្ចើនញ្ទ្ៀត រ ូតរចចុរបនន ។  

 សូមប្រសិទ្ធិពរែល់ញ្ោក្រអូនឱ្យប្រសពវថ្តនឹងញ្សចក្តី

សុខចញ្ប្មើនជាញ្រៀងរ ូតញ្ៅញ្ហាង ។ សូមសពវសតវទាុំងអស់ 

ទ្ទ្ួលបាននវូចុំថ្ណក្ននរញោ ែប៏្រញ្សើរញ្នះក្ុុំរីខានញ្ ើយ ។ 

ប្សីលង្កា  នលៃសុប្ក្ ទ្ី ៥ ថ្ខធនូ ព.ស.២៥៥៨ ឆ្ន ុំ ២០១៤  

ប្រធានពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-ប្សីលង្កា   

ប្ពះមហាធមមរញ្ញោ  ស ៊ឹម សំអូន 



 
 

នាមទោក្អនក្ជួយពិនិត្យ 

១. ប្ពះភិក្ខុ វិមលពុទ្ធិ  ទ្ី រ ុនថា ញ្ៅអធិោរវតតសវីសញ្ខមរារាម 

២.ប្ពះមហាធមមបញ្ញោ  សឹុម សុំអូន ញ្រក្ខរណឌិ ត ប្សីលង្កា  

៣. ភិក្ខុ សច្ចធញ្ោ ជាង វណាា រា៉ា  ប្គសូូធយាត ុំវតត ញ្ោក្ខាច់ 

និងជាាស្ត្ាត ចារយ ពទុ្ធិក្វទិ្ាលយ័ ជមពូវន័  

៤.ប្ពះមហា ពុទ្ធ មុនី ប្ពុំ ឌី អនរុណឌិ ត ប្សីលង្កា   

៥. ឧបាសិោ ម៉ាម នរម   (ឈូក្ប្ក្ ម) 

៦. ឧបាសិោ ជា សុដ្ឋលនី (រសមីែងួចនេ) 

៧. ឧបាសិោ វណាា រ ីញ្ទ្ពប្រណមយ (អមរាញ្ទ្វ)ី 

ទសៀវទៅសែលខ្ញំធ្លា ប់ទចញផ្សាយ 

១. សីលមយញោ ណក្ថា   ២០០២  

២. ក្ង្កខ វតិរណី ភាគ ១  ភាគ ២   ២០០៣  

៣. សរណក្ថា និងប្រវតតិញ្ ធិប្ពឹក្សប្សីលង្កា  ២០០៤  

៤. មូលសិោខ  មូលសិោខ  ែោី   ២០០៤  

៥. ឯក្ាររញ្ប្ងៀនអុំពីក្មមរល ១០  ២០០៤  

៦. រូជនីយដ្ឋា នថ្ែនញ្ោះលង្កា    ២០០៩  

៧. អានភុាពនប្តរតន៍ រទ្ប្ព មគីតិ ២០១៣ 

៨. មូលសិោខ -ែោី    ២០១៤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១. ប្ពះមហា ធមមរបសញោ  សឹុម សុំអូន ញ្រក្ខភាពរណឌិ តននាក្លវទិ្ាលយ័ 

ក្លាណី-ប្សីលង្កា   

តួនាទ្ីៈ ប្រធានពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-ប្សីលង្កា   

 

៥. ប្ពះមហា ធមមវិរ ីថ្សម ចនេធីរ ៍អនរុណឌិ ត ាក្លវទិ្ាលយ័ ក្លាណី 

តួនាទ្ីៈ ប្រធានគណក្មមោរនិពនធ ននពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-លង្កា  

២. ប្ពះមហា តររសោ ញ្ែៀង សីុលលុ ញ្រក្ខភាពរណឌិ តននាក្លវទិ្ាលយ័ 

ក្លាណី ប្សីលង្កា  

តួនាទ្ីៈ ប្រធានថ្សនក្ រែាបាល និង ិរញ្ោវតាុ  

 

៧. ឧបាសិោ វណាា រ ីញ្ទ្ពប្រណមយ  (អមរាញ្ទ្វ)ី សមាជោិ 

៦. ប្ពះមហា ធមមសកាវទិ ូធី ចាន់ណា សមាជកិ្ 

 

 ៣. ប្ពះមហា វនតិ សោ សុំ ារ៉ានូ, អនរុណឌិ តាក្លវទិ្ាលយ័ ក្លាណី 

តួនាទ្ីៈ ប្រធានថ្សនក្អរ់រុំ ននពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-ប្សីលង្កា  

៤. ប្ពះមហា ពទុធមុនី ប្ពុំ ឌី, អនរុណឌិ ត ាក្លវទិ្ាលយ័ ក្លាណី  

តួនាទ្ីៈ ប្រធានថ្សនក្ប្គរ់ប្គងក្មមវធិី ពទុ្ធិក្សមាគមសមណនិសសិតក្មពុជា-លង្កា  



 
 

អារមភក្ថា 

ខ្ញ ុំចាត់ច្ងចារ   ការកាពយទុ្កញ្ៅ  តាមទ្ុំញ្នៀមខ្ខមរ 

ច្ង់ខ្ែពងសញ្ៅ   ឱ្យគង់វងសញ្ៅ  អោគតា       ។ 

រួមជួយសទ ួយដាក់  បុំណងអភិរកស  កុុំឱ្យអសារ  

វិោសបង់ញ្ៅ  កាពយញ្ៅដូនតា   ញ្ទ្ើបខ្ញ ុំខុំចារ  

   ចាប់ជាចុ្ងចួ្ន  ។ 

ខ្តខ្ញ ុំញ្ៅខចី   មិនបានញ្រៀនអវី   ឱ្យបានមុំមួន  

តាមកបួនតាមខ្នា ត  សង្វវ តចុ្ងចួ្ន  គ្រាន់ខ្តខ្ញ ុំពួន 

   ខលួនឧសាហ៍អាន  ។  

ចឹ្ងញ្ហើយញ្បើមន ខុសឆ្គងសូមទាន  គ្របណីសោា ន  

ដល់កវីខ្ញ ុំ   សុុំ ចិ្តាអាកអាន   កុុំបីគ្របកាន់ 

   ជាន់ញ្ទាសខ្ញ ុំអី  ។  

ដំបូងខ្ញ ុំគ្រាន់   នឹករឭកទាន់   ដល់កាលកវី 

ញ្រៀនបរិញោ បគ្រត  ភាសាបាលី  គ្របលងកា ញងថ្ែៃ  

បញ្ចប់សិកា   ។  

បានញ្ច្ញច្ុំចួ្ន   ាថា ១៤   បញ្ចសិខ្ន  



ខ្ដលបានញ្គ្រច្ៀងថាវ យ  គ្រពះបរមសាសាា    ខ្ញ ុំក៏ចាប់ចារ 

   កុំណត់លុំខ្ហ   ។ 

លុះច្ប់កាលណា  ខ្ញ ុំឱ្យកាពា   មិតា ជួយអានខ្ដរ 

ញ្គថាន័យលអ    ច្ង់ដឹងហូរខ្ហ   ខ្ញ ុំក៏បខ្ងវរ 

   ខ្គ្របខ្ច្ងបនា   ។  

ពីមុនដាក់ញ្ ម្ ះ  មិនខ្មនដូញ្ចាា ះ   ខ្តខ្នងញ្គ្រកាយមក៍1 

បានខ្កញ្ច្ញពី   ច្ញ្គ្រមៀងបនទរ   ថ្នគនធពវដូរ  

   សកកៈញ្នះថ្ន   ។ 

ញ្គ្ររះថ្ទទថ្នញ្រឿង  ខ្លងជាក់ចិ្តា ញ្សឿង  ខ្តញ្ទ្ពតន្តនាី 

ខ្តញ្ៅសកកៈ   ញ្ររញ្ពញអតថ ន័យ  បានចិ្តាបងគ្រសី 

នរម គិតថា   ។ 

គួរខ្តដូរដាក់   ជាញ្រឿងសកកៈ   ញ្ទ្វរាជវិញណា 

សមទ្ុំនងជាង   គនធពវគីតា   ខ្ញ ុំក៏វាចា  

   សាធុសុំដី   ។  

                                                           
1  មក្៍ អានថា ម  ញ្ប្ ះបានដ្ឋក់្ទ្ណឌ ឃាតក៍្សមាែ រ់ ក្ ញ្ចាលញ្ ើយ 
ញ្ែើមបីអានតាមសុំននួោពយ ។ 



 
 

អរគុណអញ្នក   បងគ្រសីជួយខ្ច្ក   ជួយខុំខវល់ខ្នវ យ 

ពិនិតយញ្បាះពុមព    ខិតខុំច្ុំណាយ  ទាុំងកមល ុំងកាយ 

   ទាុំងគ្រទ្ពាទង   ។ 

អរគុណទងខ្ដរ  អាកទាល់កុំខ្ណ  ទាុំងអស់ាា ទង 

មនបងអមរា៉ា    និងដាលីនទង   គ្រពមទាុំងគ្រពះសងឃ 

   គ្រគប់អងគទងណាា៎  ។ 

ពិញ្សសញ្ោកបង គ្របធានគ្រគប់គ្រគង  ញ្ៅគ្រសីលង្វក  

សមណនិសសិត   សីុឡូន-កមព ញជា   និងគ្រពះករុណា  

   ញ្រៀងរាល់គ្រពះអងគ  ។ 

គ្រពះមហា គ្រពុំ ឌី   គ្របាជ្ាឫទ្ធី            ញ្ទ្ើបច្ប់គ្របឡង 

អនុបណឌិ ត   គ្របសិទ្ធ ិ៍ម៉ា ត់ហមង  អរគ្រពះគុណទង 

   បង វណាា រា៉ា   ។ 

ខ្ដលជួយសញ្គ្រមច្ កុំណាពយខ្ញ ុំញ្គ្រសច្  ជាលបះច្ងចារ 

ពីររន់បីរយ   ញ្ៅសិបមួយណា  សូមសាធុការ 

   ហតាថ កមបង់   ។ 

ចុ្ងញ្គ្រកាយមិនញ្ភលច្  ញ្ោមោតិអាកច្បិច្  ចូ្លញ្បាះពុមពទង 



សូមោតិញ្ោមបាន សុខថាក នទូរទង់   កុុំបីយល់គ្រតង់ 

   កា ញងកាីញ្សាកា   ។ 

ជូនបុណយសពវសតវ   កា ញងសងារវដា    សូមមនបញោ   

រួច្ទុតចាកទុ្កខ   ជាក់អរហា   រលត់សង្វខ រ  

   គ្រតានិរវ នញ្ហាង  ។ 

សូមសាសោពុទ្ធ   រុងញ្រឿងញ្ែកើងទុត   វិសុទ្ធិ ទូរទង់ 

តាុំងញ្ៅអស់កាល កុំណត់ញ្ោះញ្ហាង  កុុំបីមនហមង 

   ច្មលងសពវសតវ    ។ 

ខ្ញ ុំជាកវី    ញ្ៅតរុណី   ខចីបញោ ពិត  

សូមបងគោំ   សណាា នោតិមិគ្រត  សូមអាកបានសថិ ត 

   កា ញងកាីច្ញ្គ្រមើន   ។ 

គ្រពហសបតិ៍ទី្ ៤   ខ្ខធា ូច្ុំចួ្ន   ១៣ ញ្កើតញ្កើន  

មិគសិរ មមី   ឆ្ស័កគ្រកញ្វើន   តគ្រមរញ្នថើន  

   ញ្លបឿនោច្ប់ញ្ហាង  ៕ 

   ភិកខ ុ ធមមវិរ ី  



 
 

ោតិ្កា 

ស ម្ ោះសរឿង             ទំព័រ 

បញ្ច សិខគតីគាថា  (បទពាក្យ ៧ )    ១ 
សក្កនទិាន   (បទពាក្យ ៨ )    ១៧ 
សក្កបញ្ហា   (បទព្ព្េមគតី)ិ            ៣២ 
ហ ឿងមាឃមាណព្ (បទភជុងគលីលា)  ៧៧ 
ហ ឿងសបុ្បព្ទុ ធក្ដុ្ឋិ           ១៣៨ 
សា បីតុ តប និពិាវ ន (បទពាក្យ ៧ )                    ១៥០ 
ហ ឿងនាងហ វត ី           ១៧៩ 
ហ ឿងព្ព្ះមហាក្សសប           ១៨៨ 
ហ ឿងព្ព្ះមហាហមាគគលាា ន វតត បពុាវ រាម          ១៩៦ 
ហ ឿងនាងហរាេិន ី         ២១៥ 
ហ ឿងព្ព្ះមហាសីវហតេ         ២២២ 
សក្កៈអវសាន (បទពាក្យព្រាំបី)      ២៣៦ 
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បញ្ច សិខគីត្គាថា 

រទពាកយ ប្ ំពីរ  

១.  ញ្នះនឹងសខ្មាងខ្ែលងបរិយាយ 

អធិបាយញ្សច្កាីថ្នាថា 

ថ្នបញ្ចសិខគនធពវណា  

 ខ្ដលលង់ញ្សាហាងុយងប់ងុល   ។ 

ញ្គ្ររះខ្តគ្រសឡាញ់ោងកញោ  

 សុរិយវច្ឆសាញ្កើតអុំពល់ 

បានចារច្ញ្គ្រមៀងញ្គ្រច្ៀងតាមខយល់ 

ឲ្យគ្រសស់និម៌លយល់ចិ្ោា    ។ 

មុននឹងសខ្មាងខ្តងញ្សច្កាី    

ខ្ញ ុំតរុណីខចីបញោ  

សូមបងគនឹំកគ្រពះសាសាា     

គ្រពះធម៌ថ្ែលថាល  គ្រពះសងឃគ្រត័យ   ។ 

ខ្ដលគ្រទ្គ្រទ្ង់នូវគ្រពះគុណធុំ   

បញ្ងកើតរូបខ្ញ ុំឲ្យដឹងកាី 
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សាគ ល់គុណយល់ញ្ទាសញ្ ម្ ះគ្របថ្ព 

ញ្ដាយបានអាគ្រស័យគុណថ្គ្រតរ័តា  ។ 

៥.  ញ្ារពអស់ញ្ោកអាកមនគុណ 

គ្រពមទាុំងពួកជនកា ញងវាលវដា  

នឹងបានឱ្កាសចាប់កុំណត់ 

 គ្រតាកត់ដំណាលដូច្តញ្ៅ   ៖ 

សាយណហ សម័យ ថ្ែៃទ្ន់ទាប  

 សុរិយាញ្រៀងរាបរលត់ញ្ៅ 

កា ញងខ្ដនមគធៈគ្រពះគង់ញ្ៅ   

ញ្កើតគ្រកញងរាជគហ៍ និងអមពសណឌ ៈ  ។ 

គឺគ្រទ្ង់គង់ញ្ៅកា ញងគុហា  

 មនញ្ដើមញ្រនសាវ ដុះមុខជាក់ 

បាលីញ្ៅថា ឥនទសាលៈ  

 ជាទី្សមា ក់គ្រពះភគវ័នា    ។ 

កាលញ្ណាះមូលអស់ពួកញ្ទ្វតា 

 មកគ្របជំុាា រាប់សិបរន់ 
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មនញ្សាច្អមរិនទ និងញ្វសសវ័ណ  

ញ្សាច្ពួកកុមភណឌ  និងពួកោគ   ។ 

គនធពវ អសុរ យល់ពួកគ្រពហម   

អាកគ្រសញកអាកភូមិញ្មើលភល ូកញ្ភល ៀក 

ញ្គ្ររះញ្ ើញពនលឺភលឺ គ្របច្កស   

ោញ្វទិ្យកៈ ភា ុំធុំថ្គ្រក    ។ 

១០.  គ្រពះឥនទបានគ្រតាស់នឹងគនធពវ    

  អាកបិុនគ្របសប់ខ្នងតន្តនាី 

ថាបាចូ្រញ្ៅញ្ៅញ្សច្កាី  

 ញ្តើ គ្រពះជិនគ្រសីគ្របណីញ្ទ្    ។ 

សកកញ្ទ្វរាជមិនហា៊ា នចូ្ល 

 ញ្ទ្ើបមនបនទ ូលមិនាា ន់ញ្គារ 

គ្រតាស់ថាខលួនខ្ញ ុំញ្ៅង្វកញ្រ 

ញ្គ្រជាកគ្រជាកញ្ដាយញ្សា ហ៍ខ្នបនិតយកាម  ។ 

មិនសមនឹងញ្ៅជួបគ្រពះពុទ្ធ  

 គ្រពះអងគគ្រទ្ង់ទុតអត់ដិតដាម 
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អាសវៈញ្គ្រគឿងគ្រតាុំោុំញ្ញៀនោ៉ា ម 

 គ្រទ្ង់មិនរហាមញ្ដាយកិញ្លស   ។ 

ញ្ទ្ើបគ្រតាស់បញា ឲ្យគនធពវ 

 កា ញងញ្ពលគ្រពលប់យា៉ា ងដូញ្ច្ា ះ 

ញ្គ្ររះអងគសមព ញទ្ធ  និងពួកសិសស  

 គ្រពះសងឃពិញ្សសគ្រទ្ង់សមឹ ងសាម ធិ៍   ។ 

គ្រាញ្ោះគនធពវគ្របសប់ការ 

 ទ្ទួ្លឱ្ង្វក រញ្ដាយឱ្ហាត 

មនថ្ដកាន់ពិណពណ៌ញ្លឿងសុទ្ធ  

ញ្ដាយន័យគ្របាកដដូច្ញ្នា ទុ្ុំ    ។ 

១៥.  រួច្ចូ្លញ្ៅកាន់ទី្គុហា   

កាន់យកអាសោដ៏សមរមយ 

ញ្បើឆ្ងៃ យមិនញ្កើតជិតមិនសម 

 ថ្លឲ្យបានលមមគ្រទ្ង់សណាា ប់   ។ 

ក៏ញ្លើកញ្ឡើងមកនូវទ្ុំនុក 

 ខ្ដលសរញ្សរទុ្កយា៉ា ងច្ុំណាប់ 
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ច្ុំណីអារមមណ៍ឧតាមគ្របាប់ 

 សាសពទរាប់ញ្រៀបញ្ដាយគ្រពះគុណ  ។ 

ថ្នគ្រពះសមម  ញ្ទ្សោធម៌  

 គុណគ្រពះសងឃលអ ទុ្កជាមុន 

ទាុំងគ្រពះអរហនាវិញ្សសលន់ 

 រួមនឹងកាមគុណយា៉ា ងញ្នះថា  ៖ 

ភញ្ទ្ទ  ខ្នោងកលាណី  

 គ្រសីគ្រសស់សុរិយវច្ឆសា 

បងសូមបងគគំ្រពះបិតា    

តិមព រុ ឯណា របស់ោង    ។ 

អាកទាល់កុំញ្ណើ តគ្របញ្សើ រថ្គ្រក 

 ោញ ុំងចិ្តា រីករាយមិនមនញ្លអ ៀង 

ដូច្អាកញ្គ្រសកទឹ្កញ្ហើយបានញ្ភល ៀង 

ខ្បកញ្ញើសញ្ពញរាងញ្ហើយបានខយល់ ។ 

២០.  ខ្នោងនួនោក់ភន្តកាគ្របិមគ្របិយ   
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អូនជាន្តសាី  រ៍សមី គួរយល់ 2 

ជាទី្គ្រសឡាញ់កាា ញ់កា ួលកាល់ 

 បងខ្សនខ្នវ យខវល់ច្ង់ដល់អូន   ។ 

ដូច្ជាគ្រពះធម៌ញ្គ្រគឿងញ្គ្រតកអរ 

 អរហនាបវរបានជាកបូន 

សូមអូនជួយលត់ឱ្យបាត់សូនយ 

 កាីញ្ៅា កា ញងខលួនឱ្យខ្លហ ញ្លហើយ   ។ 

ដូច្ញ្គដាក់ថាា ុំឱ្យអាកឈឺ 

 ឬឱ្យញ្ភាជនខ្ដលឆ្អិនញ្ហើយ  

ដល់អាកញ្គ្រសកឃ្លល នខ្សនលហិតថ្លហ  

ឬដូច្ញ្ភលើ ងថ្គ្រពគ្រតូវទឹ្កលត់   ។  

ដូច្រដូវគ្របាុំងញ្ៅា ហួតខ្ហង 

 ដំរីចុ្ះញ្គ្របងគ្រកហាយហត់  

បានចុ្ះកាន់គ្រសះឈូកគ្រពលិត 

 ញ្កសរលអងលអិតពិតគ្រតជាក់   ។  

                                                           
2
   រស៍មី  ប្តវូអានថា សមី ។ 
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សូមឱ្យបងបានខ្នបនិតយគ្រតង់ 

 ច្ញ្ោល ះសុដន់ដ៏កបុំកាក់  

និងគ្រតង់ឧទ្រហាា៎ោងោក់ 

 បងជាក់ញ្ង្វងងប់គ្រជប់នឹងអូន   ។ 

២៥.  វញ្ងវងញ្ងងញ្ង្វះញ្គ្ររះខ្តញ្លល  

បរិបូណ៌លកខណ៍កូវញ្លល គ្រសឡូន  

ឱ្យបងខ្លងសាគ ល់ញ្ហតុច្ាប់កបួន 

ោុំខលួនលូនញ្ច្ញចាករាគៈ   ។ 

គ្របដូច្ដំរីខ្ដលចុ្ះញ្គ្របង 

 កញ្ងវរគ្រសួច្ខ្វងខ្តងបុះចាក់  

ញ្ៅខ្តមិនឈឺ្មកកាល ក់ 

 ញ្ៅគិតគ្របច្កសថាខលួនខ្នល ុំង   ។ 

ចិ្តាបងចុ្ះស៊ា ប់ងប់សល ញតសល ញង 

 ដួលដាក់ធាល ក់កា ញងអនុងហាឹង 

ដកញ្ច្ញមិនបានវិលថាក នែកឹង   

ញ្គ្របៀបបានញ្ៅហាឹង គ្រតីសនទ ូច្   ។  
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មា លោងមនញ្លល បណា ូលញ្ច្ក

 មនខ្ភាកគ្រសទ្ន់គួរគន់កួច្  

រូបញ្ឆ្ងមញ្ោមគ្របាណដានញ្សាើ ងសា ួច្ 

ខ្សនលអបងលួច្គ្រសឡាញ់គ្រសី   ។ 

ចូ្រោងឱ្បបងញ្កៀកកិតញ្កើយ 

 រួបរឹតញ្នះញ្ហើយណាច្រថ្ណ  

ខ្ដលបងគ្រតូវការចាកពិសី 

 អាណិតគ្របណីដល់ញ្រៀមរា៉ា    ។  

៣០.  កាមកិញ្លសបងតិច្ខ្ដរញ្ទ្ 

ខ្តញ្គ្ររះមសញ្មមនញ្កសា  

គ្រតសាយងញ្ឡើងញ្ែកើងអសាច រយ 

 ញ្ធវើឱ្យតណាហ ការញ្ទ្វ គុណ   ។ 

ដូច្ទ្កខិណាខ្ដលញ្គថាវ យ 

 គ្រពះអរហនាថ្ែល គ្របថ្ពពន់ 

ញ្កើនញ្ឡើងញ្លឿនឆ្ងប់ញ្ ើញទាន់ហន់ 

បងញ្ ើញតូច្តន់តាងតួយា៉ា ង   ។ 
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មា លោងខ្សនលអសពវសរ៌ងគ 

 រីបុណយញ្អើយោងខ្ដលបងសាង  

ញ្ធវើ នឹងអរហនាធន់តាន់តាង 

 គ្របាថាា ខ្តមា៉ា ងអាងជួបញ្ន  ។ 

បុណយណាខ្ដលបងបានញ្ធវើ ញ្ហើយ 

ញ្លើ ខ្ទនអូនញ្អើយមណឌ លញ្គ្រៅ  

គ្របឹែពីញ្នះឯងណាា៎ញ្ឆ្ងមញ្លល  

 ប៉ាងសូមបានញ្ៅខ្នបនិតយោង   ។ 

គ្រពះមុនីោែសកយបុគ្រត  

 គង់មួយអងគគត់រងខយល់ញ្ភល ៀង  

គ្របាជ្ាបារមីគ្របថ្ពញ្ទ្ៀង  

 មា ងសាអ ងសអិ តសអុំខុំដុសខ្នត់  ។ 

៣៥.  គ្របកបញ្ដាយ្នមនកមល ុំង  

គ្រទ្ង់តាុំងខុំខ្សវ ងមិនរវាត  

រកគ្រពះនិរវ នាម នបញ្ោតាិ   

 ដូច្បងខុំរត់ខ្សវ ងរកគ្រសី   ។ 
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មួយញ្ទ្ៀតសញ្មាច្គ្រពះមុនី 

 គ្រទ្ង់បានសុំភីសាថ នថាល ថ្ែល   

ញ្គ្រសច្ញ្រធិញោ ណឧតាមថ្គ្រក 

 រីករាយហឫ ទ័្យយា៉ា ងណាមិញ  ។ 

ឯបងញ្បើសិនជាបានោង 

 នួនោក់រូបរាងរួច្ញក់ញ្ញញ 

មូលមិតា ដិតដាក់ភន្តកាញ្ពញញ្លញ 

រូបបងញ្មាច្មិញខ្សនរីករាយ   ។ 

ថ្ហោងគ្រសីគ្រសស់បស់បងញ្ហអើយ 

ញ្បើសិនអូនញ្អើយគ្រពះគ្រនបតី 3 

សកកៈជាធុំញ្លើសាថ នថ្គ្រត- 

 គ្រតិងសសួា៌ល័យគ្របណីបង   ។ 

ញ្ហើយគ្របទានពរមួយប៉ាុ ញ្ណាា ះ 

 ឱ្យញ្រៀមញ្គ្រជើសញ្រើសណានួនលអង  

                                                           
3
  ប្នរតី  ក្យញ្ពញជា នររតី បានែល់ ញ្សតចសក្ាៈ  
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ពរញ្ោះពិញ្សសញ្ពកកនលង 

 បងប៉ាងពិតសុុំទគ ញុំ នឹងថ្ែល    ។ 

៤០. ដួងចិ្តា គ្របញសបងប៉ាងមុំមួន    

  ច្ង់បានមសសៃ ួននួន ល្ សថ្វ  

បពិគ្រតអបសរលអពណា រាយ 

 អូនជាបុគ្រតីថ្នញ្ោកណា  ។ 

បងសូមញ្ារពលុតបងគ ំ 

 សុុំកាីអនុញ្គ្រាះញ្ឆ្ងព ះបិតា  

ដូច្ជាញ្ឈើថ្គ្រពញ្ទ្ើបនឹងផ្កក  

 ករុណាខ្ច្ច្ង់ចូ្លជួបជិត   ។ 

គនធពវញ្ទ្ពបុគ្រតញ្គ្រច្ៀងច្ប់ចុ្ង 

 ចួ្នជាពុទ្ធអងគគ្រទ្ង់សាា លសាិ ទ្ធ  

ថា ច្ញ្គ្រមៀងអាកជាក់សមពិត  

រឹតគ្រតូវញ្សៀងពិណមិនមនោអ ន   ។ 

ទាុំងសញ្មលងពិណមិនកនលង 

 ឥតបីខុសឆ្គងញ្ដាយអុំណាន  
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ច្ញ្គ្រមៀងញ្គ្រច្ៀងខ្គ្រច្ះខ្ច្សសោា ន 

លុំអានញ្ដាយគុណគ្រពះថ្គ្រតរ័តា    ។ 

គ្រពះពុទ្ធ  គ្រពះធម៌ និងគ្រពះសងឃ  

 អរហនាទូរទង់មិនមនបាត់  

ទាុំងដិតញ្ដាយកាមតាមបញ្ោតាិ  

 ទ្ុំនុកញ្ភលងភាល ត់បទ្ពីញ្រាះ   ។ 

៤៥.  ញ្តើអាកនិពនធពីញ្ពលណា  

 ចូ្រខ្ែលងច្រចាគ្រតាតុំញ្រាះ  

តុំរាយគ្របាយគ្របាប់ច្ាប់កាីញ្ោះ 

 ញ្មល៉ា ះអស់អាកទងដឹងញ្សច្កាី   ។ 

បពិគ្រតគ្រពះអងគដ៏គ្រទ្ង់យស   

រីច្ញ្គ្រមៀងញ្ោះ ករុណាថ្ែល   

ទូ្លគ្រពះបងគខំុំឃ្លម តខមី  

 ចារច្ងតន្តនាីតាុំងពីកាល    ។ 

ខ្ដលគ្រពះសមព ញទ្ធ ដ៏មកុដច្បង

 គ្រទ្ង់ញ្ទ្ើបគ្រតាស់ដឹងសឹងគ្រតអាល 
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គង់ញ្គ្រកាមញ្ដើមថ្គ្រជអជបាល 

 ោញ្រធិកាលគ្រាដំបូង    ។ 

ខ្កបរញ្ឆ្ារថ្នសទឹ ងញ្នរញ្ារា   

ឧរុញ្វោគ្រាគ្រាុំគ្រទូ្ង  

ញ្គ្ររះខ្ញ ុំគ្រពះអងគប៉ាងច្ង់រូង

 ញ្សា ហ៍សា ងបួងសួងលួងបុគ្រតី   ។  

ញ្ ម្ ះោងសុរិយវច្ឆសា   

ខ្ដលជាធីតាគនធពវថ្ែល  

ខ្តោងមិនយល់ដល់ហឫ ទ័្យ 

 សម័ គ្រគបុគ្រតមតលីឯញ្ណាះវិញ   ។ 

៥០.  ញ្ហតុញ្នះបានជាខ្ញ ុំញ្សាកញ្ល 

កា ញងគ្រទ្ូងឆួ្លញ្លញ្ៅា ញ្មា ញ្មាញ 

ក៏ចាប់កាន់ពិណពុនញ្ៅញ្ដញ 

 បញ្ញ្ចញសុំញ្ណាកមុខញ្សាច្ឳ   ។ 

ោមតិមព រុញ្សា ច្គនធពវ  

 បិតាសុំណពវនួនញ្ឆ្ងមញ្លល   
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ញ្រៀបរាប់សពវគ្រគប់តាមតគ្រមវូ 

 ថ្គ្រតរតន៍ដិតញ្ៅកា ញងចិ្តា ខ្ញ ុំ   ។ 

កាលខ្ដលខ្ញ ុំញ្គ្រច្ៀងច្ញ្គ្រមៀងច្ប់   

ឱ្ ! មច ស់ថ្គ្រតភពមនសកាិធុំ  

ោងវច្ឆសាហាគួរសម  

 ច្រចាខ្ែលងសុុំភាា ប់ញ្សច្កាី   ។ 

ថា ឱ្មច ស់ចិ្តា ពិតពីញ្រាះ    

រូបអូនឯញ្ណាះ មិនខ្ដលែវី   

បានញ្ ើញគ្រពះភន្តកាគ្រពះពុទ្ធលបី 

 ជួបបងគថំាវ យមាងញ្សាះញ្ឡើយ   ។ 

ខ្តកាលអូនញ្ៅរាុំញ្ៅោ 

 ញ្រាងសុធមម សាថ នគ្រតិងសគ្រត័យ   

បានឮកិតាិ គុណញ្ពកពណា រាយ 

 ញ្គបាននិយាយសរញ្សើ រអងគ   ។ 

៥៥.  បពិគ្រតមច ស់បងញ្សា ហ៍សា ងអូន 

ញ្បើ ពិតតាមកបួនចួ្នខ្ច្ងច្ង 
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បងសរញ្សើ រគុណគ្រពះពុទ្ធអងគ 

 អូនគ្របគល់គ្រទូ្ងកា ញងថ្ែៃ ញ្នះ   ។ 

ជូនបងខ្នបនិតយគិតញ្កៀកញ្កើយ 

រួមញ្ខាើយញ្សាយសុខសួា៌ោស 

ជាបាី គ្របពនធតញ្ៅញ្អះ  

 អូនញ្ច្ះបញ្គ្រមើបខ្គ្រមគុណ   ។  

បពិគ្រតសញ្មាច្គ្រពះភគវា  

 គ្រទ្ង់គួរបូជាពិតញ្ពកពន់  

គ្រាន់ខ្តខ្ញ ុំបានសរញ្សើ រគុណ 

 ថ្នគ្រពះមនបុណយមនតថ្មល    ។ 

ទាល់ឱ្យខ្ញ ុំនូវោងវច្ឆសា  

 ជាទី្គ្របាថាា ាម នញ្គ្របៀបអវី   

ញ្ទាះជាជីវិតក៏ហា៊ា នកស័យ 

 ឱ្យបានញ្មគ្រតីនឹងរូបោង    ។ 

ញ្គ្រកាយពីខ្ញ ុំបានគ្របាណរួមរស់ 

 ខ្ញ ុំឈប់គ្រសញ្ណាះដល់ច្ញ្គ្រមៀង  
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ឈប់ញ្សាកឈប់ញ្លតាមសុំញ្នៀង 

ឈប់ញ្គ្រច្ៀងតាុំងពីញ្ពលញ្ោះឯង   ។ 

៦០.  ពណ៌ោញ្សច្កាីថ្នច្ញ្គ្រមៀង    

  គនធពវខ្គ្រសកញ្គ្រច្ៀងញ្សៀងស្ប់ខ្ស្ង  

សនមតថាច្ប់ប៉ាុ ញ្ណា ះឯង 

 ឈប់ខ្ែលងច្រចាច្ប់ចុ្ងចួ្ន   ៕    

 
‹សា ជាតជិាមនសុសហបើគតិខសុអាចកក្បាន 
កតហបើព្រណបានជាខសុហនាះមិនថ្វ ី 
ហទាះសាំដី្ព្ជុលសតីខសុហនាះេួសហេើយ 
សូមក្ ុាំឱ្យកតមានខសុហនាះដ្កដ្ល  ។› 
 

ធមមវិរ ី
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សក្កនិទាន 

រទពាកយប្ ំរី  

១.    ច្ញ្គ្រមៀងគនធពវច្ប់បរិយាយ   

  កុំណាយកុំណាពយកាពយខ្ខមរតាដូន  

ចារច្ប់ញ្សច្កាីឃ្លល ខលីសមសួន

 សុំនួនសុំញ្ៅគ្រតូវញ្ពលញ្វោ   ។ 

គ្រាញ្នះ ថ្ែៃែមីកវីថ្លលក  

ច្ងគ្រកងទ្ុំនុកលុំោុំកាពា  

ពុធ ១៤ ញ្រាច្ រញ្ោច្រង្វ   

បិណឌ  ១៣ ជាោខ្ខភគ្រទ្បទ្   ។ 

ឆ្ងា ុំមាញ់បញ្ចស័កជាក់សិទ្ធសញ្គ្រមច្  

- ៥៧ សករាជរក់កណាា លគត់ 

ខ្ញ ុំនឹងចារច្ងគ្រកងគ្រកាុំងកុំណត់  

តុំណ-តកត់កាពយញ្រឿងញ្ៅញ្ទ្ៀត   ។ 

កាលខ្ដលគនធពវគ្របសពវសុំ ដី 

 នឹងគ្រពះជិនគ្រសីគ្រតីញ្ោកោែ  
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សកកញ្ទ្វរាជខ្ដលរង់ចាុំញ្ឆ្ល ៀត 

 កុំណត់ការណ៍ឃ្លម តបានដឹងសពវគ្រគប់ ។ 

៥.   គ្រពះឥនទដឹងថា គ្រពះមនគ្រពះភាគ 

  គ្រទ្ង់រីករាយរកយនឹងកូនគនធពវ 

ញ្ទ្ើបខ្គ្រសកផ្កា ុំញ្ៅឱ្យទូ្លញ្ារព

 ញ្ដាយគ្រមមថ្ដដប់សុំណពវទ្យា   ។ 

ថា សកកញ្ទ្វរាជ និងពួកញ្ទ្ពនិករ   

បរិសទ្យមូលមីរ និងពួកញ្ទ្វតា  

ជាញ្សោបតីអាមតយគ្រកមការ

 សូមគ្រកាបសិរសាញ្ទ្ៀបបាទ្ទាុំងគូ ។ 

គ្រពះមនគ្រពះភាគគ្រទ្ង់គ្រតាស់តបថា  

មា លបញ្ចសិខ្ន អាកខ្សវ ងរកគូ  

សូមឱ្យសកកៈ និងពួកអបសរ 

បរិសាមតយក៏បានសុខគ្របាថាា    ។  

ញ្គ្ររះពួកញ្ទ្វតា និងអស់ពួកមនុសស  

គនធពវ ោគពស់ កុមភណឌ  អសុរា 
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សពវសតវដថ្ទ្ញ្លើ ខ្ទនពសុធា   

ខ្តងខ្តគ្របាថាា កាីសុខគ្រគប់ាា    ។ 

គ្រពះពុទ្ធ គ្រគប់អងគគ្រតាស់គ្រតង់ញ្សាម ះសរ 

ញ្ៅពួកញ្ទ្ពនិករយកសមនសកាា   

គ្រពះឥនទបរិសទ្យគ្រាបានគ្រជាបថា 

គ្រពះពុទ្ធ ញ្មតាា សម័ គ្រគញ្សាម ះយា៉ា ងញ្នះ  ។  

១០.   ញ្ទ្ើបោុំាា ចូ្លញ្ៅកា ញងគុហា     

គ្រកាបនមសសការសុំញ្ៅញ្ៅគ្រពះ  

ទាុំងោយគនធពវក៏ោប់រូតរះ 

 ចូ្លឱ្នសុំពះមច ស់ភពទាុំងបី   ។ 

ញ្ដាយអានុភាពថ្នពួកញ្ទ្វតា 

 ឥនទសាលគុហាខ្ដលមនទី្ដី  

ពកទួ្លញ្ទ្ើសទាស់ខ្គ្របរាបទូ្ោយ 

ពនលឺញ្គ្ររងគ្ររយគ្ររតគ្ររត់ងងឹត   ។  

ញ្ទ្ើបគ្រពះសមព ញទ្ធជាមកុដញ្លើ ញ្ោក 

 គ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ៅរកគ្រពះឥនទមុនពិត  
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ថា អសាច រយណាស់ មហាបពិគ្រត  

ញ្ហតុមិនធាល ប់ញ្កើតថ្នឥនទញ្កាសិយ  ។ 

ខ្ដលមនរវល់ខវល់ការង្វរញ្គ្រច្ើន 

ញ្ហើយញ្ឆ្ល ៀតញ្ពលមនញ្ទាះតិច្តួច្កាី  

យាងមកទី្ញ្នះឰដ៏ខ្ដនដី       

ពួកមនុសសទាុំងឡាយគ្របថ្ពញ្ពកណាស់  ។ 

គ្រពះឥនទទូ្លថា បពិគ្រតគ្រពះអងគ  

ខ្ញ ុំមនបុំណងប៉ាងយូរខ្គ្រកលគ្រកាស់ 

នឹងចូ្លាល់ញ្សាច្សញ្គ្រមច្ធម៌ច្ាស់ 

 ខ្តខលួនខ្ញ ុំញ្នះរវល់ខវល់ខ្នវ យ    ។ 

១៥.   នឹងកិច្ចការង្វរថ្នពួកញ្ទ្វតា     

ជាន់តាវតាិ ងាសុំញ្រងសុំរយ  

ញ្ហតុញ្ោះបានជាខ្ញ ុំករុណាមិនង្វយ 
4 

 

នឹងបានចូ្លថាវ យបងគគំ្រពះអងគ   ។ 

ថ្ែៃ មួយ សញ្មាច្គ្រពះមច ស់ច្មពងស  

                                                           
4
  ខ្ុុំក្រណុា = អានថា ខ្ុុំោន   
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គ្រទ្ង់គង់សគ្រមនាសគ្រមួលសគ្រមង់ 

ោគ្រពះគនធកុដិសថិ តជិតទី្គ្រកញង  

សាវតថីមាងញ្ ម្ ះសលឡៈ 
5

  ។  

ខ្ញ ុំគ្រពះអងគបានថាក នញ្ៅទី្ញ្ោះ  

តគ្រមង់ាល់ញ្ឆ្ងព ះគ្រពះមច ស់នរៈ  

ខ្តខ្បរខកខ្ននោអ នមិនសមស័ក  

ញ្គ្ររះគ្រពះវាសវៈគ្រទ្ង់កា ញងកមមដាា ន  ។ 

ជួនជាញ្ពលញ្ោះោងញ្ទ្ពធីតា  

ខ្ដលជាភរិយាថ្នញ្សាច្ញ្វសសវ័ណ  

ញ្ ម្ ះភុជតីគ្រសីឈរបនទន់  

អញ្ាលីគ្របណមយច្ុំញ្ៅគ្រពះអងគ   ។ 

ខ្ញ ុំបានខ្ទាផ្កា ុំញ្ទ្ើសាុំសុំ ដី  

ឱ្យោងភុជតីលុតគ្រកាបញ្ដាយតបូង  

បងគគំ្រពះពុទ្ធ ទុតភាពញ្លហមង  

ញ្តើ នុា៎ ះគ្រពះអងគញ្សា ច្គ្រទ្ង់គ្រជាបញ្ទ្   ?  

                                                           
5  សល គនធក្ុែ ិគឺគនធក្ុែថិ្ែលញ្ធវើញ្ដ្ឋយញ្ែើមររុស 
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២០.  ញ្តើ រូបោងញ្ោះលុះកា ញងសុំ ដី  

ឬមិនឃ្លម តខមីគ្រកាបទូ្លឱ្យញ្ទ្ 

គ្រពះពុទ្ធ គ្រតាស់ថា តថាគតញ្រ  

ពីកមមដាា ញ្ន ញ្ដាយសូរកង់រែ   ។ 

របស់សកកៈខ្ដលបរញ្ច្ញញ្ៅ  

ញ្ទ្ើបោងសុំញ្ៅលុំឱ្នលុំអុត  

ទូ្លតាមរកយពុុំមនញ្ទ្គ្របឌិត  

ញ្ទ្ើបគ្រពះឥនទជិតទូ្លញ្ៅញ្ទ្ៀតថា   ៖  

បពិគ្រតគ្រពះអងគគ្រទ្ង់យសសិរី  

ខ្ញ ុំបានឮលបីពីពួកញ្ទ្វតា  

ញ្ៅជាន់តាវតាិ ងសមុនខ្ញ ុំករុណា  

ថា ពួកញ្ទ្វតាកុះករញ្ដរដាស   ។ 

ញ្ហើយពួកអសុរខ្តងសាបសូនយញ្ៅ 

គ្រាកាលខ្ដលញ្ៅមនគ្រពះពុទ្ធ គ្រតាស់  

បពិគ្រតគ្រពះអងគខ្ញ ុំបានដឹងច្ាស់  

ញ្ទាះជាញ្ពលញ្នះក៏ច្ាស់ដូញ្ចាា ះ   ។  
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មនធីតាមា ក់ញ្ ម្ ះ ញ្ាបិកា  

កូនសកយៈោកបិលព័សា ញ 

គ្រជះថាល កា ញងគុណគ្រពះថ្គ្រតរតន៍ញ្សាម ះ 

កា ញងសីលសញ្ោា សញ្នឿយណាយន្តសាី ញ្ភទ្ ។ 

២៥. គ្របាថាា ញ្ភទ្គ្របញសញ្ដាយអស់អាល័យ  

លុះរុំោយកាយកាល យបានកុំញ្ណើ ត  

ជារាជឱ្រសថ្នខ្ញ ុំលអ ញ្ឆ្ើត  

បានោមកុំញ្ណើ តញ្ាបកញ្ទ្វបុតា   ។ 

បពិគ្រតគ្រពះអងគ សូមគ្រទ្ង់គ្រជាបចុ្ះ  

កា ញងគ្រាញ្ពលញ្ោះ មនញ្ទ្វបុតា   

បីអងគធាល ប់បួសញ្ហើយបានគ្របតិបតាិ   

គ្រពហមច្រិយបទ្កា ញងសាសោញ្នះ   ។ 

ញ្កើតកា ញងកុំញ្ណើ តជាមួយគនធពវ  

សក ប់សក ល់សាយសពវញ្ដាយកាមទាបញ្ទអះ 

ខ្តងមកបុំញ្រើរូបខ្ញ ុំឯញ្ណះ  

មិនខ្នម សញ្តជះញ្ទ្វតាដថ្ទ្   ។ 
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គ្រាញ្ោះ ញ្ទ្ើបបុគ្រតថ្នខ្ញ ុំគ្រពះអងគ  

ញ្ាបកៈញ្រលគ្រតង់មិនបានសុំថ្ច្  

បញ្ោទ សបញ្ោថ កបង្វអ ប់សិរី  

សញ្ងវគញ្ដាយកាីអាសូរសតាា    ។  

ញ្ាបកញ្ទ្វបុគ្រតសមល ញតដាស់ញ្តឿន  

បោទ ន់បញ្នាឿនបោទ ល់ញ្ទ្វតា  

ខ្ដលធាល ប់បានបួសបីរូបញ្ោះណា  

ញ្ដាយរកយាថាមនមកញ្នះគ្រសាប់  ។ 

៣០. មា លអាកនិទុ៌្កខ ភិកខ ញទាុំងឡាយ  

ចូ្រអាកមកអាយជាយា៉ា ងគ្របោប់  

ពួកអាកបានបួសកា ញងធម៌ច្ុំណាប់ 

ញ្ហតុអវី មិនសាា ប់គ្រពះពុទ្ធ ដីកា   ។ 

គ្រពះធម៌ វិន័យគ្របថ្ពទូរទង់ 

ខ្ដលបរមពុទ្ធអងគគ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ទ្សោ 

ញ្តើ នឹងយកមុខញ្ៅទុ្កទី្ណា  

ញ្គ្ររះអាកអសារឃ្លវ ងសាសោញ្ហើយ  ។ 
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ខ្ញ ុំឯងជាន្តសាីមនកាីគ្រជះថាល   

កា ញងគ្រពះសាសោមិនខ្បរកញ្នាើយ  

ញ្ ម្ ះញ្ាបិកាមួយញ្នះឯងញ្ហើយ  

គ្រជះថាល សបាយកាយស៊ា ប់កា ញងគុណ  ។ 

គ្រពះពុទ្ធ  គ្រពះធម៌ កុំដរគ្របតិបតាិ   

ញ្ារពហម ត់ច្ត់បុំញ្រើញ្តជគុណ  

ខ្ដលជាគ្រពះសងឃគ្របញ្សើ រញ្លើសលន់  

ញ្ដាយអុំណាច្បុណយខ្ញ ុំបានសួា៌  ។ 

ញ្កើតកា ញងបុរីថ្នញ្សាច្សកកៈ  

មនឫទ្ធិ គ្របច្កសអានុភាពខ្នល ុំងកាល   

មនពនលឺញ្លើសអស់ពួកញ្ទ្វតា  

ខ្តងញ្ៅខ្ញ ុំថា ញ្ាបកៈ ដូញ្ច្ា ះ   ។ 

៣៥. ដល់ញ្ពលខ្ញ ុំបានញ្ ើញពួកភិកខ ញ  

ខ្ដលធាល ប់ទ្ុំនុកបុំញ្រើយា៉ា ងញ្នះ  

មកញ្កើតកុំញ្ណើ តគនធពវសុំញ្ញះ  

ញ្ថាកទាបអវី ញ្មល៉ា ះមិនគួរញ្បើរាប់   ។ 
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ខលួនឯងធាល ប់ជាសាវ័កគ្រពះពុទ្ធ   

គ្របញ្សើ របុំទុតជាមកុដគួរគប់  

ឯពួកញ្យើ ងខ្ញ ុំធាល ប់ញ្ៅញ្គ្រកាមមលប់  

វោទ ថ្ែៃយប់គ្របសពវញ្ដាយបុណយ   ។ 

ចាត់ខ្ច្ងកិច្ចការោងោបបាទា  

ថាវ យមហ ូបអាហារកា ញងកាលពីមុន  

ចុ្ះញ្ោកទាុំងឡាយញ្ម៉ាច្បានទ្គ្រមន់  

មិនគិតខ្កកុនលន់ទ្ទួ្លធម៌  ?  

ឯធម៌ខ្ដលគួរគ្រតាស់ដឹងខលួនឯង  

គ្រពះពុទ្ធសខ្មាងគ្របកាសច្ុំហ  

ខ្ញ ុំឯងក៏បានសាា ប់អតថបនា  

ពីអរិយៈមក៍ដូច្អាកខ្ដរញ្តើ    ។ 

ខ្តខ្ញ ុំបានញ្កើតកា ញងញ្ទ្ពបុរី  

ជាបុគ្រតញ្កាសីមនយសគ្របញ្សើ រ  

ឯអាករាល់ាា ញ្មាច្ខកដំញ្ណើ រ  

ញ្ដើរដួលញ្ដកញ្សទើ រមិនញ្មើលកុំញ្ណើ ត  ។ 
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ពួកអាកទាុំងឡាយ ញ្កើតជាគនធពវ  

មិនសមញ្ដាយបទ្ធាល ប់ខ្តលអ ញ្ឆ្ើត  

គនធពវញ្ថាកទាបសគ្រមប់គ្របតិបតាិ   

បញ្គ្រមើញ្ទ្វបុគ្រតដូច្ខ្ញ ុំកញ្ាះ   ។ 

  ឱ្! ការបានញ្ ើញពួកសហធមមិក  

ខ្ដលញ្កើតសនធឹកជាគនធពវច្ាស់  

វាហាក់ដូច្ជាមិនសមគ្របទ្ះ  

ចូ្រញ្មើលវិញ្សសគុណញ្យើ ងញ្ៅទទះ  ។ 

៤២. ពីញ្ដើមជាគ្រសី ឥឡូវញ្ទ្វបុគ្រត  

បរិបូរកាមទិ្ពវភលឺ ញ្ទលកគ្រតច្ះ  

គ្រតច្ង់ចិ្ខ្ញ្ចងចិ្ញច ច្លអលអ ះ  

ទទ ញយាា គ្រសឡះពីពួកអាកឯង   ។ 

រទវហរា 

១. ឯពួកគនធពវញ្ទ្ពបុគ្រតទាុំងញ្ោះ លុះណាខ្ត  

 ញ្ាបកញ្ទ្ពបុគ្រតខ្កដំណាលដំញ្ណើ រញ្ដើម  

 រុំឭកដាស់ញ្តឿនតាមដំខ្ណលក៏គិតចាប់ញ្ទាើម 
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          សញ្ងវគកា ញងចិ្តាកា ញងញ្ែលើមខ្ដលខលួនមិនបានខពស់  ។ 

ពួកញ្យើ ងបានជួបនឹងញ្ាបកញ្ទ្វបុគ្រត 

        ញ្បើ ដូញ្ចាា ះញ្យើ ងគួរលត់ដំខលួនគ្របាណញ្យើងញ្ោះ  

ពាយាមគ្របឹងខ្គ្របងឱ្ហាតកុុំបីមនច្ញ្ោល ះ  

        លុះគ្រតាខ្តរូបញ្យើ ងញ្ឆ្ងព ះមិនបញ្គ្រមើញ្គញ្ទ្ៀត  ។ 

 បណាា ញ្ទ្វបុគ្រតទាុំងបីមនខ្តពីរគ្រពះអងគ  

ចិ្តាបានគិតរឭកទច ង់មិនមនញ្វៀងរវាត  

នូវគ្រពះសាសោថ្នគ្រពះញ្ាតមមុនីោែ  

    ពាយាមញ្សៃ ៀមសៃ ប់ខមីឃ្លម តញ្នឿយណាយញ្ទ្វភូមិ ។  

លះបង់កាមសុំញ្យាជនៈ និងកាមពនធនៈ  

កាត់ផ្កា ច់្ច្ុំណងច្ងទាក់ដ៏ខ្នល ុំងខ្ដលព័ទ្ធហ៊ាុ ំ 

ដូច្ជាដំរីធាក់ផ្កា ច់្ទ្នលីងដ៏រឹងមុំ  

         ញ្ោកបានសកាិយសឧតាមកនលងពួកញ្ទ្ពនិករ  ។  

៥ រួមទាុំងគ្រពះឥនទ និងបជាបតិញ្ទ្វរាជ  

ខ្ដលមកកាន់ទី្ញ្គ្ររកគ្របាជ្គ្របជំុនូវគ្រពះធម៌ 

           ញ្ទាះជាញ្ទ្វតាទាុំងអមាលម៉ា នកា ញងសុធមម ក៏ 



29 

 

     មិនញ្សមើ ញ្គ្របៀបញ្ធៀបរាប់មក៍នឹងញ្ោកពីរគ្រពះអងគ   ។ 

         ពួកញ្ោកជាអាកមនគ្របាជ្ញ្កលៀវកាល ខ្នល ុំងគ្របច្កស  

         មនចិ្តា គ្របាសចាករាគៈជាញ្គ្រគឿងអុំពល់អងគ  

បាននូវអោាមិគ្របញ្សើ រខពស់ញ្ពកពង់ 

         ញ្ពលញ្ោះគ្រពះឥនទបានគ្រទ្ង់សញ្ងវគញ្សៃើ ច្ថា  ៖ 

     ញ្ោកញ្នះគឺជាញ្ទ្ពបុគ្រតគនធពវញ្ថាកែយយស  

   ញ្មល៉ា ះញ្មាច្មកបានឋានខពស់ញ្លើសអស់ពួកញ្ទ្វតា  

ឯញ្ាបកញ្ទ្វបុគ្រតបានឮបនទលូគ្រពះវាសវា  

           ញ្ទ្ើបគ្រកាបបងគទូំ្លថា បពិគ្រតគ្រពះអងគធុំ   ។ 

      គ្រពះពុទ្ធ គ្រទ្ង់ញ្កើតញ្ឡើងកា ញងមនុសសញ្ោកឯញ្ណាះ  

គ្រទ្ង់គ្រគបសងកត់មិនលុះកា ញងកាមដូច្ភក់គ្រជាុំ  

មនោមគ្របាកដជាសកយមុនីញ្ាតម 

ឯញ្ោកទាុំងពីរញ្នះច្ុំជាបុគ្រតរបស់គ្រទ្ង់    ។ 

           ខ្ដលសាបសូនយចាកសតិ និង្នសមបតាិ   

         លុះខ្ញ ុំគ្រពះអងគបានសាក ត់រុំលឹកដាស់ញ្តឿនគ្រតង់ 

ពួកញ្ោកក៏បានសតិគិតញ្ឆ្ងព ះញ្ៅតគ្រមង់  
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        គ្រតឡប់គ្របកបញ្ដាយអងគ្នសតិញ្ោះវិញ   ។ 

១០.     រីឯញ្ទ្វបុគ្រតមួយអងគកា ញងច្ុំញ្ណាមទាុំងបីញ្ោះ  

មិនរឭកនឹកដល់ញ្សាម ះលុះកា ញងកុំញ្ណើ តមិញ  

          ជាមួយគនធពវញ្ថាកទាបមិនគ្រពមង្វកមុខញ្ច្ញ 

       ដូច្ជនពីរោក់មិនគ្រកាញញ្ ើញញ្រធិញោ ណពិត   ។ 

ញ្ោកបានអោាមិសុំភីថ្លសាម ធិ  

     ហវឹកហាត់ខលួនមនសតិញ្គ្រតកអរញ្ដាយសាា លសាិ ទ្ធ  

         ញ្ ើញច្ាស់នូវគ្រពះធម៌លអ ខ្ដលអងគគ្រពះបពិគ្រត  

    គ្របកាសគ្រតាស់ញ្ហើយដ៏លអិតទុ្កកា ញងគ្រពះសាសោ ។ 

ពួកភិកខ ញជាសាវ័ករបស់គ្រពះអងគញ្ោះ  

សូមបីខ្តមួយអងគអស់មនកាីសាទ ក់សង្វក  

ញ្ហតុញ្ោះទូ្លគ្រពះបងគខ្ំញ ុំសូមនមសសការ  

នូវគ្រពះពុទ្ធ គ្រទ្ង់ឈាះមរជាធុំជាងពួកជន   ។ 

         គ្រទ្ង់ឆ្លងចាកឱ្ ៈញ្ហើយកាត់អស់កាីសងស័យ  

បណាា គនធពវទាុំងបី ពីរអងគគ្របញ្សើ រលន់  

ជាគ្រពហម បុញ្រាហិតពិតមគគទលវិញ្សសគុណ  



31 

 

       គ្របញ្សើ រខពង់ខពស់មិនអន់មនបុណយបុំញ្ពញបាន ។ 

១៤. បពិគ្រតគ្រពះអងគគ្រទ្ង់អាកជាក់ជានិទុ៌្កខ  

 ពួកញ្យើ ងខ្ញ ុំខុំសាក ត់មកពីោយញ្ដាយលុំអាន 

           ញ្បើ គ្រពះអងគនឹងគ្រទ្ង់ញ្បើកឱ្កាសច្ាស់ជាហា៊ា ន  

 ញ្ដាយទូ្លគ្រពះបងគបំានសាកសួរនូវគ្របសាា  ។ 

រទពាកយ ១១ 

១៥. លុំដាប់ញ្ោះ គ្រពះមនគ្រពះភាគគ្រទ្ង់គ្រពះតគ្រមិះ 

 ញ្សាច្ញ្ទ្ពញ្នះ មនហឫ ទ័្យបរិសុទ្ធថាល   

         សាអ តសអុំ យូរញ្ហើយតាុំងពីកាលញ្កើតកុំញ្ណើ តជា 

        មណវា ញ្ ម្ ះ ម ៈ ជាក់ដ៏យូរលង់ញ្ហើយ ។ 

 កាលខ្ដលសកកញ្ទ្វរាជគ្របាថាា នឹងសួរ 

          ញ្ទាះសុំណួរណានីមួយសុទ្ធ សឹងគ្រតូវច្ុំញ្លើយ  

          ខ្ដលមនគ្របញ្យាជន៍កុំណត់តថ្មលឥតញ្សបើយ  

         ដូញ្ចាា ះញ្ហើយ ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ៅញ្ទ្វរាជថា  ៖ 

 បពិគ្រត វាសវៈ ញ្បើជាក់ជាមនច្មៃល់ 

 សូមគ្រទ្ង់ទាល់មកចុ្ះនូវរាល់គ្រគប់គ្របសាា   
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 តថាគតនឹងវិសជាោឱ្យអស់អាែ៌  

 គ្រគប់តគ្រមថាវ យមហាបពិគ្រតមិនឱ្យហមង    ។ 

សក្កបញ្ហា  
រទប្ពហមគីតិ 

១. លុះគ្រពះបរមសាសាា    គ្រទ្ង់ញ្មតាា ឥតហម ត់ហមង 

ញ្បើកឱ្កាសឱ្យតួអងគ   សកកៈច្ង់យា៉ា ងញ្ោះញ្ហើយ   ។ 

គ្រពះឥនទមិនញ្ររា    ក៏មាីមា មិនកញ្នាើយ  

ទូ្លសួរសុុំច្ញ្មលើយ  ខ្ដលឆ្ៃល់ញ្ហើយមកជាយូរ។ 

សុំណួរមន ១០ ខ   ខ្ញ ុំបនា មិនតាមសួរ  

ញ្លើកយកខ្តរកយគួរ   ឱ្យគ្រគប់ដប់មិនឱ្យខវះ       ។ 

សុំណួរដប់គ្របការ   ញ្ជឿជាក់ថាលអថ្គ្រកគ្រកាស់ 

មនន័យបរិសុទ្ធច្ាស់  គ្របថ្ពណាស់ដាស់សាម រតី     ។ 

៥. មួយញ្ោះញ្សាច្សកា   ទូ្លសាសាា ថាញ្ហតុអវី   

 ញ្ទ្វតា មនុសស អសុរី   គនធពវកាី  នូវពួកោគ        ។  

 និងពួកជនដថ្ទ្       ញ្គ្រច្ើនណាកាីខ្តងមូលរកយ 

 គ្របាថាា ាម នពាបាទ្   រស់ញ្ៅសាអ តកុុំមនញ្ពៀរ      ។ 
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 សូមកុុំមនសគ្រតូវ   សូមរស់ញ្ៅាម នអាជ្ា  

 ខ្តញ្ទាះច្ង់យា៉ា ងណា   ក៏វាសោមិនគ្របណី       ។ 

 ញ្តើមនអវី រួបរឹត   គ្រពះបពិគ្រតសូមគ្រសដី  

 ច្ុំណងដូច្ញ្មាច្ថ្ម   ច្ងឆ្ងវ ក់ថ្លកុំណត់ទិ្ស   ? 

 គ្រាញ្ោះគ្រពះសាសាា    គ្រទ្ង់តបថា ឱ្ ! ពួកមនុសស 

 សពវសតវកា ញងញ្ោកញ្នះ   ញ្គ្ររះខ្តឥសាកុំណាញ ់     ។ 

១០.  ឥសា ការគ្រច្ខ្ណន   គឺជាខ្ដនដូច្ជាខ្នល ញ់  

 ញ្ហើយនិងកាីកុំណាញ់   មច្ឆ រិយៈវិញជាថ្ដគូ       ។ 

 ធម៌ទាុំងពីរញ្នះណា   ជាញ្សោច្ងរឹតខួរ  

 ឱ្យគិតទល ូវមិនលអ    ោុំវឹកវរកា ញងថ្គ្រតភព       ។  

 ោុំសតវឱ្យញ្កើតចាស់    ឈឺសាល ប់ឆ្ងល ស់មិនញ្ច្ះឈប់ 

 គ្របឡូកគ្របឡាក់សពវ   យល់គ្របសពវសុខទុ្កខញ្សាក ។ 

 តួយា៉ា ងមច្ឆ រិយា    គ្រពះភគវាបានញ្លើកមក  

 មនគ្របាុំចូ្រញ្រៀនយក   រួច្ថ្លលកញ្គច្ឱ្យបាន      ។ 

 មួយគឺអាកកុំណាញ់   លុំញ្ៅមិញ ទី្សគ្រមនា  

 អងគញយទី្គ្រជកសាថ ន          ខ្តងមនគ្របាណញ្រាលរាលញ្ៅា ។ 
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១៥. ញ្ោកថាខ្តងញ្ឆ្ះកា ញង   ទទះដុតញ្ភលើ ងរោទ លញ្លអ   

 ទទះសាព ន់នរកញ្គ្រៅ    ញ្ឆ្ះសញ្ៅធ សញ្ោធ មរ       ។ 

 ទី្ពីរ កុំណាញ់ោតិ       មិនរាប់ញ្ទ្ៀតញ្រៀបឫករ 

 ញ្កអងកាអ ងញ្កាងកាច្កាល    គ្រតកូលណាញ្គហា៊ា នជិត       ។ 

 ញ្ោកថាលុះសាល ប់ញ្ៅ     ាម នោតិញ្ៅមកមូលមិតា  

 ាម នោភាម នយសពិត   រស់ងងឹតងងុលញ្ង្វក       ។ 

 ទី្បី កុំណាញ់ោភ   មិនញ្ច្ះញ្រៀបរាវរាប់រក  

 ជួញដូរបានទលមក   មិនថ្លលកតាមតគ្រម       ។ 

 នឹងធាល ក់ញ្ៅនរក   គូែជាភក់សអ ញយអសាច រយ  

 ខ្ហលឡុំដងកូវវារ   រុកចាក់សីុសុះអស់ខ្សបក   ។ 

២០. ទី្បួន កុំណាញ់ពណ៌   សមបញរលអ គ្រសស់អញ្នក  

 មនគុណាប់ជាប់ខ្ភាក   ខ្តងសខ្ម្កសខ្ម្ងញ្គ      ។  

 ច្ង់ឱ្យញ្គសរញ្សើ រ   ដល់ញ្គញ្មើល៍ញ្ធវើឯងញ្ជរ 

 កុំណាញ់ញ្សាះម្ល៉ឹងខ្ដរ   ដល់ឆ្ងា ុំខ្ខខ្កមិនបាន        ។ 

ញ្ោកថា ដល់ញ្ៅមុខ   ពិតញ្កើតទុ្កខជាក់មិនខ្នន 

 ាម នរូបលអគយគន់   អាគ្រកក់អន់ខ្បលកខុសខ្នា ត    ។ 
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 ទី្គ្របាុំ កុំណាញ់ធម៌   គុណបវរជាបរិយតាិ   

 កបួនខ្នា ត ញ្បើបង្វហ ត់   បង្វហ ញគ្របាប់មិនអស់អងគ     ។ 

 ច្ុំញ្ណាមជំនុុំជន   មិននឹកគុណគ្រគូតាមគ្រតង់ 

 បខ្ងវរបញ្ងវៀងទ្ង់   ញ្គសួរគ្រតង់មិនគ្របាប់គ្រតូវ    ។ 

២៥. ោក់ទុ្កទុ្លមនះ   យកធម៌គ្រពះញ្ធវើជាទល ូវ  

 រកសីុជួញគ្រទ្ពយញ្ៅ   សោា នញ្ៅ-ក-បកសពួក       ។ 

 ញ្ោកថា ញ្បើសាល ប់ញ្ៅ   មនលុំញ្ៅញ្គ្រៅនរក 

 ញ្ទះញ្ៅា ងគំគុក    គាក់ឈលក់ទាញ្ពកថ្គ្រក      ។ 

 ញ្នះកុំណាញ់គ្របាុំគ្រប-  ការញ្លើកមក៍រញ្ងកៀកន័យ 

 បញហ ឥនទញ្កាសិយ   ខ្ញ ុំនឹងថ្លតញ្ៅញ្ទ្ៀត       ។ 

 សកកៈញ្គ្រតកអរថ្គ្រក       នឹងញ្សច្កាីគ្រពះញ្ោកោែ 

 ពាករ ញ្ទ្ើបសួរញ្ទ្ៀត   ទី្ពីរញ្គ្រជៀតភាា ប់សុំ នួន       ។ 

 សុំញ្ណើ ញ្ដើរតតួ    ជាសុំណួរដូច្ជួរកបួន  

 បនាបោទ ប់ចួ្ន    ពីរបីបួនលូនដល់គ្របាុំ       ។ 

៣០. អវីហាា៎  ជាញ្ដើមញ្ហតុ   ោុំឱ្យញ្កើតកុំញ្ណើ តដាុំ 

 អវីហាា៎  ញ្កើតមនមុំ   ញ្ទ្ើបញ្កើតគ្រពមកាីឥសា       ។ 
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 កុំណាញ់ញ្កើតមនខ្ដរ   ខ្តញ្បើអវី មិនមនណា  

 កុំណាញ់ និងឥសា   ាម នវាសោនឹងញ្កើតបាន      ។ 

 បពិគ្រត វាសវា    ញ្រឿងឥសា និងលុំអាន 

 កុំណាញ់ជាប់កា ញងគ្របាណ  ចិ្តាសោា នញ្គ្ររះខ្តធម៌      ។ 

 បិយៈ អបបិយុំ     ជាគ្រាប់តាុំងបណា ញះមក៍ 

 ជាញ្ដើម ខ្មកធាងវលល ិ៍   តញ្កើតឥសាមច្ឆ រី       ។ 

 បិយៈ កាីគ្រសឡាញ់   ញ្បកើតកុំណាញ់មិនតិច្អី 6 

 ឥសា គ្រច្ខ្ណនកាី   ញ្កើតញ្គ្ររះថ្នអបបិយៈ      ។ 

៣៥. គឺសអ ប់មិនច្ង់ញ្មើល   ញ្ ើញញ្គញ្ទអើលភល ូកភលឹ កញ្ភល ៀក 

 គ្រច្ខ្ណនញ្កណឌ លួច្ោក់   មិនញ្សាម ះសម័ គ្រគសាម គមរក    ។ 

 រីឯគ្រសឡាញ់សអ ប់   ញ្កើតគ្របសពវរូបរាងមក  

 ញ្គ្ររះខ្តឆ្នទៈាប់   ប៉ាុនប៉ាងជាប់កាីច្ង់បាន       ។ 

 មួយប៉ាងច្ង់ខ្សវ ងរក   មួយច្ង់ភាកជាអាកមន 

 មួយច្ង់ញ្គ្របើ គ្របាស់ថាក ន   គ្រទ្ពយរកបានជាយា៉ា ងណា    ។ 

 មួយច្ង់សនសុំទុ្ក   មួយញ្ោះមុខនឹងចាយវា  

                                                           
6
  ញ្រាើត  ក្យញ្ពញគឺ រញ្ងាើត ថ្តខ្ុុំសរញ្សរយ៉ា ងញ្នះកុ្ុំឱ្យអានញ្លើសោពយរ៉ាុញ្ណាា ះ។ 



37 

 

 ខ្តគ្រតូវគិតញ្សាះសារ   ចាយគ្រតង់ណាខ្តញ្កើនខលួន   ។ 

 មិនយល់មុខទុ្ករាប់   ច្ង់ញ្គង្វប់ ឬធាល ក់ខលួន  

 ទាល់គ្រកវិោសធន   ខលួនគិតគន់ខ្តនឹងបាន       ។ 

៤០. ឆ្នទៈ អកុសោ    គ្របាុំគ្របការគ្រពះគ្រទ្ង់ោណ 

 គ្រតាស់ញ្ហើយជាលុំអាន   បាលីមនខ្ច្ងទុ្កច្ាស់     ។ 

 បរិញ្យសនៈ   ឆ្ញ្ោទ  បដិោភៈ 

 បរិញ្ភាគ៍ឆ្នទៈ    សនាិធិ វិសសជាោ          ។ 

 ឆ្នទៈ ញ្កើតគ្របាកដ   គ្រទ្ង់សនមតវិតកាក   

 ជាញ្ហតុកុំញ្ណើ តការណ៍  គ្រតិះរិះរាញ្កើតបុំណង       ។ 

 រីឯ វិតកាក     មនសញោ  បបញ្ចមាង  

 ជាញ្ដើមកុំណត់ទ្ង   កងកុំញ្ណើ តញ្កើតគ្រតិះរិះ       ។ 

 បបញ្ចសញោ -    សង្វខ  ណាញ្ទាើមតគ្រមិះ 

 បានដល់តណាហ ញ្នះ   ញ្បើរាប់អស់ ១០៨       ។ 

៤៥. បបញ្ចសញោ     ញ្បើខ្គ្របការថាញ្សច្កាី 

 សុំាល់កាីរុាុំថ្រ៉ា    យឺតយូរថ្គ្រកកា ញងសងារ      ។ 

 បានដល់អងគមនះ   គ្របាុំបួន (៩) ច្ាស់ និងតណាហ   
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 ១០៨ គ្របការ    ញ្ោករច្ោចារទុ្កគ្រសាប់   ។ 

ទិ្ដាិ  ហុកសិបពីរ(៦២)  គ្រទ្ង់សុំ ភីសខ្មាងគ្របាប់ 

 ជាតួធម៌មិនឆ្ងប់   ដំញ្ណើ រយា៉ា ប់យូរកា ញងញ្ោក ។ 

 ខ្តកា ញងន័យញ្នះណា   គ្រពះសាសាា គ្រទ្ង់មិនយក  

 ទាុំងអស់ញ្ោះថ្លលក  យកខ្តតណាហ  ១០៨        ។  

 ញ្នះគឺគ្របាុំសុំណួរ   សកកៈសួរគ្រពះជិនគ្រសី  

 ខ្ញ ុំនឹងរាប់បរិយាយ   គ្របាប់ខលី ៗ សាញ្ឡើងវិញ      ។ 

៥០. សោា នអស់ោតិមិតា   គួរខ្តគិតសាិ ទ្ធ ទ្ញ្នទញ 

 ចាុំជាក់ធម៌ញ្ោះមិញ   រោស់ញ្ច្ញចាកអាតាម       ។ 

 ឥសា មច្ឆ រិយុំ     បិយាបបិយុំ  ឆ្នទ ុំ វា  

 វិតកកសង្វខ     បបញច សញោ  ច្           ។ 

 តញ្ៅ នឹងថាល ខ្ែលង   ចាប់សខ្មាងខ្ច្ងបនា 

 សុំណួរ បោទ ប់ ខ   សខ្មាងច្រចាត់វិធី       ។ 

 ដំញ្ណើ រដំខ្ណលទល ូវ   នឹងញ្ដើរញ្ៅញ្ៅោុំញី 

 ោតសាតសាអ តធាល ធលី    ភប់សុំភីទី្ញ្កសមកានា      ។ 

 សកកៈជាក់ញ្គ្រតកអរ   នឹងពាករណ៍ដ៏កលាណ 
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 ថ្នអងគគ្រពះគ្រទ្ង់ោណ  ញ្ទ្ើបទា ួច្ញ្ទាើមញ្ៅញ្ទ្ៀតថា   ។ 

៥៥. បពិគ្រតគ្រទ្ង់និទុ៌្កខ   ចុ្ះភិកខ ញញ្ធវើយា៉ា ងណា 

 ញ្ទ្ើបបាននូវោមថា   មនបដិបទាជាដំញ្ណើ រ       ។ 

ដំខ្ណលខ្ដលសមគួរ  កាត់ាស់ពួរពួកគ្រមក់ញ្កលើ 

 តណាហ  ជាោមធម៌  បបញ្ច ១០៨  7      ។ 

 ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់គ្រតាស់តបថា   ឱ្! ញ្ទ្វានមិនទញ្កាសិយ 

 លុះគ្រតាអាកគិតខមី   តាមសុំដីញ្នះឯងណា       ។  

 គឺគ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ៅដល់   អាកភប់ទលយល់ញ្វទ្ោ 

 ទាុំងបីនុា៎ ះឯណា    ោញ ុំងវិបសសោឱ្យគ្របាកដ      ។ 

 ញ្សាមនសសមនពីរយា៉ា ង  គ្រទ្ង់តាុំងតាងទុ្កជាបទ្ 

 មួយគួរញ្សពកុំណត់  មួយគួរកត់ញ្គច្កុុំាប់      ។ 

៦០. ញ្សាមនសសខ្ដលគួរគិត  គ្របកបចិ្តាទច ង់ច្ងជាប់ 

 គឺញ្សា ហ៍ខ្ដលរុំង្វប់   សមល ប់គ្រាប់ពូជតណាហ        ។ 

 បានដល់ញ្នកខមម ៈ   សគ្រមប់អាកវិបសសោ  

 អារមមណ៍សៃ ប់សាៃ ត់សាៃ   មិនគ្របាថាា កាមគុណគ្របាុំ      ។ 

                                                           
7
 ទី្ញ្នះ គួរអានថា រ៉ាៈបា៉ាញ់ ច 
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 ច្ញ្គ្រមើនតាុំងភាវោ   មិនគិតគ្រាគ្រគប់ខ្ខឆ្ងា ុំ  

 សញ្គ្រមច្ញ្សាមនសសសម  បុំណងគុំនិតគ្របាថាា        ។ 

 ញ្សាមនសសមនវិតកកៈ  វិចារៈ កា ញងញ្នកខមម   

 អនុសសតិ វិបសសោ   បានបឋម្នទី្១      ។ 

 រីញ្សាមនសសឯណា  ាម នវិចារ វិតកកគ្រពួយ 

 បានដល់សុខញ្គ្ររះញ្សាយ  ្នញ្លើ១ ពីរបីកាុំ       ។ 

៦៥. ឯអារមមណ៍មិនលអ    ញ្កើតវឹកវរបងកកមម  

 គឺកាមគុណទាុំង ៥   ខ្ដលឡូកឡុំកា ញងឆ្ទាវ រ       ។ 

 ក៏កាលញ្សពទសុំញ្គ្រច្ើន   កិញ្លសញ្កើនញ្គ្រច្ើនគ្រគប់គ្រា 

 ាម នទល ូវលុះធមម    រងទុ្កាខ យូរអខ្ងវង       ។ 

 ញ្ទាមនសសក៏មនពីរ   គ្រទ្ង់សុំ ភីថ្លសខ្មាង 

 គួរញ្សាយមិនគួរខ្សវ ង    ដូច្បានខ្ែលងមុនញ្នះថ្ន      ។ 

ញ្ទាមនសសមិនគួរគប់   គឺគ្របសពវអារមមណ៍អវី   

មិនគួរមិនគបបី    ក៏ញ្កើតកាីមិនញ្ពញពុង       ។ 

បាលីញ្ោកញ្ៅថា   ញ្គហសិតា ញ្ទាមនសសុំ 

ខ្គ្របថា ញ្ទាមនសសហាឹង  ញ្កើតរុំពឹងអាគ្រស័យទទះ      ។ 
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៧០. គឺកាមគុណទាុំង ៥   ដូច្បានោុំមុនញ្នះច្ាស់ 

ខ្ញ ុំនឹងឈប់គ្រកឡាស់           ខ្គ្របគ្របាប់សពទញ្នះញ្ទ្ៀតញ្ហើយ។ 

 ឯញ្ទាមនសសគួរញ្សព   បានដល់ខ្បបបទ្មុនញ្រុើយ 

 ញ្នកខមម គ្របាកដញ្ហើយ   ខ្តមិនញ្សបើយកា ញងចិ្ោា        ។ 

 ញ្គ្ររះខ្តគ្រកគ្រតាស់ដឹង  ញ្ទាះខលួនគ្របឹងខ្គ្របងខ្នល ុំងកាល  

 យឺតយូរញ្ពលញ្វោ   ញ្នះញ្ៅថាញ្ទាម-គួរគប់      ។ 

 ញ្ទាមនសសមនកគ្រមិត  ការគ្របគ្រពឹតាិ មិនឈរឈប់ 

 វិបសសោ អនុសសតិដប់  ជាប់ដល់្នអងគដំបូង      ។ 

 ញ្គ្ររះញ្ៅមនវិតកកៈ  វិចារៈកា ញងអណា ូង 

 លុះណាខ្តរុំលង   គ្របឹងប៉ាុនប៉ាងវិបសសោ       ។ 

៧៥. បនាញ្ឡើងញ្ៅញ្ទ្ៀត   ញ្ទាះបីញ្ឆ្ល ៀតខុំយា៉ា ងណា 

 មិនបានលុះអរហា    ញ្ោកញ្ៅថាញ្ទាម-គួរញ្សព 

 ឧញ្បកាខ  ក៏មនពីរ   គ្រពះមុនីសខ្មាងគ្របាប់ 

 មួយថាគួរញ្សាយញ្សព   មួយញ្ោះខ្បបមិនគ្រតូវរក    ។ 

 ឧញ្បកាខ អាគ្រស័យទទះ       កាមគុណរះញ្កើតញ្ឡើងមក 

 ជនលៃ ង់គ្របកាន់យក    ជាប់សអិ តញ្ជាកមិនបកខ្បរ ។ 
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 ដូច្រុយជាប់នឹងសក រ  ញ្ទាះគ្រតដរក៏ាម នខ្ក 

 ជាប់សអិ តដូច្តាុំងខ្ម៉ា   ងុបងុលខ្កខ្បរមិនរួច្       ។ 

 មួយញ្ទ្ៀត ឧញ្បកាខ    ញ្នកខមម កាល គ្រតដួច្ 

 គ្រតដឹមខលឹមកលិនកួច្  អាច្ញ្គច្រួច្រស់ញ្សរី      ។ 

៨០. គឺចិ្តា នឹងមិនញ្រ    ញ្ទ្រទ្ន់ញ្ៅទាក់សបាយ  

 ឬសអ ប់មិនជិនណាយ  ទសពវទាុំងឡាយជាធមមតា      ។ 

 មិនអរ ក៏មិនសអ ប់  ញ្ទាះសមភពអារមមណ៍ណា 

 កួច្គិតកា ញងចិ្ោា    ថាគ្រាន់ខ្តជាអារមមណ៍       ។ 

 នុា៎ ះក៏មនលុំដាប់   ខ្ញ ុំសូមគ្របាប់ថាឱ្យច្ុំ 

 ឧញ្បកាខ  ខ្ដលោយឡុំ  វិតកក ុំ និងវិចារា        ។ 

 បានគ្រតឹមអនុសសតិ១០   បញ្ចប់ខពស់អស់នឹងថា 

 ដល់្នទី្មួយណា  ាម នវាសោនឹងញ្ៅមុខ       ។ 

 លុះណា វិតកកៈ   វិចារៈអាកលះទុ្ក 

 កនលង្នសគ្រមញក  តញ្ៅមុខមិនង្វកញ្រ       ។ 

៨៥. នុា៎ ះនឹងបាន្នដល់  ជាន់និម៌លទុ្តិញ្យ  

 ទី្ពីរ ឬញ្កើនញ្ទ្វ    តតិញ្យ ្នតញ្ៅ       ។ 
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 សុំណួរទី្គ្របាុំមួយ  ខ្ញ ុំខ្គ្របគ្របាយខ្វងញ្ពកកូវ 

 គ្របាុំពីរមកឥឡូវ   ខ្ញ ុំតគ្រមូវទល ូវណាហាា៎        ។ 

 សកកៈដាក់សុំណួរ   សួររញ្បៀបញ្វយាករណ៍ 

 អធិបាយគ្រសាយញ្ទ្ើបលអ   គ្រពះសយមភ ូគ្រទ្ង់រុំាយ      ។ 

 រញ្មលើងញ្បុើងញ្សច្កាី   ឥនទញ្កាសិយគ្រទ្ង់រីករាយ 

 គ្រជះថាល គ្រពឺគ្រពួច្គ្ររយ      ញ្គ្ររងគ្ររតកាល យចាយពនលឺ    ។ 

 ញ្ទ្ើបសួរតញ្ៅញ្ទ្ៀត  គ្រពះញ្ោកោែគ្រទ្ង់បុំភលឺ  

 បាតិញ្មកខសុំវរៈ ញ្តើ    គួរគ្របតិបតាិ គ្រពឹតា ដូច្ញ្មាច្    ។ 

៩០. សញ្មាច្គ្រពះច្មពងស   គ្របញ្សើ រវងសគ្រទ្ង់រុំញ្លច្ 

 សខ្មាងខ្ែលងតបកិច្ច    គ្របញ្សើ រញ្គ្រសច្បីគ្របការ      ។ 

 កាយសមចាញ្រា   ញ្ខ្ន បន សាម ចារា 

 វចី្ គ្របិញ្យសាា    តិវិធា ញ្ទ្វានមិនទ       ។ 

 គ្រទ្ង់គ្រតាស់តបញ្សច្កាី  ឥនទញ្កាសីញ្សាច្អមរិនទ 

 មរយាទ្ទល ូវកាយសិន   សូមគ្រពះឥនទគ្រទ្ង់សណាា ប់    ។ 

 មរយាទ្ទល ូវកាយណា   ឱ្យខូច្ការសណាា ប់ធាា ប់  

 រុំខ្ននគ្រចានកាីាប់      ោប់លុះញ្លើ ញ្ពើបអកុសល ។ 
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 បានដល់ការសមល ប់  លួច្ឆ្ក់ចាប់ច្ាប់កិច្ចកល 

 បនលុំបញ្ញឆ តភាា ល់       ខ្លបងញ្លងជល់គ្រជញលសុរា ។ 

៩៥. រោអាវាខ្ស             ញ្កើតឡប់ខ្ឡមិនពិចារណ៍ 

 បុំរនញ្លើសិកាខ      គ្រពះសាសាា គ្រតាទុ្កឱ្យ       ។ 

 មរយាទ្នុា៎ ះមិនាប់  គ្រតូវគ្រតឡប់កុុំបញ្ណាា យ 

 ខ្កកុនញ្កៀងែយញ្គ្រកាយ  គ្របកបកាយកាញងកុសោ      ។ 

 ខ្ដលោុំញ្កើតកុសល   ទទ ញកដាក់ដល់អរហា 

 គឺលះធម៌បាណា   អទិ្ោា  សុរាខ្លបង         ។ 

 គ្របគ្រពឹតាតាមបញ្ោតាិ    សិកាខ បទ្គ្រទ្ង់សខ្មាង 

 ជាធម៌ភលឺសាវ ងខ្សវ ង  ចាុំងចិ្ខ្ញ្ចងជះរសមី          ។ 

 វចី្សមចារ    ពីរគ្របការញ្ោះខ្ដរថ្ន 

 មួយឱ្យលះសុំ ដី       ញ្គ្រាតអគ្របិយគ្រាតគ្រទ្ញ្ាះ ។ 

១០០. និយាយខ្តរកយពិត   មិនគ្របឌិតកាីមិនញ្សាម ះ  

 គ្របញ្យាជន៍មនអតថ រស  និយាយចុ្ះរកយទ្ន់ភល ន់      ។ 

 ញ្ារពសិកាខ បទ្   គ្រពះបញ្ោតា មិនលូកោន់ 

 វាចាលអលអិតលអ ន់   លអ ូកលអឺ នទ្ន់ពន់និយាយ      ។ 
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 មួយញ្ទ្ៀត បរិញ្យសោ  ខ្សវ ងរកការដ៏គ្របថ្ព  

 គួរញ្សព គួរលកថ្ល   គួរគបបីគិតកួច្ខវល់        ។  

 គឺការខ្សវ ងរកគ្រទ្ពយ   ជាកុំណប់កប់បានដល់ 

 សទាធ  ចាគៈសីល   សុតៈយល់ឱ្តាបា        ។ 

 ហិរិ ជាគ្រទ្ពយពិត   លអ វិសិដា គ្រទ្ពយបញោ  

 និរវ នាម នតណាហ    កុលបុតាា គួរខុំរក      ។ 

 មិនគ្រតូវខ្សវ ងរកខុស  ញ្ៅច្ុំញ្រះធម៌ោមក 

 ញ្ជាកជាុំោុំញ្សាម កញ្គ្រាក  យកមកដាក់កា ញងសោា ន      ។ 

១០៥. បានដល់ខ្សវ ងខុសការ  បុគ្រតភរិយា គ្រទ្ពាមន 

 ោុំទុ្កខលុំបាកគ្របាណ   សអិ តខកខ្ននបានសួគ៌សុខ   ។ 

 គ្រតូវលះបាបធម៌ ៥   និមិតាកមមញ្បាកកុហក 

 ពុតតបញតញ្កៀរគររក  យកោភៈទាក់សកាក រ       ។ 

 និងញ្វៀរអញ្នសនៈ   ២១ ជាក់ កុុំញ្សាហា  

 ដកកាយញ្ច្ញឆ្ងប់រា៉ា   ដូច្មនចារកា ញងគមពី រ       ។  

 វិសុទ្ធិ មគគ  សីល   សខ្មាងដល់ការសុំភី  

 ខ្សវ ងរកខុសោទី្   មនោមជីគ្រទ្ញសា គ្រតកូល      ។ 
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១១០. មនឱ្យនុំច្ុំណី           ទាក់ញ្កមងគ្រសីគ្របញសបណា ូល 

 ញ្ធវើ គ្រគូហមពាបាល   ឬទ្ទួ្លរា៉ា ប់បញ្គ្រមើ        ។ 

 មនប៉ាុ ញ្ណា ះជាញ្ដើម   គ្រាន់បុំញ្ទើមញ្ទាើមញ្សើ ញ្រើ 

 ញ្បើោតិច្ង់រកញ្មើល៍     ចូ្រខ្សវ ងរកតាមការណ៍ចុ្ះ  ។ 

 កាលណាភិកខ ញ៍គ្របតិបតាិ  8   មនទិលខ្នច ត់ សីលសម័ គ្រគញ្សាម ះ 

 កាន់ធម៌ស-សញ្ោា ស   នុា៎ ះបានញ្ ម្ ះាប់គ្របថ្ព      ។ 

 បដិបតាិកា ញងបាតិញ្មកខ  ញ្ោកចាត់ទុ្កជាវិន័យ  

 អងគធម៌ជាបារមី   សីលជាដីគ្រទ្គ្រទ្ង់គុណ       ។ 

 សមធិ និងបញោ    ញ្កើតច្ាស់កាល ថាល ាម នមន់់្ 

 ទិ្លញ្សាម កគញ្គ្រាកគ្រគញន  លអញ្ពកពន់ញ្គ្ររះសីលស    ។ 

១១៥. គ្រពះឥនទបិុនគ្របសប់   ទគ ញុំគ្រមមដប់ដ៏បវរ  

 ចាប់ទលិតសួរបនា   ខគ្របាុំបីថ្នឥន្តនទិយ         ។ 

 ភិកខ ញញ្ារពញ្មាច្    ញ្ទ្ើបជាកិច្ច ដ៏គ្របថ្ព  

 សគ្រងួមឥន្តនទិយថ្ែល    សូមជិនគ្រសីញ្មតាា ញ្គ្របាស    ។ 

 បពិគ្រត ញ្ទ្វានមិនទ   ឥន្តនទិយិនទមនតាមញ្ ម្ ះ  

                                                           
8
  ភិក្ខុ៍ ប្តវូអានថា ភឹក្ 
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 ច្កខ ញ រូបុំ ញ្ខ្ន-   សទ្ទុំ  ញ្សាតុំ ឃ្លនុំ      ។ 

 គនធុំ ច្ ជិវាហ     ទុ្វិធា ច្ រសុំ   

 កាយវិញ្ញ្ោយយុំ    ញ្ផ្កដាពវ ុំ ធមមមមញ្ោ        ។ 

 ញ្សវិតពវ ុំ ន   ញ្សវិតពវ ុំ ជញ្ោ  

 ជនជាតិ សពវសញ្តាា    គួរកុំណត់កត់ច្ុំខ្ណក      ។ 

១២០. រូបារមមណៈ    ខ្ដលដឹងជាក់បានញ្ដាយខ្ភាក 

 សទាទ  សញ្មលងខ្បលក   ដំណឹងខ្ច្កដល់គ្រតញ្ច្ៀក    ។ 

 ធុុំកលិនញ្ដាយគ្រច្មុះ   លិទ្ធភលកសរសដឹងគ្របច្កស 

 អណាា តចាត់ជាថាា ក់  ញ្ផ្កដាពវៈដឹងញ្ដាយកាយ      ។ 

 ច្ុំខ្ណកធមម រមមណ៍   លអិតសុខុមឧតាមថ្គ្រក  

 ដឹងច្ាស់ញ្ដាយចិ្តា ថ្ច្   សញ្គ្រមច្ថ្លសគ្រមួលការ    ។ 

 អារមមណ៍ទាុំងគ្របាុំមួយ  គ្រតូវដឹងញ្ដាយបទ្នុា៎ ះណា 

 គឺមនពីរគ្របការ   ខលះគួរជាាប់គួរញ្សព       ។  

 ខលះញ្ទ្ៀត គួរញ្វៀរញ្ច្ញ  មិនច្ុំញ្ណញមិនគ្រតូវខ្បប 

 ភិកខ ញមិនគ្រតូវញ្សព   ញ្លបោក់ទុ្កកា ញងអាតាម       ។ 

១២៥. ញ្សច្កាីខលីប៉ាុ ញ្ណា ះ       គ្រពះឥនទច្ាស់យល់ដល់អាែ៌ 
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 ថា ណាគួរញ្សវោ   និងយា៉ា ងណាមិនគួរកាន់      ។ 

 ក៏ខ្ែលងសខ្មាងដល់   គ្រពះទ្សពលទាល់សុំខ្នន់  

 ថា ខលួនយល់អស់ខណឌ    ធមមកណឌ សញ្ងខបញ្នះ       ។ 

 អារមមណ៍ណាពិសាញ្ៅ   ញ្កើតអាគ្រសូវបណឌិ តតមិ ះ  

 មិនគ្រតូវញ្សពដូច្ញ្នះ   គួរញ្ររិះអារមមណ៍ស       ។ 

 ខ្ញ ុំមិនអធិបាយ    សូមបរិយាយជាបនា  

 សុំណួរគ្របាុំបួនត   មក៍គ្រតាទុ្កជាបោទ ប់       ។ 

 ចុ្ះពួកសមណគ្ររហមណ៍  សុទ្ធ ខ្តមនវាទ្ៈាប់ 

 មរយាទ្លទ្ធិរាប់   ឆ្នទៈជាប់ចិ្តា ដូច្ាា        ។ 

១៣០. ឬក៏ខុសទី្ថ្ទ្    សូមច្គ្រកីវិសសជាោ 

 បពិគ្រតគ្រពះឥន្តោទ     មិនដូច្ាា ញ្សាះខ្តមាង      ។ 

 ញ្ហតុអវី  មនមូលអវី    គ្រពហមចារីមិនទុតហមង  

 ខុសាា មិនគ្រសបទង   តាមបុំណងខ្តឯកឯង       ។ 

 ញ្គ្ររះធាតុគឺអធាគ្រស័យ  និសស័យសតវចាត់បខ្ងវង 

 គ្របកាន់ធាតុខលួនឯង   មិនញ្កាតខ្គ្រកងអាកដថ្ទ្      ។ 

 គ្រកញមណាគ្រកាស់ធាតុណា  ក-សាសោសាា អធាគ្រស័យ 
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 មនះខលួនឯងថ្គ្រក   សាី គ្របញ្ៅកូនញ្ៅច្រ       ។ 

 ទ្ទឹ្ងទ្ទ្ះមួន    ទួ្នរឹងរួសញ្ ម្ ះដូច្ែម   

 មិនគ្រពមខ្កលមអ    ញ្ទាះជួបធម៌ដ៏វិសិដា       ។ 

១៣៥. ញ្គ្ររះខ្តធាតុញ្នះឯង   ខ្ញ ុំថាល ខ្ែលងខ្ច្ងលមអិត 

  លុំអានលុំឱ្នពិត  សោា នចិ្តាមនុសសខុសាា     ។ 

 មិនង្វយនឹងលះកាត់   លុះអរហតា ក៏មិនោ  

 គ្របញ្យាគញ្ជាគវាសោ   និសស័យោគ្រាអតីត៍       ។ 

 ពុទ្ធអងគគ្រទ្ង់គ្រពះោម   បុរិសទ្មមសារែី 

 ទូ្ោម នជនគ្របញសគ្រសី   ញ្ទ្ពអសុរី មរគ្រពហមទង      ។ 

 ខ្តច្ុំញ្រះជនណា   មនវាសោនិសស័យគ្រតង់ 

 នឹងគ្រពះពុទ្ធអងគ    ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់ញ្គ្របាសញ្ោះញ្យាងបាន    ។ 

 ញ្បើ គ្រតូវនឹងសាវ័ក           គ្រទ្ង់ទុ្កដាក់ញ្ដាយសោា ន 

 សញ្ោា សញ្គ្របាសគ្របទាន   គ្របគល់ោណទូ្ោម នត       ។  

១៤០. តួយា៉ា ងយមកៈ    មនទិ្ដាិលអ ក់កករ 

 បានញ្ោកញ្មទ័្ពធម៌   ជួយបុំភលឺ ញ្ទ្ើបលះញ្ច្ញ      ។ 

 មួយញ្ទ្ៀត ជានិសស័យ   អធាគ្រស័យថ្លច្គ្រមញ់ 
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 ច្ញ្គ្រមើនញ្គ្រច្ើនញ្ររញ្ពញ   ញ្ដញគ្របមូលចូ្លមូលមិតា   ។ 

 ជាពួកជាបរិវារ    រាប់រកាា រមួតសអិ ត  

 គ្រគូសិសសខលះជាមិតា         សាា ប់ឱ្វាទ្ញ្ឆ្ល ៀតយប់ថ្ែៃ       ។ 

 សុំណួរទី្គ្របាុំបួន  ធួនលមមចួ្នច្ប់ញ្សច្កាី 

 ទី្ដប់នឹងបរិយាយ   បនាគ្រសាយបោទ ប់ញ្ៅ        ។ 

 បពិគ្រតគ្រពះជិនគ្រសី   គ្របញ្សើ រថ្គ្រកគ្រគបវងសញ្ៅ 

 ពួកគ្ររហមណ៍ញ្យាគីនូវ  ពួកសមណៈថាា ក់លទ្ធិ        ។  

១៤៥. សុទ្ធ ខ្តមននិរវ ន   ធម៌ទុតឋានាម នឧបធិ  

 ជាធម៌ទុតញ្យាគៈ   មនអរិយមគគគ្របាកដលអ      ។ 

 ឬក៏មិនដូញ្ចាា ះ    ដំញ្ណើ រញ្ោះសូមបនា  

 ញ្សច្កាីថ្នគ្រពះធម៌   ជាសុំណួរសុំ នួនចុ្ង        ។ 

 បពិគ្រតញ្ទ្ពអមរិន្តនទ   ការនុា៎ ះមិនចុ្ះសគ្រមញង  

 សមណគ្ររហមណវងស  មិនសុទ្ធ សឹងដូញ្ចាា ះញ្ទ្      ។ 

 លុះណា ភិកខ ញសងឃ   សីលទូរទង់មិនដុះខ្សល  

 មនចិ្តា ទុតទ្ុំញ្នរ  ញ្ទ្រចុ្ះស៊ា ប់កា ញងនិរវ ន       ។  

 មនវិមុតាិជាទល   អស់អុំពល់ខវល់កាីញ្សា ហ៍ 
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 គ្របាថាា ពាយាមញ្ែរ   មិនង្វកញ្ររកភពែមី        ។ 

១៥០. អាកញ្ោះ ញ្ទ្ើបមនបទ្   ញ្ោកសនមតថាញ្សរី  

 មិនមនកងវល់អវី    ញ្កសមកានាថ្គ្រកថ្ែលកនលង      ។ 

 មនធម៌ដ៏គ្របញ្សើ រ   ជាដំញ្ណើ រឥតញ្លហមង 

 ជាទល ូវថ្នពុទ្ធ វងស          គ្រទ្ង់យាងសពវគ្រគប់សម័យ  ។ 

 សកកៈភ្ាក់សាទ្រ   គ្រគប់ៗខ ដ៏ញ្កាះកាយ  

 ញ្ារពបញ្ង្វអ នកាយ   ថាវ យសាធុគ្រគប់គ្របការ       ។ 

 បពិគ្រតគ្រពះច្មពងស   ខ្ញ ុំគ្រពះអងគអស់សង្វក   

 ពីញ្រាះធមមញ្ទ្សោ   វិសសជាោគ្រទ្ង់គ្របទាន       ។ 

 បានឆ្លងទុតមនទិល   ខ្ដលមនឆ្ៃល់កា ញងសោា ន 

 គ្របសាា អមាលម៉ា ន  គ្រសឡះបានកានាបវរ       ។ 

១៥៥. ញ្គ្ររះខ្តខ្ញ ុំបានសាា ប់   នូវសាសពទច្ប់ញ្វយាករណ៍ 

មនទិលកា ញងសាសោ     គ្រពះករុណាថាល ច្ាស់ញ្ហើយ  ។ 

  លុះញ្សាច្សកកញ្ទ្វរាជ   ញ្គ្រតកអររីករាយខ្លហ ញ្លហើយ  

 ញ្ទ្ើបទូ្លញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្អើយ  ច្ញ្មលើយោយឡុំ ធមម ុំ       ។ 

 ឯជា ភញ្នា ញ្រា-   ញ្ា គញ្ណាឌ  វ សលលុំ   
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 ឯជា បុរិសុំ     តសសិមុំ ភវសស         ។  

 បពិគ្រត គ្រពះភគវា   រីឯជា កាីអនទះ  

 អខ្នទងោប់ញ័រោក់  ជាក់ជាញ្រាគជាបូសសរ       ។  

 ញ្បៀតញ្បៀនទ្ន្តោទ នទុ្កខ   តបញលរុលរុកតបញះញ្សលើ តសល   

 សលឺ តសល ក់តក់ម៉ា ក់ង   រកទី្ពឹងនឹងញ្គាម ន       ។  

១៦០. ញ្គ្ររះញ្ហតុខ្តតណាហ              ញ្គ្រគឿងោប់ញ័រញ្ញច្ញល់រាន  

 ទាញតឹងសតវញ្ោក្ន  ថាក នញ្ៅញ្កើតកា ញងភពែមី         ។ 

 ញ្គ្ររះញ្ហតុខ្តតណាហ   សពវសតាា មនគ្រកគ្រកី  

 ខ្បងខ្ច្កសតវ គ្របញសគ្រសី   គឺាម នអវី ពីតណាហ         ។  

 បពិគ្រតគ្រពះជិនគ្រសី   ខលួនខ្ញ ុំថ្នមិនខ្ដលហា  

 ឱ្កាសពីនរណា   ញ្គ្រៅសាសោគ្រពះសមព ញទ្ធ        ។ 

 ញ្ដើមបីគ្រសាយបញហ    ទាុំងញ្នះណា សូមបីបទ្  

 ខ្តមួយ ក៏ខ្ញ ុំអត់   បានភលឺសល ញតដូច្ញ្នះថ្ន       ។  

 ខ្តដល់មកញ្ពលញ្នះ   គ្រពះញ្តជះគ្រទ្ង់បារមី  

 បកគ្រសាយគ្របាយញ្សច្កាី  ការសងស័យក៏ខ្នច យខ្នច ត់      ។ 

១៦៥. កាីខ្នល ច្ កាីញ្ខ្នល ច្ចិ្តា    គ្រសញ្រនសវិ តខលួនតតាត់  



53 

 

 ោប់ញ័រខ្គ្របអរកាា ត់   កាត់ាម នសល់ដល់តិច្តួច្  ។  

 បពិគ្រត ញ្ទ្វានមិនទ   គ្រទ្ង់ខ្ដលបានថាក នញ្ទាើមទា ួច្ 

 សួរធម៌ញ្នះខ្ដលដូច្   ចុ្ច្ច្ុំញ្រះអាកណាញ្ទ្     ?  

 បពិគ្រត សមព ញទ្ធធុំ    បងគខ្ំញ ុំធាល ប់សួរខ្ដរ  

 ចុ្ះញ្គគ្រសាយបកខ្គ្រប   ខ្បរច្ញ្មលើយញ្ឆ្លើយយា៉ា ងណា ? 

 ញ្ពលខ្ញ ុំគ្រពះអងគសួរ   នូវសុំណួរតាមតគ្រម  

 សមណគ្ររហមណ៍មួយណា  ក៏ញ្ររារត់មិនរួច្      ។  

 ខ្បរបកសកសាកសួរ   សុំនួនគួរ ញ្កាតគ្រពឺគ្រពចួ្  

 ថាញ្ោក ញ្នះមិនដូច្   ជាមនុសសឋានកណាា ល       ។ 

១៧០. ចុ្ះញ្ោកជានរណា   សួរគ្របសាា លអ គ្រតកាល  

 មិនមនកា ញងច្គ្រកវាឡ   កាលពួកញ្យើ ងរស់ញ្ៅញ្ទ្    ។  

 ខ្ញ ុំថា ជាសកកៈ    មា ក់ ៗ ភ្ាក់ ខ្ភាកសល ន់សលឺ   

 សួរញ្ទ្ៀត ថាបានញ្ធវើ    នូវអុំញ្ពើកមម ដូច្ញ្មាច្      ? 

 បានញ្ៅញ្កើតឰដ៏   សាថ នបវរលអ រុំញ្លច្  

 រុងញ្រឿងខ្ច្ងចាុំងគ្រពិច្   ញ្លច្គ្រតខ្សតអខ្ណា តញ្ធាល  ? 

 ខ្ញ ុំក៏តញ្ទ្សោ    តាមគ្របការខ្ដលដឹងមក៍ 
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 គឺញ្រលវតាបទ្ធម៌   គ្របាុំពីរ ខ ឱ្យសាា ប់ញ្ៅ       ។ 

 ពួកញ្គបានអុំនួត   អួតតតាុំងខ្នល ុំងកាល កូវ  

 ថាខ្ញ ុំបានដឹងទល ូវ    ជួបនឹងឳញ្សាច្ញ្ទ្វតា       ។ 

១៧៥. បានសួរទាុំងវតាបទ្   ញ្ោកកុំណត់ញ្ដាយញ្មតាា  

 បុំភលឺ ញ្យើ ងញ្នះណា   បានបញោ ថាល សងស័យ       ។  

 បពិគ្រត គ្រពះសមព ញទ្ធ    ដ៏ជាមកុដថ្នភពថ្គ្រត  

 ពួកញ្គគ្រតឡប់ថាវ យ  បូជាកាយកាល យសិសសខ្ញ ុំ       ។  

 ខ្តខលួនខ្ញ ុំគ្រពះអងគ    មិនឱ្នអងគគ្រកាបបងគ ំ 

 យកខលួនឱ្នកាលសុុំ    ជាសាវ័កពួកញ្ោះញ្ឡើយ      ។  

 បពិគ្រតគ្រពះសាសាា    គួរសកាក រវនទោញ្អើយ  

 ឥឡូវ ខ្ញ ុំយល់ញ្ហើយ            ទាុំងញ្ ើញញ្គ្រតើយភពសងារ។  

 ្នចុ្ះកាន់គ្រកខ្ស   ឈប់ង្វកខ្បរចាកសាសោ  

 សញ្គ្រមច្ថាា ក់ញ្សាតា   ជាសាវ័កគ្រពះពុទ្ធអងគ       ។  

១៨០. មនភាពមិនធាល ក់ចុ្ះ   អបាយញ្ោះបានញ្វៀរបង់  

 ញ្ទ្ៀងខ្តនឹងគ្រតាស់ដឹង   សុំឡឹងញ្ៅញ្ៅនិរវ ន       ។  

 បពិគ្រត ញ្ទ្វានមិនទ   កា ញងកាលមុនគ្រទ្ង់ធាល ប់មន  
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 កាីសុខរីករាយថាក ន   ដូច្គ្រទ្ង់បានញ្ពលញ្នះញ្ទ្    ? 

 សូមទានញ្មតាា ញ្គ្របាស            ញ្ហតុការណ៍ញ្ោះធាល ប់មនខ្ដរ  

 ចុ្ះញ្ហតុនុា៎ ះយា៉ា ងណា   សូមញ្មតាា គ្រតាគ្រតាយគ្រតួស   ។ 

 សូមទាន មនកាលមួយ  ខលួនខ្ញ ុំគ្រពួយញ្គ្ររះជញ្មល ះ  

 សន្តង្វគ មបន្តង្វក បញ្គ្រាះ   ញ្ជាគជ័យអស់ញ្លើអសុរា   ។ 

 បានញ្សាយសមបតាិ សុខ   យា៉ា ងផ្កា ច់្មុខពីរគ្របការ  

 មួយគឺរបស់ញ្ទ្វតា   មួយញ្ទ្ៀតណារបស់អសុរ  ។ 

១៨៥. បពិគ្រតគ្រពះមនញ្ជាគ   រីកាីសុខញ្គ្ររះតទ្ល់  

 កាប់ចាក់វាយដំដាល់   មិនគ្រតកាលគ្របថ្ពញ្ឡើយ     ។ 

 ជាសុខមិនសថិ តញ្សថ រ   ញ្ៅង្វកញ្ររងភិតភ័យ  

 មិនទុតភាពញ្នឿយណាយ  មិនញ្ដើមបីគ្របាសរាគៈ       ។  

 ទុ្កខញ្ៅមិនរុំលត់   ាម នសៃ ប់សាៃ ត់ាម នគ្របច្កស  

 និរវ នាម នវានៈ         ញ្គ្រគឿងគ្របឡាក់ចាក់ខ្គ្រសះគ្រសាស់។

 ច្ុំខ្ណក កាីញ្គ្រតកអរ   បានសាា ប់ធម៌គុណថ្គ្រកគ្រកាស់  

 រួច្ទុ្កខទុតគ្រសឡះ   គ្របាកដច្ាស់គ្រពះនិរវ ន       ។  

 ាម នភ័យ ាម នទុ្កខញ្សាក  កាី វិបបញ្យាគ ញ្រាគរវាន  



56 

 

 ភលឺថាល ោសិវសាថ ន   បានញ្ដាយធម៌លអាម នញ្ពៀរ ។ 

១៩០. ាម នការវាយដំដាល់   ាម នសុំណល់ដល់ញ្វរា  

 ាម នការញ្បៀតញ្បៀនាា    សុខរមោញ្សាមនសសថ្គ្រក  ។  

 បពិគ្រត ញ្ទ្វានមិនទ   ចុ្ះអមរិន្តនទគ្រទ្ង់ញ្ ើញអវី   

 អុំណាច្គ្របញ្យាជន៍អី   ញ្ទ្ើបសាី កាីញ្គ្រតកអរញ្នះ        ។  

 បពិគ្រត មញ្ហសី   ករុណាថ្ែលថាល ពិញ្សស  

 ទូ្លបងគញំ្បាជ្ាញ្ច្ា ះ   ញ្គ្ររះអីគ្រតិះរិះញ្ ើញច្ាស់ ។  

 គ្របញ្យាជន៍អុំណាច្ថ្ែល    អាយុែមីឆ្ងប់រហ័ស  

 បានកា ញងញ្ពលញ្នះច្ាស់   គ្របញ្សើ រណាស់ណាគ្រពះអងគ  ។ 

 គ្រពះឥនទច្យញតញ្ពលញ្ោះ     ដំញ្ណើ រញ្ឆ្ងព ះភាល មៗមាង  

 យកកុំញ្ណើ តញ្ទ្ៀតទង   ញ្ៅជាអងគឥនទដូច្ញ្ដើម       ។ 

១៩៥. ាម ននរណាដឹងញ្សាះ   ថាគ្រទ្ង់អស់ខយល់ដញ្ងហើម  

 រួច្ចាប់កុំញ្ណើ តញ្ដើម   កុំញ្ោះញ្ឆ្ងមគ្រសស់សង្វហ     ។  

 មនខ្តអងគសញ្មាច្   សញ្ព៌ជ្ និងវាសវា  

 ខលួនឯងខ្តមា ក់ញ្ទ្   ខ្ដលដឹងថា ខលួនឯងច្យញត     ។ 

 ញ្ច្ា ះញ្ហើយ បានញ្រលថា    ញ្នះគ្របការលអបុំទុត  
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 អុំណាច្រួច្តក់សល ញត   បានសមបតាិ មិនបាត់បង់      ។  

 មកដល់ច្ុំណុច្ញ្នះ   ខ្ញ ុំសូមញ្សល ះឈប់បងអង់  

 មិនទាន់ញ្រៀបរាប់គ្រតង់  ខ ខ្ដលអងគសកកៈញ្រល      ។ 

 អុំពីគ្របញ្យាជន៍ាប់   ខ្ដលគ្រទ្ង់រាប់គ្រកាបបនទ ូល  

 មកខ្ែលងសខ្មាងដល់   នូវច្មៃល់មិតាអាកអាន       ។ 

២០០. បានញ្ធាល យសួរខ្ញ ុំថា   ចុ្ះសកាក មិនធាល ប់បាន  

 ចូ្លាល់គ្រពះគ្រទ្ង់ោណ   រាប់ពីបានគ្រតាស់ដឹងធម៌      ។ 

 បានជាចាុំបាច់្ញ្គ្របើ    ដល់បញ្គ្រមើគនធពវច្រ  

 ចូ្លខ្ច្ចូ្លចូ្វត   លលួងញ្ោមសូមឱ្កាស    ។  

 តាមពិត កាលគ្រាមុន   អងគបុរិនទទិ្នទសហសស -  

 អកខី បានាល់ខលះ   តាុំងពីគ្រពះគ្រតាស់ដំបូង        ។  

 មិនខ្ដលពឹងពររក   អាកណាមកឱ្យបគ្រមញង  

 បខ្គ្រមខ្គ្របពុទ្ធអងគ   សូមឱ្យគ្រទ្ង់គ្របទានកាល     ។  

 ខ្តោគ្រាញ្នះខ្បលក   ច្ខ្មលកថ្គ្រកពីដំណាល  

 ដំញ្ណើ រញ្លើ ដំខ្ណល           ខ្ដលគ្រពះអងគគ្រតូវខ្តលញ្តាល។ 

២០៥. ញ្តាះញ្តើយញ្ហើយសមបតាិ   នឹងខ្នច ត់គ្ររត់ភាល ត់ចាកញ្ចាល  
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 ទាញញ្ច្ញចាកពីញ្គ្រកាល   នឹងមិនវិលគ្រតឡប់វិញ       ។  

 ខ្តគ្រទ្ង់ខ្សនគ្រសញ្ណាះ     អាល័យអស់សាថ នសួគ៌មិញ  

 សមបូណ៌ សបាយញ្ពញ    ញ្លញញ្លើសលុបគ្រគប់ៗគ្រា។ 

 ឱ្ះឱ្! ញ្ទ្ពនគរ    ច្គ្រមញះពណ៌ញ្ទសង ៗ ាា   

 មួយមឺុនញ្យាជន៍ឰដ៏   ញ្លើកុំពូលភាុំសុញ្មរ៍ុ       ។ 

 គ្របាសាទ្ញ្វជយ័នា              ខពស់មួយរន់ញ្យាជន៍ញ្លច្ខ្ធលរ 

 សភា សុធមម     ចិ្តាលតាឧទ្ានគ្រសះ       ។  

 ឧទ្ាន មិសសកៈ   ផ្ករុស័ក ខ្សនលអលអ ះ  

 គ្រាញ្នះញ្យើ ងនឹងគ្របាស     គ្ររត់និរាសចាកអាកញ្ហើយ ។ 

២១០. បណឌ ញកមពលសិោ   ញ្គ្រកាមញ្ដើមមហ បារិច្ឆ គ្រតញ្អើយ  

 អបសរបីញ្កាដិញ្រើយ     ញ្ដាយកនលះច្ាស់សាបសូនយ។  

 ញ្ដាយញ្សាកគ្រសញ្ណាះនឹក   អាល័យភលឹកពនលឹកលន់  

 មិនដឹងនរណាសួន   សមខ្កកុនញ្គ្រាះញ្នះបាន   ។ 

 មរ គ្រពហម  នូវញ្ទ្វតា             គ្ររហមណ៍សមណារកមា ក់ាម ន  

 ញ្ទ្ើបនឹកគ្រពះគ្រទ្ង់ោណ   ខ្តមិនហា៊ា នចូ្លញ្ៅាល់   ។   

 ញ្ទ្ើបញ្គ្របើញ្ៅគនធពវ   អាកគ្របសប់ខ្នងគុំោល់ 
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 គុំនិតគិតដិតដល់   គ្រពះទ្សពលគ្រទ្ង់ច្រចា       ។ 

 ដំញ្ណើ រគឺយា៉ា ងហាឹង   បានគ្រទ្ង់ពឹងបញ្ចសិខ្ន  

 គនធពវជាភាា ក់ង្វរ   ញ្ៅយកការណ៍កាល ញ្សច្កាី   ។ 

២១៥. នឹកដល់ដំញ្ណើ រញ្នះ   ខ្ញ ុំសូមឆ្កឹ ះភាា ប់និសស័យ  

 គ្រពះឥនទគ្របញ្សើ រថ្គ្រក  អធាគ្រស័យគ្រសបសាសោ  ។ 

 ខ្តងខ្តជួយជានិច្ច    រាល់ការកិច្ច ញ្គ្រច្ើនគ្របការ  

 បញ្គ្រមើ គ្រពះសាសោ   ដូច្មនចារខ្ច្ងច្ងទុ្ក      ។ 

គ្របឋមញ្រធិកាល   មនដំណាលដំខ្ណលមុខ 

វិន័យបិដកទទ ញក                 កា ញងមហាវគគជាក់យា៉ា ងច្ាស់។ 

កាលខ្ដលគ្រពះសយមភ ូ   គ្រទ្ង់ជាគ្រគូដ៏ច្បងច្ាស់  

សងកត់សងកិនគ្រពះ  -   ជដិលមាះទាុំងបីអងគ       ។ 

គ្រពមទាុំងសិសសមួយរន់  ឱ្យទ្ន់ខលបគ្រសបតាមគ្រទ្ង់ 

តាមញ្ៅញ្គ្រកាយរហង់  ដូច្ហវ ូងហងសដ៏មហិម       ។ 

២២០. ញ្គ្របាសគ្រពះបាទ្ញ្សនីយ៍  គ្រគងខ្ដនដីគ្រកញងរាជគហា 

និងមនុសសញ្លើសខ្សនណា គ្រកាបវោទ ជាទី្ពឹង       ។ 

 ដល់នូវគ្រពះថ្គ្រតរតន៍   រាប់កុំណត់ជាលុំនឹង  
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 លុំោុំលុំញ្ៅរឹង    ដូច្ញ្ាលសាឹ ងសសរញ្ខឿន ។  

 មិនភ័យមិនោប់ញ័រ   មិនឈូឆ្រ ក-មិតា ញ្ភឿន  

 ភកាិបាបឱ្យដាស់ញ្តឿន   ចុ្ះជំញ្រឿនពុទ្ធសាសោ       ។ 

រួច្គ្រទ្ង់ទ្ទួ្លភតា   ញ្សាច្គ្រទ្ង់ចាត់ជាគ្រកយា  

គ្រពឹកគ្ររងគ្រពះសុរិយា  ញ្សាច្យាគ្រតាចូ្លកាន់គ្រកញង  ។ 

គ្រពមញ្ដាយភិកខ ញសងឃ   មួយរន់អងគដ៏ញ្រឿងរុង   

លវ ន់ោវ សគ្រសស់ញ្គ្រទ្ើសគ្រទ្ង់  ដូច្រាជហងសនូវបរិររ      ។ 

២២៥. កាលញ្ោះ ឥនទញ្កាសិយ  បានខ្គ្របកាយជាមណវា  

កញ្មល ះគ្រសស់បស់ជា  យាងយាសយាគ្រតាពីមុខ      ។ 

 ខ្គ្រសកញ្គ្រច្ៀងច្ញ្គ្រមៀងទង   ពត់ញ្ទអ ៀងទអងដងខលួនតល ញក  

របិុញរប៉ាុញ9ច្បូញច្បញញច្បញក  រាយទ្ុំនុកទ្ុំនងញ្ៅ       ។ 

 ទ្ញ្ោា  ទ្ញ្នាហិ    មុញ្តា ហិ ច្ មុញ្តាា  

តិញ្ណា ហិ តិញ្ណាា    សញ្ោា  ញ្ខ្ន សញ្នាហិ      ។ 

 សិងគី និកខសុ-   វញ្ណាា  បមុញ្តា ហិ  

សហ បាវិសិ    ទ្សភិ ចុ្ញ្បញ្តា       ។ 

                                                           
9  ររិុញររ៉ាុញ អានឱ្យញ្លឿនថា របិញរបុញ  
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សកកៈសម័ គ្រគខ្គ្រសកញ្គ្រច្ៀង    ខ្គ្រច្ះសុំញ្នៀងញ្សៀងខ្នទ រខទរ 

គ្របាុំបាទ្បទ្បនទរ  ខ្ញ ុំរួមយ៉ាជាខលី ៗ        ។ 

២៣០. គ្រពះពុទ្ធមនគ្រពះភាគ   គ្រពះអងគញ្សល ៀកសបង់សងាដិ  

យាងចូ្លកាន់បុរី   ញ្សាច្ញ្សនីយ៍ពិមពិសារ       ។ 

 គ្រទ្ង់ទូ្ោម នឥន្តនទិយ   គ្រពះឆ្វីសុវណាា   

មនពណ៌លអអសាច រយ  ភលឺ ដូច្ជាមសសិងគី       ។ 

ជាមសលអ វិញ្សស   គ្របញ្សើ រញ្លើសមសដថ្ទ្ 

គ្រទ្ង់មនគ្រពះហឫ ទ័្យ   គ្របាសចាកកាីញ្ៅា ញ្លហមង    ។  

 គ្រទ្ង់ឆ្លងទុតចាកញ្ោក  រមៃ ប់ញ្រាគអកុសលទង  

គ្រពះទ័្យសាអ តទូរទង់  ញ្គ្រគឿងគ្រតាុំកា ញងសោា នឆ្ងៃ យ   ។ 

គ្រទ្ង់មនអរិយវាស ១០   គ្រទ្ង់គ្របសពវកមល ុំងកាយ  

១០ យា៉ា ង និងបរិយាយ          គ្រទ្ង់ោណញ្ញយយកមមបែ១០។ 

២៣៥. គ្រទ្ង់កបគ្រពមញ្ដាយអងគ  អញ្សខសងឃគ្រគប់ទាុំង ១០ 

មនបរិវារគគ្រមប់          មួយរន់សពវយាងតាមញ្គ្រកាយ។ 

 គឺបុរាណជដិល    គ្រទ្គ្រទ្ង់សីលមិនខសត់ញ្ខសោយ  

ឥន្តនទិយទូ្ោម នញ្ហើយ   ឆ្លងទុតញ្គ្រតើយថ្នថ្គ្រតភព    ។ 
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មិនមនញ្គ្រគឿងកងវល់  កិញ្លសសល់លះបញ្ចប់  

រួច្ទុតកាល យកាយសៃ ប់  សាៃ ត់រមៃ ប់អស់ទុ្កខភ័យ      ។ 

 មនុសសមា ញ្ ើញគ្រពះឥនទ  គ្រទ្ង់ញ្សល ៀកកបិនញ្គ្រច្ៀងបរិយាយ 

ក៏ញ្រលញ្សៃើ ច្ញ្ឆ្ងមឆ្ងយ  ថាឱ្! ោយញ្នះរូបលអ       ។ 

គួរគយគន់ពិតពិល   ញ្មើលរមិលគ្រសិលបវរ  

គួរឱ្យគ្រជះថាល ហាា៎     បុរសសកូននរណា  ?  

២៤០. ក៏តបញ្ៅពួកមនុសស   អមាលញ្ោះញ្ដាយាថា  

ធីញ្រា អាកគ្របាជ្ណា   មនវាសោលះបង់បាន      ។ 

  ទូ្ោម នសពវឥន្តនទិយ   អាកទី្ពីរគ្របដូច្ាម ន 

លអសាអ តសុគត្ន  កនលងឋានមនភក់គ្រជាុំ      ។ 

ឯខ្ញ ុំមិននរណា    ក៏គឺជាអាកញ្មើលឃ្លល ុំ  

បញ្គ្រមើញ្ែរខ្ែទាុំ   រវាុំងសពវគ្រគប់កិច្ចការ      ។ 

ទាុំងញ្នះគឺញ្សច្កាី   ដ៏ឃ្លម តខមីសាី ច្រចា  

 ជខ្ជកខ្គ្រសកតវា៉ា    ផ្កា ខ្ទាផ្កា ុំផ្កា ច់្ញ្ផ្កា ះទាង      ។ 

 ញ្រឿងញ្នះប៉ាុ ញ្ណា ះឯង   ខ្ញ ុំខុំខ្ែលងខ្ច្ងចារច្ង  

 មិនទាន់ច្ប់ញ្មល៉ា ះញ្ហាង   ខ្ញ ុំបុំណងរុំាយខ្ែម       ។ 
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២៤៥. រញ្ងកៀករុំញ្គញបទ្   ចុ្ងបុំទុតគត់បខ្នលម  

 មិនខ្មនពញ្នលើសខ្ែម   ខ្ញ៉ាមបុំញ្ទលើសញ្លើសញ្សច្កាី។ 

 ញ្ៅគ្រតង់អរិយវាស ១០   ខ្ញ ុំសាករាប់ញ្ដាយខលី ៗ  

 ខ្គ្រកងញ្ោោតិគ្របញសគ្រសី  ដឹងអតថ ន័យមិនគ្រគប់មុម     ។ 

 មួយគឺធម៌គ្របាុំយា៉ា ង   ច្ញ្ច្ើតចាងបិទ្ជិតជំុ  

 រារាុំងបាុំងអារមមណ៍   ឱ្យគ្រច្ឡុំបល ុំការណ៍ពិត       ។ 

 ឬញ្ៅ នីវរណា   ធម៌ហីោោុំទុ្ច្ច រិត  

 ខ្តោតិញ្ថាល ះញ្ធាល យចិ្តា    វារួបរឹតបិទ្ធម៌ស       ។ 

 មួយគឺកាមច្ឆ័នទ    ញ្ោញ្ោភលន់ញ្ោមលមអ   

 រីករាយរកញ្ោកធម៌   ញ្គ្រតកអរកា ញងកាមគុណគ្របាុំ  ។ 

២៥០. ញ្ោកញ្គ្របៀបគ្របដូច្នឹង   ទឹ្កថាល ឆ្វ ង់វ៉ាង់ញ្ឈវងឆ្ងវ ុំ 

 អាច្ឆ្ល ញះញ្មើលមុខជាុំ   ជាក់ញ្ជឿចាុំជួសកញ្ចក់       ។ 

 ខ្តញ្បើចាក់ថាា ុំពណ៌   គ្រកហមសញ្ខៀវខ្គ្របលអ ក់ 

 មិនអាច្ឆ្ល ញះមុខសក់   ញ្ទាះសមលក់យា៉ា ងណាកាី       ។ 

 រីឯពាបាទ្ៈ    ខឹងញ្គ្រកាធៈញ្គ្រាតគ្រាតថ្គ្រក  

 សមលឹងសពវញ្ជើងថ្ដ   សមលក់ថ្គរុំថ្ពញ្ទាស       ។ 
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 រួច្គួនទទ ួនគុំនុុំ    ញ្ឆ្ះញ្ៅា ងមិំនសញ្ោា ស   

 ញ្ោកញ្គ្របៀបញ្ៅទឹ្កពុះ  ឱ្នមុខឆ្ល ញះមិនញ្ ើញគ្រទ្ង់     ។ 

 ធម៌ែីនមិទ្ធ ៈ    ងុយញ្ង្វកងក់ងងឹតសល ញង  

 ញ្ោកគ្របដូច្ញ្ៅនឹង  ទឹ្កកា ញងបឹងគ្រតរុំងែល ញក       ។ 

២៥៥. ថាល យង់យល់ដល់ដី   ខ្តច្ថ្គ្រងមកមនភក់  

 លអ ក់ោអ នលអងកខវក់  ពណ៌អាគ្រកក់ឆ្ល ញះមិនបាន       ។ 

 ឯអងគ ឧទ្ធច្ច ៈ    កុកក ញច្ច ៈ ធម៌សាមនយ  

 រាយមយសាទ ក់ញ្សទើ រញ្សទ ៀន  សទ ង់សាទ បាម នញ្ច្ះដាច់្ញ្គ្រសច្។ 

 រញ្វើរវាយវឹក    ញ្គ្របៀបដូច្ទឹ្កដុះរុំញ្លច្  

 រាយរងទាុំងសបងក័ជ            គ្រពលឹតគ្រចាច់្សារាយញ្ពញ    ។ 

 រសញ្លើឰដ៏ទឹ្ក   ញ្ទាះញ្ពលគ្រពឹកទឹ្កសៃ ប់ឆិ្ញ  

 ក៏ញ្មើលរូបមិនញ្ច្ញ   ដូច្ញ្មាច្មិញមកឧបម        ។ 

 រីឯធម៌ទី្គ្របាុំ    សាទ ក់បណាា ុំគ្រពះសាសាា   

 សងស័យញ្សទើ រគ្រគប់គ្រា  ពុុំពណ៌ោដាច់្ញ្គ្រសច្ញ្ឡើយ  ។ 

២៦០. ញ្ោកញ្គ្របៀបគ្របដូច្មក   ទឹ្ករលកញ្បាកាម នញ្សបើយ  

 ឆ្ល ញះញ្មើលមិនជាក់ញ្ឡើយ   មួយញ្នះញ្ហើយវិចិ្កិចាច        ។ 
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 គ្រពះពុទ្ធ គ្រទ្ង់បានលះ   ផ្កា ច់្គ្រសឡះចាកហទ្យា  

 ធម៌គ្របាុំនីវរណា   ញ្នះរាប់ថាអរិយវាស ១       ។ 

 ទី្ពីរ ឧញ្បកាខ     ឆ្ឡង្វគ  គ្រទ្ង់ញ្សពញ្សាយ  

 ញ្សាម ះញ្សមើ  អារមមណ៍ ៦   មិនទុ្កខគ្រពួយ មិនោប់ញ័រ   ។ 

 តាុំងចិ្តាជាកណាា ល   មិនគ្រតអាល មិនសញ្ចរ  

 រាវរករិះញ្ររ៉ា   កា ញងញ្ោកធម៌ទាុំង ៨       ។ 

 សតិ រឭកភ្ាក់    ឯការកខ ជាក់ទី្ ៣  

 រកាខលួនគ្របថ្ព    ខ្នា ប់ខាួនខមីឃ្លម តាម នញ្ធវស    ។ 

២៦៥. អបញ្សសនធម៌    ៤ គ្របការជាពិញ្សស  

 រាប់ថាទី្បួនញ្នះ   គឺគ្រទ្ង់ញ្ច្ះពិចារណា       ។ 

 ញ្ហើយញ្សពធម៌គួរញ្សព  ញ្វៀរគ្រគប់ខ្បបវតថ ញណា  

 មិនគួរនឹងញ្ភាកាា                   គ្រទ្ង់ពិចារណ៍គ្រគប់គ្រជញងញ្គ្រជាយ។ 

 ញ្ច្ះអត់ ញ្ច្ះសងកត់   ញ្រៀនអត់ធមត់មិនបញ្ណាា យ  

 ញ្ច្ះលះមិនសាា យញ្គ្រកាយ  មិនញ្ថាល ះញ្ធាល យមួយគ្រាញ្ទ្  ។  

 ទី្ ៥ លះមិចាឆ     ទិ្ដាិការគិតាា ន់ញ្គារ  

 ទល ូវខុសកញ្ាះញ្គ   គ្រតូវរាវញ្ររកគ្រតឹមគ្រតូវ       ។ 
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 មិនខ្សវ ងរកកា ញងកាម   មិនញ្ដើរតាមខ្សវ ងរកទល ូវ  

 កា ញងភពនឹងនិតយញ្ៅ   ញ្ៅគ្រពហមចារយថា ៦       ។ 

២៧០. ៧ មិនគ្រតិះរិះ     កាមសុំគិសសអ ញយរលួយ  

 ពាបាទ្ ហិងាខុយ  កុុំគ្របែុយសាកញ្ធវើែវី        ។ 

 មនកាយសង្វខ រ   សៃ ប់សាៃ ត់ជា ទី្ ៨  

 មគគញោ ណ ទលញោ ណកាី  ពីរញ្ទ្ៀតសាី  ១០ គ្របការ       ។ 

 អរិយវាស៍ការរស់ញ្ៅ   គ្របញ្សើ រញ្លអ  ១០ ញ្នះណា  

 ញ្បើោតិច្ង់ពិសាា រ   សូមទ្សសោ ញ្ៅបិដក       ។ 

 គមពី រ ទី្ និកាយ   មនអធិបាយមិនកុហក  

 ភាគ ១៩ បិដក    សងគីតិ ២-៤៨ 10
 

     ។  

 ឯកមល ុំងកាយ ១០   ខ្ញ ុំសូមរាប់ញ្ដាយខលី ៗ  

 គឺញ្គ្របៀបនឹងដំរី    ខ្នល ុំងកាល ថ្គ្រក ១០ គ្រតកូល       ។ 

២៧៥. គឺកាឡាវកៈ    គញ្ងគយយៈ បណឌ រកូល  

 តមពៈ និងបិងគល    គ័នធ-មងគល ញ្ហមវ័ត       ។ 

 និងគ្រតកូលដំរី    ដ៏លាញលបីោមឧញ្បាសែ  

                                                           
10

  ២៤៨ ថ្តអានថា ពីរ ថ្សប្បាុំរី ញ្ទ្ើរប្តវូោពយ 
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 ឆ្ទ្ទនា ញ្ោកកុំណត់   សនមតាា  ១០ ៗ ដង       ។ 

 ដំរី ១០ ញ្ដាយ ១០   ញ្ទ្ើបញ្សមើ គ្រគប់កមល ុំងអងគ  

 ថ្នគ្រពះពុទ្ធពងស   គ្រទ្ង់គ្រទ្គ្រទ្ង់ញ្សាយសពវថ្ែៃ   ។ 

 រីឯកមល ុំងោណ   ក៏គ្រទ្ង់មន ១០ ខ្ដរថ្ន  

 ញ្សមើ ញ្ដាយកមល ុំងកាយ   គ្រពះជិនគ្រសីរាល់គ្រពះអងគ       ។ 

 មួយគឺឋានញោ ណ   គ្រទ្ង់ដឹងបានញ្ហតុគ្រគប់គ្រជញង  

 ញ្ទាះគួរមិនគួរទង   ពីរគ្រពះអងគដឹងកងកមម        ។ 

២៨០. និងទលខ្ដលនឹងឱ្យ   សតវញ្សពញ្សាយជាគ្របចាុំ  

 វិបាកញោ ណសាា ុំ   កមមដឹកោុំសពវសតវ ញ្ៅ       ។ 

 ទី្បី គ្រពះភគវា    ដឹងបដិបទា ខ្ដលជាទល ូវ  

 សតវញ្ោកនឹងញ្ដើរញ្ៅ  ថ្គ្រតភពញ្ៅជាគ្របគ្រកតី       ។ 

 ទី្បួនអញ្នកញោ ណ   សតវញ្ោកមនធាតុញ្គ្រច្ើនថ្គ្រក  

 ទី្គ្របាុំអធាគ្រស័យ   គ្របាុំមួយសាី ពីឥន្តនទិយ       ។ 

 ញ្ឆ្ល ៀវឆ្ងល ស និងទ្ន់ទាប   គ្រពះគ្រទ្ង់គ្រជាបអស់ាម នពីរ  

 រីឯទី្គ្របាុំពីរ    គ្រទ្ង់ឫទ្ធីចាក់ធល ញះមុត       ។ 

 ដឹងដល់ទលញ្លហមង  ឬទូរទង់ខពង់ខពស់ទុត  
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 ចាកចូ្ល្នសមបតាិ   វិញ្មកខខ្នត់សមធិ       ។ 

២៨៥. គ្របាុំបីរឭកជាតិ    ញ្គ្រច្ើនអញ្នកាម នញ្សទើ រសាទ ក់  

 គ្របាុំបួន ច្កខ ញទិ្ពវ    គ្រទ្ង់ដឹងសពវាម នច្ញ្ោល ះ       ។ 

 ទី្ដប់ច្ប់ញ្សច្កាី   អាសវកខ័យោណឥតញ្ខ្នច ះ 

  គ្រគប់គ្រាន់ខ្គ្រកលប៉ាុ ញ្ណាា ះ  ញ្បើច្ង់អស់រាល់ញ្សច្កាី     ។  

 សូមោតិញ្ឆ្ល ៀតរកអាន   តាមអុំណានខ្ញ ុំអភិគ្របាយ 

 មនកា ញងមជឈិមនិកាយ   មូលបរិយាយភាគទី្ ២០    ។ 

 ទ្ុំព័រ ២៦០    បីខ្ែមទុ្ក បូកសូគ្រតសី- 

 ហោទ្ ោតនិយាយ           អស់ញ្សច្កាីញ្គ្រសច្គ្រសាប់សពវ។ 

 ឯធម៌ គឺកមមបែ   ោតិគ្របាកដបិុនគ្របសប់  

 គឺធម៌មនអងគ ១០   រាប់សិកាខ បាណាសីល       ។ 

២៩០. រីអងគអញ្សខៈ   បុគគលៈ លះមនទិល  

 សាអ ងសាអ តសអុំ គ្រសស់គ្រសិល  កាត់ផ្កា ច់្ទាិលទា ួលញ្ទាកផ្កា ក់។  

 បានដល់ទល ូវគ្របាុំបី   លអ គ្របថ្ពឆ្ងៃ យអបបលកខណ៍  

 បូកសមម ោណៈ   វិមុតាិ  ១០ គ្រគប់គ្រាន់       ។ 

 គ្រទ្ង់មនធម៌ទាុំងញ្នះ   បរិបូររសញ្ពញលអិតលអ ន់  
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 មនបរិវារមួយរន់   យាងញ្ៅកាន់គ្រកញងរាជគ្រគឹះ    ។  

 ដំណាលដំញ្ណើ រញ្រឿង   ញ្សាច្គ្រកញងញ្មឿងញ្ទ្ពគ្រគឹះ 

 សនមតច្ប់ប៉ាុ ញ្ណា ះ   ញ្សល ះប៉ាុណាឹ ងធមឹងនិយាយ      ។ 

 ឥឡូវ គ្រតូវរា៉ា យរា៉ា ប់   ញ្រៀបរាប់ភាា ប់គ្រតឡប់សាី  

 អុំណាច្ខ្ដលញ្កាសី   គ្របកាសថាវ យគ្រពះសមព ញទ្ធ       ។ 

២៩៥. គ្រទ្ង់បានអាយុែមី    រីកគ្រពះទ័្យថាល បរិសុទ្ធ   

 លុំឱ្នញ្ទានលុំអុត   ញ្គ្ររះឆ្លងទុតភពកងវល់       ។  

 ទី្ពីរ គ្រទ្ង់គ្របាកដ  នឹងញ្ធាល យភាល ត់ញ្ខសោយកុសល  

 ញ្ៅញ្កើតកុំញ្ណើ តដល់  យល់ឋានមនុសសញ្ ម្ ះគ្របថ្ព 

 មិនមនវញ្ងវងភាន់   ដឹងគ្រគប់គ្រាន់ចូ្លកាន់ថ្ទទ   

 ញ្គ្រតកអរ ខ ទី្បី   អស់ញ្សច្កាីសងស័យញ្ទ្ៀត  ។ 

 ាម នភាន់ភាុំងគ្រច្ឡុំ   គ្រគប់បណាា ុំគ្រពះញ្ោកោែ  

 បួនបានថាក នធម៌ញ្ទ្ៀត   ខពង់ខពស់ជាតិសកទាមិ៍       ។ 

 គ្របាុំគ្របាណបានមរណា  ពីមនុសាគ្រសវាជា 

 ញ្ទ្ពអងគកា ញងសួា៌   មនឫទាធ ថ្គ្រកឧតាម       ។ 

៣០០. គ្របាុំមួយ សទ ួយខពស់ញ្ឡើង  ថាក នែក ញុំញ្ែកើងញ្បុើងដល់គ្រពហម   
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 ញ្សាយរសទិ្ពវភិរមយ   អកនិដា គ្រពហមទាុំងគ្របាុំជាន់    ។  

 កា ញងោមអោាមិ៍   អវិហា កបបមួយរន់  

 អតបា ២ រន់    រួច្ញ្ៅកាន់សុទ្សា      ។ 

 អាយុ ៤ រន់កបប   អស់ជនមជីពកស័យមរណា  

 ្នញ្ឡើងញ្ៅឧតារា   អាយុគ្រតា ដល់គ្របាុំបី       ។ 

រន់កបប រាប់ជោម    គ្រពហមអោាមិ៍ សុទ្សសី  

 អកនិដាឋានខពស់ថ្គ្រក   រន់ ១៦ មហាកបប       ។ 

 សរុប ៣១ រន់    ខ្ទនដីគ្រាន់មិនខ្មនឆ្ងប់  

 គ្រពះឥនទញ្សាយញ្សពសពវ  ញ្ទ្ើបគ្របសពវអរហា      ។ 

៣០៥. ញ្គ្ររះញ្ ើញគ្របញ្យាជន៍ញ្ច្ា ះ  ញ្សាច្គ្រតិះរិះញ្ដាយឧសាហ៍  

 គ្រកាបទូ្លគ្រពះឈាះមរ   ដូច្ពណ៌ោមកញ្នះឯង       ។ 

 បុគគលមនខ្តបី   ខ្ដលបានកាីដូច្សខ្មាង  

 មួយគឺគ្រពះឥនទឯង   ពីរពិតខ្ែលងញ្ោកញ្សដាី        ។ 

 អោែបិណឌិ ក    បីរឭកដល់ញ្ោកយាយ  

 មហ វិសាខ្នលបី             ញ្សាយរាល់ថ្ែៃដល់ញ្ពលញ្នះ។  

 សកកៈសម័ គ្រគបរិយាយ   ញ្សាម ះសបាយថ្គ្រកវិញ្សស 
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 ញ្ទ្ើបទូ្លញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ច្ា ះ   បពិគ្រតគ្រពះមច ស់សិរសី       ។ 

 ញ្គ្ររះខ្តញ្ ើញអុំណាច្   រុងញ្រឿងសាៃ ច្ទាុំងញ្នះថ្ន  

 ញ្ទ្ើបទូ្លសាទ្រថ្គ្រក   ញ្សាមនសសីថ្ែល ពិសិដា        ។ 

៣១០. បពិគ្រតវិជិតមរ    គ្រសញ្ណាះគ្រាខ្ដលងងឹត  

 ងងុលមិនយល់ពិត   សនទិះចិ្តា ដិតសងស័យ       ។ 

 ញ្ទ្ើបចូ្លញ្ៅាល់សួរ   រាល់សុំណួរដូច្មនន័យ  

 ច្ុំញ្រះគ្ររហមណ៍សមណី  ខ្ដលរីករាយកា ញងទី្សាៃ ត់     ។ 

 ខ្តពួកញ្គមិនអាច្   ខ្គ្របខលបខ្នល ច្គ្រពឺគ្រពួច្កាា ត់  

 សួរដល់វតាបដិបតាិ    ខ្ដលខ្ញ ុំញ្កើតជាគ្រពះឥនទ       ។ 

 ខ្ញ ុំក៏លថាល ខ្ែលង   ចាប់សខ្មាងខ្ច្ងនិទាន  

 តាមខ្ដលខ្ញ ុំធាល ប់ញ្រៀន   ច្ាប់រញ្បៀនពីមុនមក       ។ 

 សមណៈអស់ទាុំងញ្ោះ       ខ្សនគ្រសាយគ្រសស់់អស់ទុ្កខញ្សាក  

 ញ្ដាយញ្ហតុថាខលួនរក   ជួបជាក់ញ្ជាគញ្សាច្ញ្ទ្វរាជ។ 

៣១៥. មួយញ្ទ្ៀត កាលខ្ដលខ្ញ ុំ   បានជួបជំុអងគសញ្ព៌ជ្  

 គ្រទ្ង់រួច្គ្រសឡះញ្គ្រសច្  សងស័យកិច្ចកា ញងថ្ែៃ ញ្នះ       ។ 

 ខ្ញ ុំបានរួច្ទុតភ័យ   ញ្ហើយអងគញយចូ្លជិតញ្ច្ា ះ  
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 បពិគ្រត កសគ្រតច្ុំញ្ណះ   កា ញងគ្រាញ្នះ ទូ្លបងគ ំ      ។ 

 សូមឱ្នលុំញ្ទានឧត   គ្រកាបគ្របណិប័តន៍ញ្ារពច្ុំ  

 សមព ញទ្ធ គ្រទ្ង់គុណធុំ   ខពង់ឧតាមាម នអាកញ្គ្របៀប       ។ 

 មនសរ គឺតណាហ    ញ្គ្រគឿងរអារមស់ញ្សក ៀប  

 ដកញ្ច្ញាម នសល់ឃ្លា ប  សាបរោបចាកសោា ន       ។ 

 គ្រទ្ង់មនពាយាមខពស់  បានចាក់ធល ញះធម៌កលាណ  

 មនោមដ៏ញ្ែកើងថាក ន   គ្របដូច្បានគ្រពះអាទិ្តយ       ។ 

៣២០. សូមទានគ្រពះមនបុណយ   កាលពីមុនបរមបពិគ្រត  

  ញ្ទ្វតា និងខ្ញ ុំពិត             ខ្តងគ្របណិប័តន៍ញ្ារពគ្រពហម។ 

 ខ្តញ្ៅកា ញងថ្ែៃ ញ្នះ   ខ្ញ ុំបានញ្ច្ះ សូមបងគ ំ 

 សុំពះហតថ គ្របណមយ   ញ្ឆ្ងព ះមកច្ុំគ្រពះអងគវិញ       ។ 

 សូមគ្រកាបញ្ដាយខលួនឯង   ាម នកុំខ្ហងគុំហកញ្ដញ  

 បងខដូំច្ញ្មាច្មិញ   ឬដូរទិ្ញលបិញលបិច្សូក   ។ 

 គ្រពះអងគជាសមព ញទ្ធ    ពិតគ្របាកដកា ញងថ្គ្រតញ្ោក  

 ជាគ្រគូគ្របញ្សើ រញ្ជាគ   រកអាកណាមកទទឹមាម ន       ។  

 គ្រាញ្ោះ សកកញ្ទ្វរាជ   ជាធុំឯកថ្គ្រតគ្រតិងសសាថ ន  
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 គ្រតាស់ញ្ៅគនធពវថាក ន   ថាកុុំបានខ្តគុណអាក       ។ 

៣២៥. ថ្ហខ្ន! ញ្ៅគនធពវ   ោមសាយសពវបញ្ចសិខ 

 រូបញ្ៅមនឧបការៈ  ថ្គ្រកអនគឃរាប់មិនបាន       ។ 

 ញ្គ្ររះញ្ៅោញ ុំងហឫ ទ័្យ  គ្រពះជិនគ្រសីឱ្យញ្គ្របាសគ្របាណ  

 ជាមុនញ្ទ្ើបខ្ញ ុំបាន   ញ្គ្រកាយលុំអានលុំអុតឱ្ន    ។ 

 ខ្ញ ុំសូមបូជាអាក    ដល់ឋានៈខពស់ញ្លើសលន់ 

 ញ្សមើ ញ្ដាយគ្រពះមនគុណ  ខ្ញ ុំបនទន់ញ្ដាយសិរសា       ។ 

 ញ្ារពនមសសការអាក   គ្របាកដជាក់ជាបិតា  

 មួយញ្ទ្ៀត ោងភទាទ    វច្ឆសាគ្រសស់គ្របិមគ្របិយ      ។ 

 ខ្ដលអាកច្ង់បានយូរ  មកជាគូរួមញ្មគ្រតី  

 ខ្ញ ុំសុុំដណាឹ ងសាី     ដាក់ដល់ថ្ដអាកទងខ្ដរ       ។ 

៣៣០. ញ្ៅនឹងញ្ៅជាញ្សាច្   គនធពវញ្គ្រសច្ាម នាា ន់ញ្គារ  

 ចាប់ពីញ្ពលញ្នះខ្នា៎    អាកចូ្រខ្ែញ្សពញ្សាយចុ្ះ   ។ 

 ថារួច្ញ្សាច្ញ្ទ្វតា   គ្រទ្ង់គ្របហារញ្ដាយគ្រពះហសា  

 គ្របាមគ្របាប់គ្របឹែពីដុះ   ឱ្យចាុំចុ្ះញ្ៅញ្ពលហាឹង       ។ 

 គឺគ្រទ្ង់ញ្គ្របើបាតថ្ដ   ទ្ះខ្ទនដីញ្ពញទ្ុំហឹង  
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 ញ្ហើយខ្គ្រសកបនលឺសិងហ  ៣ ដងនឹងខ្នល ុំង ៗ ថា       ។ 

 នញ្ម តសស ភ-   គវញ្តា អរហ- 

 ញ្តា សមម សមព ញ-   ទ្ធសស ជាក់នមសសការ       ។  

 ច្ុំញ្រះគ្រពះមនភាគ   អរហនាៈ គ្រពះសមម  - 

 សមព ញទ្ធអងគញ្ោះណា   គ្រកាបសិរសាដល់ខ្ទនដី      ។ 

៣៣៥. ក៏កាលគ្រពះសាសាា    គ្រទ្ង់ញ្ទ្សោបរិយាយន័យ  

 ញ្វយាករណ៍ញ្នះថ្ន   ធមមទ្សសីញ្កើតគ្របាកដ       ។ 

 មនធមមច្កខ ញ    មិនគ្របឡាក់ធូលីម៉ាដា   

 សាអ តលអ  សបរិសុទ្ធិ    ញ្សាតាបតាិមគគច្ញ្គ្រមើន      ។ 

 មនដល់ញ្សាច្ញ្ទ្វតា  និងបរិវារ ៨ មឺុន  

 ខ្ដលបានសាា ប់ដាស់ញ្តឿន  ភ្ាក់គ្រកញ្វើនគ្រកញ្តើនញ្ឡើង     ។ 

 យុំ កិញ្ចិ ធមម ុំ    សមុទ្យុំ  សពវនា ុំ  

 និញ្រាធធមមុំ    ឥតិ តុំ ញ្កវោ        ។ 

 ធមមជាតណានីមួយ   ខ្ដលញ្កើតញ្ហើយជាធមមតា  

 ធមមជាតញ្ោះនឹងខ្គ្រប   ញ្ររលត់ម៉ាត់ធមមតា       ។ 

៣៤០. ក៏ឯញ្ករដំខ្ណល  ដំញ្ណើ រខ្ដលញ្ដាះគ្របសាា   
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 ខ្ដលញ្សាច្អមរិន្តោទ    បានអារាធោមកប៉ាុ ញ្ណា ះ    ។ 

 បានមកជាញ្ ម្ ះសូគ្រត   សកកៈបទ្ខ្បបយា៉ា ងញ្នះ  

 ឥឡូវខ្ញ ុំសូមញ្សល ះ   ច្ប់គ្រតឹមញ្ណះតាមលុំអាន  ។ 

 ញ្ៅកា ញងសូគ្រតបិដក   មហាវគគៈជាក់ជាមន  

 គ្រពះសូគ្រតញ្នះច្ាស់ច្ាន  គ្រតង់និទានពីញ្ដើមញ្ៅ       ។ 

 ញ្ៅភាគ ១៧    ទ្ុំព័រទី្ ១៩០ 11  

 ញ្បើោតិច្ង់អស់ញ្លល   សូមោតិញ្ៅញ្ៅរកចុ្ះ       ។ 

 សកកៈដាក់បញហ     ខ្ញ ុំរច្ោចារច្គ្រមញះ  

 ថាញ្បើមនឆ្គងខុស   ោតិសញ្ោា សគ្របណីទង     ។ 

៣៤៥. ខលួនខ្ញ ុំអាកសរញ្សរ   មិនច្ង់ញ្ទ្ទាស់ញ្លហមង  

 មនខ្តគ្របិតទចិតទច ង់  គ្របឹងតគ្រមង់តគ្រមូវចិ្តា        ។ 

 ញ្ហតុញ្នះ សងឃឹមជាក់   ថាោតិអាកអានអាណិត  

 អាញ្ណាច្ញ្ខ្នល ច្វរមិគ្រត  ដបតិខ្ដលខ្ញ ុំខុំគ្រតួសគ្រតាយ   ។ 

 គ្រតាកត់កុំណត់ច្ង   ចារខ្ច្ងទសងទច ង់ទសពវទាយ  

 ទសះទាុំទសុំចិ្តាកាយ   បរិយាយគ្របាយគ្របាប់ោតិ  ។ 

                                                           
11  ទ្ុំព័រ ១៩១ ថ្តខ្ុុំដ្ឋក់្ ១៩០ ឱ្យចួនោពយរ៉ាុញ្ណាា ះ ណាមួយមិនឆ្ៃ យសងញ្ទ្។ 
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 ឥឡូវ តគ្រមូវកាល   យាររយាលកាល យញ្ ល ៀងឃ្លល ត  

 យប់យន់កាន់ខ្តសាៃ ត់  សៃ ប់អគ្រធាគ្រតគ្ររត់រសមី        ។ 

 សូមញ្សល ះគ្រតិះដំណាល  ដំញ្ណើ រកាលច្រចាសាី   

 ញ្រឿងរា៉ា វរាល់ញ្សច្កាី  ឥនទញ្កាសិយសិនប៉ាុ ញ្ណា ះ    ។ 

 នឹងញ្ៅមនបរិយាយ   ោគ្រាញ្គ្រកាយពីញ្ពលញ្នះ  

 បាលីគ្រសាយធម៌គ្រពះ             ញ្ៅញ្គ្រច្ើនណាស់មិនខសត់មាង។ 

៣៥១. សងឃឹម ខ្ញ ុំញ្ជឿជាក់   ោតិមិតាសម័ គ្រគមិនញ្លហមង  

 រីករាយតាមបុំណង           ប៉ាងអានញ្ទ្ៀតញ្ដាយញ្គ្រតកអរ។ 

ចរ់ វការញ្ហវូប្ត ។ 

 
‹ហ ឿងវាសនាចា ហោយខ ានួមនសុស 

 ព្តូវឬខសុមនសុសអនក្ចា  
ហថាក្ថ្យទនទ់ាបឧតតមថ្ថ្ាថាា

 គាា នន ណាចា ឱ្យហយើងហសាះហ ើយ›។ 
ធមាសិ  ី
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ទរឿងោឃោណព 

រទភុជងគលីោ 

១. ញ្នះនឹងខ្ណោុំនូវន័យ  គ្រពះឥនទញ្កាសី  ន័យញ្ៅមនត  

គ្រតកាលកត់គ្រតាទុ្កលអ    បនសល់ទុ្កមក៍  ដល់ញ្យើ ងសពវថ្ែៃ   

ចារទុ្កទ្ុំនុកគ្របថ្ព   ភាសាបាលី  ោក់ន័យខ្សនញ្គ្រៅ  

មិនគ្រសួលដល់អាកលៃិតញ្លល    ពិនិតយសុំញ្ៅ  ញ្ៅន័យបានង្វយ 

៥. ឥឡូវ តគ្រមូវបរិយាយ     ពគ្រងីកពគ្រង្វយ  ពញ្គ្រង្វះពគ្រង្វប       ។ 

 រា៉ា យរា៉ា ប់គ្របាប់ខ្គ្របរញ្បៀប  ខ្ខមរខមីឃ្លម តញ្រៀប រកញ្រៀនញ្ឃ្លល ងឃ្លល  

សិកាកាត់អវិជាា    ញ្កើតោណភលឺថាល  ចារចុ្ះកា ញងចិ្តា   

ញ្ារពលុំអុតទច ង់ទចិត   លុំឱ្នគ្របណិបតន៍ ហាត់ពត់លត់ដំ 

៩. ញ្ហតុញ្នះ ខ្ញ ុំសូមបងគ ំ   គ្រពះសាសាា ធុំ  ឧតាមថាល ថ្ែល        ។ 

គ្រពះធម៌ គ្រពះសងឃជាថ្គ្រត-  សរណៈទាុំងបី  ថ្នថ្គ្រតញ្ោកា 

នឹងចាប់ញ្រៀបរាប់តុំរា   តុំរាយមគ្រតា  គ្រតួសគ្រតាតន័យ  

ញ្រឿងរា៉ា វគ្រពះឥនទញ្កាសី   ខ្ដលញ្ៅញ្សច្កាី មិនទាន់អស់ការណ៍ 

តគ្រមូវ ១៦ មីោ    គ្រតូវគគ្រមប់ជា  បាន ៤ ឆ្ងា ុំសពវ  

ខ្ដលខ្ញ ុំបានមកអឺរ៉ាុប   ខ្តមិនឈរឈប់ កុំណត់គ្រកងចារ 



78 

 

១៥. ញ្ៅខ្តនឹកគ្រពះឈាះមរ  ញ្ៅជាបុគ្រតា  របស់គ្រពះអងគ     ។  

 ញ្ការសក់ កាត់គ្រកច្កទង  ពុកមត់ញ្សបៀកសបង់  គ្រគងថ្គ្រតចី្ពរ 

ញ្ទាះកករង្វញ្ៅា ក៏  មិនហា៊ា នញ្សល ៀកញ្ខ្ន      បកសបង់ញ្ចាលញ្ឡើយ 

ឱ្ះឱ្! ោតិទាុំងឡាយញ្អើយ  ោតិញ្អើយចូ្រសាា ប់  ដំណតញ្ៅ 

វគគ មុនបញ្ចប់គ្រតង់ញ្ៅ   គ្រពះឥនទបានគ្រតូវ ញ្សច្កាីគ្រជះថាល   

២០. ទ្មល ញះដល់ថាា ក់ញ្សាតា  បោទ ប់មរណា ញ្កើតែមីដខ្ដល 

សបាយរីករាយថ្គ្រកខ្គ្រកល  ថាវ យខលួនោញ្ពល  សាយណហ ញ្ោះថ្ន 

ជាសាវ័កគ្រពះជិនគ្រសី  មិនង្វកទី្ថ្ទ្  ញ្ៅទី្ណាញ្ទ្ៀត 

 រួច្រាល់រាដល់អគ្រធាគ្រត  ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់រវាត  រថ្វខមីការណ៍ 

គ្រតឡប់យល់ទី្អាតាម    ោថ្គ្រតគ្រតិងា  សួា៌ថ្កោស  

ច្ប់សូគ្រតនុា៎ ះគ្របាកដច្ាស់  មិនមនតគ្រមស់ អវី ញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ទ្  

 ខ្តញ្រឿងរា៉ា វដូច្ពណ៌ោ   មនសល់ញ្សសឃ្លល  គួរគិតគង់ញ្កាត 

 ២៧. វតាបទ្ ៧ ញ្ោះញ្សាត  ខ្ដលឱ្យកុំញ្ណើ ត ញ្កើតជាគ្រពះឥនទ  

មនយសកិតាិសពទញ្លអ ឆ្អិន  អុំណាច្ញ្ោះមិន មននរណាញ្សមើ  

គ្រគប់គ្រគងសាថ នសួគ៌ជាន់ញ្លើ   ញ្តើមនដំញ្ណើ រ ដំណាលដូច្ញ្មាច្ 

សងឃឹមថាោតិមិនញ្ភលច្   អានញ្ហើយញ្ច្ះញ្ឈលច្ កុំណត់ច្ុំណាុំ 
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ច្មៃល់ញ្ៅមនញ្ដកគ្រតាុំ   សោា នច្ងចាុំ  ចាត់ជាសុំណួរ  

៣២. វតាបទ្ ៧ ញ្ោះគួរ   ញ្ារពលន់តួ  ញ្ពកកូវកនលង  

ញ្គ្ររះឱ្យសមបតាិ ទូរទង់   អាកណាក៏ច្ង់  ជួបជួនជំុជិត  

ភលឺ ញ្ទលកខ្បកបាត់ងងឹត  សញ្ាឹងសញ្ាិត  សញ្ាប់កា ញងគ្រទ្ូង 

ឥឡូវោតិញ្អើយអាកគង់  បានសាា ប់នូវវងស វតាបទ្ញ្នះណា 

មនញ្គ្រច្ើនកខ្នលងខ្ែលងចារ  អងគគ្រពះសាសាា   គ្រទ្ង់គ្រតាស់សខ្មាង 

វតាបទ្ ៧ ញ្ោះឯង  ដូច្ខ្ដលមនខ្ច្ង  ខ្សងសូគ្រតបិដក  

សុំយុតា និកាយកុំណត់  ញ្ដាយបទ្ញ្ដាយសូគ្រត  សុទ្ធ សឹងសុះសាយ 

លបីលាញញ្លបើកលបកភពគ្រត័យ  អរហនាទាុំងឡាយ រកាទុ្កមក 

គ្រពះអងគខ្តងកុំណត់យក  ញ្រឿងសកកៈមក  ពនយល់បរិយាយ  

៤១. គ្របញ្ៅសាវ័កទាុំងឡាយ  ឱ្យអប់រុំកាយ  សនសុំកុសល  
កុុំខឹងតឹងទ្ប់កុំហល់ កុុំហក់អាងដាល់  ដូច្អាកញ្លងណាា៎  

គ្រពះឥនទមនធម៌ញ្មតាា    ខនាីសតា  គ្របថ្ពគួរាប់  

ញ្ដាយដំញ្ណើ រខ្ដលញ្រៀបរាប់  ថ្ែៃ មួយជួនាប់ មហលីកសគ្រតថ្ែល  

ចូ្លាល់អងគគ្រពះជិនគ្រសី  ញ្ៅដល់ញ្សច្កាី ថ្នសកកញ្ទ្វរាជ  

ជាញ្សាច្មនឫទ្ធ ិ៍អង់អាច្  សគ្រតូវខលបខ្នល ច្  កាល យខលួនជាមិតា   
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ញ្តើ គ្រពះញ្ាតមបពិគ្រត  ធាល ប់បានញ្ ើញពិត  ខ្ដរឬយា៉ា ងណា ? 

ឬគ្រាន់ខ្តឮញ្គថា   ឬអានសាន្តសាា   ថាតាមខ្តញ្គ  

សូមគ្រទ្ង់ញ្ឆ្លើយកុុំញ្វៀច្ញ្វរ  កុុំគិតរិះញ្រ  រកឱ្យរួច្ខលួន  

៥០. សញ្មាច្គ្រទ្ង់សច្ច ៈបួន   គ្រទ្ង់គ្រតាស់រួសរាន់ មិនញ្ររិះរា 

ថា បពិគ្រតខតាិយា   អាកខ្ដនញ្វសា- លី មហលី  

តថាគតពិតាម នពីរ   ដឹងដល់ោទី្  របស់សកកៈ  

មិនគ្រតឹមខ្តជួបគ្របច្កស  ញ្យើ ងសាគ ល់ដល់លកខ  បុណយញ្គ្រពងបុញ្ពវ 

ដំញ្ណើ រដំណាលកាលញ្ករ  ធម៌ទុ្កជាញ្ម  បញ្ងកើតរូបកាយ 

ជាអងគញ្សាច្សុជមបតី ខ្ដលគ្រទ្ង់ច្ុំណាយ  ច្ុំណាុំច្ុំណារ 

គ្រតួសគ្រតាយរកទល ូវសួា ៌ ដូច្មនពណ៌ោ  ពិតទូ្លញ្ៅថា ៖ 

កិរៈ បានឮមកថា  សញ្កាក  ហុតាវ    ហិ មនសុំញ្ៅ  

ដំញ្ណើ រដំណឹងសាងទល ូវ កាលសកកៈញ្ៅ   ជាោយមណព  

ោមញ្ដើម ម ៈ សាយសពវ  ញ្ៅភូមិទ្ោល ប់  ទុ្ុំញ្ ម្ ះមច្ល  

៦០. កា ញងខ្ដនមគធៈ យល់  ដំណឹងសុំណល់ ដល់តាុំងសាសោ ។ 

សមព ញទ្ធជាមកុដសាសាា    មិនទាន់ញ្ទ្សោ  គ្រតាគ្រតាស់ញ្ឡើងទង 

មណពញ្ោះាម នកូនញ្ហាង  ខ្តភរិយាទង  មនដល់ញ្ៅបួន 
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រកសីុញ្ធវើការខ្ែខលួន   ចិ្ញ្ចឹមញ្មបួន  មិនមនញ្មះហមង  

ថ្ែៃ មួយ គ្រពលឹមគ្រសាងៗ   ញ្រៀបច្ុំសអិ តសាអ ង សាងខលួនសាអ តសអុំ  

ញ្ដើរញ្ឆ្ងព ះសុំញ្ៅញ្ៅច្ុំ   ទី្ខ្ដលធាល ប់ជំុ  ពិភាកសការង្វរ     ។ 

ជាមួយអាកគ្រសញកគ្រគប់ាា    សមល ញ់កិច្ចការ  មិនគិតខវល់ខ្នវ យ 

យកញ្ជើងញ្ៅញ្កៀរដំុដី   សគ្រមមកុំចាយ  សុំណល់ញ្ទសងៗ  

សមអ តកខ្នលងធាល ញ្លង   គ្រសឡះធុំញ្ធង  វាលគួររីករាយ 

មនុសសមា គ្របញសគ្រសីទាុំងឡាយ  មកជំុកាអ កកាអ យ  គ្រតង់ទី្ញ្ោះថ្ន 

៧០. ាត់ក៏ញ្កើតគិតគ្របថ្ព   កាប់ឆ្ងក រវាលដី  ែមីកណាា លគ្រសញក     ។ 

ជញ្ា ូនខាច់្មករាយទុ្ក  យកឧសង្វប់មក ទុ្កគ្រាន់បង្វក រ  

ដល់ញ្ពលគ្រតជាក់រង្វ  បង្វក ត់ញ្ភលើ ងោ  កណាា លញ្ោះញ្ៅ  

កញ្មល ះគ្រកមុុំចាស់ញ្គ្រន   មកមូលមីរញ្ៅ  កុំញ្ៅកាយា  

យូរញ្ៅ ាត់ភាកគិតថា   កាលខ្ញ ុំញ្ៅទារ  ឬញ្ៅទី្គ្រកញង  

ពួកញ្សាច្ ោមឺុន ឧតា ញងគ   ឧតាមគ្រគប់គ្រគង  ទ្ុំនងខពស់ថ្គ្រក       ។ 

ញ្គខ្តងខ្តនិយាយសាី    ថា ញ្ៅឯោយ  ោសាថ នគ្រពះច្នទ  

អាទិ្តយ ពិតមនកុំណាន់   ញ្ទ្វបុគ្រតញ្ ម្ ះច្នទ ជាប់ញ្ៅជាាា  

សុរិយញ្ទ្វបុគ្រតទងណាា៎  ោសាថ នថ្ែលថាល   បុំភលឺ ញ្ោកិយ  
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ទាុំងយប់ រាប់ទាុំងញ្ពលថ្ែៃ   ញ្តើ ញ្ធវើ បុណយអវី   បានសមបតាិ ញ្ច្ា ះ  

ោតិញ្ោមអានញ្ពលយប់ញ្នះ  មនគិតខ្ដរញ្អះ  ដូច្ោយមណព  

ខ្ដលឆ្ៃល់ោញ្ពលគ្រពលប់  ថ្ែៃ១៥ញ្កើត  ភលឺ ញ្ឆ្ើតទូរទង់  

ញ្ងើយញ្លើលួច្ញ្សា ហ៍ច្នទអងគ  ផ្កក យរះរហង់  កុំពុងញ្ចាមញ្រាម  

តុំណាងអងគអបសរញ្ឆ្ងម  គ្របញ្ោមែាមអងគ ច្នទញ្ទ្វបុតា   

ចុ្ះាត់ញ្ធវើ បុណយម៉ាត់ច្ត់  កុំណត់កុសល  យល់ដូច្ញ្មាច្ខ្ដរ  

ញ្បើឆ្ៃល់មិនខុសអវី ញ្ទ្   ោតិកុំពុងខ្ត  ញ្ដើរតាមទល ូវគ្រតូវ      ។ 

សកកៈកាលខ្ដលាត់ញ្ៅ  ជាមណពកូវ  ក៏គិតយា៉ា ងញ្នះ  

ដល់ាត់គិតគុណគ្រតិះរិះ  បានយល់យា៉ា ងច្ាស់ ថាាម នអវី ញ្ទ្  

មនខ្តគ្របឹងកុុំទ្ុំញ្នរ   ញ្ធវើ បុណយខ្កខ្គ្រប  ជីវិតញ្ោកិយ  

សាងសាព នទល ូវែាល់ញ្ដើមបី  ឆ្លងពីខ្ទនដី  ញ្ដើរដល់ឋានសួគ៌  

គុំនិតាត់គិតាប់គួរ  មិនញ្ដើរទី្នួ  ទ្ុំនងទសងញ្គ្រពង  

ចាុំសុំណាងសាងខលួនឯង   មិនគិតគ្របឹងខ្គ្របង  ញ្គ្រពងណាជួយបាន 

ញ្គ្រកាកគ្រពឹកហុតបបរមួយចាន  រួច្ញ្ហើយក៏កាន់  កាុំបិតពូញ្ៅ 

ច្បជីក អនល ូង សុំញ្ៅ  ញ្ដើរដល់ញ្ៅទល ូវ  បុំខ្បកជាបួន  

ចុ្ងភូមិ ាត់គិតមុំមួន  ស៊ាូលុំបាកខលួន  បា ូរសុខសបាយ  
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៩៥. ាស់ែម  ពគ្រង្វបអាច្ម៍ដី   ឱ្យញ្សមើ ទូ្ោយ  បង្វហ ប់ឱ្យខ្ណន 

គ្របញ្មៀលែមញ្ៅញ្រៀបញ្កៀន  គរញ្ធវើ រញ្បៀន  របងលអលអ ះ  

រួច្ាត់សាងសាព ន ជីកគ្រសះ សាងសាោគ្រតាស់  គ្រតង់ទល ូវជា ៤  

ញ្ធវើការយា៉ា ងញ្នះខ្នា ប់ខាួន ោៃ ច្លៃឹតទ្ន់ខលួន  លូនគ្រតឡប់វិញ  

 មនញ្គខុំគ្របឹងដញ្ណា ញ  ដណាឹ ងសួរញ្ឈលញ  ញ្ឈលច្ញ្ៅាត់ថា 

១០០. ឱ្!សមល ញ់ ម ៈ ហាា៎   ញ្តើឯងញ្ៅណា  តាុំងពីគ្រពលឹម       ។ 

ញ្ធវើអវី ញ្ៅគ្រពឹកគ្រពលឹម ោៃ ច្បានញ្អើតឡឺម   មកទទះសុំខ្បង 

ាត់ថា គ្របាប់សមល ញ់ឯង  ខ្ញ ុំខុំខាះខ្ខាង  ខ្សា ងទល ូវញ្ៅសួគ៌  

ញ្ធវើ បុណយមិនគិតមនគ្រក  សាងអុំញ្ពើលអ   តញ្ៅឯញ្ណាះ  

អវី ញ្ៅ ញ្ ម្ ះថា បុណយញ្ោះ   ចូ្រគ្របាប់ញ្ដាយញ្សាម ះ  ញ្គ្ររះខ្ញ ុំមិនដឹង 

ញ្តើឯងខ្ដលធាល ប់រុំពឹង   ញ្ពលគ្របទ្ះនឹង  មន្តនាីទាុំងឡាយ  

មនបុណយសកាិធុំញ្ឆ្ើតឆ្ងយ  មិនខ្មនបានង្វយ ញ្ដាយឯកឯងញ្ទ្ 

សុទ្ធ សឹងបូកបុណយបុញ្ពវ  ញ្ទ្ើបញ្គទ្ទួ្ល  យសសកាិអុំណាច្ 

ចុ្ះអាកខ្ដលឮអាកគ្របាជ្ ញ្ោកញ្លើកជខ្ជក  ថាមនញ្ទ្វបុតា   

សុរិយៈ ច្នទៈ ញ្មះមុត  ោសាថ នសួគ៌ញ្សាត  ភលឺ ញ្ទលកពណា រាយ 

ខ្ញ ុំធាល ប់ឮខ្ដរម ញ្អើយ  ខ្តមិនដឹងញ្ឡើយ  ញ្គ្ររះមិនខ្ដលគិត 
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មិនឆ្ៃល់មិនខវល់មិនសវិ ត  មិនខ្សវ ងរកពិត ញ្ច្ះខ្តរស់ញ្ៅ  

ញ្អើៗ សមល ញ់ឥឡូវ   ខ្ញ ុំគ្របាប់ឯងញ្ៅ  ថា ញ្គញ្ធវើ បុណយ  

ញ្ទ្ើបបានសមបតាិ គ្រទ្ពយធន  ញ្ទាះកូនគ្របពនធ  ក៏លុះសុំ ដី  

មិនខ្មនបានប៉ាះច្ុំគ្រសី  បន្តងគបសាវ មី  រកហាមិនរួច្  

ញ្អើ បុណយខ្ដលអាកញ្ទាើមទា ួច្  ញ្នះសមគួរកួច្  ដល់ខ្ញ ុំខ្ដរឬ      ? 

បុណយញ្នះ អាកណាចិ្តាភលឺ    ញ្ារពមិនឌឺ  ញ្ដៀមដាមដឹកដាុំ  

ញ្ធវើបានមិនគ្របកាន់ឆ្ងា ុំ   ាម នចិ្តាសាុំោញ ុំ  សាងកមមលអជា  

លអណាស់! សមល ញ់មឃ្ល  ខ្សអ កគ្រពឹកយាគ្រតា តាញ្ៅខ្ញ ុំទង  

រួច្ាត់ញ្គ្រតកអរកនលង  ខ្គ្រសកគ្របាប់អាកទង ថាមនការលអ   

អាកណាច្ង់ញ្ធវើ ចូ្រមក៍   ញ្ៅជាពលករ  រួច្សាងកុសល      ។ 

ជាមួយម ៈមច្ល   អាកញ្អើយញ្បើឆ្ៃល់ ឱ្យាត់ពនយល់  

ញ្គ្ររះខ្ញ ុំញ្ទ្ើបខ្តបាត់ខវល់  ញ្គ្ររះយល់ពីការ ោុំញ្កើតឋានសួគ៌  

គ្រពឹកញ្ឡើងមនមកខមួលខមួរ  ដប់គ្របាុំមួយគូ  គឺសាបសិបពីរ  

១២៤. ោុំាា មកកកមូលមីរ   ចាុំោយមនធី  ជាសាមសិបបី       ។ 

គ្រសញះគ្រសួលោុំាា ចាក់ដី   សាងទល ូវ សាព នែមី  ជីកគ្រសះញ្ទ្ៀតទង 

សាោសាងញ្លឿនកនលង   កមល ុំងគ្របញសបង  បាយញ្ពញការង្វរ 
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ញ្ធវើ ញ្គ្រសច្មួយៗ ថ្ែៃណា  មិនចាុំទុ្កការ  ឱ្យសល់ញ្សកកសាក ក12 

រួច្រាល់ញ្ទ្ើបរកសគ្រមក  មិនគិតលុំបាក  ញ្នឿយហត់មាងណា  

ឈប់ញ្ដើរញ្ហាះញ្ហើរឡូឡា  ឈប់ទឹកទាុំងគ្រសា ឈប់សមល ប់សតវ   

ញ្ៅហាវ យគ្រសញកញ្ ើញសៃ ប់សាៃ ត់ ក៏គិតខលួនាត់  ថាអញបង់ខ្នត 

កាលអាពួកញ្នះគ្របមទ្  ញ្ធវើកមម មិនសាអ ត មនទឹកគ្រសាស  

ឡូឡាឡិកឡក់ឈូឆ្រ  លីោលួច្ល  លបសមល ប់ទង  

ញ្យើ ងខ្តងបានគ្របាក់កាសញ្ហាង  មិនខ្ដលលុះមាង សាៃ ត់ដូច្ឥឡូវ 

ពីមុនបានពនធតគ្រមូវ  ញ្ពលញ្នះឯងកូវ ញ្ៅសល់ខ្តដី  

ពនធញ្នះហាក់មិនគ្របថ្ព  ញ្គ្ររះគ្រតូវដល់ថ្ដ មន្តនាីថាា ក់ញ្លើ        ។ 

ញ្បើវាទឹកគ្រសាញ្ឡឡឺ   បាញ់សតវថ្គ្រពញ្ធវើ  ញ្គ្រគឿងខ្កលមពិសា 

ពនធញ្នះបានមកអាតាម   ញ្គ្ររះពិន័យវា  មិនឱ្យញ្ោកដឹង  

ដល់វាឈប់សាងបាបហាឹង  អញសមកុំគ្រពឹង  សគមញ្គ្ររះអត់ឆី្ 

ឥឡូវមនខ្តអញខមី   យកវាញ្ៅថ្ខវ  ញ្ដាយមន្តនាីធុំ  

១៤០. ឱ្យញ្ោកកាត់កាីជំនុុំ  កុុំឱ្យវារស់  ញ្ៅមនតញ្ទ្ៀត  

 ញ្ទ្ើបាត់ចូ្លាល់អាមតយ  ោុំញ្រឿងញ្នះថាវ ត់ ថាវ យដល់រាជា 

                                                           
12   ក្យជា ប្សញ្ក្ក្ប្សោក្ ឬញ្សអក្សាះ  
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ថា មនញ្ចារមួយគ្រកញមោ  ចុ្ងភូមិខ្ញ ុំណា  ក-ច្ោច្ល  

សូមទានគ្របទានកងពល  ចាប់ច្ងចូ្លដល់  ជួបកាីអនារាយ  

ខ្ដនគ្រសញកនឹងបានសបាយ  រស់ញ្គ្រកាមសិរី  ថ្នលអងធូលី  

ញ្សាច្សាា ប់គ្រតងគ្រតាប់សុំ ដី   ញ្មគ្រសញកបុំថ្ភល   គ្រទ្ង់មនច្មៃល់ 

ពួកញ្ចារអាកគ្រសញកមច្ល  នឹងទាល់ជាទល  រមស់យា៉ា ងណាា៎  

ញ្ម៉ាច្មិនឆ្ងប់គ្របាប់ញ្យើ ងរា៉ា   ញ្ពលញ្នះរាយការណ៍ គ្រតញ្ហបគ្រតហប 

បពិគ្រតសញ្មាច្ច្មភព   ញ្ារពឱ្ង្វក រ  ញ្ដាយសារខលួនខ្នល ច្ 

សូមគ្រទ្ង់កុុំញ្គ្របើអុំណាច្  ដាក់ញ្ទាសតូច្តាច្ ដល់ខលួនខ្ញ ុំែវី   

១៥០. ញ្សា ច្សាា ប់ឮខ្នល ុំងសុំ ដី  ញ្ទ្ើបញ្ជឿបុំថ្ភល   ភាល ត់បញ្ា ូនពល 

ព័ទ្ធចាប់អាកគ្រសញកមច្ល    ៣៣ ដល់   ថាវ យគ្រពះរាជា  

ខ្ែលងដល់ោយមណវា     គ្រពមទាុំងគាីាា    ទាុំង ៣៣  

ញ្ធវើការសគ្រមកញ្ពលថ្ែៃ   គ្រតង់ជាក់លកថ្ល ញ្រៀបឆី្អាហារ 

ពិញ្គ្រាះាា ញ្ៅញ្ទ្ៀតថា   ខ្សអ កញ្នះោុំាា   នឹងញ្ធវើអវី ញ្ទ្ៀត  

គ្រសាប់ខ្តបាតញ្ជើងគ្ររត  និយាយញ្ៅញ្ទ្ៀត ទាល់អស់អវី ៗ 

សញ្មលងញ្ច្ញពីជិតថ្គ្រព   ថា ឱ្យញ្លើកថ្ដ  ដាក់ញ្ឡើងញ្ៅញ្លើ   

កុុំកញ្គ្រមើកច្ង់ញ្គច្ញ្ដើរ  មនរាជឱ្ង្វក រ  ឱ្យចាប់ពួកញ្ចារ  
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បញ្ណាើ រញ្ៅញ្ទអើលញ្ឆ្ងញ្ឡា  ដូច្ពួកបះញ្បារ  គ្រតូវញ្គចាប់បាន 

ខ្ែលងឯគ្របពនធកលាណ   គ្រាន់ខ្តដឹងបាន ថា បាី ញ្គចាប់  

ជាញ្ចារកបត់ខុសនឹងច្ាប់  ក៏ខ្គ្របគ្របោប់ ថា ចាប់ឱ្យជាប់  

យកញ្ៅញ្ធវើ ញ្ទាសឱ្យង្វប់  ខ្ញ ុំសអ ប់ពួកហាឹង តឹងគ្រទ្ូងាម នញ្លហើយ 

ជាពួកញ្កាងកាច្យូរញ្ហើយ  គ្រពះញ្អើយនិយាយ     ខ្តរកយបុណយៗ 

រួច្ចូ្លញ្ៅថ្គ្រពតុំបន់  មិនគិតគយគន់            មកគ្របពនធកូន  

ចាប់ញ្ៅបុំបាត់ឱ្យសូនយ  ចាប់ទាុំងជីដូន   បងបអ ូនវាទង  

១៦៥. តគ្រមួតបញ្ណាើ រគ្រតសង  បង្វហ ញដល់អងគ   មហារាជា ។ 

គ្រទ្ង់ាម នជគ្រមះពិចារណ៍  គ្រតាស់ដាក់អាជ្ា  ឱ្យដំរីជាន់  

ម ៈជាក់មិនញ្សាល សល ន់  ញ្រលជាបោទ ន់   ញ្ៅបរិវារ  

ថា សូមអាកទាុំងអស់ាា    ញ្ធវើតាមវាចា   សុំដីខ្ញ ុំញ្ទ្ ?  

គូកនតបញ្ៅាម នញ្រ  ថា ញ្គ្ររះញ្ហតុខ្ត        ខ្ញ ុំញ្ធវើតាមោយ 

ញ្ទ្ើបញ្ពើបពះររអនារាយ  ខ្តញ្ណហើ យ! មិនែវី   ឱ្យញ្ធវើអវី ញ្ទ្ៀត  

ពួកញ្យើ ងតាមអាកាម នឃ្លល ត  តាមចុ្ះមាងញ្ទ្ៀត  មិនជាការែវី   

ម ៈក៏ចាប់គ្រសដី   ថា ឱ្ ! អាកថ្ែល   ញ្នះញ្រឿងធមមតា  

ច្ុំញ្រះអាកខ្ដលយាគ្រតា  កា ញងវដាសងារ  មហាធុំញ្ធង  



88 

 

ខ្តញ្តើ ញ្យើ ងជាអាកញ្លង  ជាញ្ចារដូច្ខ្ែលង ញ្គបុំថ្ភល ញ្ទ្ ?  

ក៏ញ្ឆ្លើយគ្រពមគ្រពឹបតបញ្ម  ថាមិនដូច្ញ្គ  បង្វក ច់្ញ្យើ ងញ្ឡើយ 

ម ៈសម័ គ្រគញ្រលបញ្ងហើយ  ឱ្! ាា ញ្យើ ងញ្អើយ  មនខ្តសច្ចៈ  

គ្រាញ្នះជាទី្ពឹងរក់ យកជាសរណៈ   ឆ្ងល ក់កា ញងដួងចិ្តា   

ញ្បើ ពួកញ្យើ ងជាញ្ចារពិត  សូមដំរីមឹត  ញ្បាលជាន់សាល ប់ញ្ៅ  

ខ្តញ្បើ ពួកញ្យើ ងគ្រតឹមគ្រតូវ  សូមកុុំសុំញ្ៅ  ដល់ពួកញ្យើ ងបាន 

ពួកញ្គក៏គ្រពមញ្គ្រពៀងសាម ន  សមឹ ងសាម ធិ៍សោា ន សញ្ោោ សសាម រតី  

១៨១. សច្ចៈបានឫទ្ធ ិ៍បារមី    មិនឱ្យដំរី  ញ្ដើរញ្ៅជិតបាន ។ 

ញ្ទាះហមយ៉ាចាក់ធាក់ថាក ន  ដំរីមិនហា៊ា ន  ្នញ្ៅមុខញ្ឡើយ  

ញ្ទ្ើបញ្ៅទូ្លញ្ទ្ៀតញ្តាះញ្តើយ  ញ្សាច្សាា ប់ជាក់ញ្ហើយ  ឱ្យរុុំកញ្នទល 

ដំរីញ្ៅភ័យញ្ទលខ្ទល   មិនជាន់ដខ្ដល ខ្គ្រសកយុំញ្ច្ញញ្ៅ  

រាជាគ្រទ្ង់គ្រតាស់តគ្រមូវ  ឱ្យញ្ៅតាញ្ៅ  ញ្មគ្រសញកមច្ល 

ញ្យើ ងញ្ៅមិនអស់ច្មៃល់  ដំរីដឹងកល់  វាញ្គច្មិនជាន់  

ញ្មគ្រសញកថាវាញ្ច្ះមនា  អានុភាពយ័នា  ញ្ទ្ើបជាន់មិនបាន 

ញ្សាច្គ្រតាស់ឱ្យញ្ៅគ្របធាន  ថាក នយកមកសួរ ឱ្យដឹងញ្សច្កាី 

ខ្នោយអាកញ្ច្ះមនាអវី    បានជាដំរី  ភ័យខ្នល ច្ខលបឫទ្ធ ិ៍  
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សូមទានបរមបពិគ្រត   ពួកខ្ញ ុំតាមពិត  មិនមនឫទ្ធ ិ៍អវី   

ខ្តពួកញ្យើ ងគ្រពមសុំដី  ថាញ្បើតិរថិយ  ជាញ្ចារគ្រពះអងគ  

ឱ្យដំរីជាន់សាល ប់ញ្ហាង  ខ្តទទ ញយបុំណង  ញ្បើ ពួកញ្យើ ងជា 

មិនខ្មនជាញ្ចាររាជា  សច្ចកិរិយា  ស័កាិសិទ្ធិ សិរី  

ចុ្ះពួកោយញ្ធវើការអវី   ឱ្!អងគកសគ្រតថ្ែល   ពួកខ្ញ ុំញ្ធវើ សុនទរ៍  

ជីកគ្រសះ សាងសាោបុណយ  គ្រតង់ទល ូវជាបួន  សាងសាព នមនែាល់ 

ខ្តញ្យើ ងដូច្ជាមិនយល់  ញ្មគ្រសញកកមាិល  ញ្ចាទ្អាកញ្ធវើអវី   

១៩៧. បពិគ្រត គ្រពះនរបតី  ញ្គ្ររះខ្តបច្ច័យ  ពិន័យប៉ាុោម ន       ។ 

កាលខ្ដលខ្ញ ុំទាុំងអស់គ្របាណ  គ្របមទ្សោា ន  មិនសាងកុសល 

ឥឡូវ ាត់ឈប់បានយល់  ញ្ទ្ើបញញះញង់ដល់ អងគគ្រពះបពិគ្រត 

ឱ្ ! បា សមល ញ់ញ្ពញចិ្តា   ដំរីសតវដបិត  គិតយល់គុណអាក  

ឯញ្យើ ងជាមនុសសគ្របច្កស  គង់ធាល ក់គុំនិត  គិតយល់ពុុំទាន់  

ខ្គ្របញ្គ្របើឱ្យដាក់ញ្ទាសទ្ណឌ   ដបតិភាន់ញ្យាបល់ កលជនអគ្របិយ 

២០៣. ចូ្របា កុុំកាន់ញ្ទាសថ្ពរ៍  ញ្យើ ងជាកសគ្រតិយ នឹងគ្របទានពរ  

ទី្គ្រសញករួច្ពនធអាករ   មិនឱ្យនរណា  គ្រតួតគ្រតាបាញ្ឡើយ  

ទាុំងដំរីរាជយក៏ញ្ដាយ   បាញ្អើយចូ្រយក ញ្ៅជាមួយទង  
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ឯពួកជនចិ្តាយង់ ាង   ចូ្របានវិញមាង  ជាទាសៈចុ្ះ  

បញ្គ្រមើញ្ទាះគ្រសី ឬគ្របញស  ចូ្របាសញ្ោា ស  ជួយខ្ណោុំទង  

មា៉ា ងចូ្រពួកអាកញ្នះញ្ហាង  ជួយខ្ច្វច្មលង  ឆ្លងបុណយឱ្យខ្ញ ុំ  

សាងទាន សីល ភាវោសុុំ      ឧទ្ទិសនឹកច្ុំ  រុំឭកឱ្យញ្យើ ង  

គ្រតាស់រួច្ញ្សាច្គ្រទ្ង់យសញ្ែកើង  គ្រទ្ង់ចាប់ញ្លើកញ្ឡើង  នូវកុណឌី ទឹ្ក  

ញ្គ្រសាច្គ្របទានគ្រទ្ពយសនធឹក  លគឹកញ្គ្រសច្កាលណា យាគ្រតាគ្រតឡប់ 

ឯោយ ៣៣ ាប់      ទ្ទួ្លរាជគ្រទ្ពយ  នឹងញ្សៃើ ច្សរញ្សើ រ 

២១៣. រួច្ញ្រៀបរាប់បកដំញ្ណើ រ  ខលះញ្ដើរដូរជិះ  ជំនិះដំរី  

គ្របឹកាាា ាម នឃ្លម តខមី   ដបតិរីករាយថ្គ្រក ខ្លងនឹងពណ៌ោ 

ឱ្ ! សមល ញ់ញ្អើយ អាយរា៉ា   ធមមតារីបុណយ  គ្រទ្ពយធនសមព យ  

សគ្រមប់ខ្តញ្ៅញ្ោកោយ  មិនង្វយនឹងបាន ោសាថ នញ្នះខមី  

ខ្តកុសលញ្យើ ងែមី  ៗ   ឱ្យទលដល់ថ្ែល   ថ្នញ្ោកញ្នះឯង  

ដូច្គ្រពលឹតពណ៌ញ្ខៀវខ្តង  ញ្ច្ញផ្កក ខ្ទលខ្កាង ញ្កាា បញ្ៅកា ញងទឹ្ក  

ឥឡូវ គុណបុណយពនលឹក   ញ្ទាះជាោៃ ច្គ្រពឹក នឹកបុណយាម នខ្លង 

ញ្យើ ងគ្រតូវខ្តខុំខាះខ្ខាង   ញ្ធវើឱ្យថ្គ្រកខ្លង  ជាងញ្ោះញ្ៅញ្ទ្ៀត  

ញ្តើ ពួកញ្យើ ងនឹងខមីឃ្លម ត   ញ្ធវើកមមអវី ញ្ទ្ៀត  ឱ្យកាន់ខ្តមុំ 
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២២២. ញ្យើ ងនឹងសាងថាវរៈសម់្ -   ភារៈរឹងមុំ  មត់គត់មុំមួន       ។ 

គ្រតង់ទល ូវធុំខ្បកជាបួន      សគ្រមប់មហាជន  សគ្រមកញ្នឿយហត់ 

ខ្តពួកគ្រសីៗ កុំណត់   សនមតថាមិន  ឱ្យចូ្លរួមញ្ឡើយ  

ញ្គ្ររះញ្គញ្ធវើ ចិ្តា ញ្តាះញ្តើយ  ាម នខវល់ខលះញ្រើយ គ្រាញ្យើ ងគ្រតូវចាប់ 

មនខ្តញ្រលយា៉ា ងច្ុំណាប់  ឱ្យញ្គច្ងចាប់  ឱ្យជាប់មុំលអ   

បញ្ណាើ រញ្ធវើ ញ្ទាសទ្ណឌ ក៏  ាម នគិតកួច្ក  រក៍មញ្ធាបាយ 

ញ្គ្រសាច្គ្រសង់សញ្ន្តង្វគ ះទឹ្កបាយ  ច្ុំណាយខ្តមត់ ាត់អត់មរយាទ្ 

កុុំឱ្យបានជួបាត់ញ្ទ្ៀត   គ្រសីចិ្តាច្ញ្ងអៀត  ច្ងអល់ដល់ម្ល៉ឹង  

ដូញ្ច្ា ះពួកញ្យើ ងសមលឹង   សមលក់គ្រតង់ហាឹង  ធមឹងមិនទ្ន់គ្រជាយ  

បញ្ណាា យឱ្យគ្រសីទាុំងឡាយ  មនរាយច្ុំខ្ណក ច្ុំណូលទងញ្ទ្  

ដល់គ្រសញកញ្គ្រសច្ច្ប់រិះញ្រ  មា ក់ ៗ ាា ន់ញ្គារ ញ្ររត់ញ្ៅទទះ  

២៣៣. យកបាយ និងញ្លម ជគ្រមះ  ពីទទ ះទី្ថ្ទ្  ៣៣ បាច់្       ។ 

ឱ្យដំរីឆី្រុំញ្ពច្    រួច្គិតសញ្គ្រមច្  កិច្ចកលចូ្លថ្គ្រព  

កាប់ញ្ឈើរុំលុំដល់ដី   ទុ្កឱ្យដំរី  ថ្លទាញញ្ច្ញញ្គ្រៅ 

មកដល់ទល ូវរញ្ទ្ះញ្ៅ   ជួយាា តគ្រមូវ  គ្រតូវចាុំងគ្របហារ  

សគ្រមួលញ្ឈើញ្ធវើសាោ   ឱ្យមុំទាុំការ  ររពយញះញ្ភល ៀងខយល់  
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ពួកញ្គគិតាប់មិនខវល់   ញ្ធវើ បុណយកុសល មិនខ្គ្របយា៉ា ងញ្នះ 

ខ្ែលងឯោយម ៈញ្អះ   គ្របពនធញ្ៅទទះ  មនដល់ញ្ៅបួន  

ខ្តាត់មិនទាន់មនកូន   ញ្ៅពងសបងបអ ូន  ក៏មិនមនខ្សា ង  

សាសពទរាប់អស់គខ្មាង   មនញ្គមនឯង  មិនបញា ក់ញ្សាម ះ  

មនខ្តភរិយាប៉ាុ ញ្ណាា ះ   ោងមួយមនញ្ ម្ ះ ថា សុធមម   

ោងមួយោម សុនោទ    ច្រិតលអជា  សុភាពរាបសា 

ោងមួយញ្ ម្ ះ សុចិ្គ្រតា   និងសុជាតា  ជាគគ្រមប់បួន  

គ្រសឡាញ់ញ្សាម ះបាីរាល់ខលួន    ថ្ែៃ មួយាប់ជួន ោងសុធមម   

ជួបជាងញ្ឈើញ្ឈលច្សួរថា  ឱ្ះឱ្! ញ្ោកតា  រីពួកសមល ញ់  

ទាុំង ៣៣ ញ្ោះមិញ  រាល់គ្រពឹកនឹកញ្ច្ញ  ោៃ ច្ញ្ទ្ើបយាគ្រតា 

២៤៨. គ្រតឡប់ជគ្រមកអាតាម   ញ្តើ ញ្គរាល់ាា   ញ្ៅញ្ធវើអវី ខលះ ?  

ខ្ញ ុំច្ង់ដឹងឱ្យបានច្ាស់  ពុកញ្អើយកុុំខ្នម ស  ជួយគ្របាប់ោងខ្ញ ុំ ! 

ជាងញ្ឈើឈរញ្ឈវងឡិងឡង់  រួច្ញ្ឆ្លើយតាមគ្រតង់  ថាញ្ធវើសាោ 

ោងសុុំឱ្យយកអាសា   បានរួមកិច្ចការ  ច្ុំខ្ណកចូ្លទង  

ញ្ទ្ ៗ មិនបានញ្ឡើយញ្ហាង  ឱ្ះឱ្! អាកបង  មិនបានញ្ឡើយណា 

ញ្គ្ររះសមល ញ់លបគ្របាថាា    រាល់ាា សចាច   ថាាម នគ្រសីញ្ទ្  
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ឱ្យមនច្ុំខ្ណកខ្ច្កញ្ករ   ញ្ទ្ើបគិតរិះញ្រ  រកខ្តគ្របញស ៗ  

ោងថា ឱ្ ! ពុកយកចុ្ះ    សូមពុកសញ្ោា ស ជួយខ្ញ ុំទងណា  

គ្របាក់ ៨ កហាបណា   ពុកជួយពិចារណ៍  គ្រតាថ្លលកទង 

ាត់ថា សាធុ អាកបង  ខ្ញ ុំជួយខ្តមាង   ញ្នះញ្ទ្ញ្ទ្ៀងពិត  

ក៏ចាប់ពូញ្ៅកាុំបិត  រួច្មឹតញ្ៅឈរ   គ្របកាសគ្រតង់ែាល់  

ោកណាា លភូមិមច្ល  ថា ថ្ហមិនខវល់   ោុំាា យាគ្រតា  

ថ្ែៃរះញ្ឡើងខពស់ញ្ហើយណា  ញ្ែមើ រញ្ណះញ្ររា  ញ្ៅរកអវី ញ្ទ្ៀត ? 

ដឹងថា សមល ញ់ខមីឃ្លម ត   ញ្ច្ញច្រសគ្ររត  ញ្ៅតាមញ្ោះថ្ន  

ាត់ក៏ញ្ៅទី្ដថ្ទ្  គ្របាប់ថា ខ្ញ ុំថ្ល   លកញ្ៅតាមញ្គ្រកាយ  

ញ្គ្ររះមនការគ្រតូវបញ្ងហើយ  ឱ្! សមល ញ់ញ្អើយ ចូ្រញ្ៅមុនចុ្ះ !  

គ្របាគ្របាប់សាសពទដូច្ញ្ោះ  ាត់កាត់ញ្ឈើឈូស  ចាុំងចារជហាវ   

ញ្គ្រសច្គ្រសាប់គ្របាប់សុធមម   ថា ដល់ណាគ្រា  ខ្ដលខ្ញ ុំតគ្រមូវ 

តគ្រមង់តគ្រមប់គ្រតាប់គ្រតូវ   នូវសាល កជហាវ   ោញ្ពលចុ្ងញ្គ្រកាយ  

ចូ្រោងញ្រៀបរាប់ឱ្យញ្ហើយ  គ្របគល់ច្ញ្មលើយ  ញ្ឆ្លើយឱ្យញ្គចុ្ះ ! 

គ្រាកាលខ្ដលសុំណង់ញ្ោះ  ញ្គ្រសច្បាច់្រួច្អស់ ញ្លើកជាគ្រគឹហា 

២៦៩. សសរ-ក-ធាឹមថាា ក់កាា រ  បងកង់រតទាវ រ  បងអួច្ដំបូល 
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គ្រសាប់ជាងហាក់ធាល ក់គ្របទាលូ  ឱ្! ថ្ទទទាុំងមូល  សញ្គ្រមច្លអជា  

ថ្ហខ្នអាកទាុំងអស់ាា    ជួយគ្រតួតសាោ ថាញ្ៅខវះអវី  ?  

ពួកសមល ញ់ ៣៣    ថា ញ្ោកញ្មែី  មនអីញ្ៅលុះ  

ញ្ោកថា ខវះញ្សទើ រទាុំងអស់  ញ្បើឥតសាល កញ្ ម្ ះ  បនទះជហាវ  

បងកង់ថ្ដរខ្ណងណា   នឹងអាច្ធាោ  ញ្ៅជាប់ោប់បាន ? 

គ្រតូវញ្ៅខ្សវ ងរកឱ្យបាន   ជហាវ ញ្ផ្កទ ងផ្កល ន  គ្រាន់សញ្គ្រមច្ការ  

តាមទទះថ្នោយមួយណា  ចូ្រគ្របកាសគ្រតា  គ្រតាប់គ្រតាច់្គ្រគប់គ្រច្ក  

ថ្លលកកុុំឱ្យខ្ននខក    ហ៏ ! ខ្នសមល ញ់  សមលឹងសុំញ្ៅ  

ញ្ដើរដល់ដំណាលញ្ដាយទល ូវ  គ្រតាញ្គបានញ្ៅ  ដល់សុធមម   

២៧៩. សួរថា ញ្តើមនជហាវ    ោងសុធមម   គ្រាឮសុំដី  

សុំញ្ៅញ្ដាយនូវញ្សច្កាី  អាកថ្ែលញ្អើយរា៉ា   កាា រពិតខ្ញ ុំមន  

ញ្តើោងយកគ្របាក់ប៉ាុោម ន   អាលខ្ញុំវិលថាក ន  ញ្ៅតកិច្ចការ  

ខ្ញ ុំមិនយកលុយញ្ឡើយណា  ឱ្យខ្តករុណា  ាា ចូ្លរួមទង  

ញ្ទ្ៗ មិនបានខ្តមាង   មិនខ្មនបុំណង  ញ្យើ ងប៉ាងទុ្កញ្ឡើយ  

ញ្យើ ងមិនគ្រពមញ្ទ្ោងញ្អើយ  ញ្ទាះសាល ប់ក៏ញ្ដាយ  ញ្យើ ងរកឱ្យបាន  

ក៏គ្រតឡប់វិលវិញថាក ន   មិនមនញ្ ើញបាន ជហាវ គ្រតូវការ  
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ជាងញ្ឈើញ្ធវើ សួរញ្ៅថា   ថ្ហសមល ញ់ហាា៎  ឯណាជហាវ   

ញ្ឆ្លើយថា ខ្ញ ុំសុុំធាោ    ញ្ៅថ្គ្រពមួយគ្រា  ខ្គ្រកងគ្រាន់ទាន់ការ  

ជាងញ្ឈើញ្ងើយញ្លើលះថា  ឱ្! ញ្បើខ្តបា  បងអង់អស់ថ្ែៃ   

ឫកឫទ្ធិ សិទ្ធ ិ៍សកាិសិរី  មិនមនដូច្ថ្ែៃ   ញ្នះញ្ទ្ៀតញ្ឡើយញ្ហាង  

គ្រតូវចាុំដល់ឆ្ងា ុំញ្គ្រកាយទង  ទុ្កយូរកនលង យឺតយា៉ា ប់សាល ប់ការ  

ញ្ឈើគរឈរញ្ៅញ្គ្រតៀបគ្រតា  ពុកទុយអសារ  ញ្សាះសូនយគ្របញ្យាជន៍  

ញ្ទាះអាកសាល ប់ញ្ៅជាញ្ខ្នម ច្   មិនខ្ដលហិនញ្ហាច្  ញ្គ្ររះច្ុំខ្ណកមួយ 

ឱ្យពួកន្តសាីបានជួយ   ាុំគ្រទ្ញ្លើកសទ ួយ មួយខ្ដរមិនែវី   

មា៉ា ងញ្ៅឯបរញ្ោកកាី   មិនមនសទ ះអី  នឹងគ្រសីញ្ទ្ណាា៎  

ខ្នញ្ណហើ យ! ញ្ៅយកជហាវ   ពីសុធមម   មកឱ្យឆ្ងប់ទង  

ឯោងមិនញ្ៅខ្អអង់  ខ្អបអបអាកគ្រតង់  តគ្រមង់ឆ្ងល ក់ចារ  

អកសរបួនតួអកខរា   អយុំ សាោ  សុធមម  ោមៈ  

ខ្គ្របថា សាោ ញ្នះជាក់   ញ្ ម្ ះសុធមមៈ  ឱ្យញ្គ្រសច្បាច់្ខមី  

រួច្រុុំព័ទ្ធសមពត់ែមី    គន់គិតរុំថ្ព ថ្នដំញ្ណើ រមក  

ថ្នពួកោយអាកសួររក   យកញ្ច្ញមកឱ្យ ញ្ហើយផ្កា ុំផ្កា ច់្ថា  

៣០១. ញ្បើជាងមិនទាន់ដាក់កាា រ  បងកង់ញ្គ្រសច្ការ  ៨ កុំណាត់  
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ចូ្របាកុុំបកគ្រកណាត់   សមពត់រុុំព័ទ្ធ   ញ្នះញ្ច្ញឱ្យញ្សាះ  

ពួកោយទ្ទួ្លគ្រាញ្ោះ   ញ្រលថារបស់  គ្របមណប៉ាុណាឹ ង  

ញ្យើ ងខ្ញ ុំសូមខ្ច្កបុណយហាឹង  ដល់ោងខ្ដលគ្របឹង  គ្រពមគ្របគល់កាា រ 

គ្រាកាលញ្គ្រសច្បាច់្សាោ  ោតសុំពត់ផ្កក   អកខរាញ្លច្ញ្ធាល  

មនមា ក់គ្រសាប់ខ្តញ្ងើយញ្មើ ល៍  ញ្ធវើ កាលងីញ្ងើ  ញ្ងឿកញ្ងងញ្ងឿងឆ្ៃ ល់ 

មិនដឹងភាសាកិច្ចកល  ហាក់កប់ញ្យាបល់  មិនដឹងថា អវី   

អកខរាភាសាបាលី   លមអិតញ្សច្កាី  មនន័យយា៉ា ងណា ? 

ញ្ៅឆ្ងប់គ្របោប់ញ្លឿនរា៉ា   ញ្ៅអាកដឹងការណ៍ មកខ្គ្របបុំភលឺ   

អាកញ្ោះញ្សាម ះគ្របាប់ឱ្យឮ   សាោញ្នះគឺ  ញ្ ម្ ះសុធមម   

៣១១. ពួកញ្គឡូឡាខទរខ្នទ រ  អាកទាុំងអស់ាា   និោទ ដាច់្ណាត់       ។ 

ឱ្យដកញ្ច្ញជាគ្របាកដ   កុុំឱ្យកុំណត់  ោងមនច្ុំខ្ណក  

ពួកញ្យើ ងខុំគ្របឹងថ្គ្រកញ្ពក  មិនបានខ្បងខ្ច្ក ដាក់ោមនរណា  

ោងញ្នះមករិះរកចារ   ជាប់សាល កជហាវ     ជាញ្ ម្ ះខលួនឯង  

ខ្តជាងាត់មិនគិតខ្គ្រកង  ញ្គខ្គ្រសកខ្កាង ៗ  ាត់ស៊ាកគនលឹះ  

បងកង់ខ្នទ ស់ជាប់ខ្ណនទអឹ ះ  សញ្គ្រមច្គ្រគប់ទិ្ស បញ្ងហើយកិច្ចការ 

ញ្គ្រសច្បាច់្ឥតរកយតវា៉ា   ខ្តញ្ណហើ យសាោ ទុ្កយា៉ា ងញ្នះញ្ៅ  ។ 
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ពួកញ្គខ្បងខ្ច្កសុំញ្ៅ  សគ្រមុំងសុំញ្ៅ  ទុ្កជាបីខ្ទាក  

ទី្មួយសគ្រមប់ចាប់ខ្ច្ក  មនុសសចាស់ខ្បលក  រកទី្ពឹងរក់  

ទី្ពីរអាកគ្រកលុំបាក  លុំបិនញ្តាកយា៉ា ក  គ្រសាកាម នទី្ពឹង  

ទី្បីអាកពាធិខ្នល ុំង  ឈឺថាក ត់ញ្សល កសាល ុំង ញ្សលើ តឥតពាបាល  

សាោបីខ្ទាកគ្រតកាល   ពួកញ្គគិតគ្រកាល មា ក់មួយសនលឹក  

៣២៣. ចារញ្ ម្ ះខ្នងចុ្ងទសងនឹក បងគដំល់ឫកស  ទាុំង ៣៣  

ញ្បើញ្ភ្ៀវមួយណាឃ្លម តខមី  អងគញយញ្ដកកាី  ញ្លើកាា រអាកណា  

អាកញ្ោះនឹងទ្ទួ្លការ   ទគត់ទគ ង់ញ្ភាជោ  អាហារច្ុំណី  

គ្រច្បាច់្គក់ភៃ ូតទឹ្កកាី    ទាុំង ៣៣      សចាច យា៉ា ងញ្នះ  

ញ្ទ្ើបឱ្យសញោ កាល ច្ាស់   ដំរីរូតរះ       រា៉ា ប់រងញ្រៀងរាល់  

ឱ្យខ្តមនមនុសសមកដល់  ដំរីដំកល់  ដល់ឰខាងណា  

ោុំញ្ៅសុំញ្ៅគ្រគឹហា   ថ្នមច ស់សលឹ កកាា រ បាបានសបាយ  

ចាត់ខ្ច្ងថ្លខ្លងមហ ូបបាយ  ច្ុំណីោយអាយ បខ្ងអមខ្ទលញ្ឈើ  

មហ ូបញ្គ្រកៀមញ្គ្រតៀមញ្ធវើ ដំញ្ណើ រ  ដំណតញ្ដើរ  ញ្ៅទល ូវញ្ៅឆ្ងៃ យ  

ពួកញ្គខ្តងញ្ធវើ មិនណាយ  សបាយនឹងបុណយ ដូច្បានពណ៌ោ 

៣៣៣. ញ្ៅទី្មិនឆ្ងៃ យសាោ  ោយមណវា  ដាុំញ្ដើមរលួស  
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ទាុំងគ្រកាលែមញ្គ្រកាមញ្ឈើញ្ោះ  មួយផ្កទ ុំងលអ គ្រសស់ ទុ្កគ្រាន់អងគញយ 

ឯោងភរិយាមួយៗ   បានសទ ួយកមល ុំង កសាងសនសុំ  

សុនោទ គ្រសស់សមរមយ  ជីកគ្រសះឈូកធុំ  ជំុជិតសាោ 

រីឯោងសុចិ្គ្រតា   ញ្រៀបច្ុំសួនច្ារ  ផ្កក ច្គ្រមញះពណ៌  

ខ្បលកខ្តសុជាតាលអ   គ្របពនធសាច់្ស   គ្របសប់ខ្តងខលួន 

មិនគិតគុំនិតសមសួន  សាកសាងតាងកបួន  ជួនខ្កបរសាវ មី 

ញ្ទាះជាម ៈជាបាី   ដាស់ញ្តឿនញ្មាច្កាី  មិនញ្ធវើជាដឹង  

ទ្ទូ្ច្ទ្ទារមាះមាឹង  ដណាឹ ងដល់ញ្ហតុ  ច៍្ខ្គ្រច្តបនទច់្ថា  

រូបបាី ញ្ធវើកមម កុសោ  សគ្រមប់នរណា   មិនសគ្រមប់អូន ? 

៣៤៣. ក៏គិតខ្តខុំខ្តងខលួន មិនមនមុំមួន  មូលមិតាសាវ មី  ។ 

គិតថា បុណយទានខ្ដលបាី  បានញ្ធវើសពវថ្ែៃ   ទាយដល់ខលួនខ្ដរ 

ឥឡូវចាុំញ្មើលដំខ្ណល  ដំញ្ណើ រញ្ទលខ្ទល  ខ្ដលដល់ខ្ដរដឹង 

សូមញ្សល ះគ្រតឹមញ្ណះប៉ាុណាឹ ង អស់ញ្រឿងដំណឹង  ដំខ្ណលម ៈ  

រួមនឹង ៣៣ ោក់  ជាក់បានរស់ញ្ៅ  ោមនុសសអស់ឆ្ងា ុំ  

សានាសុខទុ្កខរកូសរកាុំ  មិនមនញ្មះមុំ   មកញ្មើលមក់ង្វយ  

រហូតអស់អាយុកខ័យ  ញ្វច្បុណយសមព យ  សាព យជាប់អាតាម   
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ម ៈជាក់មនសកាា   ឧបតាិ ញ្កើតកាល    កាល យកាយគ្រពះឥន្តនទ 

អង់អាច្អុំណាច្ញ្លអ ឆ្អិន ោឋានអមរិនទ   ពិនពិតពិភព 

សមល ញ់ ៣៣ គ្រគប់  ក៏បានគ្របសពវ   ភប់ាម នបាត់មា ក់ ។ 

ទលបុណយខ្ដលញ្សាច្សកកៈ សាងយា៉ា ងអន័គឃ  អញ្នកអននា 

ក៏ញ្កើតគួបកបគ្រគប់គ្រាន់ គ្របាសាទ្ញ្វជយ័នា  ទុសលអឥតញ្ខ្នច ះ 

គ្របាុំពីររយញ្យាជន៍កមពស់ អមញ្ដាយទ្ង់គ្រសស់  កមពស់បីរយ 

រលួសញ្ ម្ ះញ្ឈើមនប៉ាុយ ក៏ខពស់បីរយ   ញ្រៀបមនមណឌ ល 

ជំុវិញខ្សនលអ និម៌ល  ដប់គ្របាុំញ្យាជន៍ទល  ទុសបារិច្ឆ គ្រត  

ផ្កទ ុំងែមលអ ដូច្សមពត់  ពណ៌ញ្លឿងអមចត់  ម៉ាដាទ្ន់លមមថ្លម  

កមពស់ហុកសិបញ្យាជន៍ឰ ញ្គ្រកាមញ្ដើមញ្ោះថ្ន  គ្របថ្ពមហិម 

៣៦០. រីឯទលថ្នជហាវ   ញ្កើតញ្ទ្ពសភា   វុធមាម  ញ្ ម្ ះ 

បីរយញ្យាជន៍មនកមពស់ ឯគ្រសះឈូកញ្ោះ  ញ្កើតដូញ្ចាា ះខ្ដរ 

ញ្ ម្ ះវុនន្ទទ  មិនខ្ក  ហាសិបញ្យាជន៍ខ្កបរ  ឯឧទ្ានផ្កក  

ថ្នោងនួនសុចិ្គ្រតា  ញ្ ម្ ះចិតតលោ-វ័ន ហុកសិបញ្យាជន៍ 

សមបតាិសមបូររុងញ្រាច្ន៍ មិនខ្មនតិច្តួច្  តាមទាន់ហុច្ទល 

វតាបទ្គ្របញ្សើ រនិម៌ល  ទាល់ឱ្យសកកៈ      ជាក់ធុំសកាា   
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ញ្លើឋានសួគ៌ថ្គ្រតគ្រតិងា មួយមឺុនញ្យាជោ  ោកុំពូលភាុំ   

សុញ្នរុឧតាមធុំ   ឋានសុខមញ្ោរមយ  សមសមបតាិ ទិ្ពវ  

ខ្តទាស់មិនទាន់ញ្ពញឫទ្ធិ  ដបិតឋានញ្នះឯង  កខ្នលងអសុរ 

ជាមច ស់គ្រគប់គ្រគងញ្ភាគទល ភាគភពមងគល  វិបុលសុខ្ន 

ញ្បើញ្ៅជាមួយអសុរា  គិតខ្តទឹកគ្រសា   មិនមនសិរី  

ភាុំមួយខ្នល ពីរញ្ច្ា ះថ្ន     មិនបានញ្ទ្វីុ       គួរកុំចាត់មួយ  

សកកៈគិតគ្រគប់គ្រជញងញ្គ្រជាយ ក៏ចាត់ដញ្ង្វហ យ  ដញ្ហហ គាីាា   

៣៧៣. ជប់ញ្លៀងអសុរញ្ទ្វតា រស់រួមជំុាា   ញ្ដាយញ្មគ្រតីភាព។ 

ខ្តគ្រពះឥនទបិុនរាប់ញ្រៀប  គ្របាប់ាា ញ្គ្រតៀមញ្គ្រតៀប  គ្រតូវគ្រតង់គ្របយុទ្ធ  

បងអកគ្រសាគ្រសវឹងសុទ្ធ      អសុររលត់      ខ្លងដឹងញ្សច្កាី 

ញ្ទ្វតាមនាា  ៣៣        មិនទឹកតិច្អី    គ្រាន់ខ្តញ្ធវើោុំ  

ដល់អសុរគ្រសវឹងគ្រាុំ     ពួកញ្គក៏ោុំ        ាា ខ្សងទ្មល ក់  

ញ្បាះញ្ៅកា ញងសមុគ្រទ្ដាក់  ញ្ៅឋានគ្របច្កស  ខ្នងញ្គ្រកាមញ្ជើងភា ុំ  

ញ្កើតជាវិមនសា ញកសាមភ     លមមគ្រាន់ខ្តសម  នឹងបុណយពួកញ្គ 

មិនបានធុំដូច្មុនញ្ទ្    ញ្គ្ររះខលួនមិនខ្ែ    ទាុំទុ្កញ្ៅញ្ទ្ៀត  

អសុរខឹងខ្នល ុំងដបិតឃ្លល ត   សុញ្មរុោតិ    ទី្ភា ុំរមោ  
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ឥឡូវញ្ៅញ្គ្រកាមបាទា     ក៏សនាាា      ថា ញ្យើ ងឈប់ទឹក  

៣៨៣. គ្រសាសគ្រកហមកុុំនឹក  ចូ្រទឹកខ្តទឹ្ក  ទ្ទួ្លនិសស័យ ។ 

ញ្គ្ររះខ្តទឹកគ្រសាច្ថ្គ្រង     បានជារោយ   អស់ឋានឧតាម  

ញ្ហើយច្ងសគ្រតូវមហាធុំ   គុំនុុំប៉ាុនភា ុំ    ឋានគ្រពះសុញ្មរ៍ុ 

តាុំងពីញ្ពលញ្ោះមកខ្ដរ   ពួកញ្គក៏ខ្ក   ញ្ ម្ ះថា អសុរ 

មនន័យថា ឈប់នឹកដល់   សុរាញ្គ្រគឿងពុល ពិតពុុំទឹកញ្ទ្ៀត 

ញ្ហើយខ្តងខ្តលបឆ្ម ក់ញ្សៀត  រាល់ឆ្ងា ុំមិនឃ្លល ត  ញ្ឡើងញ្ធវើច្មាុំង 

តទ្ល់សកកៈញ្ជើងខ្នល ុំង   ញ្គ្រតៀបញ្រៀបរោុំង ការររគ្របាុំជាន់  

ខ្តញ្ពលញ្នះខ្ញ ុំមិនទាន់   ញ្លើកមកបោទ ន់ និយាយញ្ឡើយថ្ន 

គ្រតឡប់ញ្ៅញ្ទ្វបុរី        គ្រពះឥនទញ្កាសី    សបាយអសាច រយ  

ញ្គ្ររះបានកុំចាត់អសុរា   សគ្រតូវគ្រតួតគ្រតា   ញ្ទ្វតាពិភព 

៣៩៣. គ្រសឡះគ្រសឡុំសមសពវ  អងគញយគ្របថាប់  ញ្លើបលល័ ងកមស 

មួយញ្យាជន៍ភលឺលអ ឱ្ភាស គ្រពមញ្ដាយកលស់រស  បាុំងការររទង 

ទ្ុំហុំបីញ្យាជន៍កនលង        ញ្កើតគ្របាកដទង កា ញងសុធមម   

ជាសាថ នញ្ទ្វសភា            មកគ្របជំុាា  គ្រាមនសនាិបាត 

ខ្ហហមអមការររលាត  ញ្ទ្វបុគ្រតសាអ ត   ទាុំងសាមសិបបី 
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ញ្ទ្វធីតាញ្ោះថ្ន              នូវោងោដី អាករបាុំទង  

ពីរញ្កាដិកនលះច្ាស់ច្បង  ទ្ុំនងពួកោតិ ខ្បបមិនសូវញ្ជឿ  

៤០០. គ្រពះឥនទឆ្អិនឆ្អិតជំញ្នឿ  អុងអឺងអាត់ញ្អឿ អួតអាងថាក នញ្ែកើង 

គ្រតួតគ្រតាតារារះញ្ឡើង   លូតោស់ដុះញ្ដើង  ញ្បុើងទុសញ្ច្ញមក 

ញ្ ើញសពវសមបតាិគរញ្ាក  ខ្តរកមិនញ្ ើញ   ោងសុជាតា  

មិនដឹងជាញ្ៅទី្ណា     មិនញ្លច្ភន្តកាា      កា ញងឋានសួគ៌ញ្សាះ  

ខ្ភាករន់ញ្បើកខ្ភលតគ្រសញ្ណាះ  អាសូរគ្រសីគ្រសស់ ញ្មល៉ា ះញ្កើតជាកុក 

ញ្ៅគ្រតង់ញកភាុំយុំ ចុ្ក     មិនដឹងរុំអុក     ដាក់នរណាញ្ទ្ៀត  

ញ្គ្ររះអីខលួនឯងញ្ចាលញ្មសៀត  មិនខិតខុំញ្ឆ្ល ៀត  តាមោតិញ្ធវើ បុណយ  

ឥនទជិតអាណិតញ្ពកពន់   បាត់ពីឋានសុនទរ៍ មនាមកគ្របាកដ 

ច្ុំញ្រះោងកុកកុំសត់      មត់ោន់ឮថា     ោងឯងញ្នះញ្លល   

ខលីគិតគុំនិតមិនញ្គ្រៅ         ញ្ៅា  ៗ សគ្រតូវ     ជាមួយខលួនឯង  

ោងកុកសាគ ល់ពិតឥតខ្ែលង  ឱ្នមុខចុ្ះឯង   ឥតខ្សា ងច្រចា 

សកកៈបញ្ោទ សញ្មាច្មា          ឥតមនតវា៉ា      ដបិតដឹងថាខុស  

សកកៈថាោងញ្មើលចុ្ះ      ោងបីោក់ញ្ោះ  ញ្គបានសា ញកសាមភ   

ោងឯងគិតខ្តសមៃុំ         ខ្តងខលួនសាអ តសអុំ   មិនខុំញ្ធវើ បុណយ  
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៤១៤. ឥឡូវ ញ្ៅរងទារុណ  ឯញ្គញ្ធវើ បុណយ  គុណាប់គួរញ្ហាង 

ខ្នា៎មក! ញ្ៅញ្មើលជាក់មាង  ខ្គ្រកងោងឈប់ឆ្គង ឆ្ងគ ុំឆ្ងគ ុំងកិរិយា 

ថាញ្ហើយ ញ្សាច្ថ្នញ្ទ្វតា    ោុំសុជាតា     ញ្ៅកាន់ញ្ទ្វញ្ោក 

រួច្ខ្លងញ្ៅកា ញងគ្រសះឈូក  វុនន្ទទ  ញ្សាក ញ្សាច្ញ្ៅសភា 

ពួកោងរបាុំសួរថា      បពិគ្រតឥន្តោទ     គ្រទ្ង់យាងញ្ៅណា  

ញ្ទាះញ្សាច្មិនច្ង់ច្រចា    ោងអបសរា   ទ្ញ្នទញញ្ដញញ្ដាល 

ញ្ទ្ើបគ្របាប់ថាមិនច្ង់ញ្ចាល  ច្រចុ្ះញ្ៅរុល  រកោងសុជា  

ពិតឬសញ្មាច្វាសវា     ញ្តើោងសុជា    ញ្កើតញ្ៅទី្ណា ? 

ជាកុកគ្រតង់ញកបពវតា    ឥឡូវអាជ្ា     ញ្យើ ងយកមកខ្លង  

ទុ្កគ្រតង់គ្រសះឈូកញ្ោះឯង  កញ្ណាា ច្កខ្ណា ង ញ្យើ ងខ្ែលងមិនបាន 

អស់ោងទាុំងអមាលម៉ា ន   រត់គ្រសញ្ៅថាក ន   សាថ នគ្រសះញ្ោះថ្ន 

ឈូឆ្រញ្គ្រតកអរញ្ពកថ្គ្រក    ញ្តាះញ្ៅមច ស់គ្រសី  អ៍ធិបតីថ្នញ្យើ ង13 

សុជាខ្តងញ្លើកដញ្មកើង       គ្របកាន់ខលួនញ្ឆ្មើង     កាលពីជាតិមុន  

ឥឡូវ មិនអាច្អត់ធន់     រងរកយគ្រសាលធៃន់ ញ្ពកពន់ពុុំញ្សបើយ 

ពួកោងច្ុំអកឡកឡាយ    ញ្មើលចុ្ះោងញ្ហអើយ  អាកខ្ម៉ាមច ស់ថ្ែល   

                                                           
13  អ៍ធិរតី អានថា ធិរតី  
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ដូច្កុំពុងោប់ញ្ជើងថ្ដ     ច្ុំពុះចាក់ដី     ថ្លច្បូកចូ្កកាា ម 

ោងហូរទឹ្កខ្ភាករហាម    អាក់អន់រអាម   រញ្អៀមញ្គ្រកៀមទអឹ ះ 

ញ្ទ្ើបទូ្លញ្ៅញ្ទ្វរាជណឹះ  ថាវិមនមស  គ្របាក់គ្រសះញ្បាកខរណី 

ទាុំងញ្នះាម នតថ្មលអវី      ជាតិភូមិឋានដី   ញ្ទ្ើបគ្រសីរស់រាន  

សុខសានាសួនសាកសមសា៊ា ន   សុុំ គ្របណីទាន  ញ្មតាា ដល់ខ្ញ ុំ  

៤៣៤. យកញ្ៅខ្លងគ្រតង់ញកភាុំ  ទី្សុខមញ្ោរមយ ឧតាមវិញចុ្ះ  

គ្រពះឥនទមនកាីសញ្ោា ស    គ្រពខ្លងទី្ញ្ោះ  ញ្ចាះញ្ឈលច្សួរខ្ដរ 

ថាោងញ្ធវើតាមញ្យើ ងញ្ទ្    ោងកុកគិតញ្រ ថាគ្រពមទាុំងអស់ 

ដូញ្ច្ា ះពីថ្ែៃ ញ្នះញ្សាម ះ        ចូ្រោងញ្រៀនរស់ រកាសីលគ្របាុំ  

គឺមិនសមល ប់ខយងកាា ម      កុំពឹសពស់រុំ     ទ្ុំរចឹ្កឆី្  

ជីវិតសតវលអិតញ្លើ ដី        ញ្លើអាកាសកាី     ថ្លញ្វៀរឱ្យបាន  

មិនគ្រតូវប៉ាងបញ្ញឆ តគ្របាណ  លបញ្គ្របើកលលាន លបងលបួច្លួច្ឆី្ 

រកាវងសគ្របថ្ពណី          កុុំលបលួច្ឆី្       បាី សីគ្រសីណា  

ញ្វៀរចាកកុហកមុសា      កុុំទឹកសុរា          គ្រសាទឹ្កគ្រសវឹង  

គ្រាប់ពូជណាពុលលុំនឹង   បាត់បង់ទី្ពឹង    គ្រសវឹងវញ្ងវង  

ញ្វៀរឱ្យទុតញ្ៅពងសខ្លបង  កុុំគិតខ្តញ្លង  ខ្លងលុះមរណា    ។  
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ញ្បើកាន់ជាប់សីលញ្នះណា   នឹងមនសកាា    ធុំញ្ធងខ្លងថ្គ្រក  

ជាងពួកោងរបាុំគ្រសស់គ្រសី  ោឋានគ្រតិងសថ្គ្រត កា ញងថ្ែៃ មិនយូរ  

ោងកុកសគ្រមញកតស៊ាូ    ឮថាមិនយូរ  ញ្ទាះយា៉ា ប់យា៉ា ងណា  

គ្រតីរស់មិនបរិញ្ភាកាា       ញ្ ើញសាល ប់ញ្រះផ្កៃ រ    គ្រសវាចឹ្កឆី្  

គ្រពះឥនទមិនទុ្កចិ្តា អី        បានពីរបីថ្ែៃ      វិលថ្វថ្លលបង 

សាកចិ្តាោងកុកញ្មើលមាង   ខ្បលងគ្រតីង្វប់ទសង អខ្ណា តកាត់មុខ 

សាម នថា គ្រតីង្វប់ោងកុក        ក៏រត់សគ្រមញក       ចឹ្កជាច្ុំណី  

លុះដល់គ្រតីញ្រើញ្ទ្ើបភ័យ         ទ្មល ក់ញ្ៅដី        អខ្ណា តចូ្លទឹ្ក  

សកកៈលបញ្សើច្កកអឹក           បាត់ពីថ្ទទ ទឹ្ក     ញ្ធវើឫកសង្វហ   

៤៥៤. ឋិតឰដ៏អាកាសា         ឱ្យសាធុការ       ជាកមល ុំងចិ្តា   

ោងនឹងបានជាធុំពិត      ញ្ពលកាន់ខ្តខិត  ជិតមកដល់ញ្ហើយ 

កុកមិនខ្ដលឆី្ខ្ឆ្អតញ្ឡើយ  គ្របាុំរយឆ្ងា ុំញ្អើយ រស់ទាុំងសវិ តញ្រះ  

ខ្តញ្ទាះហួតខ្ហងញ្គ្រកៀមញ្គ្រកាះ  ក៏សុខចិ្តា រស់  មិនឱ្យសីលដាច់្ 

កុសលកមមញ្នះលអផ្កា ច់្   ោងបានសញ្គ្រមច្ សគ្រមនាសុខខ្នល ុំង  

ញ្ៅញ្កើតកា ញងទទ ះសម ូនឆ្ងា ុំង  រូបគ្រសស់គ្រតឡាុំង គ្រកញងររាណសី    ។ 

សកកៈ បាត់កុកនឹកភ័យ    ថាយីច្ថ្គ្រង       បាត់គ្រសីញ្ៅណា  
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ញ្ ើញជាក់ច្ាស់នឹងញ្នគ្រតា   សកកៈគិតថា   ច្ង់យកោងមក  

ខ្តមិនសមញ្សាះមនុសសញ្ោក  ញ្បើ គ្រទ្ង់យកមក ពិតមិនគ្របថ្ព 

ញ្គ្ររះោងជាមនុសសញ្ោកិយ  ញ្ៅឋានគ្រតិងសថ្គ្រត វ័យមិនញ្សមើាា  

៤៦៤. ោងនឹងោុំនូវគ្រាុំគ្រា   គ្រទ្ញឌញ្គ្រទាមគ្រទាុំគ្រទា  ជរាភាល មនឹង ។ 

ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់សញ្ាប់សញ្ាឹង        សុំឡឹងរុំពឹង     ដឹងកិច្ចឧបាយ  

រួច្រក-ក-កលខ្បលងកាយ   ជាតាសក់លាយ អាច្ម៍ខ្នល ញ្ដើរមក 

អងគញយពរយោយរក  អាកមនសីលមក  យកញ្ឃ្លល កមសញ្ៅ 

អាកគ្រសញកអាកភូមិសុំញ្ៅ    រកតាចាស់ញ្ៅ  ញ្ៅសុុំ ទិ្ញញ្ឃ្លល ក  

ាត់ថា លុយាត់មិនយក  ាត់ញ្ៅញ្ៅរក អាករកាសីល  

ញ្កមងចាស់គ្របញសគ្រសីញ្គ្រសច្ខាិល  ដឹងរកាសីល  វិលញ្វច្យកចុ្ះ 

ពួកគ្រសីចុ្ងញ្លោងញ្ោះ   ក៏ញ្ដើរគ្រសគ្រសញះ  គ្រសបគ្រសូតញ្ៅខ្ដរ 

សួរថា តាថាញ្ម៉ាច្ញ្គ      អាកគ្រសញកអាកខ្គ្រស  មិនដឹងញ្ទ្សីល  

៤៧៣. អាណិតខ្តលក់វិញវិល  កុុំមនមនទិល  សនទិះសងស័យ       ។ 

ាត់ថា មិនយកញ្ទ្ថ្ែល    ោងកុុំច្ុំណាយ  ញ្ពលឥតគ្របញ្យាជន៍ 

ដល់ទទះញ្កមងគ្រសីទ្ទូ្ច្  រកញ្ឃ្លល កគ្របញ្យាជន៍  នឹងខ្ច្ងអាហារ 

ពួកគ្រសីទាុំងញ្ោះគ្របាប់ថា ញ្ឃ្លល កមសញ្ោកតា  មិនលក់ឱ្យញ្ទ្ 
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ឱ្យខ្តអាកមនសីលញ្ែរ     ោងខ្ញ ុំរិះញ្រ    រកខ្តញ្រឿងឆ្ៃល់ 

ោងតូច្សាា ប់សាី គ្រសីយល់   ថាតាមកដល់    ញ្ដើមបីខ្តខ្ញ ុំ  

ក៏ញ្ដើរសុំញ្ៅញ្ៅសុុំ      ញ្ ើញោងគ្រកមុុំ   មកសុុំ ញ្ឃ្លល កតា  

ាត់ក៏សាកសួរញ្ៅថា     ោងតូច្រកា     សីលខ្ដរឬអី ? 

ោងថា ញ្ោកតាគ្របណី    សីលគ្របាុំខ្ញ ុំខមី    ឃ្លម តាម នខ្ដលឃ្លល ត 

តាឥនទក៏បរញ្ៅញ្ទ្ៀត       យករញ្ទ្ះញ្ឆ្ល ៀត ដាក់ឱ្យដល់ទទះ 

៤៨៣. ោងតូច្តន់មិនមនះ  ខុំគ្របឹងញ្បាសគ្រជះ សោា នចិ្តាណា 

កាន់សីលពីញ្កមងខចីកាល      ហានហា៊ា នមរណា   មិនឱ្យដាច់្បង់ 

រហូតជីវិតអស់អងគ      សាល ប់ញ្ហើយញ្កើតគ្រតង់ កា ញងភពអសុរ  

បុគ្រតីថ្នញ្សាច្ញ្ចាមច្ល  ញ្វបចិ្តាមងគល   ាត់គ្រគងកាន់កាប់  

រូបសមផសសគ្រសស់ច្ុំណាប់  គយគន់គួរចាប់ ចិ្តា ដិតអារមមណ៍ 

ដល់គ្រាោងញ្ពញគ្រកមុុំ     បិតាញ្រៀបច្ុំ      វិវាហ៍មងគល  

ញ្ទ្ើបគ្របកាសអស់អសុរ   គ្របញសគ្រសស់និម៌ល មកគ្របជំុាា   

នឹងញ្រើសបាីឱ្យធីតា        ខ្តខ្ញ ុំសូមគ្រតា      ញ្សល ះប៉ាុ ញ្ណា ះសិន  ។ 

ង្វកមកញ្រឿងរា៉ា វគ្រពះឥនទ   និងអសុរិន្តនទ    បិុនទាស់ខ្ទ្ងាា  

តាុំងពីញ្ពលខ្ដលញ្ទ្វតា   ចាប់អសុរា     ទ្មល ក់សមុគ្រទ្  
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៤៩៣. គុំនុុំញ្នះធុំបុំទុត   ក៏ញ្កើតជារដា   កត់ខ្បងខ្ច្កភព   ។ 

សកកៈាត់បានគ្របសពវ     ញ្ទ្វពិភព       ញ្គ្ររះបុណយធុំញ្ធង  

ាត់ញ្ធវើតាុំងខ្តពីញ្កមង      វតាបទ្ខ្ញ ុំខ្ែលង  សខ្មាងតញ្ៅ  

សកកៈញ្ធវើលអ ញ្ពកកូវ   ញ្ទ្ើបសមភពនូវ   សមបតាិអសាច រយ  

ញ្គ្ររះវតា  គ្របាុំពីរគ្របការ   ដូច្ញ្ទាើមច្រចា  ថាល ខ្ែលងខ្ច្ងទុ្ក 

ទី្មួយ ញ្មើលមា យឳពុក   ចិ្ញ្ចឹមទ្ុំនុក      បុំរុងពួកាត់  

កុុំឱ្យឆ្គងឆ្ងគ ុំងភាល ុំងភាល ត់   ញ្ារពញ្ដាយបទ្ ញ្ធវើជាបុគ្រតលអ   

៥០០. ទី្ពីរ ទី្បអ ូនបវរ   ញ្ារពសាទ្រ  គ្រតកូលញ្រៀមច្បង   ។ 

កុុំញ្ងើយញ្ងើបញ្ង្វះរុំលង   សុុំ ញ្យាបល់ទង ប៉ាងញ្ធវើអវីណា  

ទី្បី សុំ ដីវាចា    ខ្ទអមខ្លហមពិសា  គួរសាា ប់សាី ញ្លា   

ទី្បួន រុកកួនពងសញ្ៅ   សុំដីសុំញ្ៅ  មិនខ្ញកញញះញង់ 

ទី្គ្របាុំ ច្ុំណាុំញ្គ្រៅកា ញង   ោតិមិតា ខ្គ្រសគ្រកញង គ្របញងយកអាសា 

មិនសម ូរកុំណាញ់ឫសា   គ្ររហមណ៍សមណា  យាគ្រតាញ្ៅបាន  

គ្របាុំមួយ រកយពិតកលាណ   និយាយប៉ាុោម ន  ញ្ធវើបានប៉ាុណាឹ ង  

គ្របាុំពីរ មិនគុុំញ្គ្រកាធខឹង   គប់អាករឹងតអឹ ង  គ្របឹងខុំអត់ធមត់  

ញ្ដាះគ្រសាយញ្ដាយចិ្តាបរិសុទ្ធ    មិនគិតខុំហុត  ទឹ្កសមលឹងកាក 
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វតាបទ្ គ្របាុំពីរ នីរចាក   គ្រពះថ្គ្រតបិដក  ភាគទី្ ៣០  

ទ្ុំព័រ ២៧០    បូកពីរគគ្រមប់  គ្របាប់ោតិសោា ន 

សកកៈ និងអសុរបាន  ខ្ច្កភពខ្ច្កឋាន  បានប៉ាុនញ្សមើាា   

មួយមឺុនញ្យាជន៍ជំុវិញញ្សមើ   ញ្ទ្រា ញ្ៅញ្លើ   អសុរញ្ៅញ្គ្រកាម  

សុញ្មរ៍ុភា ុំធុំសញ្មបើម  លអលអ ះគ្រសស់ញ្ឆ្ាើម  ញ្លើសភាុំទាុំងឡាយ 

ខ្ច្កជានគរពីរកាល យ  សគ្រតូវសួរមា យ  មិនង្វយគ្រតូវាា   

៥១៥. ញ្ ម្ ះ អយុជឈបុរា  ខ្ខមរខ្គ្របមកថា  គ្រកញងាម នបុំរន       ។ 

ន័យថា កាល ខ្នល ុំងហុំហាន  មិនអាច្ទ្ន្តោទ ន   បុំរនញ្លើាា   

សកកៈដាក់ទ័្ពការររ  រោុំងសួា៌   មនគ្របាុំសង្វក ត់  

មួយទី្ទឹ្កមនមហិទ្ធិឫទ្ធិ  ពួកោគមូលមិតា   មុតមុំាុំររ 

ទី្ពីរពួកគ្រគញឌមហិម   ឫទ្ធី ញ្ច្សាា   កាល ហានហា៊ា នញ្ហាះ  

ហិច្ញ្ហើរឰដ៏អាកាស   ខ្ភាកមុតភលឺច្ាស់ រហ័សដឹងការណ៍ 

ទី្បីកុមភណឌ អសុរា   មនឫទ្ធិខ្នល ុំងកាល   គ្រតាកូនអសុរ  

ទី្បួនយកសខលួនញ្ទ្ពកុល   គ្រទ្ង់គ្រទាយសមបញរ សុទ្ធ នឹងញ្ទ្វតា  

ទី្គ្របាុំ ញ្សា ច្ច្តុមហា   រាជឫទ្ធិអសាច រយ  ការររពិភព  

កុំខ្ទងគ្របាុំញ្នះគ្រាន់គ្រគប់  ខ្ច្កខណឌ បនទប់ ញ្ទ្ពអសុរា  
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៥២៥. កាលញ្បើ ពួកគ្រកញមមួយណា ចូ្លទី្តាុំងចារ  កុំណត់ទឹ្កដី 

ញ្ទាះាា ញ្គ្រច្ើនញ្គ្រជើសញ្លើសថ្គ្រក  ក៏ាម នវិស័យ  នឹងវាយឈាះបាន 

ចឹ្ងញ្ហើយបានមននិទាន  ដំញ្ណើ រទ្ន្តោទ ន  ល្ នរនញ្ៅមក៍  

គ្រគប់គ្រារង្វផ្កក គ   រលួសផ្កក ស  រីកគ្រសស់គ្របិមគ្របិយ 

អសុរមិនសបាយអី           ខ្តងនឹកញ្ ើញកាី កាា ុំចាុំមិនញ្ភលច្ 

អុំញ្ពើខ្ដលញ្ទ្ពពនលិច្  ពនលង់ជាន់ញ្ឈលច្ ឈលីកញ្មទច្ញ្ៅ 

ទ្មល ក់ដាក់អសុរញ្ៅ  កា ញងសមុគ្រទ្ញ្គ្រៅ បានញ្ៅគ្រាញ្នះ  

ញ្ឆ្វឆ្ងវកា ញងគ្រទ្ូងតឹងញ្ទអះ  ញ្ររីងថ្ររិះ ញ្រៀបរាប់ញ្រឿងច្ាុំង 

តទ្ល់សកកៈញ្ជើងខ្នល ុំង   តតាុំងយកជ័យ  ញ្ទាះកស័យមិនសាា យ 

ខ្តតាមគមពី របរិយាយ   ដូច្ខ្ញ ុំខ្សា ងសាី  ខ្នងញ្ដើមគ្រសាប់ថ្ន 

នគរពីរញ្នះមនជ័យ  សគ្រតូវទាុំងឡាយ រនររមិនបាន 

ញ្ចាា ះញ្ហើយញ្ទាះញ្ៅទ្ន្តោទ ន  ាា ញ្គ្រច្ើនប៉ាុោម ន  កុុំសាម នឈាះញ្ឡើយ 

អសុរចាញ់ខ្តញ្រឿយៗ   មិនបានសុខញ្លហើយ លហិតឆ្អិតរឹតរឹង 

អាម៉ា ស់ខ្នម សាម នញ្បើែលឹ ង  ខ្ែលងឱ្យញ្គដឹង  នឹងោុំខ្តខ្នម ស 

គ្រពះឥនទមនជ័យជំនះ  គ្របកាន់ខ្នា ប់ខ្នច ស់ នូវធម៌ខនាី 

ញ្ពលចាប់បានអសុរី  ញ្ទាះញ្គញ្ជរសាី  គ្របមែកាតទាន 
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អសុញ្រាះកាីណាមិនមន  គ្របទូ្សាបុំរន បុំររញ្ៅវិញ 

មនខ្តសខ្មាងខ្ែលងញ្ច្ញ  ញ្មតាា តបវិញ   បុំញ្ពញញ្ៅរា៉ា  

មនញ្រឿងមួយសខ្មាងចារ  ចារឹកអកខរា  ចារពីដំញ្ណើ រ 

ដំខ្ណលខ្ដលញ្ដញដំញ្ដើរ   ចាប់មន្តនាីញ្លើ    គឺញ្សា ច្ញ្វបចិ្តា  

មន្តនាីជាន់ខពស់មនឫទ្ធិ    អសុរមូលមិតា   គិតញ្កាតញ្ារព 

៥៤៦. ោុំមកកាន់ទី្គ្របសពវ   សកកៈគ្របថាប់   ោញ្ទ្ពសភា 

គ្រពះឥនទញ្ៅខ្តករុណា  មនគ្រពះវាចា ទ្ន់ភល ន់ខ្ទអមខ្លហម 

ហាក់ដូច្ជាចាក់ដុតខ្ែម  ភន្តកាតាដូច្ខ្គ្រកម គ្រកហមគ្រចាលញ្លអ  

កុំហឹងខឹងញ្ឆ្ះឆ្ងបញ្ៅា   កា ញកកា ួលមួញ្ៅ៉ា   ញ្ៅកា ញងសោា ន 

ក៏ញ្ជរគ្របមែកាតទាន  គ្រពះឥនទមិនមន  ហា៊ា នតតបញ្ឡើយ 

រួច្គ្រតាស់បង្វគ ប់បញ្ងហើយ  ថា ឱ្! បាញ្អើយ ចូ្រខ្លងញ្សាច្ញ្ៅ 

គ្រពះអងគមនបុណយញ្ពកកូវ  ជាញ្សាច្សុំញ្ៅ  គ្រតូវគ្រតតួពិភព 

អសុរនិម៌លញ្គ្រកាមមលប់  ខ្តងខ្តពះភព ពិតរនសុខ្ន 

ញ្វបចិ្តា  រួច្ទុតពោធ    ច្ុំណងច្ងការ មនគ្របការគ្របាុំ  

គឺច្ងគ្រតង់ថ្ដញ្ឆ្វងសាា ុំ   គ្រតង់ញ្ជើងយា៉ា ងមុំ គ្របាុំច្ងគ្រតង់-ក 

ាត់ញ្គច្ញ្វះញ្ច្ញញ្ៅវ៉ា   ាម នញ្ៅញ្ររ៉ា  រងរកញ្រឿងអវី   
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គ្រាញ្ោះ ោយសារែី   គឺមតលី  សាី សួរសកកៈ  

បពិគ្រត អងគវាសវៈ   គ្រទ្ង់ឮគ្របច្កស ភន្តកាច្ុំញ្រះមុខ 

នូវរកយអាគ្រកក់ញ្សាម កញ្គ្រាក  ញ្វបចិ្តា រក  បញ្ោថ កគ្រពះអងគ 

ខ្តខ្បរជាអត់តបគ្រតង់   គ្រទ្ង់ខនាីនឹង  រកយទាុំងញ្ោះបាន 

ញ្តើ ញ្នះ ញ្គ្ររះខ្តគ្រទ្ង់មន   កមល ុំងឫទ្ធិ ធាន  ញ្ខសោយជាងញ្គឬ ? 

ឬក៏គ្រពះអងគគ្រទាុំឈឺ   ខ្តខ្នល ច្ញ្ច្សាា   អសុរញ្ោះថ្ន 

សកកៈថា មតលី   ខ្ញ ុំឮសុំ ដី  ថ្នញ្វបចិ្តា  

ខ្តខ្ញ ុំមិនកញ្គ្រមើកពិត   មិនខ្មនញ្គ្ររះដបិត ខ្តខ្ញ ុំខ្នល ច្ញ្ទ្ 

ខ្ែមទាុំងមិនមនន័យថា  ខ្ញ ុំញ្នះញ្ច្សាា   ខសត់ញ្ខសោយជាងខ្ដរ 

តាមពិត ញ្បើ គិតហូរខ្ហ   យល់ការណ៍ពូខ្ក គ្របខ្ហលយា៉ា ងខ្ញ ុំ  

មិនគួរនឹងខឹងតបច្ុំ   ជាប់សុំដីខ្ញ ុំ  នឹងជនរលញ្ឡើយ  

មតលីមិនយល់គ្រសបញ្ហើយ  ទូ្លសួរញ្តាះញ្តើយ តបញ្ៅញ្ទ្ៀតថា 

ញ្បើ គ្រទ្ង់មិនដាក់អាជ្ា   ឱ្យបានខ្នល ុំងកាល   ញ្ៅបុគគលរល 

វានឹងរឹងរឹតវាតវាល  ទ្ន្តោទ នទ្ន្តោទ ល  រាលរុលចូ្លញ្ទ្ៀត 

ញ្ហតុញ្នះ អាកគ្របាជ្គួរញ្ឆ្ល ៀត  ដាក់អាជ្ាជាតិ  ឱ្យបានខ្នល ុំងកាល  

គ្រពះឥនទគ្រទ្ង់បិុនយល់ការណ៍  គ្រតាស់តបញ្ៅថា ឱ្! បាកុុំញ្ឆ្ងត 
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អាកណា ដឹងថា ញ្គញ្គ្រកាធ   ញ្ហើយមិនគ្រច្ញ្ឡាត  ញ្ចាទ្តតបញ្ៅ 

៥៧៤. ខ្តមនសតិកា ញងញ្គ្រៅ   អត់ធមត់នឹងញ្ៅ     ោុំមនសិរី 

ខ្ញ ុំសុំាល់ញ្ៅឃ្លម តខមី   អាកញ្ោះឯងថ្ន  ថា ផ្កច លរលជន 

ខ្តខ្ញ ុំថា ការអត់ធន់   ញ្នះជាញ្ទាសទ្ណឌ   អន់ញ្ៅវិញញ្ទ្ 

ញ្គ្ររះរលសមគ ល់ថាញ្គ  ពូខ្ករិះញ្រ  រកឈាះសគ្រតូវ 

ញ្គយល់អាកអត់ធន់ញ្ៅ   ញ្គ្ររះខ្នល ច្សគ្រតូវ ញ្ៅវិញញ្ទ្គ្រទ្ង់ 

ញ្ហតុញ្នះ បានជាអាកលៃ ង់   ខ្តងមិនញ្ររង់   រិះរករាក់ញ្គ្រៅ  

សងកត់សងកិនមា ះញ្ៅា    ដូច្ញ្ារត់ញ្ៅ  ញ្គ្ររះជល់ចាញ់ញ្គ  

សកកៈជាក់ចិ្តាឥតញ្រ   ញ្រលញ្ៅថាញ្ទ្ ខ្ន ! មតលី 

ច្ង់រលសុំាល់ញ្មាច្កាី   ខ្តធម៌ខនាី  សុំខ្នន់អសាច រយ 

គួរគិតគ្របញ្យាជន៍មហិម   ថ្នខលួនអាតាម  គ្រតាធម៌មិនសអ ប់ 

អាកមនកមល ុំងខ្តងសៃ ប់    មិនខវល់គ្របសពវ  ភពនឹងរលញ្ឡើយ 

កមល ុំងរលរុំងខ្នល ុំងញ្ខសោយ   គ្របាជ្មិនរាប់ញ្ឡើយ ថា ជាកមល ុំង 

៥៨៦. ខ្តយា៉ា ងណាក៏គួរតាុំង   ចិ្តាជាប់កាល ខ្នល ុំង កមល ុំងញ្ច្សាា  

ពោ ឫទាធ សកាា      ខ្តមិនគ្របហារ    អាកទ្ន់ញ្ខសោយណាា៎ 

មិនខ្ដលមននរជនណា  តិះញ្ដៀលឫសា អាកមនកមល ុំង 
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ញ្ហើយញ្ៅញ្ដាយធម៌សច្ចុំ  ខនាី គ្រតឡាុំង  ម្ល៉ឹង ៗ ញ្ោះញ្ទ្  

នរណាមិនគិតាា ន់ញ្គារ    ខឹងញ្គ្រកាធនឹងញ្គ  ខ្ដលកុំពុងខឹង 

អាគ្រកក់បានញ្ៅអាកហាឹង    ញ្គ្ររះខ្តខលួនខឹង  តតឹងតបញ្ៅ  

នរណាមិនខឹងមួញ្ៅ៉ា    តបតសុំញ្ៅ  ញ្ៅអាកខឹងភាល ម 

អាកញ្ោះ ញ្ ម្ ះឈាះសន្តង្វគ ម  ខ្ដលញ្គពាយាម ឈាះបានញ្ដាយគ្រក 

ជនណា មនសាម រតីលអ    លអិតលអ ន់កា ញងធម៌  ដឹងថា ញ្គញ្គ្រកាធ 

ញ្ហើយទ្ប់ចិ្តា មិនគ្រច្ញ្ឡាត  សគ្រមួលកាីញ្គ្រកាធ ឱ្យជាាា វិញ  

អាកញ្ោះ ញ្ ម្ ះថាញ្ៅញ្ពញ   ញ្ធវើ គ្របញ្យាជន៍មិញ ទាុំងពីរខ្នងណាា៎ 

៥៩៧. គឺមួយ ដល់ខលួនអាតាម    ឯពីរបរា គ្រតាអាកដថ្ទ្  

កាលញ្បើទាុំងពីរញ្នះថ្ន   សះជាាា ែមី   មិនញ្ ល្ ះគ្របខ្កក 

ជនណា ថា ញ្គលៃ ង់ញ្ពក  អាកញ្ោះពិតខ្បលក ច្ុំខ្ឡកអសាច រយ  

អាកញ្ោះ មិនសាគ ល់ធមម    ច្ាស់ោស់ចាស់កាល  ញ្ៅញ្ឡើយញ្ទ្ោយ 

គ្រាញ្ោះ ឯោយសារែី   សាទ្រសុំដី  ថ្នញ្សាច្សកកៈ 

ញ្រឿងញ្នះ មនមកគ្របច្កស  សុតានាបិដក សុំយុតា និកាយ 

ភាគទី្ ៣០ បរិយាយ   ញ្គ្រច្ើនសូគ្រតដូច្ន័យ សុំ ដីសាី ទទ ួន 

ទ្ុំព័រ ២៤៩    ដូច្ខ្ញ ុំចារជូន  មកញ្នះឯងគ្រសាប់ 
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ញ្ហើយក៏ញ្ៅមនច្ុំណាប់  កា ញងសូគ្រតបោទ ប់ ជាប់ខ្នងញ្គ្រកាយពិត 

គឺសូគ្រតច្ាុំងសុភាសិត  ញ្សាច្ញ្វបចិ្តា   និងញ្សាច្សកកៈ  

ជំនះជ័យញ្ជាគអនគឃ   បានធាល ក់ញ្ៅដល់  កា ញងថ្ដឥន្តោទ   

ញ្ដាយទ័្ព អសុរ ញ្ទ្វតា   គិតយល់បានថា   ឥន្តោទ សាី គ្រតង់  

គ្រតឹមគ្រតូវតាមទល ូវទូរទង់    ទុតភ័យទុតច្ាុំង តាុំងសាមគគីាា  

ញ្រឿងរា៉ា វទាុំងញ្នះឯងណា    អងគគ្រពះភគវា  ខ្តងគ្រទ្ង់ទូ្ោម ន 

គ្របញ្ៅសាវ័កសម័ គ្រគធាន   អប់រុំសោា ន  បានលុះអរហា 

មិនគ្រតឹមប៉ាុ ញ្ណាា ះសាសាា     ក៏គ្រទ្ង់ធាល ប់ថាល  គ្របញ្ៅញ្ោកភិកខ ញ៍   

អាកញ្ៅគ្រកញងញ្កាសមពិក   ញ្គ្ររះខ្តញ្រឿងទឹ្ក ញ្ៅកា ញងបងគន់  

គ្របកួតគ្របកាន់ធៃរធៃ ន់  មិនអាច្អត់ឱ្ន អន់ឱ្យាា បាន 

សញ្មាច្ដ៏គ្រពះគ្រទ្ង់ោណ  សខ្មាងទូ្ោម ន  មា លភិកខ ញសងឃ  

 អមាលយា៉ា ងសកកៈគ្រទ្ង់   ញ្សាយបុណយទូរទង់ ជាអធិបតី 

ញ្លើ ពួកញ្ទ្វតា ៣៣   ោឋានគ្រតិងសគ្រត័យ គង់គ្រទ្ង់សរញ្សើ រ 

ញ្សច្កាីអត់ធន់ សល ូត ញ្តើ    ពួកអាកខ្ដលញ្ដើរ  កា ញងធមម វិន័យ 

គួរខ្ដរខ្ដលមិនឃ្លម តខមី    ញ្ ល្ ះាា ញ្ធវើ អី   ខ្នា៎ ! ភិកខ ញសងឃ 

អាកគួរមនសីលទូរទង់    សល ូតបូតញ្ទ្ៀងគ្រតង់ ញ្ដាយកាយវាចា 
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៦២១. ទាុំងចិ្តា គ្របតិបតាិកាីណា  ទ្ន់ភល ន់ឥរិយា  គួរគ្រជះថាល ចុ្ះ       ។ 

គ្រពះឥនទខ្តងគិតសញ្ោា ស   មិនគិតគ្របទូ្សា    នឹងសគ្រតូវញ្ឡើយ  

ញ្ទាះបីអសុរក៏ញ្ដាយ   ក៏គ្រទ្ង់អត់ឱ្យ  ញ្ដាយកាីញ្មតាា   

ខ្តងទាយញ្ៅគ្រគប់សតាា    មិនញ្រើសញ្សាះណា ែវី ញ្បើសគ្រតូវ  

មនញ្រឿងមួយចារតគ្រមូវ    សកកៈ គ្រាញ្ៅ  កា ញងទី្សាថ នសាៃ ត់  

ក៏ញ្កើតចិ្តា គិតម៉ា ត់ច្ត់   អភ័យគ្របាកដ  ពិតយា៉ា ងញ្នះថា ៖ 

ញ្យាបិ ញ្ម អសស ប-  ច្ចតថិ ញ្កា ត-  សស បាហុំ ន 

ខ្គ្របថា រី ទុ្ញ្ពភយយ   ឱ្! សូមបីអាក  ណាជាសគ្រតូវ 

នឹងញ្យើ ងក៏ញ្ដាយសូមញ្ៅ  ខ្ញ ុំនឹងមិនញ្ៅ  ញ្បៀតញ្បៀនយាយី 

ញ្ដាយភ័យខលបខ្នល ច្ឫទ្ធី   សូមញ្ៅមូលមីរ មនធីកូនញ្ៅ 

គ្រាញ្ោះ ញ្វបចិ្តា ចិ្តា ញ្ល   បានដឹងញ្ដាយនូវ តគ្រមិះសកកៈ 

ក៏បានចូ្លញ្ៅលបោក់   រាងដូច្ជាហាក់  មិនច្ង់ឱ្យដឹង 

៦៣៣. ខ្តអងគសកកៈរុំពឹង   គ្រជាបច្ុំដំណឹង អសុរចូ្លញ្ៅ 

ក៏ញ្រលគ្រតាស់ញ្ឆ្ងព ះញ្ចាះញ្ៅ  អសុរញ្ឃ្លរញ្ៅ ឱ្យញ្ៅឱ្យញ្សៃ ៀម  

គ្រាន់ខ្តសកកៈញ្រលភាល ម  ច្ុំណងគ្របាុំញ្គ្រតៀម  ទាមច្ងជាប់ញ្គ្រសច្ 

ញ្វបចិ្តា មិនអាច្រត់ញ្គច្   ញ្ទ្ើបញ្រលបង្វក ច់្ សងកត់ញ្ៅថា  
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ឱ្!អងគសញ្មាច្វាសវា   ចិ្តាកាលមុនណា  របស់គ្រពះអងគ 

ចិ្តា ញ្ោះ ញ្តើ គ្រទ្ង់លះបង់   ញ្ហើយឬគ្រាន់ទច ង់ ប៉ាងគិតកុហក 

ញ្វបចិ្តា  ចិ្តា ខ្សនអាគ្រកក់   ច្ង់ចាប់ដំអក់  សុំឡក់សុំឡឹង 

ថាញ្សាច្សកកៈរុំពឹង   មិនគ្របទូ្សា នឹង  រូបញ្យើ ងញ្នះណា 

ឥឡូវញ្ម៉ាច្ក៏ចាត់ការ   ចាប់ច្ងអាតាម   ញ្ដាយច្ុំណងគ្របាុំ 

សកកៈថា ញ្បើអាកចាុំ   ចូ្រសបែឱ្យច្ុំ  ណាា៎ ញ្វបចិ្តា        ។ 

អសុរក៏បិទ្មត់ជិត   មិនហា៊ា នតឫទ្ធ ិ៍  សកកៈញ្ទ្ៀតញ្ឡើយ  

ញ្គ្ររះញ្សាច្ ខ្តងគ្រទ្ង់អភ័យ  មិនឱ្យញ្ទាសថ្ពរ៍  ដល់សតវណាញ្ឡើយ 

ដូច្មនញ្រឿងរា៉ា វរួច្ញ្ហើយ  ខ្ញ ុំនឹងបញ្ងហើយ  ឱ្យអស់ញ្សច្កាី 

ថ្ែៃ មុនមិនទាន់បានសាី    បញ្ចប់អតថ ន័យ  ញ្រឿងសុជាតា  

ខ្ដលជាអសុរកញោ    គឺជាធីតា  ថ្នញ្វបចិ្តា   

គ្រពះអងគបានចាត់ថ្លគិត  គ្របមូលពលពិត  រកឫកសមងគល 

ញ្រើសរកពនលកនិម៌ល   ឱ្យជាញ្ភាគទល ដល់គ្រសស់ធីតា 

ឱ្យោងកាន់កគ្រមងផ្កក    ញ្ពញចិ្តា មួយណា កនិដាា បុំរក់ 

កគ្រមងផ្កក នុា៎ ះញ្សាម ះសម័ គ្រគ  អាកនុា៎ ះនឹងជាក់  ធាល ក់មកជាបាី   

៦៥២. កាលញ្ណាះ រីអស់មន្តនាី   ញ្ៅោបុរី  អសុរពិភព 
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មូលមីរមឹតមកទាុំងយប់  តគ្រមង់ជួរគ្រគប់  ជប់ទសងសុំណាង 

ពីរជួរជាប់ជិតសងខ្នង   ថ្នរាជបលល័ ងក  ឯអងគញ្វបចិ្តា  

អសុរទាុំងញ្ោះគ្រសស់ពិត   ខ្ែមទាុំងសាអ ងសអិ ត គ្របណីតញ្ពកថ្គ្រក 

មនពណ៌លមអទី្ថ្ទ្   ញ្ខៀវ គ្រកហមខចី  ញ្លឿងគ្រសស់អសាច រយ 

មនសសុទ្ធហងសបាទា   ញ្លម  សាវ យ ទ្ង់ហាវ៊ា    សីុជមព ូ ពណ៌  

សុទ្ធ ខ្តខ្បលកគ្រសស់លអ  ៗ  មកឈរញ្គ្រតៀបគ្រតា  ភន្តកាា គ្របិមគ្របិយ 

សុទ្ធ សឹងកញ្មល ះគ្រសស់ខចី   តរុណវ័យ  គ្រសបាលនឹងោង  

មា ក់ ៗ ជាក់ពិតទអងញ្ទអ ៀង   សមលឹងញ្មើលរាង រួច្បងអួតាា  

គ្របកូកគ្របកាសញ្ៅថា   ខ្នា៎ ! ញ្ោកបងហាអ ា៎  ខ្ញ ុំកូណាសាអ តញ្ទ្ 

គិតសងឃឹមកា ញងហទ្ញ្យ   ថា បានរួមញ្សា ហ៍  ខ្ែោងអសុរ 

ញ្គ្ររះមា ក់ ៗ គ្រសស់និម៌ល  គួរគន់ពិតពិល  រមិលញ្មើលខ្មន 

មូលមីររាប់មឺុន រាប់ខ្សន   គួរឱ្យគ្រច្ខ្ណន  ខ្មនណាា៎ករុណា 

កា ញងញ្ោះគ្រសាប់ខ្តញ្លច្តា   ចាស់ញ្កាងជរា   ជោម គ្រជញលវ័យ  

៦៦៦. មកឈរចុ្ងជួរខ្ដរថ្ន  ញ្កមងតរុណី  សាី សួរញ្ៅថា  

ឱ្!ខ្ន! ខ្ន!ញ្ហអើយញ្ោកតា  កា ញងទី្ញ្នះណា  ញ្គគ្របឡងញ្រើស 

សគ្រមស់គ្រសស់លអ ញ្គ្រទ្ើ ងញ្គ្រទ្ើស  នរណាលអញ្លើស នឹងជាភសាា  
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ថ្នោងអសុរកញោ    ខ្ដលញ្ទ្ើបគ្រគប់ការ  ោញ្ពលញ្នះណាា៎ 

ច្ុំខ្ណកខ្ែលងឯញ្ោកតា   ញ្តើមកពីណា  យាគ្រតាញ្ធវើអវី  

ទី្ញ្នះ មិនដាក់ទានបាយ   ឬនុំច្ុំណី  ញ្ទ្ណាា៎ តាណាា៎ 

សូមគ្របណីខ្តញ្ោកតា    កុុំអនទះសា  តាឈរចាុំសិន  

ទ្គ្រមុំញ្គដាុំបាយឆ្អិន   រួច្ខ្សនញ្គ្រពនគ្រពិន សិនណាតាអ៊ាំ 

សូមតាញ្ច្ញសិនញ្ៅកុុំ   មកឈរបនលុំ  បខ្នលខ្កបរជួរ 

តាថា ញ្ទ្ ៗ មិនគួរ   ញ្ៅកុុំចិ្តា ជួ  មិនគួរបញ្ណា ញ 

ឱ្យតាបានញ្ៅកុុំញ្ដញ   តាមកញ្នះមិញ  ក៏ច្ង់បានខ្ដរ 

បីបមថាា ក់ែាមញ្ោមខ្ែ  ច្ង់ខ្នបនិតយខ្កបរ ខ្ែោងកញោ  

៦៧៨. អសុរ កញ្មល ះអស់ថា    ទទ ញះសុំញ្ណើ ច្តា   រុំពងកងខទរ 

ថា ឱ្! តាញ្អើយញ្មើលនា៎    ពួកខ្ដលញ្គមក៍ រកគន់ាម នទាស់ 

ញ្តើតាមិនញ្មើលញ្ទ្ញ្សាះ   រូបញ្គកញ្មល ះ  គ្រសស់សាអ តណាា៎តា 

គង់មិនទាន់ដឹងវាសោ   ចុ្ះច្ុំខ្ណកតា  វាសោអីខ្ដរ ! 

ញ្ោកតាថា គ្រាន់សុុំ ខ្កបរ  កុុំខ្ច្ប៉ាខ្គ្រប  ដាក់ឱ្យតាអី 

ចាុំញ្មើលញ្តើោងគ្របណី   នរណាជាបាី   គង់ខ្តដឹងញ្ទ្      ។ 

កុំពុងនិយាយហូរខ្ហ   សញ្មលងទល ញុំខ្គ្រត  គ្រតាស់រាជឱ្ង្វក រ 
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ឥឡូវដល់ញ្ពលញ្ហើយណាា៎  អសុរកញោ   យាគ្រតាសុំឡឹង 

សមលក់កាិកកាក់រុំពឹង   រុំពិតសញ្ាឹង  សញ្ាក់ចិ្ោា  

រុំឭកដល់អនុសា   ញ្តើអងគមួយណា ធាល ប់បានជួយគ្រសី 

ថាា ក់ែាមលួងញ្ោមបមបី  សញ្ោា សគ្របណី គ្រសីគ្រាកាលមុន 

រុំពឹងសញ្ាឹងគយគន់   ញ្សទើ រខ្តគ្រសពន់  គ្រសរប់ចិ្ោា  

ញ្គ្ររះមិនគ្របទ្ះមា ក់ណា   ខ្ដលស័កាិសមជា ភរិយាសាវ មី 

ខ្តោងញ្ដើរដល់ចុ្ងជាយ  ចុ្ងជួរជួបោយ  ញ្ោកតាឥនទចាស់ 

គ្រសាប់ខ្តញ្គ្រតកអរ ក-ច្ាស់  ញ្កើតគ្របាកដណាស់ ញ្ៅកា ញងចិ្ោា  

ញ្គ្ររះញ្ហតុខ្តកមមបុញ្ពវ   ធាល ប់តាមជាញ្ម  បញ្គ្រមើសាវ មី 

មិនខ្ដលញ្ ល ៀងឃ្លល តាា អី  ក៏ភាា ប់និសស័យ  ឱ្យគ្រសីយល់ថា 

៦៩៥. តាញ្នះ ពិតជាភសាា     សាវ មីគ្រសីង្វ៉ា   ជាយូរមកញ្ហើយ 

គិតញ្គ្រសច្គ្រសីមិនកញ្នាើយ  ញ្បាះផ្កក ញ្ៅឱ្យ  តាចាស់ជាគូ 

ញ្ទអើលឆ្រអសុររអ៊ាូ   មា ក់ៗមុខជូរ  ោយគ្រសឡាុំងកាុំង 

មិនខ្ដលមនញ្ទ្តតាុំង  ពីដឹងកាីកាា ុំ ញ្រៀងរាល់ញ្ពលញ្នះ 

ញ្តើ ញ្ហតុច្ខ្មលកអវី ញ្មល៉ា ះ   រូបញ្យើ ងឯញ្ណះ  ខ្សនគ្រសស់សង្វហ  

ញ្ហតុអីវ  ោងមិនញ្បាះផ្កក   ខ្បរឱ្យញ្ោកតា  ចាស់ញ្កាងញ្ោះវិញ 
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ញ្វបចិ្តា  គិតទាន់ញ្ទាញ្មាញ   មិនគួរកូនអញ   យកបាីចាស់រា៉ា  

ញ្បើ គ្របខ្ហលអញមិនថា   ញ្នះញ្មើលញ្ៅតា ចាស់ជាងឳទង 

ញ្ទ្ ៗ  ញ្យើ ងមិនគ្រពមញ្ហាង   បុគ្រតីសាកលបង   ទសងមាងញ្ទ្ៀតញ្មើល 

សកកៈតាចាស់មិនញ្គ្រពើល   ដឹងថា ញ្គញ្ទអើល  ច្ង់ឱ្យបា ូរការ 

 ញ្ទ្ើបគ្រតកង សុជាតា   ដាក់ញ្លើហតាថ   គ្រតាគ្រតាស់គ្របាប់ោម 

ថា ញ្យើ ងញ្សាច្ឈាះសន្តង្វគ ម  គ្របាកដញ្ដាយោម  ញ្ទ្វានមិនទ 

រួច្ញ្ហាះញ្ឆ្ងព ះញ្ច្ញញ្ៅសិន   កុុំឱ្យលុំបិន  លុំបាកខូច្ការ  

ញ្វបចិ្តា  រឹតរាជឱ្ង្វក រ   ខ្គ្រសកទាុំងសល ញតថា  តាបញ្ញឆ តញ្យើ ង 

ក៏បញា ពលោប់ញ្ឡើង  ញ្ដញតាមចាប់ញ្បុើង ពិតពុុំបញ្ណាា យ 

៧១០. សកកៈរត់ញ្ឆ្ងព ះដញ្ង្វហ យ   ញ្ៅមតលីឱ្យ   បររែមករា៉ា  

សារែីមិនបងអង់ការ   បរច្រយាគ្រតា  មកចាុំជាញ្គ្រសច្  

សកកៈញ្ឡើងរែសញ្គ្រមច្   ទឹ្មញ្សះលអផ្កា ច់្ មួយរន់ញ្ោះណា 

បរញ្បាះញ្ឆ្ងព ះទិ្សឧតារា   ញ្ៅថ្គ្រពរកា  មា៌ជាទល ូវ 

គ្រតង់កាត់សមៃ ត់តគ្រមូវ   តគ្រមង់ទច ង់ញ្ៅ  នូវឋានអាតាម  

គ្រតង់ញ្នះកា ញងសូគ្រតមួយថា  រីកាលញ្ទ្វតា   គ្រាចាញ់អសុរ 

គ្រពះឥនទក៏បររត់ចូ្ល   សុំញ្ៅមីរមូល  ចូ្លថ្គ្រពរកា  
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គ្រសាប់ខ្តគ្រទ្ង់ឮញ្ខ្ៀវខ្្នរ  កូនសតវបកា  ខ្គ្រសកយុំភិតភ័យ 

ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់សួរមតលី   ថា សញ្មលងអវី  សារែីញ្អើយ  

សង្វគ ហកៈ ឆ្ងល ស់ញ្ឆ្លើយ  ឱ្!គ្រពះអងគញ្អើយ   សញ្មលងកូនគ្រគញឌ  

ញ្គ្ររះខ្តឮសញ្មលងរែ  ពួកញ្គតក់សល ញត   រនធត់សាម រតី 

ចឹ្ងឬ ឱ្! មតលី  ចូ្របា ឃ្លម តខមី   បរគ្រតឡប់វិញ 

កុុំឱ្យកូនគ្រគញឌញ្ទាញ្មាញ ខ្នច ត់គ្ររត់ខ្នច យញ្ច្ញ  ចាកសុំបុកអី 

ញ្យើ ងសុខចិ្តា ខ្តនឹងកស័យ តតាុំងែវី ថ្ដ   ជាមួយអសុរ 

សារែីហឫ ទ័្យនិម៌ល  ខ្បរបត់ច្ញ្ោទ ល   បរញ្បាលគ្រតឡប់ 

៧២៥. អសុរយល់ពះគ្របសពវ  សកកៈ គ្រតឡប់   តតាុំងជាែមី  

ក៏ខ្បរមុខរត់ហុយដី  ចូ្លកាន់បុរី  ថ្នខលួនអាតាម  

មិនហា៊ា នតយុទ្ធោការ ជាមួយសកាក    កាល ខ្នល ុំងអុំណាច្ 

ញ្វបចិ្តា ពិតអស់អង់អាច្ ជាមួយនឹងញ្សាច្  អមរិន្តនទរាជ 

សគ្រតូវសួរពូជគ្រពឹកោៃ ច្  ឥឡូវខ្គ្របខ្បលក   ជាប់ញ្ៅពងសទង  

ហឺុ!ញ្ណហើ យច្ប់ខ្ែលងខ្តមាង  កូនគ្រសីមួយទ្ង   ញ្គទាញញ្ៅបាត់ 

កុំសត់ណាស់ខ្ញ ុំខ្គ្របគ្ររត់  គ្របាសចាកគ្រសីរតន៍  កូនកលាណី 

ខ្តញ្ណហើ យជូនពរកូនគ្រសី  សូមបានសិរី   សុខសានាឧតាម  
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រមោោទី្ស័កាិសម   គឺកុំពូលភាុំ   ឧតាមកាា ត់ណា 

សូមឱ្យកូនគ្រសីបិតា   ជាធុំឥសសរា  ញ្លើអស់ពួកគ្រសី 

ោឋានញ្ែកើងថាក នសកឹ មថ្សក    បុរីគ្រតិងសគ្រត័យ  សិរីបវរ  

ទី្ញ្ោះ ញ្ទាះបិតាក៏   ច្ង់យាគ្រតាច្រ  ជួបជំុវិញខ្ដរ 

ខ្តសាា យពុកមិនពូខ្ក   ចាញ់សកកៈខ្ហ ហូរដល់ឥឡូវ 

ខ្តញ្ពលញ្នះបានកូនញ្ន   យល់ទី្លុំញ្ៅ  សមរមយលមមពិត 

៧៣៩. បិតានឹងញ្ឆ្ល ៀតចូ្លជិត  មូលមីរធីគិត  តាមគួរញ្វោ      ។ 

 សញ្កាក  រីញ្សា ច្វាសវា   ោុំោងសុជា  អសុរកញោ   

ញ្ៅកាន់នគរញ្ទ្វតា   ឱ្យទី្ញ្ជដាា   ធុំជាងអបសរ 

 ពីរញ្កាដិ កនលះនុា៎ ះនា៎    ោងញ្គ្រតកអុំណរ អរយា៉ា ងថ្គ្រកគ្រកាស់ 

ទី្ញ្នះោងបានច្បងច្ាស់  គ្របាកដជាក់ណាស់ ញ្គ្ររះខ្តសីោ 

ញ្ទ្ើបបានោងធុំសកាា    មិនមនគ្រសីណា  គ្រតាគ្របដូច្បាន 

ខ្តោងសូមពរមួយថាក ន  ពីអងគមច ស់បាន  ខ្ដរឬយា៉ា ងណា 

បពិគ្រតសញ្មាច្ភសាា    រីឋានញ្នះណា  ជាញ្ទ្វតាភព 

ោងអូនមិនខ្ដលគ្របសពវ   រីពួកោតិជាប់  សោា នក៏ាម ន 

មតាបិតាមិនមន   សាវ មីគ្រសីបាន  ជាប់តាមមកញ្ហើយ 
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ឱ្!អងគញ្សា ច្អមរិន្តនទញ្អើយ  ពរមួយញ្ោះឱ្យ  ខ្ញ ុំមច ស់ជាប់ញ្ៅ 

និតយនឹងគ្រពះអងគច្ង់ញ្ៅ   ទី្ណាក៏ញ្ន  សុុំ ញ្ៅតាមខ្ដរ 

សាធុ សកកៈសម័ គ្រគញ្សា ហ៍   ថា មិនអីញ្ទ្  ណាា៎អូនសមល ញ់  

តាុំងពីញ្ោះមកខមួលខ្នម ញ់   ខ្នបនិតយគ្រសឡាញ់ បាត់មុខមិនបាន 

ញ្ហតុខ្តបុណយញ្គ្រពងកលាណ  ខ្ដលពួកាត់បាន សាងជាមួយាា  

ញ្ទ្ើបបានជាគ្រាន់ខ្តមា    មាីបានជួបាា   ជាប់ចិ្តា ជំរក់  

គ្រសឡាញ់កាក់កាា ញ់ាម នថាា ក់  ថាា ុំងគ្រសពន់អាក់ ជាក់មិនគិតវ័យ 

ញ្ទាះតា ក៏ញ្ៅខ្តគ្រសី   សម័ គ្រគចិ្តាតាមបាី   មិនសាា យញ្សាះញ្ឡើយ 

ញ្នះញ្ៅ ថា បុណយោតិញ្អើយ  ខ្ដលបានសាងញ្ហើយ មកជាមួយាា  

ពីមុនញ្ទ្ើបបានមូលាា    គ្រាញ្នះដូច្ជា  គ្រពះអងគគ្រតាស់ថា៖  

បុញ្ពវវ សនាិវា-  ញ្សន វា បច្់្ -   ចុ្បបនាហិ-  

៧៦០. ញ្តន ឯវ ំតុំ ជា-  យញ្ត ញ្បមុំ  ឧបបលុំ វ  

យញ្ថាទ្ញ្ក រីជាក់   រីកាីញ្សា ហ៍សម័ គ្រគ  ញ្សាម ះចិ្តា ញ្មគ្រតី 

ញ្កើតញ្ឡើងញ្គ្ររះខ្តអាគ្រស័យ  នូវញ្ទ្វបច្ច័យ   គឺការបានាា  

រស់ជំុជាតិអតីតា   និងបច្ច ញបបោា   ការគិតគ្របញ្យាជន៍ 

ច្ង់ជួបមិនច្ង់ញ្បះញ្បាច្  ញ្សាម ះសម័ គ្រគសមដូច្ ញ្សច្កាីគ្របាថាា  
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ញ្គ្របៀបដូច្ឈូក គ្រពលិតផ្កក    ដុះបានលុះគ្រតា  មនទឹ្ក និងភក់ 

យា៉ា ងណា ញ្សាហាទ្ុំនុក   ទ្ុំនងញ្ៅមុខ   ទុ្កជាតគ្រម       ។ 

តួយា៉ា ងោងសុជាតា   និងញ្សាច្ញ្ទ្វតា  គ្រតាទុ្កញ្នះគ្រសាប់ 

ោងខ្តងតាមញ្ៅគ្រគប់សពវ   មិនដូរខ្បរភព  ភន្តកាញ្ច្ញចាកបាី  

ញ្មល៉ា ះញ្ហើយញ្ទ្ើបមនោមែមី   ដល់ឥនទញ្កាសី  ថា សុជមបតិ  

ញ្គ្ររះខ្តោងតាមញ្ៅជាក់   សនមតោមដាក់  ជាបាីសុជា  

ទី្ញ្នះច្ាស់ោម សកាក    ញ្គ្ររះឱ្យទានណា ញ្ដាយកាីញ្ារព 

មនោមខលះញ្ទ្ៀតគ្របសពវ   លបីលាញសាយសពវ ញ្ទ្វានមិនទ 

ញ្គ្ររះខ្តគ្រពះអងគញ្លអ ឆ្អិន   ញ្ច្សាា គ្រគងជាន់  ឋានតាវតាិងា 

ជាធុំញ្លើ ពួកញ្ទ្វតា   ខលះោមកា  ថា វាសវៈ  

ញ្គ្ររះបានឱ្យទី្សុំណាក់   អាគ្រស័យដល់អាក ដំញ្ណើ រញ្ៅមក៍ 

ោមខលះថា ម ញ្វា   ញ្គ្ររះមុននឹងមក៍  កាន់ឋានថ្គ្រតគ្រតិងស 

ជាមនុសសមនញ្ ម្ ះយា៉ា ងហាឹង  ញ្ដាយកាីរុំពឹង  ពិតដល់ោមញ្នះ 

គ្រាខលះោមសហសសកខៈ   ខ្ភាកភលឺ គ្របច្កស  ដឹងញ្រឿងមួយរន់ 

កា ញងមួយរុំញ្ពច្ញ្គារាា ន់   គិតញ្លឿនលុះទាន់ ញ្ហតុការណ៍ពិតៗ 

៧៨០. ោមមួយ បុរិនទទ្ជិត  ញ្គ្ររះសកកៈពិត  ឱ្យទានមុនញ្គ  
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ោមញ្នះ មនមកហូរខ្ហ  សខ្មាងខ្ែលងញ្ករ ដំខ្ណលទុ្កញ្ហើយ 

កា ញងញ្ទ្វសូគ្រត ោតិញ្អើយ   សុំយុតា និកាយ   ភាគទី្ ៣០  

ទ្ុំព័រ ២៧០   បូកបួនោតិពិត   ញ្បើច្ង់ច្ាស់អាែ៌ 

សកកៈខ្តងមនករុណា  សញ្ោា សញ្មតាា    ច្រិយាទ្ន់ភល ន់ 

មិនរឹងរូសរមិលគុណ  ញ្ារពញ្លើសលន់  ជនអាកមនសីល 

ខ្បលកពីអសុរខូច្ខិល  ញ្ច្ះខ្តរមិល   ខាិលទ្ន់ឥរិយា 

អារញ្ោកសូគ្រត ថា  កាលមួយញ្ោះណា   សកាក  ញ្វបចិ្តា  

ចូ្លាល់ឥសីមនឫទ្ធ ិ៍ ញ្សាច្ញ្វបចិ្តា    គ្រកអឺតគ្រកទ្ម  

មិនញ្ដាះខ្សបកញ្ជើងរក់គ្រពម ញ្សៀតគ្រពះខ័នខម  ចូ្លតាមទាវ រធុំ 

បាុំងឆ្គ្រតញ្ធវើឫករាងហុំ   ឈរញ្លើខយល់ច្ុំ  ចូ្លនមសសការ 

៧៩១. ឯអងគសកកៈវិញរា៉ា   ញ្ដាះសុពណ៌បាទ៍្  គ្របគល់គ្រពះខ័ន 

ឱ្យោយសារែីកាន់  ញ្រៀបឫកទ្ន់ភល ន់    មិនដំញ្ឡាះឆ្គ្រត 

រួច្ចូ្លតាមទាវ រញ្គ្រកាយថាវ ត់ ថាវ យបងគាំត់  ឈរខ្នងញ្គ្រកាមខយល់ 

អុំញ្ពើអនុងនិម៌ល  ពួកឥសីយល់   មនចិ្តា រញ្ងកៀស 

 ទូ្លថា សូមសកកៈញ្ច្ៀស កលិនខលួនទាយរស  មិនសូវជាលអ  

សូមយាងសហសសញ្នញ្តាា  សូមញ្សាច្គ្រទ្ង់ឈរ  ខ្នងញ្លើខយល់វិញ 
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ឥសីអាកមនវតា ញ្ពញ  គ្របគ្រពឹតា ញ្នះមិញ   យូរយារយា៉ា ប់កលិន 

ខ្តញ្សាច្សកកៈអមរិនទ ទូ្លតបញ្ៅមិន   អាក់អន់ចិ្ោា   

សរញ្សើ រយា៉ា ងពីញ្រាះថា   កលិនឥសីណា  គ្របគ្រពឹតា វតា យូរ  

៨០០. ទាយតាមខយល់កលិនខ្នរជូរ  ខ្តខ្ញ ុំករុណា   គ្របាថាា កលិននុា៎ ះ 

ដូច្អាកបានផ្កក គ្រកងញ្សាម ះ  លមអកាលគ្រសស់   អស់មិនញ្នឿយណាយ 

បពិគ្រតឥសីទាុំងឡាយ   ញ្ទ្វតាមិនណាយ  នឹងកលិនញ្នះញ្ទ្  

សកកៈចិ្តាលអាម នញ្រ  ច្ងគុំនុុំញ្គ   ដល់មាងណាញ្សាះ 

កាលមួយ ញ្វបចិ្តា ញ្ោះ ឈឺធៃន់គ្រគញនញ្គ្រាះ  រស់ជាទ្មៃន់ 

សកកៈមនចិ្តា ញ្ទារទ្ន់ ញ្សាច្យាងរួសរាន់   ទាន់ចូ្លសួរញ្រាគ 

ញ្វបចិ្តា  ញ្ ើញសកកៈមក ក៏ញ្រលអញ្ធាគ    រកសកកៈថា  

បពិគ្រត ញ្ទ្វានមិន្តោទ   សូមទានករុណា      រកាខ្ញ ុំទង  

សកកៈញ្រលថាញ្រៀមច្បង ឳពុកញ្កមកទង   ចូ្របងគ្របាប់ការ 

កិច្ចកលអសុរមយា  ញ្វបចិ្តាថា   សួរអសុរសិន 

អសុរខិលខុសញ្ចាា ះមិន  គ្រពមគ្របាប់គ្រពះឥនទ  នូវកលមយា 

ញ្វបចិ្តា  ក៏ញ្រលញ្ៅថា  ឱ្ ! ម វា   សកកៈ ឫទ្ធី  

រីអាកកលមយាវី  រខ្មងមូលមីរ   មនកា ញងនរក 
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រងទុ្កខខ្នល ុំងកាល គគ្រមក់  ញ្គ្ររះកមមអាគ្រកក់  ដក់កា ញងសោា ន       ។ 

សកកៈខ្តងញ្មតាា បាន  សុខដុមញ្កសមកានា  គ្របាណរឹតសិរី  

ញ្គ្ររះខ្តសញ្ោា សគ្របណី  ញ្ារពមន្តនាី   នូវអស់ជោ  

ញ្ារពបងគវំោទ     មិនញ្មះមឹងមរ  មឌមនកមល ុំង  

មុំមួនមិនែមែយសាល ុំង   មនខ្តរឹតខ្នល ុំង  កាល ខលឹមញ្ច្សាា  

ពិតដូច្មនញ្រឿងមួយណា  ទុ្ពវណាិ យា  ចារគ្របាប់គ្របាកដ 

គ្រាមួយ កាលសកកៈអត់   បានគង់កុំណត់  ញ្លើអាសោ  

៨២០. បលល័ ងក កមពលសិោ   គ្រកហមញ្ៅោ  សភាញ្ទ្ពរកស 

កាលញ្ោះ គ្រសាប់ខ្តមនយកស  ញ្ ម្ ះញ្កាធភកស មា ក់មកអងគញយ 

ខ្ច្ងខ្រ៉ាង ខ្ខងញ្ឃ្លរដូច្ខទួយ   រាប់រួមជាមួយ  ខលួនយា៉ា ងអាគ្រកក់ 

រាងញ្តឿ សមបញរគគ្រមក់   ញ្រះញ្បា៉ា ងតក់ម៉ា ក់ ខ្ភាកធុំញ្លៀនខ្ធលរ 

ខ្តកាលណាញ្ទ្វតាញ្ជរ   ញ្គ្ររះខឹងរូបញ្គ  រឹងរឹតខ្តញ្ែកើង  

រូបរាងរឹតខ្តគ្រសស់ញ្ឡើង  ចិ្ញច ច្ខ្សវ ងសាវ ង ចិ្ខ្ញ្ចងពនលឺ  

ញ្ទាះញ្ជរយា៉ា ងណាមិនឈឺ   មនខ្តដងឌឺ   ខ្បបដឹងដាក់ឱ្យ 

វាចាហាក់ចាក់បញ្ណាា យ    បញ្ណា ញខ្តឱ្យ  ពួកញ្ទ្វតាខឹង  

ចាល់ទាល់ញ្ទ្វតាសទ ញះវឹង     ញ្ៅទូ្លដំណឹង  មច ស់ថ្គ្រតគ្រតិងា 
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សកកៈជាក់ដឹងដល់ការណ៍  យកសមនញ្កាធា ជាអាហារពិត 

ញ្ទ្ើបចូ្លញ្ៅគ្រកាបគ្របណិបតន៍  គ្របកាសោមគ្រកឹតយ ថា ខ្ញ ុំសកកៈ 

សូមញ្ារពញ្កាធភកស   ជាញ្សាច្ថ្នយកស  ឆី្ញ្សច្កាីញ្គ្រកាធ 

គ្រាន់ខ្តសកកៈគ្របាប់ញ្ាគ្រត   ញ្ារពខ្គ្រកងញ្កាត ាត់បាត់សិរី  

យកសញ្ោះកាល យខលួនអនារាយ   អស់អុំណាច្កាយ កាល យអនារធាន 

តញ្ៅសកកៈទូ្ោម ន   ពួកញ្ទ្វតាបាន  យល់ដល់កលាណ 

ខ្ញ ុំមិនឱ្យញ្ទាសញ្បៀតញ្បៀន  មករុកទ្ន្តោទ ន  សោា នខ្ញ ុំញ្ឡើយ 

ទាុំងធម៌ជាញ្គ្រគឿងខ្បរញ្គ្រតើយ  គ្រតឡប់ចិ្តា ញ្រើយ  ញ្គ្រកវញ្គ្រកាធខឹងខុស 

ចូ្លមកខលួនខ្ញ ុំបានញ្សាះ   ខ្ញ ុំមិនខឹងញ្សាម ះ  ជាយូរមកញ្ហើយ 

ខ្ញ ុំមិននឹងបញ្ណាា យញ្ឡើយ   ឱ្យញ្គ្រកាធវិញញ្ឡើយ ញ្កើយកិតសុំឡឹង  

ញ្ទាះបី ញ្បើជាខ្ញ ុំខឹង   ក៏ខ្ញ ុំមិននឹង  សខ្មាងធមម    

មិននិយាយទរុសា   អាគ្រកក់ឫសា  ឱ្យអាកណាទង 

ខ្ញ ុំញ្ ើញគ្របញ្យាជន៍ម៉ាដាហមង  ញ្ទ្ើបមិនញ្គ្រកាធទង និងសងកត់ចិ្តា  

មិនឱ្យខឹងតបញ្ៅពិត   ដបតិខ្ញ ុំវិសិដា   ឧតាមគ្របញ្សើ រ  

សកកៈទូ្ោម នដំញ្ណើ រ   ឱ្យញ្ទ្វតាញ្លើ   កុុំញ្រលញ្ដាយខឹង 

៨៤៤. ញ្ទាះបី ញ្បើថាញ្គរឹង   រូសឫកតអឹងតឹង  ក៏មិនខឹងតប       ។ 
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ញ្គ្ររះថា ខនាីគ្របកប   សគ្រមស់សមគ្រសប ដល់បណឌិ តជន  

មនសូគ្រតមួយគ្រពះមនបុណយ  សខ្មាងរិះគន់  ការញ្ ល្ ះទាស់ាា  

ញ្គ្ររះមនញ្ោកពីរអង្វគ     ទាស់ខ្ទ្ងកលហៈ  គ្រតាមិនសញ្ោា ស  

តក់ម៉ា ក់មិនជាាា ញ្សាះ   មិនអត់ឱ្នញ្ទាស  ញ្ទាះសុុំខម 

គ្រាញ្ោះ គ្រពះបរមសាសាា    គ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ទ្សោ ថា ថ្ហ! ភិកខ ញ 

ជនរលគុំនិតអាគ្រកក់   កា ញងញ្ោកពីរពួក  ញ្នះឯងចូ្រចារ 

ចូ្រចាុំច្ុំណាុំទងណា   គឺអាកឯណា  មិនញ្ ើញញ្ទាសខលួន 

មួយញ្ទ្ៀត ញ្ទាះញ្គមិនកួន  ខ្បរសុុំ ញ្ទាសខលួន មិនគ្រពមអត់ណា 

ទាុំងពីរញ្នះគ្របាជ្ញ្ោកថា  ជាជនរោ  ពិតពិនពុតតបញត  

ឯគ្របាជ្ក៏មនគ្របាកដ   ពីរពួកញ្ដាយបទ្ ទទ ញយពីញ្នះថ្ន 

ញ្ហើយអងគសញ្មាច្ជិនគ្រសី  ញ្លើកធម៌បាលី  សាី គ្របញ្ៅថា  

ខ្ន!មា លភិកខ ញសងា   រីញ្សា ច្ឥន្តោទ   គ្រទ្ង់ទូ្ោម នញ្ទ្ព 

គ្របជំុជំនុុំគ្រតាញ្គ្រតៀប   កា ញងសភាញ្ទ្ៀប  ញ្ដើមបរិច្ឆតាា  

បពិគ្រត មា លញ្ទ្វតា   ចូ្រកាីញ្កាធា  កុុំគ្រគបពួកអាក  

៨៥៩. មួយញ្ទ្ៀត កុុំខឹងថាា ុំងថាា ក់ ច្ុំញ្រះនរៈ  ជាក់កុំពុងខឹង 

ញ្គ្ររះថា ការខ្ដលមិនខឹង   មិនញ្បៀតញ្បៀនហាឹង ជាធម៌គ្រតជាក់ 



131 

 

ខ្តងមនកា ញងពួកអរិយៈ   សពវកាលញ្ទ្សៈ មិនខ្ដលខវះដំុ 

ប៉ាុ ខ្នា កាីញ្គ្រកាធដូច្ភា ុំ    ខ្តងោុំញីគ្រជំ  ដំជនអាគ្រកក់  ។  

ចូ្រចាុំគ្រជាបដូច្ទឹ្កដក់   សៃ ប់កុុំដង្វហ ក់  ញ្ៅជនោ ៗ  

ញ្ដាយចិ្តា ញ្បៀតកាីញ្កាធា  មិនសមញ្ឡើយណា ណាា៎ញ្ទ្វតាណាា៎ 

កាីញ្គ្រកាធចូ្រលុះអាជ្ា   ចូ្រអាកគ្រតួតគ្រតា  ការញ្គ្រកាធឱ្យបាន  

ញ្ហើយកុុំគ្របួលខ្គ្របកលាណ  កា ញងមិតាធម៌ថាក ន ទាុំងកុុំតិះញ្ដៀល  

បុគគលខ្ដលមិនគួរញ្ដៀល   ចូ្រកុុំឆ្កឹ ះញ្ឆ្ក ៀល  រាលដាលដល់ាា  

ញ្គ្ររះថា ញ្សច្កាីញ្គ្រកាធា      ញ្គ្របៀបដូច្បពវតា  បាក់កិនជនរល 

សកកៈជាក់ដឹងឫកញ្រៀល    ខ្ដលបុគគលរល   ខ្តងញ្គ្របើ គ្របចាុំ 

ខ្តខលួនមិនអាច្អត់គ្រទាុំ   នឹងរកយទ្ោទ ុំ  ទ្ញ្នទញកាា ញ់កាក់  

ក៏ញ្កើតជាទុ្កខអាគ្រកក់   ហឫទ័្យដិតដក់  កាក់ញ្ៅា គ្រកហាយ 

ញ្ទ្ើបញ្ឆ្ល ៀតចូ្លបង្វហ ញកាយ  ទូ្លគ្រពះមញ្ហសី យា៉ា ងដូញ្ច្ា ះថា  

កឹសុ សុខុំ  តាវ   ញ្សតិ  តាវ   ន ញ្សាច្តិ  

វធុំ វ ញ្រាញ្ច្សិ   ញ្ាតមតិ  ឯកធមមសស  

បុគគលសមល ប់អវី ខលះ   ញ្ទ្ើបគ្របាកដច្ាស់ ថាញ្ដកជាសុខ 

មិនញ្សាយញ្សាកតញ្ៅមុខ   មិនញ្សៃ ៀមសុំកុក  សុំកាុំងញ្គ្រកៀមគ្រកុំ 
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បពិគ្រត សមណៈញ្ាតម   ញ្តើ គ្រពះអងគខុំ  សមល ប់ធម៌ណា 

ជាធម៌ខ្តមួយឯកា   ចូ្លចិ្តាសូមថាល  ខ្ែលងខ្សា ងតតាុំង 

៨៧៩.  ញ្កាធុំ  តាវ  សុខុំ   ញ្សតិ ញ្កាធុំ  ន ញ្សាច្តិ  

វធុំ បសុំសនាិ    តាវ  តុំ ហិ  ន ញ្សាច្តិ  

វិសមូលសស ហិ   ញ្កាធសស រិ  មធុរគគ   ។ 

បពិគ្រត ញ្សាច្វាសវៈ   បុគគលណាអាក  សមល ប់ញ្គ្រកាធទុ្ក 

អាកញ្ោះ នឹងញ្ដកជាសុខ មិនញ្សាយញ្សាកមុខ  នឹងរីកគ្រសស់គ្រសាយ 

គ្រពះអរិយៈទាុំងឡាយ  ខ្តងសរញ្សើ រសាយ  ការសមល ប់ញ្គ្រកាធ 

មនគល់ជាពិស ចុ្ងញ្សាត  ខ្ទអមដូច្ទឹ្កញ្តាា ត  ខ្ខគ្របាុំងរាុំងរា 

ញ្គ្ររះថា អាកគ្របហារវា   ខ្តងមិនគ្រាុំគ្រា  សយោជាសុខ  

 បានសាា ប់គ្រពះធម៌ញ្ៅមុខ  គ្រពះភន្តកាញ្ទាះទុ្កខ មនញ្គ្រច្ើនកាីណា 

៨៨៨. សកកៈញ្កើតកាីគ្រជះថាល   យកជាតគ្រម   គ្រតាទុ្កតញ្ៅ  

ញ្មល៉ា ះញ្ហើយាត់មិនញ្ឃ្លរញ្ៅ   ខ្តងខ្តរស់ញ្ៅ  កា ញងខនាីធម៌ 

សកកៈជាក់ច្ង់សាា ប់ធម៌    ខ្តងខ្តញ្ៅមក៍  ទូ្លសួរគ្រពះពុទ្ធ      ។ 

សម័ គ្រគញ្សាម ះញ្ដាយចិ្តាបរិសុទ្ធ    លុំឱ្នលុំអុត  លុតគ្រកាបវោទ  

មិនខ្គ្របចាកគ្រពះសាសោ    ញ្គ្ររះកាីគ្រជះថាល   កាល ខ្នល ុំងពន់ញ្ពក 
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មិនខ្មនខ្តគ្រពះពុទ្ធ ឯក   ញ្ទាះជាបញ្ច្ចក-  ពុទ្ធ  ឬសាវ័ក 

ក៏គ្រទ្ង់គ្រសឡាញ់រាក់ទាក់   បងគមូំលភកាិ  មិនោក់មយា 

តួយា៉ា ងកាលអងគសាសាា    ចុ្ះចាកញ្ទ្វតា  មកចូ្លកាន់គភ៌ 

គ្រពះឥនទយាងតាមរកា   ដូច្កាលយាគ្រតា  ចុ្ះពីញ្ទ្វញ្ោក 

សខ្មាងអភិធមមមក   កាន់មនុសសញ្ោក ញ្ជាគសងកសសៈ 

គ្រពះឥនទកាន់បាគ្រតលអលអ ះ   អមដខ្ងហគ្រពះ  ជាមួយសហមបតី 

ញ្ទាះគ្រពះអងគអារធកាី   គ្រទ្ង់ខ្តងខវល់ខ្នវ យ ពិភកសរកា  

៩០០. មិនឱ្យោអ នខ្ននខកការណ៍  ញ្ទាះបីកិច្ចការ  រវល់ញ្គ្រច្ើនកាី 

ក៏មិនចាកញ្ចាលជិនគ្រសី   ញ្សាម ះសម័ គ្រគភកាី នឹងអងគសាសាា  

គ្រពះសងឃ ឧ៍បាសក-សិកា14 
  ក៏ាត់គ្រជះថាល   ហតាថ ញ្ារព  

នឹងអាកញ្ៅញ្គ្រកាមញ្រធិ៍មល ប់  ញ្ទាះបីថ្ែៃយប់  ញ្ារពនមសសការ 

ពិភកសរកសរួមការររ   ជួយគាី ជួយាា   តាមកាលសមគួរ 

មនញ្រឿងបីជាយា៉ា ងតួ   មតលីសួរ  ញ្ៅញ្សាច្សកកៈ 

ញ្ពលខ្ដលគ្រពះអងគចុ្ះចាក  ញ្ច្ញពីអាសនៈ ញ្វជយ័នាធុំ  

ញ្លើកហតថថាវ យថាវ ត់បងគ ំ  សុំញ្ៅញ្ឆ្ងព ះច្ុំ  ជាក់គ្រគប់ទិ្សា 

                                                           
14  ឧ៍បាសក្-សិោ គឺ ឧបាសក្ ឧបាសិោ ថ្តប្តវូអានថា បាសក្ សិោ តាមោពយ ។ 
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មតលីសង្វគ ហកា   ក៏គ្រកាបសួរថា  ថ្ហ!គ្រពះមញ្ហសី 

ញ្ទាះអាកមនវិជាា បី   កសគ្រតញ្លើ ខ្ទនដី  មហារាជទាុំងបួន  

ញ្ទ្វតាមនសកាិមុំមួន   ឋានតាវតាិងសខលួន ញ្កាតខ្នល ច្គ្រពះអងគ 

ខ្តងខ្តបងគហំតថទច ង់   តគ្រមូវតគ្រមង់  អងគគ្រពះបពិគ្រត  

ខ្តញ្នះ គ្រពះអងគចូ្លចិ្តា    ញ្ារពញ្កាតសិទ្ធ ិ៍  ថ្នអាកណាញ្ៅ 

អាកញ្ោះ នឹងរុងញ្រឿងញ្លអ    គួរញ្គចូ្លញ្ៅ  ញ្ារពបូជា  ។ 

រីពួកអាកបានវិជាា    បី និងកសគ្រតា  ញ្ៅញ្លើ ខ្ដនដី  

គ្រពមទាុំងមហារាជកាី  ញ្ទ្ពមនសិរី  កា ញងពិភពញ្នះ 

ញ្គថាវ យបងគខ្ំញ ុំញ្អះ   ញ្ទាះបីដូញ្ច្ា ះ  ក៏ពិតខ្មនញ្ហើយ  

ខ្តខ្ញ ុំសូមញ្ារពថាវ យ  គ្របថ្ពតាមកាយ ដល់ពួកបពវជិត 

បរិបូរញ្ដាយសីល និងចិ្តា   តមកល់មុំពិត  អស់រាគ្រតីយូរ 

មនគ្រពហមចារយមិនធូរ   គ្របគ្រពឹតា គ្របិតបា ូរ  ជំឈរញ្ៅមុខ  

មា៉ា ងញ្ទ្ៀត រីជនអាកគ្រសញក  គ្រគហសថ ខ្សវ ងសុខ ខ្តងញ្ធវើ កុសោ 

ញ្ធវើ បុណយ រកាសីោ   ឧ៍បាសក-សិកា  រតោនឹកគុណ 

ចិ្ញ្ចឹមនូវកូនគ្របពនធ   ញ្ដាយធម៌មិនបល ន់  សមល ប់បុំភ័យ 

ពួកជនទាុំងនុា៎ ះ មតលី   ខ្ញ ុំក៏គ្រកាបថាវ យ  បងគាំត់ខ្ដរ        ។ 
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មតលី ញ្គ្រតកអរឥតខ្លហ   សូមញ្ារពខ្ដរ  តាមអងគសកកៈ  

៩២៥. មួយញ្ទ្ៀត គ្រទ្ង់ញ្ឆ្ល ៀតខណៈ  ចុ្ះពីអាសនៈ  បងគគំ្រពះពុទ្ធ   

មតលី សាកសួររហូត   សកកៈក៏សូគ្រត  អុំពីពុទ្ធ គុណ  ។ 

ញ្ៅសូគ្រតទី្បីរាងធៃន់   សារែីរិះគន់ ដល់ពួកអាកបួស 

ញ្គ្ររះខ្តសកកៈយាងចុ្ះ   ពីគ្របាសាទ្គ្រសស់  ថាវ យបងគញំ្ោក 

សារែីថា ពួកញ្សាម កញ្គ្រាក   មុជចុ្ះកា ញងញ្ោក គឺថ្ទទមតា  

ដ៏សអ ញយហួសនឹងពណ៌ោ   ដិតញ្ដាយអាការ ញ្គ្រសកឃ្លល នជានិច្ច  

ពួកញ្គញ្ទ្ញ្តើ គួរកិច្ច    ញ្ារពញ្ហតុញ្មាច្  គ្រពះអងគគ្រទ្ង់ថាវ យ 

បពិគ្រត សកកៈញ្ឆ្ើតឆ្ងយ  គ្រទ្ង់ញ្ពញគ្រពះទ័្យ  គ្រសឡាញ់មូលមិតា  

ជាមួយនឹងការគ្របគ្រពឹតាិ    អាកបួសកាយចិ្តា   ញ្ោះដូច្ញ្មាច្ញ្ៅ  

ទូ្លគ្រពះបងគតំគ្រមូវ   តគ្រមង់សុំញ្ៅ  សូមគ្រទ្ង់បរិយាយ 

សកកៈភន្តកាគ្រសស់ពគ្ររយ  គ្រតាស់តបញ្ៅោយ ជាសារែី  ។ 

៩៣៦. ថ្ហខ្ន! បា មតលី  អាកសួរសុំ ដី  ក៏គួរសាា ប់ពិត  

ខ្តខ្ញ ុំគ្រសឡាញ់សាា លសាិ ទ្ធ   គ្រតង់ការគ្របគ្រពឹតាិ  ថ្នពួកអាកបួស 

ញ្គ្ររះញ្ោកញ្វៀរមិនគ្រសញ្ណាះ  កាមជគ្រមញះអស់ មិនអាញ្ឡាះរា៉ា  

មិនមនទុ្កញ្ភាគទោ   សវ ះខ្សវ ងអាហារ  ដ៏ឆ្អិនញ្គ្រសច្គ្រសាប់ 
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មិនមនទុ្កគ្រសូវ កណាា ប់   កា ញងជគ្រងញករាប់   កា ញងកអមកខ្ន្តញ្ចង  

មនវតាលអលអិតឥតខ្ែលង   វាចាញ្ោកខ្តង  ញ្រលសុភាសិត  

ជាអាកសៃ ប់ញ្សៃ ៀមគ្របគ្រពឹតា    ធម៌ញ្សមើ កា ញងចិ្តា   ខ្នមតលី  

អមាលញ្ទ្វតាគ្រតិងសគ្រត័យ  គង់ខ្តញ្ ល្ ះវាយ នឹងពួកអសុរ 

កាលញ្បើសតវ ញ្ោកខ្នវ យខវល់   គ្របញ្កៀកតទ្ល់  គ្របទាក់ញ្ ល្ ះាា  

៩៤៥. ពួកអាកបួសមិនរមោ   មិនញ្ច្ះញ្ ល្ ះាា   ជាអាករុំលត់        

អាជ្ាអុំណាច្សម ញតគ្រទ្ញឌ   គ្របកាន់គ្របកួត  គ្របញ្កៀកគ្របញ្កើយ  

ខ្តញ្ោកមិនគ្របកាន់ញ្ឡើយ   មតលីញ្ហអើយ   ខ្ញ ុំខ្សនគ្រសឡាញ់ 

ញ្ារពបងគញំ្នះមិញ   ក៏ញ្គ្ររះខ្តគិញ   គិតដល់ញ្រឿងញ្នះ  ។ 

សាធុ ៗ ពិញ្សស   គុណខពង់ខពស់ញ្មល៉ា ះ  គ្រតិះគិតស្ប់ខ្ស្ង 

គ្រពះអងគថាវ ត់ថាវ យគខ្មាង   សងឃសុទ្ធសាវ ងខ្សវ ង  ខ្គ្រកងបាបញ្លហមង 

ខ្ញ ុំសូមបងគតំាមទង   ចិ្តា ពិតញ្គ្រកាមលអង ធូលីសិរសា  

សកកៈញ្រលរួច្កាលណា   ក៏ញ្លើកហតាថ   បងគគំ្រពះសងឃ  

រួច្ញ្ហើយញ្ទ្ើបញ្សាច្យាងគ្រតង់  ញ្ឡើង ញ្លើ រែគង់ គ្រតតួពិនិតយការ 

គ្រពះអងគខ្តងញ្ធវើ ញ្ច្ា ះណា   គ្រគប់កាលយាគ្រតា ញ្ៅទី្ដថ្ទ្  

ញ្ទាះញ្បើញ្ៅសភាកាី   រឭកសាម រតី  ញ្ៅជាប់ជានិច្ច  
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មិនមនកាលណាញ្បើញ្ភលច្   ញ្ទាះកាលសញ្គ្រមច្ សគ្រមនាឥរិយា 

ក៏នឹកដល់គុណសមម  -  សមព ញទ្ធសាសាា   មិនមនជិនណាយ 

ញ្គ្ររះខ្តគុណគ្រពះរតន៍គ្រត័យ  បានជួយញ្កាសី  ឱ្យរួច្ពីភ័យ  ។ 

ញ្នះច្ង់បញា ក់ញ្សច្កាី    ថាញ្ទាះសូមបី  ញ្សាច្ថ្នញ្ទ្រា   

គង់ខ្តគ្រទ្ង់ថ្គ្រតសរណា   មិនមនសាសោ  ណាគ្របញ្សើ រជាង 

ជួយឱ្យរួច្ទុ្កខញ្ទាសឃ្លវ ង   បានកបរូបរាង  សមបតាិអសាច រយ 

ញ្គ្ររះខ្តគុណគ្រពះអរហា   ដូច្ោតិអានថា  ខ្នងញ្ដើមញ្ោះថ្ន 

ខ្តញ្ពលញ្នះខ្ញ ុំឃ្លម តខមី   បញ្ចប់សុំ ដី  ខ្តគ្រតឹមញ្ណះសិន  

សនមតថាច្ប់បុំណិន     ពីញ្រឿងគ្រពះឥនទ ញ្សល ះសិនញ្ហើយញ្ហាង 

វគគញ្គ្រកាយខ្ញ ុំនឹងច្ងគ្រកង   តញ្រឿង្នឆ្លង បុគគលខលី ៗ  

ទាក់ទ្ងសាវ័កលបី ៗ   ខ្ដលឥនទញ្កាសី បានចូ្លញ្ារព 

ញ្ណហើ យចុ្ះខ្ញ ុំសូមបញ្ចប់   គ្រមមថ្ដទាុំងដប់ ដាក់ញ្លើសិរសា 

បួងសួងគុណថ្គ្រតរតោ   បុណយសកកោ  ញ្ពលញ្នះទងកាី 

៩៦៩. រកាោតិមិគ្រតគ្របញសគ្រសី  ខ្ញ ុំតរុណី  ឱ្នកាយសូមោ     

ជួបញ្ទ្ៀត ញ្ឆ្ល ៀតពីការង្វរ កុំសានាកាពា ោញ្ពលរាគ្រតី 

មុនចូ្លសគ្រមនាកានាភ័យ សគ្រមកឃ្លម តខមី ទុតកាីគ្រាុំគ្រា  ។ 
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ហ ឿងសបុ្បព្ទុ ធក្ដុ្ឋ ិ
កតាិកទឹ្កចាប់ញ្ទាើមគ្រសក   អឺរ៉ាុបទឹ្កកក  បកធាល ក់រង្វ 

ឯរីអាញ្មរិកា    ទឹ្កកកញ្គ្រតៀបគ្រតា  រដាា ញ្ទសង ៗ  

រដាខលះញ្ៅញ្ៅា ហួតខ្ហង   ខ្ញ ុំច្រចាត់ខ្ច្ង  ចារតញ្ៅញ្ទ្ៀត  

មួយញ្កើតកតាិកខ្ញ ុំញ្ឆ្ល ៀត    រថ្វរវាត  ឃ្លម តតកាពា  

ទាក់ទ្ងនឹងញ្សាច្វាសវា   សកកៈឥន្តោទ   ម វា នុា៎ ះ 

ឥឡូវ មិនញ្ៅច្ុំញ្រះ   ខ្តសកកៈនុា៎ ះ  មួយអងគឯងញ្ទ្ 

មនញ្រឿងទាក់ទ្ងញ្គខ្ដរ  ខ្ញ ុំរករិះញ្រ  រាប់ញ្រៀបញ្រឿងរា៉ា វ 

តភាា ប់សុំញ្ណរសុំញ្ៅ   សុំណាងសាងញ្គ្រៅ ញ្ៅកា ញងសាសោ 

សកកៈមនឫទ្ធ ិ៍ខ្នល ុំងកាល    អុំណាច្ញ្ច្សាា  ញ្ដាយសារមនធម៌ 

ឯអាកខ្ដលលអ ក់កករ   ខ្តងទ្ទួ្លមក៍  នូវកាីញ្សាកញ្ល  

ដូច្មនដំណាលឥឡូវ  នូវញ្រឿងតគ្រមូវ ទល ូវទាុំងសងខ្នង  

ញ្ធវើបាបមិនខ្ដលបានសាវ ង  ញ្គ្ររះខ្តញ្ៅសាង សនសុំអកុសល 

ខ្តខ្បរជាតិញ្គ្រកាយញ្ធាល យយល់  មនសទាធ ដល់  សាគ ល់កុសោ  

ដំណាលកាលមួយញ្ោះណា  កាលអងគសាសាា  ញ្សាច្ពុុំទាន់គ្រតាស់ 

រីញ្សា ច្រដាកាសីរាន្តសា    គ្រគងរាជយឱ្ភាស  គ្រកញងររាណសី 
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៩៨៧. គ្រទ្ង់បានបញា មន្តនាី   តាក់ខ្តងសាវ ងថ្សវ  ច្ងទ្ង់បដា  

ច្ងសាល កសាអ ងសអិ តរច្ោ  ញ្ដាយអលង្វក រ  ដ៏លអ ញ្ឆ្ើតឆ្ងយ 

រួច្គ្រទ្ង់សអិ តសាអ ងគ្រពះកាយ  យាងទ្តតថ្មល   ថ្នការញ្រៀបច្ុំ 

នគរខ្សនលអសមរមយ   មន្តនាីជួបជំុ  ទា ញុំខ្ហញ្គ្រតៀបគ្រតា 

គ្រទ្ង់ច្ង់ច្ងចិ្តា គ្របជា   ឱ្យញ្សៃើ ច្ញ្ច្សាា   សមបតាិ គ្រពះអងគ  

ពួកមនុសសចុ្ះឈររហង់  ចាុំទ្ទួ្លអងគ  សញ្មាច្ខ្ទនដី 

គ្រទ្ង់អរអុំណរញ្ពកថ្គ្រក   ញ្គ្ររះទ្តញ្ ើញន័យ ខ្ដលគ្រទ្ង់រុំពឹង 

ញ្រៀបច្ុំលមអគ្រតូវនឹង   គ្រពះទ័្យសញ្ាឹង  សញ្ាប់ច្ង់បាន 

ទាុំងទ្តញ្ ើញរាន្តសារាប់បាន  ញ្គ្រច្ើនកាា ត់រាប់ោន ចាុំទ្ទួ្លទង  

ខ្តគ្រទ្ង់ខកចិ្តាកនលង   ញ្គ្ររះាម នអាកទង ប៉ាងញ្មើលគ្រពះអងគ  

មហាជនរវល់ឱ្នអងគ   ញ្ារពទចិតទច ង់ គយគន់ដំញ្ណើ រ  

យាងយាសោវ សលវ ន់លវតញ្ដើរ  បិណឌ បាតញ្សមើ   ឥន្តនទិយគ្រសទ្ន់ 

រមៃ ប់សៃ ប់សាៃ ត់ទ្ន់ភល ន់   គួរឱ្យគយគន់  ជិនឆ្អ ន់មិនបាន 

គឺអងគបញ្ច្ចកញ្រធិ៍ធាន   យាងមកពីឋាន  ទី្ភា ុំគនធមទ្ន៍ 

ឧតាមគ្របញ្សើ រាម នោតិ  គ្រទ្ង់យាងបិណឌ បាត  ញ្គ្របាសសតវខ្នច ត់ខាិល 

មហាជនរវល់រមិល  ញ្មើលអងគគ្រទ្ង់សីល  មនទិលឃ្លល តឆ្ងៃ យ 
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ញ្ទ្ើបមិនបានញ្មើលសាយម៉ា យ  ញ្គ្រគឿងតាក់ខ្តងកាយ  ថ្នអងគរាជា  

១០០៤. គ្រពមទាុំងនគររមោ     វិចិ្គ្រតរច្ោ     ថ្ែលថាល លអលអ ះ 

រាជាគ្រទ្ង់សងស័យណាស់     មនអវី គ្រកឡាស់   ខុសពីគ្រាមុន  

ញ្ពលញ្នះ រីអស់មហាជន   សូមបីមួយមិន  គយគន់ញ្យើ ងញ្សាះ  

កាលគ្រទ្ង់គ្រកញ្ឡកញ្ណះញ្ណាះ  ក៏គ្របទ្ះញ្សាម ះ  អងគបញ្ច្ចកពុទ្ធ   

ខ្ដលគ្រទ្ង់បវរបរិសុទ្ធ    បុំញ្ពញដំលត់  លុំអុតបារមី 

គ្របមណពីរអសញ្ងខយយ   គ្របញ្សើ រញ្លើសថ្គ្រក  ញ្ដាយខ្សនថ្នកបប 

ញ្ទាះម្ល៉ឹងក៏មិនបានចាប់   ហឫទ័្យសមអប់  ថ្នគ្រពះរាជា  

មិនមនគ្រជះថាល ញ្សាះណា   ញ្ទាះគ្រាន់ចិ្ោា   ថាសមក៏ាម ន 

មិនបានថាក នគ្រពះហសោមន   បងគសូំមទាន   ញ្គ្របាសបុណយកុសល 

ខ្តទទ ញយញ្ៅវិញគ្រទ្ង់យល់  គ្រច្ខ្ណនខវក់ខវល់  យល់ខុសតគ្រម 

បញ្ច្ចកពុទ្ធ  មហលលកា   គ្រពះជនមវសា  កាល ចាស់ជរា 

គ្រកញ្ឡកញ្ៅចី្វរា   ក៏ទុយពុកគ្រា  ជរាចាស់ខ្ដរ  

អុំញ្បាះគ្រជញះធាល ក់ហូរខ្ហ  គ្របញ្ហាងខ្សលតខ្សល   សាល ុំងសាុំងញ្ហើរពណ៌ 

ញ្សាច្រលាម នចិ្តា ញ្គ្រតកអរ  គិតខុសញ្ៅរក៍  អងគអរហា 

ថា មកពីញ្ោកញ្នះណា   ញ្ទ្ើបពួកមហា-  ជនមិនញ្មើលអញ 
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ញ្ោកច្ង់ ា្ នីសខមួលខ្នម ញ់  គ្របឡងនឹងអញ  ខ្មនញ្ហើយញ្មើលញ្ៅ 

មនចិ្តា ញ្គ្រកវញ្គ្រកាធញ្ឆ្វឆ្ងវ  គ្របារពធសុំញ្ៅ  ញ្ៅអងគបញ្ច្ចក 

ញ្រលពិតគុំនិតមិនញ្គ្រតក   ញ្ោកសអី ញ្នះខ្បលក  ច្ខ្មលកដូច្ ល ង់ 

សុំពត់គ្រគលសគ្រគលង់  ចី្ពរញ្កើត ល ង់  ដណា ប់ញ្ដើរញ្ៅ ។ 

១០២៣. ញ្គ្ររះខ្តវិបាកញ្នះកូវ  កមមបានតគ្រមូវ  ទល ូវមហានរក 

រងទារុណយា៉ា ងគគ្រមក់  រាប់ោនអាគ្រកក់ ខ្សនញ្កាដិឆ្ងា ុំណា 

សរញ្សរដល់គ្រតឹមញ្នះណា   ខ្ញ ុំនឹកអាតាម   ដល់កាលខ្ដលខ្ញ ុំ 

ចូ្លសាគ ល់បណាា ញសងគម   ញ្ហវសប៊ាុកបណា ញុំ  ថ្នការសនទោ 

ញ្ោមញ្ៅបារាុំងអារាធោ  ឱ្យខ្ញ ុំជួយថាល   ពនយល់ញ្សច្កាី 

ញ្គ្ររះមនសាន្តសាា ចារយគ្រសី   ញ្ៅខ្ខមរមួយលបី ខ្នងវិសជាោ 

កាពយញ្ឃ្លល ង អកសរសិលប៍ណា  ាត់ក៏សទាធ    កា ញងសាសោខ្ដរ 

ខ្តាត់តិះញ្ដៀលហូរខ្ហ   គ្រពះពុទ្ធសខ្មា  សខ្មាងអគតិ  

ដាក់ញ្ទាសរាន្តសា គ្រកសកាិ     មន្តនាីញ្សា ច្ខ្នា៎    មិនខ្ដលញ្ ើញខុស 

ញ្ធវើអាគ្រកក់តក់ម៉ា ក់ដូញ្ចាា ះ  ាត់មិនគ្របទ្ះ    ថា ធាល ក់នរក  

១០៣៣. ញ្ៅខ្តកញ្នទញកនទក់   ថាធាល ក់នរក  ខ្តពួកអាកគ្រក  

ខ្ញ ុំក៏បានខ្សា ងខ្ែលងធម៌   ញ្លើកសាធកៈមក៍ ឱ្យាត់ខលះខ្ដរ 
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ាត់យល់ថា ញ្រឿងសាសោ  សុទ្ធ សឹងខ្តជា  ញ្គ្រពងគ្រពឹទ្ធកថា  

ដូច្យា៉ា ងញ្រឿងទិ្ពវសុដា -  ច័្នទញ្រឿងខ្ខមរជា  ាត់ថា ញ្រឿងគ្រពះ 

ញ្ណហើ យចុ្ះខ្ញ ុំមិនញ្មាញមាះ  មិនច្ង់ចាញ់ឈាះ  អវី ញ្ោះក៏ញ្ទ្ 

គ្រាន់ខ្តរុំឭកពុកខ្ម៉ា    មុននឹងញ្ជឿញ្គ  សិកាឱ្យច្ាស់  

ពិចារណាលអលអ ះ   ញ្ោះនឹងមិនខវះ  ខ្នវ ក់លៃឹតលៃ ង់ញ្ឡើយ 

ឥឡូវ សាា ប់ចុ្ះោតិញ្អើយ  ញ្សាច្ររាណសី ធាល ក់មហានរក  

រងទុ្កខញ្គ្ររះកមមអាគ្រកក់   ញ្ដាយចិ្តាតក់ម៉ា ក់ សមលក់សមលឹង  

វាចាថាញ្ដាយញ្គ្រកាធខឹង   គ្រច្ខ្ណនញ្ៅនឹង អងគបញ្ច្ចកពុទ្ធ   

ញ្សសសល់ញ្គ្រកាយពីរួច្ទុត  មកញ្កើតគ្របាកដ  កា ញងមនុសសញ្ោក 

ដំញ្ណើ រញ្ដើរមកញ្យានយក   កុំញ្ណើ តកា ញងពក  ថ្ទទថ្នន្តសាី  

ញ្ៅគ្រកញងររាណសី     ខវះខ្នតយប់ថ្ែៃ   ថ្លសុុំទានញ្គ  

គួរឱ្យអាសូរញ្មល៉ា ះញ្ទ្   ោងកុំពុងខ្ត  ញ្វទ្ោញ្គ្រសច្គ្រសាប់ 

ដល់គ្រាខ្ដលទារកចាប់   ចុ្ះកាន់ថ្ទទឆ្ងប់  គ្រកឡាប់ផ្កក ប់ផ្កៃ រ 

ចាញ់គភ៌ញ័រោក់ថ្គ្រកណា  នឹងរកអាហារ  សូមបីទឹ្កបាយ 

មកច្ុំខ្អតថ្ទទកុំចាយ   កុំចាត់គ្រកហាយ  គ្រកហល់សល់ឃ្លល ន  

១០៥០. ញ្ទាះបបរមួយខ្វកាម ន  មកដាក់កា ញងចាន បានបរិញ្ភាកាា  
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ដល់គភ៌ចាស់គ្រគប់មសា   សគ្រមលសគ្រម  សញ្គ្រមច្កិច្ចព 

ញ្រះអស់ជាញ្គ្រច្ើនខ្ខមក៍   មិនបានញ្កើតលអ  ដូច្កូនញ្គអី  

ចាប់តាុំងពីញ្ច្ញចាកថ្ទទ    រីទឹ្ករថ្ង  រោយហូរញ្ហៀរ 

ញ្ច្ញពីគ្រតញ្ច្ៀក និងោ   គ្រច្មុះពណ៌ោ  ញ្ហៀរញ្ច្ញចាកថ្ទទ  

ក-ញ្កើតជាញ្រាគច្ថ្គ្រង    ល ង់ញ្ឃ្លល កអគ្របិយ តាុំងពីកុំញ្ណើ ត 

តាុំងពីកូនញ្នះមកញ្កើត   ខ្ម៉ា ពុកបញ្ងកើត  សញ្សលើ តសសល ក់ 

សសល ន់សញ្សាល សល ញតតក់-   គ្រកមអាគ្រកក់  គ្រច្កញ្រះមិនញ្ពញ  

គ្រាកាលកូនញ្ៅតូច្មិញ   មិនទាន់ញ្ច្ះញ្ច្ញ រកសុុំខលួនឯង  

ខ្ម៉ា ពុកញ្ច្ះខ្ច្កចាត់ខ្ច្ង  រុំខ្លកថ្លខ្បង បបរទឹ្កបាយ  

ទឹ្កជា 15 គ្រាន់ច្ុំខ្អតកាយ   មិនបានសបាយ ញ្គ្រច្ើនគ្រគប់គ្រាន់ញ្ទ្ 

រហូតកូនធុំលមមខ្ត    ញ្ច្ះញ្ដើរសុុំ ញ្គ  ក៏គ្របគល់ឱ្យ 

អុំខ្បងមួយដាក់នឹងថ្ដ   សវ ះខ្សវ ងលកថ្ល តាមយថាកមម   

បុំបរបុំបង់បងខ ំ   មិនឱ្យញ្ៅគ្រទាុំ  ោុំរស់ញ្ដាយសារ 

អែ ឯគ្រាញ្ោះណា   គួរអនិចាច   អាញ្ណាច្ថ្គ្រកញ្ពក 

សាច់្ាត់ហាក់ដូច្ាម នខ្សបក  រយះរខ្ហក  រយាយធាល យធាល ក់ 

                                                           
15  ទឹ្ក្ជា ជា ក្យញ្ៅ ទឹ្ក្ររសុិទ្ធ ឬទឹ្ក្ារ ររស់ថ្ខមររារ់ពីញ្សៀមរារញ្ៅញ្លើ ។ 
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១០៦៦. ជាដំុ ៗ កកាល ក់   ខទញះហូរសគ្រសាក់  គ្របឡាក់ោយ្ម  

ឈឺទាដូច្ជាញ្គគ្រជាម   ច្ងគ្រព័គ្រតខ្ខសទាម  មិនអាច្ញ្រើរួច្ 

បានខ្តខ្គ្រសកយុំលញ្ោល ច្  លនលង់ដូច្ញ្ខ្នម ច្  ញ្គច្ងសីម 

ញ្ដកញ្ៅសុំយា៉ា បទទះណា   ឬដងមា៌  ោវិែីទល ូវ  

ពួកជនខ្ដលមនលុំញ្ៅ   គ្រសបតាមញ្ដាយទល ូវ មិនសូវញ្ដកបាន 

ញ្ដាយសារសញ្មលងរុំខ្នន   ឱ្យញ្កើតលអ ក់ោអ ន បានខ្បបសញ្ងវគ 

អាសូរសា ូរែៃ ូរថ្គ្រកញ្ពក    មា ក់ ៗ ច្ង់ញ្ដក ក៏ញ្ដកមិនលក់  

រីអាកណាខ្ដលគ្រសមុក   បានលក់សានាសុខ  ញ្ោះគ្រសាប់ញ្ហើយកាី 

ក៏ភ្ាក់រឭកសាវ ងថ្សវ    ញ្គ្ររះឮសូរអី  គ្រគលួច្គ្រគលួង  

ញ្ទាះខុំគ្របឹងខ្គ្របងលបងលួង  ឱ្យចិ្តា គ្រគប់ដួង  ចូ្លកាន់ភវងគ  

លក់វិញ សូមបីមួយភាុំង   គ្រាន់នឹងរវាុំង  រញ្វៀសច្ាស់ការ 

ខ្តញ្នះមិនបានញ្សាះណា   ញ្គ្ររះខ្តកុមរ  ខ្គ្រសកឱ្យញ្គភ្ាក់  

ញ្ទ្ើបបានោមគ្របាកដជាក់   វុរបពទុធៈ   កុដាិ  ញ្រៀងមក  

ញ្បើខ្គ្របន័យខ្ខមរគួរបក   ោយ ល ង់គ្រសមក កអកឱ្យញ្គភ្ាក់  

ញ្រឿងញ្នះ មនខ្មនគ្របច្កស  គ្របជាទាន់ភន្តកា   ថ្នគ្រពះញ្ាតម  

បានដឹងដំណឹងខ្ដលខ្ញ ុំ   រាប់ញ្រៀបញ្នះច្ុំ  ជាមិនលុះាា  
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ថ្ែៃ មួយ អងគគ្រពះភគវា   ញ្សាច្គ្រទ្ង់យាងយារ ដល់រាជគ្រគឹះ 

មនុសសមា មូលមីរខ្ណនទអឹ ះ   តាុំងច្ងគ្របដឹស  បនទះឫសសី  

ញ្ធវើជាមណឌ បធុំថ្គ្រក   ោកណាា លថ្ន   ទី្គ្រកញងញ្ោះឯង  

រួច្អង្វគ សសងឃគខ្មាង   ញ្រៀបច្ុំចាត់ខ្ច្ង ខ្គ្រកងាម នខវះអវី  ។ 

១០៨៦. រីឯ ោយ ល ង់ញ្នះថ្ន   រញ្វៀសរថ្វ  រវាុំងរវាត់  

គ្រសវាចាប់បានញ្ឈើគ្រច្ត់  ញ្ដើរញ្ជើងអញ្ាត ញ្ច្ញញ្ឆ្ងព ះសុំញ្ៅ 

ញ្រាងទានញ្ោះលអ ញ្ពកកូវ  ក៏អងគញយញ្ៅ  ខ្កបរញ្ោះខ្ដរពិត 

រួច្បានរសមហ ូបគ្របណីត   ខ្ដលពុទ្ធបរិស័ទ្ ដាក់ទានញ្ៅឱ្យ 

បានខ្ឆ្អតលមមសក ប់សក ល់ញ្សាយ  សុខឈប់ដញ្ង្វហ យ មួយគ្រាខ្ដរណា 

រួច្រាល់ញ្សាច្គ្រទ្ង់ញ្ទ្សោ  ទានទ្កខិណា អនុញ្មទ្ោ   

ឧបនិសស័យចាស់កាល    ោយ ល ង់នុា៎ ះណា ចូ្លកា ញងសុំណាញ់ 

ោណញ្ញយយថ្នគ្រពះទ្សពល-16ញោ ណគ្រទ្ង់ច្ុំរាញ់ ច្ាញ់ច្ាប់ថាល ថ្ែល  

សុំញ្ៅញ្ៅោយ ល ង់ថ្ម   ាត់យល់ញ្សច្កាី  ថ្នធមមញ្ទ្សោ 

អងគញយសាា ប់ធម៌ញ្ោះណា   បានលុះញ្សាតា  គ្រជះថាល សទាធ  

មុតមុំោុំែយមិនរា   ាម នញ្ទ្គ្រពហមមរ   ណាមកបខ្ងវរ 

                                                           
16  ទ្សពល- ញោ ណ អានថា ទ្សពោញ់ - ញាណ  
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ក៏មិនង្វកញ្រញ្គច្ខ្ក   ញ្គ្ររះជាប់មនាញ្សា ហ៍ ថ្នថ្គ្រតសរណា 

សកកៈឆ្ងប់រហ័សការ   ញ្ពលគ្រពះសមម   គមោនិវតា ន៍ 

ោយ ល ង់ក៏កាន់ញ្ឈើគ្រច្ត់  ខ្បរគ្រតឡប់បត់ ញ្ៅទទះអាតាម  

១១០០. សកកៈសាទ ក់ទល ូវសួរថា  ខ្នា៎ !ថ្ហញ្ោកតា ញ្ៅណាញ្ធវើហី 

តាឯងគ្រកីគ្រកញ្ពកថ្គ្រក   រកខ្តបាយឆី្  សឹងមិនខ្ឆ្អតទង  

ញ្បើតាឯងញ្រលកនលង   គ្រពះពុទ្ធ ញ្ោះប៉ាង  បង្វអ ប់ធមម   

ញ្ដៀលតម ះគ្រកញមគ្រពះសងា  ខ្ញ ុំនឹងគណោ  ឱ្យរង្វវ ន់អាក  

ោយ ល ង់ សុបបពុទ្ធ ៈ   ញ្ទាះបីដឹងជាក់  ថាជាគ្រពះឥនទ  

ក៏ាត់មិនគ្រពមគ្រតឡិន   គ្រតឡប់វាក់វិន   ញ្វញញ្ច្ញញ្ឡើយណា 

ខ្ែមទាុំងញ្ជរសកកៈថា   ជាញ្សាច្ញ្ទ្វតា  មិចាឆ ទិ្ដាិ   

គ្រពះឥនទញ្គ្រកើនោយកុដាិ    សាធុ សកាិ17
 
 គ្របញ្សើ រញ្ពកញ្ហាង  

អាកនឹងរួច្ចាកច្ុំណង  អាគ្រកក់ញ្នះមាង  ឆ្លងញ្ែកើងសកាា   

ញ្គ្រកាយពីឱ្យសាធុការ   ញ្សាច្អមរិន្តោទ   យាគ្រតាគ្រតឡប់ 

ោយ ល ង់រីករាយសាយសពវ   កខិបកខុប  គ្រសាប់ញ្ភលច្ពិចារណ៍ 

ញ្មញ្ាកូនខចីមួយណា   បុះឱ្យមរណា  សាល ប់ថ្តញ្ហាងញ្ហាង  

                                                           
17  សក្តិ អានថា ាក់្ ក្តិ  
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១១១២.បីដូច្ឆ្ងា ុំងដីខ្បកទូង  បនាបញ្ោា ង   បោទ ប់ឃ្លម តខមី 

ទ្ទួ្លបានឆ្ងា ុំងមសែមី    កា ញងញ្ពលញ្ោះថ្ន ថ្គ្រកខ្គ្រកលឧតាម  

ាត់ញ្ៅកាន់ឋានមញ្ោរមយ  ញ្កើតកណាា លច្ុំ ញ្ទ្វពិភព  

ោឋានថ្គ្រតគ្រតិងសសមភព   ដូច្ជាញ្គជប  ឱ្យញ្កើតញ្ឡើងឯង  

ញ្រឿងញ្ោះ អងគគ្រពះគខ្មាង   បានញ្ទ្សោខ្ែលង សខ្មាងគ្របាប់ថា  

ភិកខញ្វ ខ្នា៎ !គ្រកញមសងា   គ្រទ្គ្រទ្ង់សីោ  ថាល សុទ្ធម៉ាដាហមង 

កាលមួយគ្រាញ្ោះឯងញ្ហាង  អាកគ្រកខសត់ទង  កា ញងគ្រកញងញ្នះណា 

បានសមទានសិកា   សទាធ  សីោ  សុតា ចាគៈ  

បញោ ថាល គ្របាកដជាក់   សាល ប់ញ្កើតគ្របច្កស ោថ្គ្រតគ្រតិងា 

មនឫទ្ធិសមបញរថ្ែលថាល    គ្របញ្សើ រអសាច រយ  ញ្លើសអស់ញ្ទ្ពទង 

ពួកញ្ទ្ពញ្រលតម ះកនលង  ថា មា ក់ញ្នះមាង  ញ្មាច្ក៏ហានកាល  

រុងញ្រឿងជាងអស់ញ្ទ្វតា   ញ្កើតមុនញ្នះណា ញ្ដាយគ្របការអវី  

ពីមុនខលួនញ្គគ្រកគ្រកី   មិនមនសូមបី  បាយបរិញ្ភាគទង 

គ្រាញ្ោះ សកកៈសាសង   ញ្រលតាមទ្ុំនង  គ្របាប់ញ្ៅញ្ច្ា ះថា ៖ 

ខ្នថ្ហ! អាកនិទុ៌្កាខ    កុុំតម ះបុគ្រតា  ថ្នគ្រពះជិនគ្រសី  

ពីមនុសសពិតខ្តគ្រកគ្រកី   ខ្តមនញ្សច្កាី  សទាធ គ្រជះថាល   
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មុតមុំកា ញងថ្គ្រតសិកាខ    សុតៈសាា ប់អាែ៌  ចាគៈគ្របថ្ព 

បញោ ាត់ក៏ឃ្លម តខមី   យល់សពវបាលី  ថ្គ្រតលកខណា  

ញ្ទ្ើបាត់មនយសសកាា    ឧតាមតរា  ជាងអាកទាុំងឡាយ 

គ្រទ្ង់ពនយល់ឱ្យសបាយ   ញ្ទ្ើបគ្រតាស់បរិយាយ ជាកាពយាថា  

១១៣២. យសស សទាធ  សីោ    ខ្ន! ញ្ទ្វតា    រីឯសទាធ   

របស់បុគគលណាធារ   មិនកញ្គ្រមើករា  ញ្ៅទី្ដថ្ទ្  

តមកល់មុំមុតគ្របថ្ព   កា ញងគ្រពះឥសី  វិជិតមរ  

ទាុំងសីលថ្នបុគគលណា   បរិសុទាធ   ខ្សនលអសាអ តសអុំ   

ជាសីលអរិយៈកុុំ  តម ះញ្ដៀលដំុ ៗ  មនខ្តសរញ្សើ រ 

គ្រជះថាល កា ញងសងឃគ្របញ្សើ រ   ទាុំងទិ្ដាិ ញ្ដើរ  ញ្ៅតាមទល ូវគ្រតូវ 

អាកគ្របាជ្តញ្មកើងញ្ពកកូវ  នូវអាកញ្ោះថា   មិនខ្មនខសត់ញ្ខសោយ 

ជីវិតអាកញ្ោះក៏ញ្ដាយ   មិនមនចុ្ងញ្គ្រកាយ ជាញ្ម ៈញ្ទ្ ។ 

ញ្គ្ររះញ្ហតុញ្ោះគួរគិតញ្រ   រិះដល់ក-ញ្ករ   ដំខ្ណលគ្របញ្ៅ 

របស់គ្រពះសមព ញទ្ធ ញ្លអ    បណឌិ តគួរគ្រតូវ  គ្របកបសទាធ   

ទាុំងសីល និងកាីគ្រជះថាល    កា ញងគ្រពះសងា  ញ្ធវើ ទិ្ដាិ គ្រតង់ 

ញ្ាលធម៌ ៤ ញ្នះតគ្រមង់   តខ្គ្រមខ្បរអងគ  ទសងទសុំគួរាប់  
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សកកៈញ្រលបិុនគ្របសប់   ញ្ាលធម៌គ្រគប់សពវ  ប៉ាុ ញ្ណា ះឯងអាយ 

មនកា ញងសុំយុតា និកាយ  ទ្លិទ្ទ សូគ្រតគ្រសាយ   បុំភលឺ អតាថ   

 រីញ្រឿង សុបបពុទាធ    ខ្ដលខ្ញ ុំរច្ោ  កាពាញ្នះថ្ន 

សនមតថា ច្ប់ញ្សច្កាី   ចូ្រោតិគ្របញសគ្រសី ថ្លពិចារណា 

កុុំសាា ប់ខ្តតាមញ្សាតា   មិនញ្គ្របើបញោ   នុា៎ ះមិនលអ ញ្ទ្  

គួរគិតពិនិតយរិះញ្រ   សញ្ាឹងាា ន់ញ្គារ  ញ្កើនញ្ករកុសល 

១១៥០. អហុំ រីខ្ញ ុំតមកល់    រកយញ្ពច្ន៍យា៉ា ប់យល់   ដល់ធីរជន 

ខុសឆ្គងសូមកុុំអាក់អន់       កុុំទុ្ជ៌ន   នឹងរកយខ្ញ ុំអី 

សូមោញ្ដាយសញ្ងខបខលី  មិនចារសុំ ដី ញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ឡើយញ្ហាង ។ 

ញ្រឿង សុបបពុទ្ធ កុដាិ  ច្ប់ 18
 
៕ 

                                                           
18 ខ្ុ ុំសូមរញា ក់្  ញ្រឿងញ្នះមានជាក់្  ចុំខ្ុុំររយិយ  

ប្ពះនប្តរិែក្  សុំយុតតនិោយ  មិនែចូញ្រឿងប្ាយ  ក្នុងឧទានញ្ទ្  ។ 

ទាុំងក្នុងធមមរទ្  ញ្ោក្ចារក្ុំណត់  ថា ោលរុញ្ពវ  

នាយឃ្ែងញ់្ក្ើតជា  ញ្សែារុីប្តញ្ទ្  ថ្តញ្រឿងញ្នះញ្រ  ជាប្ពះរាជា  ។ 

ប្កុ្ង រាណសី  មិនថ្មនញ្សែា ី រុប្តទាុំងរួនោន   

ប្ក្ាលឧទ្ាន  មានចិតតឫសា  ប្រញ្ទ្ចផ្តត ា  ាត ញ្ាត ះញ្ាះា  ។ 

ថ្តក្នុងញ្រឿងញ្នះ  ញ្សតចប្ោន់ឈ្នន នីស ប្រមាលវាចា  

សតីថ្សតងថ្លែងចិតត  មិនគួរប្ជះថាែ   ក្មាម កុ្សោ  ដ្ឋរដ្ឋក់្នរក្  ។ 
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សា បីតុ តប និពិាវ ន 
រទ្ ក្យ ៧ 

៦១. ញ្នះនឹងចារខ្ច្ងខ្ែលងសុំ ដី  ពីចិ្តាភកាីថ្នញ្សាច្អងគ 

អមរិនទរាជរឹតញ្សាម ះគ្រតង់  នឹងភិកខ ញសងឃ កា ញងសាសោ  ។  

គ្រសឡាញ់ញ្ារពរាប់ទុ្កខលួន ជំនូនដូច្ជាសាមញ្ណរា  

ឬជាញ្ោមវតា ខ្តងរកា      ញ្មើលសពវកិច្ចការណាថ្នសងឃ  ។ 

សកកៈគ្រសឡាញ់ញ្ពញចិ្តា ថ្គ្រក នឹងសាវ័កថ្ែលថ្នពុទ្ធអងគ  

ដូច្បានញ្រៀបរាប់រួច្នុា៎ ះទង  ពិញ្សសញ្សាម ះគ្រតង់នឹងអគគៈ ។ 

ធមមញ្សោបតីសារីបុគ្រត   ជាបុគ្រតច្បងទុត ឯកសាវ័ក  

ថ្ដសាា ុំចាុំធម៌ថាល គ្របច្កស              ជាអាកជាក់ពិត បញោ គ្រកាស់ ។   

ញ្វៀរញ្លើកខ្តអងគគ្រពះសមម         ាម នសាវ័កណា ញ្គ្របៀបគ្របកាស 

សមតថភាពដ៏ច្បងច្ាស់          គ្រតាស់ធមមច្គ្រក ជាក់ដូច្បាន ។ 

បងវិលនូវកង់ គឺគ្រពះធម៌   គ្របញ្សើ របវរដ៏ញ្ែកើងថាក ន 

ោញ ុំងអស់ពួកជនរាប់គ្របមណ មិនបានរួច្ទុតចាកទុ្កខភ័យ ។ 

តាមពិត ោតិមិតាសាគ ល់ញ្ហើយណា នូវគ្រពះធមមញ្សោបតី 

ញ្ោកមនគ្រពះកិតាិោមលបី  កា ញងសាសោថ្នគ្រពះញ្ាតម  ។ 
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ដូញ្ច្ា ះ ខ្ញ ុំមិនញ្រលទាុំងអស់  គ្របវតាិ កិតាិយសញ្ ម្ ះឧតាម  

ញ្រលច្ុំញ្រះខ្តគ្រាញ្គ្រកៀមគ្រកុំ  គ្រតូវច្ុំញ្ពលខ្ដលញ្ោកនិរវ ន ។ 

ញ្គ្ររះមនដំញ្ណើ រញ្ដើរច្ុំជាក់  ជាមួយសកកៈញ្សាច្និទាន 

មច ស់ថ្នសុំញ្ណរញ្នះោមធាន  មនញ្ ម្ ះសកកៈជាក់ជាធុំ  ។ 

ច្ង់បញា ក់គ្របាប់ោតិឱ្យដឹង  ថាសកកៈហាឹងចិ្តា រមយទ្ម  

សល ូតបូតទ្ន់ភល ន់គន់ស័កាិសម  តាមខ្តលុំោុំគ្រពះធមមញ្សោ ។ 

៧១. គឺអងគថ្នគ្រពះសារីបុគ្រត  គ្របញ្សើ របុំទុតគួរសកាក រ 

ញ្ារពបូជាថ្នជោ   ខ្ែមទាុំងទី្ជាបុគ្រតគ្របញសច្បង ។ 

ថ្នគ្រពះសមម សមព ញទ្ធមច ស់   ខ្តគ្របាកដណាស់មិនមួហមង 

មិនគ្របកាន់ខលួនញ្ោកដល់មាង ហឫទ័្យម៉ាដាហមងដូច្ធូលី   ។ 

មិនញ្ច្ះខឹងញ្គ្រកាធញ្ចាទ្ញ្ទាសទ្ណឌ  ញ្ទាះបីញ្ ើញទាន់គ្រាន់គ្រសដី 

ពនយល់តាមច្ាប់ធម៌វិន័យ  ខ្ដលគ្រពះជិនគ្រសីគ្រពះទ័្យថាល   ។ 

ខ្ែលងសខ្មាងទុ្កជាញ្ាលធម៌  គ្របញ្សើ របវរមិនញ្ឆ្លឆ្ងល  

សៃ ប់សាៃ ត់បាត់សូនយញ្សាះអសារ  ែក ញុំញ្ែកើងថ្ែលថាល គ្រសវាញ្រៀន  ។  

រាវញ្ររិះរកញ្រឿងរា៉ា វគ្រតូវ   មិចាឆ ញ្គច្ញ្ៅកុុំបុំរន 

គ្របសប់ខ្នល ុំងណាស់ខ្នងទូ្ោម ន ពីរាក់ឱ្យ្នញ្ៅទី្ញ្គ្រៅ  ។  
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លបីថាញ្ែរៈមិនញ្ច្ះខឹង     មនគ្ររហមណ៍មា ក់គ្របឹងញ្ដើរសុំញ្ៅ 

មិនញ្ជឿញ្សាះថា ាម នមួញ្ៅ៉ា    ាត់ញ្ដើរដល់ញ្ៅ សាកលបងវាយ។ 

មួយថ្ដពីញ្គ្រកាយញ្ពញទ្ុំហឹង  ញ្ែរៈមិនដឹងមិនមថ្ម 

ដល់គ្ររហមណ៍ាត់ដាក់ច្ុំមួយថ្ដ ធាល ក់បាគ្រតដល់ដីក៏ង្វកញ្រ ។ 

ញ្ដាយភន្តកាា គ្រសស់បស់ទូរទង់  ញញឹមតគ្រមង់តាទ្ុំញ្នរ 

ញ្ៅា ៗ ញ្ៅវាយសងឃគួរញ្សា ហ៍ មិនសាគ ល់បាបញ្ទ្ញ្ជរទុ្ជ៌ន ។ 

ញ្ែរៈញ្រលថា ឱ្! តា អវី    ាត់ច្ប់គ្រសដី តបញ្តជគុណ 

លុតជងគង់គ្រគឹប មិនទ្គ្រមន់  ឱ្ះឱ្!គ្រពះគុណ សូមញ្មតាា   ។ 

អសាច រយខ្នល ុំងណាស់មច ស់ថ្ែលញ្អើយ ខ្ញ ុំគ្របទ្ះញ្ហើយអងគអរហា 

ញ្ទាះគ្រតូវមួយថ្ដសឹងមរណា  សូមបីភន្តកាា មិនមនខ្គ្រប   ។ 

៨១. ញ្ែរៈពនយល់គុណខនាី  គុណអរហនាថ្ែល មិនគួរខ្ក 

ញ្គច្ញ្កៀច្មិនដឹងគ្របឹងបខ្ងវរ    ចិ្តា ញ្ច្ញចាកខ្គ្រសគឺគ្រពះសងឃ ។ 

បានសាា ប់ធម៌អាែ៌ថាល គុំនិត       តាគ្ររហមណ៍សម័ គ្រគចិ្តា គិតតគ្រមង់ 

គុណថ្គ្រតរតោសីោទង  ប៉ាងសុុំខម គ្រតាអស់ដី  ។  

ញ្ណហើ យដូច្ជាខ្វងគ្រជញលដំញ្ណើ រ  តុំណ-តញ្ដើរគ្រជញលញ្សច្កាី 

ញ្បើសរញ្សរអស់ញ្គ្រកាយបានអី  ោុំោតិគ្របញសគ្រសីញ្ដើរបនា    ។ 
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ឥឡូវញ្រៀបរាប់ភាា ប់ញ្រឿងរា៉ា វ តាមការគ្រសាវគ្រជាវរាវរកធម៌  

ខ្ញ ុំសូមោុំោតិញ្ឆ្ល ៀតគ្រតាច់្ច្រ អារមមណ៍បនាញ្ៅកាន់ឆ្ងា ុំ   ។ 

ខ្ដលគ្រពះសមព ញទ្ធ ញ្ទ្ៀបនិរវ ន ្នចូ្លវសា ៤៥  

គ្រពះអងគគ្រទ្ង់គង់រង់ច្ុំណាុំ  វសាោឆ្ងា ុំចុ្ងញ្គ្រកាយពិត ។ 

អាគ្រស័យញ្ៅោភូមិឫសសី  ខ្កបរញ្វសាលី ថ្គ្រពជំុជិត  

ញ្វឡញវគ្រាមោមគ្របណីត   សថិ តអស់គ្រតីមសគ្រទ្ង់យាសយាង។ 

គ្រតឡប់ដំញ្ណើ រញ្ែមើ រតញ្ៅ  សុំញ្ៅទី្សាថ នបានតញ្រៀង  

វតា  ញ្ជតពន សាវតថី  ញ្ទ្ៀង  ទាត់មិនលុំញ្អៀងញ្រៀងទី្ថ្ទ្  ។  

បនាបោទ ប់ជាប់កាលញ្ោះឯង  ខ្ែលងពីគ្រពះធមមញ្សោបតី  

ខ្តងខ្តញ្ៅតាមគ្រពះជិនគ្រសី  បងគថំាវ ត់ថាវ យកាយសុុំោ  ។ 

ញ្ៅកាន់ទី្សាថ នសគ្រមនាសាៃ ត់  ញ្ពលខ្ដលបរិស័ទ្ចាត់វោទ   

ញ្ារពញ្ច្ញញ្ៅតាមមា៌  អាសនៈោោញ្រៀងរាល់អងគ  ។  

៩០. គ្រាញ្ោះ គ្រពះធមមញ្សោ  គង់ញ្លើអាសោ គ្រតាតគ្រមង់ 

ចូ្លសមបតាិសាៃ ត់ទូរទង់ កាយទចង់ឱ្យគ្រតង់ ពត់គ្រពះខ្ភាន ។ 

សគ្រមកសគ្រមួលសគ្រមបចិ្ោា      ដល់គួរតាមការញ្ោកក៏ញ្កណឌ  

បញ្ាូនអធិចិ្តា គិតខ្សន      ញ្កាដិជាតិដ៏ខ្ណនណាន់តាន់តាប់។ 
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នឹកភាករកញ្មើលគមោការ យាគ្រតានិរវ នោណច្ុំណាប់ 

ញ្តើ គ្រពះសាសាា  ឬគ្រទ្ង់ឆ្ងប់  ឬច្ាប់ចាប់គ្រតូវអគគសា-  ។ 

វ័កញ្ឆ្វង និងសាា ុំចាុំបញ្គ្រមើ   គ្រតូវញ្ដើរចូ្លកាន់ឋានមហា 

បរមនិរវ នាម នអាជ្ា  ឬក៏យា៉ា ងណា គ្រតាញ្ោកគិត ។ 

សញ្ាឹងរុំពឹងញ្ដាយគ្រពះោណ ាម នរារាុំងសទ ះគ្រសឡះពិត 

ក៏បានដឹងញ្ហតុដ៏វិសិដា   ជាក់គ្របាកដពិត ថាគ្រតូវអងគ  ។ 

អគគសាវ័កជាអាកគ្រតូវ   យាងថាក នចូ្លញ្ៅ មុនពុទ្ធអងគ  

ញ្ទ្ើបញ្ោកទចង់ទចិតគិតតគ្រមង់ ដល់អាយុអងគថ្នអាតាម   ។ 

លុះរុំពឹងគិត ក៏ញ្កើតជាក់  ថា រីជីវៈ គ្រពះជោម  

ញ្ៅសល់ខ្តគ្រតឹម ៧ ទិ្វា  ញ្តើ គួរគមោោទី្ណា   ។  

ជាទី្សមគួរនឹងនិរវ ន   រុំលត់វិញោ ណាម នគ្រតូវការ 

ដាក់ចុ្ះញ្បាះញ្ចាលបញ្ចកខោធ   ាម នឧបាទា រាច្ុំណង់   ។  

រីអងគបុគ្រតា គ្រពះរាហុល   នឹងយល់និរវ ន រុំលត់អងគ  

កណាា លញ្ទ្វតាឋានថ្គ្រតគ្រតិងស ឯអងគគ្រពះអញោ ញ្កាណឌ ញ្ោៈ  ។ 

បានចូ្លនិរវ នឋានទី្ថ្គ្រព  ឯហិមល័យថ្នមត់គ្រសះ  

ញ្ ម្ ះឆ្ទ្ទនាៈ គុណខ្គ្រកលគ្រកាស់  ហវ ូងដំរីច្ាស់ បូជាញ្ហាង  ។ 
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១០០. ចុ្ះច្ុំខ្ណកឯអងគអាតាម   គួរខ្តយាគ្រតានិរវ នទង  

ទី្ណាញ្ៅហាា៎  រ៉ាញ្ររង់            ញ្គ្រច្ើនដងញ្ទ្ើបលង់លុះគ្របថ្ព ។ 

ថា ឱ្ ! អនិចាច  មតាញ្ពក  ាត់បានលអឯក ញ្គ្រតកព-ថ្ទទ  

ចិ្ញ្ចឹមបីបាច់្លុះញ្ពញវ័យ  អរហនាថាល ថ្ែល  ៧ អងគ   ។ 

ខ្តញ្ទាះយា៉ា ងញ្នះ ក៏ាត់ញ្ៅ  លុះលង់លក់ញ្គ្រៅកា ញងអនលង់ 

មិចាឆ ទិ្ដាិ ខុសគនលង   មិនញ្ជឿគុណគ្រទ្ង់គ្រពះសមម  ។ 

គ្រពះធម៌ គ្រពះសងឃអងគសាវ័ក  មិនជាក់ចូ្លចិ្តាដល់តិច្ណា 

ចុ្ះរីរូបាត់មនវាសោ   ឧបនិសសយាខ្ដរឬញ្ទ្   ? 

លុះរុំពឹងគិតញ្ដាយម៉ាត់ច្ត់  គ្របាកដតាមោណាម នលអ ក់ញ្រ  

ថា មតាមននិសស័យខ្ដរ  គង់ខ្តបានលុះដុះញ្សាតា  ។  

ញ្តើាត់បានសាា ប់សពទគ្រពះធម៌ គ្រពះអងគណាហាា៎  មក៍ញ្ទ្សោ 

ក៏ដឹងដល់ជាក់ជាអាតាម     ាម នបុគគលណាញ្ទ្សន៍ញ្ដាះញ្ឡើយ។ 

១០៦.ខ្តញ្បើអាតាម មិនខ្នវ យខវល់  ទុ្កញ្ចាលមតារាអញ្ងគើយ  

អញ្ង្វគ ះអស់អងគមិនសមញ្ឡើយ  អាកទងគង់ញ្ឆ្លើយរិះគន់ខ្ញ ុំ  ។  

ថា សារីបុគ្រតពិតមនគុណ  ដល់ជោនុជនធៃន់ឧតាម 

រាប់ញ្រៀបមិនអស់រស់រហង់  លះបង់មិចាឆ ថាល គុំនិត   ។ 
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ពិតណាស់ គ្រាញ្ពលញ្ោកញ្ទ្សោ សមចិ្តាា  គ្រតាកុំហិត 

សមចិ្តាសូគ្រតដ៏មនឫទ្ធិ            ញ្ទ្វតាខ្សនញ្កាដិ ញ្កើតបញោ  ។ 

ចាក់ធល ញះដល់គ្រពះអរហតា    កុំចាត់កិញ្លស ញ្សសអតាា  

ឯអាកតាុំងកា ញងមគគ  ៣ ណា        ញ្ោកថា គណោរាប់មិនអស់ ។ 

ឯទី្ដថ្ទ្ថ្លមិនរាប់          អាកគ្រតាស់ដឹងជាប់ជាក់ដល់ញ្មល៉ា ះ 

ក៏មនសខ្មាងញ្គ្រច្ើនញ្ដាយញ្សាម ះ ថារាប់មិនអស់ដូច្ាា ខ្ដរ  ។ 

១១១.មិនគ្រតឹមប៉ាុ ញ្ណាា ះ មនគ្រគួសារ គ្រាន់ខ្តគ្រជះថាល មហាញ្ែរ 

៨០ គ្រតកូល ក៏ញ្កើតខ្ហ              កា ញងញ្ទ្វញ្ោកខ្ដរ ដ៏មហិម ។ 

 ខ្តញ្ទាះយា៉ា ងញ្នះ ក៏ឥឡូវ        អាកញ្ហអើយញ្មើលញ្ៅទល ូវញ្នះណា 

ញ្ោកមិនអាច្ញ្ដាះអាកមតា  ចាកពីមិចាឆ ទិ្ដាិ ញ្ឡើយ   ។  

ញ្គ្ររះញ្ហតុដូញ្ច្ា ះ គួរខ្តអញ  ញ្ដាះទិ្ដាិ ញ្ច្ញមិនកញ្នាើយ 

គ្រសាយមតាទុតទុ្កខឱ្យញ្ហើយ  យល់សុខឥតញ្សបើយញ្លហើយចិ្ោា ។ 

រួច្សឹមនិរវ នាម នដំញ្នៀល  ញ្គតម ះតិះញ្ដៀលអងគអាតាម  

ោបនទប់តូច្គ្រសញកោលកា  ញ្លើសយោអា៍តាម គ្របសូត19  ។ 

ដូញ្ច្ា ះ ថ្ែៃ ញ្នះ ខ្តមាងសាអ ត សុុំអនុញោ តគ្រពះថ្គ្រតកូដ  

                                                           
19 អា៍តាម ប្រសូត អានថា តាម ប្រសូត  
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ញ្ដើមបីនិរវ នាម នគ្របកួត             សៃ ប់សាៃ ត់រហូតញ្ហើយតណាហ  ។ 

 ញ្ទ្ើបញ្ៅញ្ៅអងគគ្រពះចុ្នទៈ  ជាឧបដាា កគ្រពះញ្ែរា  

គ្របាប់ញ្ៅបរិស័ទ្ បរិវារ           ឱ្យញ្រៀបកាយាចូ្លាល់ញ្សាច្ ។ 

គ្រពះមនគ្រពះភាគបរមគ្រគូ  គ្រពះសយមភ ូដ៏លអផ្កា ច់្  

ចូ្រញ្រៀបច្ុំកាយឱ្យគ្រគប់ញ្គ្រសច្ មិនគ្រតូវចាុំបាច់្គ្រតឡប់វិញ ។ 

ញ្គ្ររះញ្យើ ងគ្រតូវោគ្រពះសមម   រួច្នឹងយាគ្រតាបនាញ្ច្ញ 

សុំញ្ៅោលកាគ្រសញកញ្ោះមិញ  គ្រតូវញ្រៀបច្ុំញ្ច្ញច្រគ្រាញ្នះ ។ 

គ្រពះមហាចុ្នទៈជាក់ទ្ទួ្ល  នូវគ្រពះបនទ ូលមិនញ្ររិះ  

ញ្ធវើតាមមច ស់បងយា៉ា ងោុំងលះ មិនលួច្ច្ញ្ច្សដូច្បុែុជាន ។ 

ពួកគ្រពះភិកខ ញទាុំងគ្របាុំរយ           មិនអល់ខ្អកញ្ហើយាម នទ្គ្រមន់ 

ញ្រៀបច្ុំទុ្កដាក់យា៉ា ងរួសរាន់  មិនទុ្ជ៌នដល់តិច្ញ្ឡើយ  ។ 

ញ្សោសនៈ របស់សងឃ  សមអ តនូវទង់ ឱ្យទូរញ្ហើយ 

កាន់បាគ្រតចី្វរមិនកញ្នាើយ        ចូ្លញ្ៅបញ្ងកើយគ្រពះញ្ែរៈ ។ 

១២២.  រីឯគ្រពះធមមញ្សោ ញ្រៀបទុ្កញ្សោអាសនៈ 

ញ្បាសសមអ តទី្ឋានសគ្រមក ថ្ែៃ រួច្ឈរជាក់ញ្ៅមុខទាវ រ ។ 

សញ្ាឹងរឹងរឹតគិតគយគន់  ទី្ឋានបច្ច ញបបនាមិនរួញរា  
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សមលឹងែលឹងគិតខ្ែលងថាល ោ  ឥទ្ុំ ឥទានិ ទ្សសនុំ   ។ 

ញ្នះគឺការញ្ ើញជាចុ្ងញ្គ្រកាយ  មិនមនញ្ទ្ៀតញ្ឡើយអាគមនុំ 

មិនគ្រតឡប់វិញ ណាា៎តុតាុំង  ខ្ញ ុំោចាប់តាុំងពីញ្ពលញ្នះ  ។ 

រួច្ញ្ោកញ្ចាមញ្រាមញ្ដាយអរហា គ្របាុំរយអង្វគ ឆ្ងប់រូតរះ 

ចូ្លបងគាំល់គ្រកាបសុំពះ  ច្ុំញ្រះអងគគ្រពះភគវា   ។ 

អនុជាោតុ ភញ្នា  ញ្ម សុគញ្ត ភគវា  

បពិគ្រតគ្រពះអងគគ្រទ្ង់ករុណា  សូមគ្រទ្ង់ញ្មតាា អនុញោ ត   ។ 

សូមគ្រពះសុគតដ៏ឧតាម   គ្រទ្ង់អនុញោ តខ្ញ ុំបងគបំាទ្  

គ្រាញ្នះជាកាលគួរនឹងឃ្លល ត  ចាកមុនីោែជាសាសាា    ។  

ជាកាលគួរនឹងចូ្លនិរវ ន  មិនមនសល់ខ្វងញ្ទ្បិតា  

អាយុថ្នខ្ញ ុំជាបុគ្រតា    ញ្រៀមច្បងគ្រគួសារជិតអស់ញ្ហើយ។ 

រីអងគសាសាា ខ្តងអនុញ្គ្រាះ  ជនមិនច្ុំញ្រះដល់មា ក់ញ្ឡើយ 

ញ្បើ គ្រទ្ង់គ្រតាស់ថា សារីបុគ្រតញ្អើយ ចូ្រកុុំកញ្នាើយនិរវ នចុ្ះ   ។ 

នុា៎ ះនឹងមនរកយពីពួកជន  អាកមិនយល់គុណនឹងបនា ញះ 

ថា គ្រពះញ្ាតមញ្រលដូញ្ចាា ះ គឺគ្រសឡាញ់ញ្សាម ះនឹងសុគត ។ 

១៣១.ខ្តញ្បើ  គ្រពះអងគគ្រតាស់ញ្ៅថា កុុំអាលនិពវ ញតាសារីបុគ្រត 
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រកយញ្ោះញ្ៅខ្តញ្គច្មិនទុត  ថា គ្រពះសមព ញទ្ធ ញ្រលសរញ្សើ រ  ។ 

នូវគុណថ្នវដាសងារ   ញ្ចាា ះគ្រពះសាសាា គ្រទ្ង់ដំញ្ណើ រ 

មិនគ្រតាស់ទាុំងពីររកយញ្នះញ្តើ   គ្រពះអងគគ្រទ្ង់ញ្គ្របើរកយដូច្ញ្មាច្ ។ 

អងគគ្រពះសុគតជាសាសាា    គ្រទ្ង់គ្រតាស់ឱ្ង្វក រជាសញ្ព៌ជ្ 

ថា សារីបុគ្រត និរវ នញ្មាច្  ញ្តើអាកសញ្គ្រមច្ញ្ៅទី្ណា  ? 

បពិគ្រតសញ្មាច្គ្រទ្ង់យសធុំ រីជាតិភូមិខ្ញ ុំោលកា  

កា ញងខ្ដនមគធៈណាា៎សាសាា   ខ្ញ ុំនឹងមរណាោទី្ញ្ោះ   ។ 

១៣៥. ឱ្! ញ្អើ ថ្ហបា សារីបុគ្រត  អាកចូ្រកុំណត់កាលគួរចុ្ះ 

ខ្តគ្រាឥឡវូ ចូ្រសញ្ោា ស  ចូ្រអាកអនុញ្គ្រាះដល់កនិដាា  ។ 

បងបអ ូនថ្នអាកជាក់រង្វ   មិនង្វយញ្ ើញាា ញ្ទ្ណាា៎បា 

កគ្រមនឹងញ្ ើញបុគ្រតញ្ជដាា   គ្របាកដដូច្បាញ្ទ្ៀតញ្ឡើយញ្ទ្ ។ 

ដូញ្ច្ា ះ បាចូ្រសមគ ល់កាល  អាលនឹងសខ្មាងខ្ែលងរិះញ្រ  

ញ្ទ្សោធមមៈទុ្កជាញ្ករ           ដំខ្ណលឋិតញ្ែរញ្ច្រញ្រៀងញ្ៅ ។ 

ញ្ែញ្រា រីឯគ្រពះញ្ែរៈ   ដឹងគ្របាកដជាក់ច្ាស់ញ្ពកកូវ 

ថា អងគសាសាា គ្រទ្ង់សុំញ្ៅ  ឱ្យខ្ញ ុំគ្របញ្ៅធមមញ្ទ្សោ   ។ 

មនសខ្មាងឫទ្ធិ ឥទ្ធ ិ៍ខ្នងញ្ដើម  រួច្ញ្ទ្ើបចាប់ញ្ទាើមធមមកថា 
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គិតញ្ចាា ះញ្ហើយកូវញ្ៅដល់ណា  ញ្គ្រកាកចាកអាសោថាវ យបងគ ំ ។ 

នូវអងគភគវាគ្រាទី្មួយ   រួច្ក៏ញ្បាះពួយញ្ឆ្ងព ះញ្ៅលុំ- 

ហ-អាកាសាវិញមួយជំុ  ខពស់ញ្តាា តគ្រកមុុំ ជំុមួយជួរ  ។ 

ញ្ហើយចុ្ះមកថាវ យគ្រពះបាទា  គ្រពះទ្សពោ សយមភ ូ  

ញ្ហើយញ្ហាះញ្ៅញ្ទ្ៀតឃ្លល តពីរជួរ កុំពស់ញ្តាា តឈរជាគ្របមណ ។ 

រួច្ចុ្ះបងគនំមសសការ   នូវគ្រពះបាទា គ្រច្បាច់្ថាក ន  

ញ្ោកញ្ធវើយា៉ា ងញ្នះ លុះគ្រតាបាន ៧ ជួរឋានថ្នញ្ដើមញ្តាា ត   ។ 

ញ្ែរៈសខ្មាងបាដិហារយ   ញ្គ្រច្ើនរយគ្របការលអ គួរញ្កាត 

មិនខ្មនខ្តមួយមុខខ្មនញ្សាត  រាប់ញ្រៀបសឹងញ្កាដិពុុំពណ៌ោ ។ 

១៤៤.ញ្ទ្ើបញ្ោកគ្របារពធធមមកថា សខ្មាងច្រចាគួររមោ  

ជួនឱ្យញ្ ើញកាយជួនញ្ោកញ្វៀរ មិនឱ្យញ្ ើញាា ដល់តិច្ញ្ទ្ ។ 

ជួនឱ្យញ្ ើញកាយមួយកុំណាត់  ខ្នងញ្លើ គ្របាកដញ្គ្រកាមទ្ញ្ទ្ 

ជួនញ្ ើញខ្តញ្គ្រកាមឯញ្លើ ញ្រ  បាត់ញ្ៅមិនញ្ែរញ្ច្រជិតជំុ  ។  

ភលឹបខ្ភលត ៗ លត់ញ្លៀនញ្ច្ញ ដូច្ញ្ភលើ ងពណ៌មិញ សឹងគ្រច្ឡុំ 

ជួនកាលញ្ច្ញច្នទ ដ៏មូលកលុំ  ជួនញ្ច្ញពណ៌ច្ុំគ្រពះសូរា  ។ 

ជួនញ្ច្ញជាភុំា ពណ៌គ្រសស់លអ  រុំញ្លច្បវរដ៏អសាច រយ  
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ជួនញ្ច្ញជាសមុគ្រទ្សុទ្ធកាា ត់រា៉ា   ញ្ខៀវគ្រសង្វត់ថាល ដ៏លវឹ ងញ្លវើយ ។ 

ជួនញ្ច្ញជាញ្សាច្ច្គ្រកពតាិ   ជួនភាល ត់ញ្ច្ញជាញ្ទ្ពគ្រពញ្ងើយ 

ជាញ្សាច្ញ្វសសវ័ណ គ្រពះឥនទញ្ហើយ រួច្មិនកញ្នាើយលយជាគ្រពហម  ។ 

ញ្ោកញ្ធវើយា៉ា ងញ្នះញ្គ្រច្ើនអញ្នក ញ្ច្ញជាខ្បលកៗ រយឫទ្ធិធុំ  

រួច្ញ្ទ្ើបសខ្មាងខ្ែលងធម៌ទសុំ   ដល់បរិស័ទ្ជំុ ញ្ពញញ្គ្រតៀបគ្រតា ។ 

១៥០. មិនខ្តភិកខ ញ ភិកខ ញនី   លបីលាញដល់អស់ពួកញ្ទ្រា   

ចុ្ះមកញ្មើលខ្នប់អាកាសា ទាុំងគហដាា ទាុំងនគរ   ។ 

មកគ្របជំុាា  ោចុ្ងញ្គ្រកាយ  ឱ្ ! គ្រពះគុណញ្អើយពួកញ្យើ ងមក៍ 

ញ្មើលគ្រពះគុណមច ស់ញ្មទ័្ពធម៌ ពិញ្សសបវរថ្នសាសោ  ។  

ញ្ែរៈចុ្ះមករកបងគ ំ  គ្រពះសិរស៍ឱ្នសអុំ គ្រពះបាទា  

ថ្នគ្រពះទ្សពលដល់ញ្វោ       ឈរញ្ទ្ៀបវិជិតមរគ្រាញ្ោះឯង ។ 

ភាល មញ្ោះ អងគគ្រពះបរមសាសាា  គ្រតាស់សួរញ្ៅថា ការសខ្មាង 

ធមមបរិយាយញ្នះខ្ដលអាកខ្ែលង សារីបុគ្រតខ្តងថាញ្ ម្ ះអវី   ? 

ញ្ោកថា បពិគ្រតអងគសញ្មាច្    ញ្នះសនមតញ្គ្រសច្ោមលាញលបី 

សីហវិកីឡិញ្តា ថ្ន   ខ្គ្របថា ឱ្យខលី សិងហញ្ររាុំ  ។ 

គ្របខ្ឡងញ្លងនឹងគ្រពះធមម   ញ្ទ្ើបអងគភគវា គ្រទ្ង់ទ្ោទ ុំ  
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ទ្ញ្នទញសោធ ប់ ឱ្យមួនមុំ  សារីបុគ្រត សម សិងហញ្ររាុំ  ។  

ខ្នសារីបុគ្រត ពិតសមណាស់ កថាញ្នះច្ាស់សិងហញ្ររាុំ  

អសាច រយណាស់ហាា៎  ខ្លបងញ្តារាុំ  សារីបុគ្រតសមជាសីហៈ   ។ 

រួច្គ្រពះញ្ែរៈោហតាថ    មនពណ៌គ្រសស់ថាល ដូច្ជាល័កា 

គ្រកហមគ្រកាលថ្គ្រក ថ្ែលអនគឃ  លូកចាប់បាទ្ៈថ្នសាសាា   ។ 

ខ្ដលញ្គ្របៀបបីដូច្អញ្ណាើ កមស  ភលឺលអឱ្ភាសគ្រតង់ញ្ាបផកា  

គឺគ្រតង់ក-ញ្ជើងខ្ភាកញ្ារណា  ញ្ហើយទូ្លោថា ឱ្! មច ស់ថ្ែល  ។ 

បារមីខ្ដលខ្ញ ុំគ្រពះអងគខុំ   បុំញ្ពញអប់រុំអស់អសញ្ងខយយ  

ញ្លើសញ្ដាយខ្សនកបបក៏ញ្ដើមបី បានថាវ យបងគបំាទាញ្នះ   ។  

១៦០. មញ្ោរែថ្នខ្ញ ុំនុា៎ ះណា  ដល់មតថកាទី្គ្រតឹមញ្ណះ  

ទី្ថ្ទ្តុំណ-តញ្រៀងញ្អះ             សនមតថាញ្សល ះប៉ាុ ញ្ណា ះញ្ហើយ ។ 

មិនមនជួបាា គ្រាណាញ្ទ្ៀត  ការសនាិបាតមិនមនញ្ឡើយ 

ាម នបដិសនធិញ្ទ្អងគញ្អើយ   សាិ ទ្ធសាា លញ្នះញ្ហើយគ្រតូវកាត់ផ្កា ច់្។ 

អងគគ្រពះសមព ញទ្ធ ញ្គ្រច្ើនអញ្នក  រយខ្សនគ្រទ្ង់ញ្គ្រតកយាងរួច្ញ្គ្រសច្ 

ចូ្លនគរណា គ្រទ្ង់សញ្គ្រមច្  សគ្រមនាសុខសច្ចាម នជរា  ។ 

មិនមនមរណា មនខ្តញ្កសម  សុខកានាគ្រតជាក់ ាម នភយា  
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អនារាយណាមួយមកញ្បៀនរធ៍ ឱ្ ! គ្រពះបិតា កូននឹងយាង៍  ។  

ញ្ៅកាន់បុរីថ្ននិរវ ន   មនញ្ៅញ្ដាយបទ្ អជរា 

អមរណុំ  ញ្ខមុំ វា   សីតលុំ វា អភយុំ       ។ 

និរវ នបុរី គ្របថ្ពពិត   គ្របញ្សើ រវិសិដា  ពិត សុខុំ  

ញ្បើអុំញ្ពើណា កាយិកុំ   វាច្សិកុំ កិញ្ចិ ញ្ម      ។ 

មិនជាទី្ញ្ពញ គ្រពះហឫ ទ័្យ  កាយវាចាកាី មិនាប់ញ្សា ហ៍ 

ខមែ គ្រពះភគវា   សូមហទ្យាអត់ញ្ទាសា     ។  

កាលញ្នះ ជាកាលខ្ដលនឹងគ្រតូវ  បុគ្រតសូមោញ្ៅញ្ហើយបិតា 

រីឯអងគគ្រពះបរមសាសាា   គ្រទ្ង់គ្រតាស់ថា ខមមិ ញ្ត      ។ 

តថាគតអត់ញ្ទាសឱ្យញ្ហើយ សារីបុគ្រតញ្អើយ ក៏ប៉ាុ ខ្នា  

រីកាយ វាចា តិច្តួច្ខ្នា៎    មិនមនញ្សាះញ្ទ្ សារីបុគ្រត   ។ 

ខ្ដលមិនជាទី្ញ្ពញចិ្ោា    ថ្នអញសាសាា តថាគត  

ឥឡូវគ្រាញ្នះ ដល់កុំណត់ ឱ្!សារីបុគ្រត ចូ្រដឹងកាល      ។ 

តុំណាលាា នឹងអងគសាសាា        គ្រទ្ង់អនុញោ តការផ្កោ ច់្សាិ ទ្ធសាា ល 

ញ្ទ្ើបគ្រពះញ្ែរៈជាក់គ្រតកាល  ញ្គ្រកាកគ្រចាលចាលញ្ច្ៀបញ្រៀបបងគ។ំ 

១៧១. វោទ គ្រពះបាទ្គ្រពះសមម   គ្រពះធមមញ្សោ ឥរិយាសម  
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ញ្គ្រកាកញ្គ្រកសយាងយាសគ្រស៍គត់គ្រសគុំ គ្របឹែពីមហាធុំរុំញ្ពើកញ័រ ។ 

ខ្ទនដីខ្ដលមនកគ្រមស់ថ្គ្រក  គ្រទ្ភា ុំ គ្រទ្ដី ថ្គ្រពគ្រពឹកសវលល ិ៍  

ច្កកវាឡខ្សនធុំ ភា ុំតាន់ែម  ទទ ញកសពវសតវ ក៏គ្រទ្គ្រទ្ង់បាន  ។ 

ខ្តហាក់បីដូច្ខ្គ្រសកគ្របាប់ថា ខ្ញ ុំករុណា មិនកាល ហាន 

ថ្ែៃញ្នះ មិនអាច្នឹងគ្រទ្ឋាន  គុណបុណយកលាណបុគ្រតសារី ។ 

ហាក់បីដូច្គ្រតូវញ្គគ្របហារ  មួយផ្កុំងគ្រកាុំងមហាគ្របឹែពី 

កញ្គ្រមើករុំញ្ពើកោប់ញ័រញី  ញ្ទលកបញ្ោទ រមីរភី្ខ្ឆ្វងឆ្ងវ ត់ ។ 

រីឯមហាញ្ម ញ្លច្បងអញរ  ញ្ភល ៀងធាល ក់ចុ្ះមក៍ដ៏ខ្ខវងខ្នវ ត់  

ញ្ភល ៀងញ្ោះគឺញ្ភល ៀងដ៏ម៉ា ត់ច្ត់ អាកច្ង់គ្របាកដបានទ្ទឹ្ក  ។ 

ញ្បើ មិនគ្របាថាា ក៏មិនអី   ញ្ៅសាអ តាម នអវីមកទ្ទឹ្ក 

គឺញ្ ម្ ះញ្បាកខរព័ស៌ទឹ្ក   ធាល ប់ធាល ក់សនធឹកកាលសាសាា  ។ 

ញ្គ្របាសពួកគ្រពះោតិញ្ៅនគរ  គ្រទ្ង់សខ្មាងធម៌គ្រតាស់ជាតកា 

ពួកោតិជួបជំុគ្រពមញ្គ្រតៀបគ្រតា ញ្ភល ៀងខុសវសាក៏បងអញរ   ។ 

អងគគ្រពះសាសាា គ្រទ្ង់តគ្រមិះ  ថា រីគ្រាញ្នះ អញអងគគួរ 

ោញ ុំងគុណគ្រពះញ្ែរញ្មទ័្ពធម៌ ឱ្យគ្របាកដក៏គ្រទ្ង់យាគ្រតា   ។ 

ចាកអាសនៈគ្រពះភន្តកាញ្ឆ្ងព ះ ច្ុំញ្រះគនធកុដិគ្រទ្ង់ករុណា 
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គង់ញ្លើមណិទលកា   គឺខ្ទនខ្កវកាា រមណីញ្ទលក  ។ 

១៨០. ញ្ែញ្រា រីឯគ្រពះញ្ែរៈ  ក៏ញ្ធវើ គ្របទ្កសិណញ្សាតខ្បលក 

បីជំុរួច្ញ្ហើយ ក៏គ្រកញ្ឡក បងគគំ្រគប់ខ្ប៉ាកទាុំងបួនឋាន  ។ 

ញ្ហើយញ្រលទូ្លញ្ៅនូវសាសាា  ថា ឱ្! បិតា រីបុគ្រតបាន  

គ្រកាបញ្ទ្ៀបបាទ្មូលទ្សពលញោ ណ ញ្គ្ររះមនគ្របាថាា ដ៏ឃ្លម តខមី ។ 

មួយអសញ្ងខយយមួយខ្សនកបប ញ្បើញ្រៀបគ្រតារាប់ពីញ្នះថ្ន  

បងគសំមព ញទ្ធអញ្ោមទ្សសី   ញ្គ្ររះចិ្តា ញ្មគ្រតីច្ង់ជួបគ្រទ្ង់  ។ 

រីកាីគ្របាថាា បុគ្រតសញ្គ្រមច្      បានជួបជាញ្គ្រសច្គ្រពះញ្ចាមពងស 

ឧបសមបទាជាឯកអងគ   គ្រាញ្ោះចាុំច្ងជាដំបូង   ។ 

១៨៤.រីឯការញ្ ើញោគ្រាញ្នះ   ច្ាស់ខ្ច្សជាក់ជាគ្រាយូរលង់ 

មិនគ្រតឡប់ជួបជាគ្រាចុ្ង  ញ្គ្រកាយបងអស់ទងណាា៎សាសាា  ! 

ញ្រលញ្ហើយញ្ោកទគងអញ្ាលី ញ្លើកហតថទាុំងពីរភា ញុំនខ្ន  

ចុ្ងគ្រមមទាុំងដប់ញ្លើសិរសា បងគយំាគ្រតាលុះវិស័យ   ។ 

ថ្នការញ្ ើញញ្ទ្ៀតឈប់គ្របាកដ ញ្ោកលុតជងគង់គ្របណមយថ្ដ 

ខ្បរភន្តកាជាក់ញ្ៅមិនង្វកអី  គ្រាញ្ោះខ្ទនដីក៏កញ្គ្រកើក  ។ 

រហូតដល់ទឹ្កគ្រទ្ខ្នងញ្គ្រកាម  ហាក់ទ្ន់ទ្ញ្គ្រទាមរញ្ា ួយញ្ច្ើក 
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រីឯសាសាា គ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្បើក  ឱ្កាសជាញ្លើកចុ្ងបងអស់  ។ 

គ្រតាស់ញ្ៅភិកខ ញញ្ៅជំុវិញ   ខ្ហគ្រពះអងគមិញ ឱ្យរលស់ 

ថា មា លភិកខ ញ ចូ្រញ្ៅចុ្ះ   ញ្ៅតាមបងគ្របញសរបស់អាក ។ 

តសមឹ  ខញ្ណ ោគ្រាញ្ោះ   បរិស័ទ្សបបញរសទាុំងបួនជាក់  

ញ្ចាលអងគសាសាា គង់ឯកមា ក់ ទាុំងអស់ញ្សាម ះសម័ គ្រគតាមញ្ៅខមី ។ 

ទុ្កអារាមគ្រសស់ញ្គ្រច្ើនសងា  សថិ តញ្ៅកុំគ្ររញ្សាកសថ្គ្រង 

វតា ញ្ជតពន សាៃ ត់ញ្ពកថ្គ្រក       គ្រសញ្រនអស់ន័យនឹងនិតយញ្ៅ ។ 

១៩១.គ្រាញ្ោះ ឮដល់អាកនគរ សាវតថីមក៍ញ្ពញទាុំងទល ូវ 

ខ្ណនណាន់តាន់តាប់ោខ្នងញ្គ្រៅ ទាវ រគ្រកញងសុំញ្ៅសខ្មាងការ  ។ 

ច្ង់ញ្ ើញញ្ែរៈជាចុ្ងញ្គ្រកាយ  ញ្ដាយបានដំណឹងគ្រពះញ្សោ- 

បតីសារីបុគ្រតលុតជងា   ឱ្នសិរាោគ្រពះសមព ញទ្ធ    ។ 

បុំណងប៉ាងសុុំ ចូ្លនិរវ ន  មា ក់ៗពិតមនមិនញ្ខសោយខសត់ 

គនធមោកាញងថ្ដគ្របាកដ   ញ្កសាញ្ជាកជត់រុំសាយញ្សាក ។ 

ញ្ហើយខ្គ្រសកដញ្ង្វហ យសួរញ្ៅថា ឥឡូវគ្រពះមហាបញោ ញ្ជាគ  

ធមមញ្សោបតីលបីអញ្ធាគ  ញ្ោកនិមនាញ្ៅញ្ៅទី្ណា  ? 

ខ្គ្រសកយុំញ្រៀបរាប់ជាប់ដំញ្ណើ រ តាមញ្ៅញ្គញ្ដើរកនទក់ថា  
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ញ្តើឱ្យពួកខ្ញ ុំគ្រពះករុណា   ញ្ៅសាា ប់ញ្ទ្សោទី្ណាញ្ៅ ? 

ឥឡូវញ្ោកមច ស់ សារីបុគ្រត  បញោ ញ្មះមុត លអិតញ្ពកកូវ 

យាងញ្ចាលពួកញ្យើ ងឱ្យនិតយញ្ៅ នឹងកាីញ្សាកញ្លដ៏មហិម ។ 

ញ្ោកមច ស់យាងញ្ៅមិនអាល័យ  ខ្តោតិគ្របញសគ្រសីបរិញ្ទ្វោ 

នឹកញ្ោកមច ស់ណាស់មិនលុះគ្រា ចុ្ះគ្រពះភគវានឹងយា៉ា ងណា ? 

ញ្ោកមច ស់គិតញ្ៅញ្ចាលគ្រពះអងគ បុគ្រតច្បងមិនញ្ៅជិតបិតា 

បអ ូន ៗ មិន ល្ សញ្ទ្ភាតា  ករុណាអាណិតដល់ញ្យើ ងខ្ញ ុំ ។  

ញ្ែញ្រា រីអងគគ្រពះញ្ែរៈ            ញ្ោកតាុំងស៊ា ប់ជាក់កា ញងគុណធុំ 

ញ្ដាយមហាបញោ ដ៏ឧតាម  ញ្ោកខុំទូ្ោម ននូវមហាជន  ។ 

ខ្ដលជាប់ញ្ៅតាមនឹងរូបញ្ោក ឱ្យញ្សបើយវិបបញ្យាគដ៏ទារុណ 

ច្ងអញលបង្វហ ញនូវទល ូវសុនទរ៍  ឱ្យញ្ោកនិមនាគ្រតឡប់វិញ  ។ 

ថ្ហ!អាវុញ្សាទាុំងឡាយញ្អើយ ញ្មាច្ញ្ឡើយក៏អាកគ្របមទ្មិញ 

កុុំទុ្កសាសាា ឱ្យឯកអញ   ចូ្រគ្រតឡប់វិញ កុុំតាមញ្ឡើយ ។ 

២០២. ភិកខ ញគ្រតឡប់ជួបសាសាា   សារីបុតាា  បានញ្ៅញ្ហើយ 

នឹងពួកបរិស័ទ្ទាុំង ៥០០  ខ្តពួកជនញ្អើយញ្ៅខ្តតាម ។ 

ពួកញ្គទួ្ញថា ឱ្ ! ញ្ោកមច ស់  គ្រាមុនពិតណាស់មិនរសាម 
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ញ្គ្ររះញ្ោកមច ស់ញ្ៅទុ្កញ្ៅសាា ម  គ្រតឡប់វិញតាមគ្រពះមនបុណយ ។ 

ខ្តញ្ពលញ្នះញ្ហើយណាគ្រពះគុណ ហាក់ដូច្ទារុណមិនដូច្មុន 

ញ្ោកមច ស់ញ្ច្ញញ្ៅមិនគយគន់ គិតគូរបញ្ង្វអ នចិ្តា វិលថ្វ  ។ 

ឱ្!ញ្ោមោតិមិតា កុុំញ្សាកញ្ល  ញ្នះគឺជាទល ូវកុុំគិតអី  

ចូ្រកុុំគ្របមទ្ទាុំងគ្របញសគ្រសី  ញ្ោកញ្នះាម នអវី ឱ្យឋិតញ្ែរ ។ 

ខ្តងខ្តសាបសូនយជាធមមតា  រីវតថ ញណា ខ្ដលញ្កើតខ្នា៎  

មិនតាុំងញ្ៅយូរអខ្ងវងញ្ទ្  ញ្នះជាក-ញ្ករថ្នសង្វខ រ   ។ 

អងគគ្រពះញ្ែរៈជាក់ពនយល់  ញ្ោកទាល់ទូ្ោម នបរិសា 

រហូតតាមទល ូវអស់ញ្វោ  ៧ ថ្ែៃោសាយញ្ណហ    ។ 

ញ្ោកបានញ្ៅដល់ោលកគ្រាម  គ្រទ្ង់ញ្សៃ ៀមគ្រតង់ទាវ រថ្នភូមិខ្កបរ 

ញ្ដើមនិញ្គ្រាធថ្គ្រជគ្រតថ្ឈញ្រ  គ្រតឈឹងរាុំងញ្ទ្ ញ្ររាុំថ្រ    ។ 

គ្រាញ្ោះកម ួយញ្ ម្ ះឧបញ្រវតៈ  ញ្ច្ញញ្គ្រៅភូមិភន្តកាគ្រសស់គ្របិមគ្របិយ 

ចូ្លមកបងគគំ្រពះសារី  ញ្ោកក៏សួរសាី  ខ្នា៎ ញ្រវតៈ  ! 

២១០.អតថិ  ញ្គញ្ហ ញ្ត អយយកា  ឱ្ ! កា ញងគ្រគឹហា ញ្តើយាយអាក  

ាត់ញ្ៅឬញ្ទ្ ឧបញ្រវតៈ   ញ្ោកអ៊ាំ  អាម ភញ្នាតិ    ។  

ចូ្រអាកញ្ៅគ្របាប់ដំណឹងាត់  ឱ្យគ្រជាបគ្របាកដដំញ្ណើ រខ្នា៎  



169 

 

ថ្នអ៊ា ំខ្ដលមកោគ្រាញ្នះ  ញ្បើាត់សួររិះរកញ្សច្កាី  ។ 

ថា អ៊ាំឯងមកគ្រសញកញ្ពលញ្នះ  ញ្ែមើ រញ្ណះញ្តើមកមនការអវី   

ចូ្រឯងគ្របាប់ថា ដូនសារី   ថ្ែៃញ្នះ អ៊ា ំថ្ែលមកសគ្រមក  ។ 

គង់ញ្ៅកា ញងទទ ះខ្តមួយយប់ សូមញ្រៀបបនទប់ វរកៈ  

ខ្ដលញ្ោកគ្របសូតពីសុំណាក់ ជីដូនខ្តមា ក់ឱ្យទងរា៉ា    ។ 

គ្រពមទាុំងភិកខ ញ ៥០០ អងគ   រាប់ទាុំងអងគពូ ចុ្នទៈ ណាា៎ 

ឧបញ្រវតៈ គ្របសប់ការ   រត់ញ្ៅខ្សា ងថា ឱ្ ! ជីដូន  ។ 

ញ្ោកអ៊ាំបានមករកចូ្លទទះ ដូនចាស់សួរថា ឯណាកូន 

ញ្ៅឯមត់ភូមិ ណាយាយដូន ញ្ោកកូននិមនាមកឯកអងគ ? 

ញ្ទ្ៗ ជីដូនមកញ្គ្រច្ើនណាស់  ៥០០ រាប់ច្ាស់មិនភាន់ទង  

អូ! មកញ្ធវើអវី ញ្គ្រច្ើនកនលង   គ្របាប់ឱ្យដឹងមាង ណាា៎ញ្រវតៈ ។ 

ឧបញ្រវតៈ គ្របាប់សពវការណ៍  គ្ររហមណីសង្វក ខ្សនឆ្ៃល់វាក់  

ញ្ោកកូនឱ្យញ្រៀបទី្សគ្រមក  ញ្គ្រច្ើនថ្គ្រកខ្គ្រកលោក់ញ្ដើមបីអវី  ។ 

ឬបួសពីញ្កមងវញ្ងវងកាល           ចាស់សក ូវសក់កាលច្ង់វិលថ្វ 

សឹកជាគ្រគហសថ  សាកញ្មើលអី  ញ្ោមគ្រសីក៏ញ្រៀបបនទប់ញ្កើត ។ 

និងទី្សគ្រមកទាុំង ៥០០      គ្របទី្បសាវ ងថ្សវ គ្រសាយគ្រសស់ញ្ឆ្ើត 
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រួច្ញ្ទ្ើបបញ្ា ូនឱ្យញ្ៅញ្អើត  ញ្រវតៈរត់ខមឺតពិតញ្ោកអ៊ាំ   ។ 

២២០.ញ្ែញ្រា និងពួកភិកខ ញសងឃ  និមនាតគ្រមង់គ្របាសាទ្ធុំ  

ញ្ឡើងចូ្លញ្ៅគង់ញ្គ្រសច្សមរមយ កា ញងបនទប់កល ញុំទី្គ្របសូត   ។  

រួច្ឱ្យគ្រកញមសងឃនិមនាញ្ៅ  កាន់ទី្លុំញ្ៅញ្ដាយរះរូត 

និមិតា ខ្តសងឃញ្ច្ញទុតកអ ួត  ្មធាល ក់រមួតរមត់ភាល ម ។ 

គ្រពះធមមញ្សោ ចុ្ះញ្ោហិត  អារធញ្នះពិត មិនញ្ៅញ្សៃ ៀម 

កញ្ោថ រមួយញ្ច្ញ មួយចូ្លញ្គ្រតៀម ទ្ទួ្លគ្រតង្មគ្រពះញ្ែរៈ ។ 

ញ្វទ្ោញ្ទ្ៀបខ្តនឹងមរណា  ញ្ោមគ្រសីដឹងការណ៍ាត់អួលអាក់ 

ថាកូនមិនគ្រសួលខ្កបរមរណៈ  ាត់គ្រសញ្រនភន្តកាជាក់ញ្គ្រកៀមគ្រកុំ ។ 

ខ្តមិនហា៊ា នចូ្លញ្ៅញ្ៅជិត  បានគ្រតឹមឈរជិតទាវ រញ្ររាុំ  

ថ្នបនទប់ាត់លួច្ញ្មើលឃ្លល ុំ  ខ្គ្រកងចុ្នទៈោុំសួររកាត់   ។  

គ្រាញ្ោះ ខ្ែលងពីញ្សាច្ទាុំងបួន  រួសរាន់រករិះគ្រតិះគ្របាកដ 

ថា រីញ្ែរៈគង់ញ្ៅវតា             ឬមួយញ្គ្របាសសតវញ្ៅទី្ណា ។ 

២២៦.គ្រសាប់ខ្តសល ញតចិ្តាឥតអវីទទឹម រីកាីញញឹមខ្គ្របញ្សាកា 

ញ្ែរៈគង់ញ្ៅឯោលកា   សយោសុំណិងសិងនិរវ ន ។ 

ញ្ទ្ើបគ្រពមគ្របាកដមូលមត់ាា   គ្រតូវញ្ៅនមសសការមិនរវាន 
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រវាុំងភាុំងបាត់ខ្នច ត់គ្រពះោណ  ចូ្ល្ននិរវ នថ្ែៃញ្នះឯង  ។ 

រួច្បាត់ពីឋានចាតុមហា  គ្របាកដអាតាម គ្រតាជាក់ខ្សា ង 

ច្ុំញ្រះគ្រពះភន្តការួច្សខ្មាង  គួរសមញ្កាតខ្គ្រកងគ្រពះញ្ែរា ។ 

ឈរមុខគ្រពះភន្តកាគ្រពះញ្ែរៈ  ញ្ោកសួរថាអាកជានរណា  

បពិគ្រតញ្ោកមច ស់ ខ្ញ ុំករុណា  ជាញ្សាច្ធុំមហាទាុំងបួនពិត ។ 

ចុ្ះញ្ោកោុំាា មកញ្ធវើអវី    ឱ្! គុណមច ស់ថ្ែលថាល ពិសិដា   

ញ្យើ ងខ្ញ ុំច្ង់មកបញ្គ្រមើ ជិត      ជួយគិតអាណិតណាទានញ្គ្របាស ។ 

អាតាម មនអាកបញ្គ្រមើញ្ហើយ  ញ្សាច្កុុំគ្រពួយញ្ឡើយចូ្រញ្ៅចុ្ះ 

 កុុំញ្ៅញ្ធវើអវីោឋានមនុសស      ញ្ោកបញ្ាូនអស់ញ្សាច្ទាុំងបួន ។ 

បោទ ប់មកញ្ទ្ៀតយាមកណាា ល  គ្រចាលភលឺ គ្រតកាលកាល មុំមួន  

ចូ្លមកបងគសុំុំដាក់ខលួន   ជាទាសៈសួនសមបញ្គ្រមើ   ។ 

អាកញ្ោះ មិនខ្មនគឺនរណា  គឺអងគឥន្តោទ ដ៏គ្របញ្សើ រ  

បោទ ប់មកញ្ទ្ៀតគ្រពហមជាន់ញ្លើ   ចូ្លាល់បញ្គ្រមើញ្សាើ អងគខ្ដរ ។ 

២៣៤.ខ្តគ្រតូវញ្ែរៈជាក់បញ្ា ូន  មិនឱ្យញ្ៅជូនជាហូរខ្ហ 

ោកាលញ្ទ្ៀបភលឺ  រីអាកខ្ម៉ា        ញ្ងឿងឆ្ៃល់ឥតខ្លហ ខ្កបរមត់ទាវ រ ។ 

ញ្គ្ររះាត់បានញ្ ើញពួកញ្ទ្វតា  យាគ្រតាតជាប់បោទ ប់ាា  
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ញ្ទ្ើបាត់ញ្កើតឆ្ៃល់កា ញងទ្យា  មាីមា មា ះញ្មាញញ្ពញចិ្ោា    ។ 

ថា នរណាហាា៎  មកបងគ ំ  ញ្ោកកូនច្បងខ្ញ ុំ ដ៏អសាច រយ 

ពនលឺសាវ ងថ្សវរាគ្រតីការ           ញ្ទ្ើបាត់យាគ្រតាចូ្លញ្ៅសួរ ។ 

តាតៈ ចុ្នទៈ ខ្នា៎ កូនគ្របញស   មនញ្រឿងអវី ចុ្ះ ញ្កើតជាជួរ 

បនាបោទ ប់ រាប់ញ្រឿងតួ   ដូច្ញ្ទ្រា សួគ៌គ្របញ្សើ រថ្ែល   ។ 

គ្រពះចុ្នទចូ្លជិតពិតដីកា   ឱ្!គ្រពះភាតា រីញ្ោមគ្រសី  

មហាឧបាសិកា រូបសារី   ចូ្លមកសួរសាី ដណាឹ ងការណ៍ ។ 

ញ្ែរៈសួរថា មនការណ៍អវី   បានជាញ្ោមគ្រសីគមោការ  

ចូ្លមកខុសញ្ពលខុសញ្វោ   ខ្ម៉ាច្ង់ទ្សសោញ្រាគញ្ោកកូន ។ 

ញ្ហើយាត់សួរថា ខ្នា៎ កូនគ្របញស  សញ្ោា សគ្របាប់ខ្ម៉ា និងរូបបអ ូន 

កាលពីបឋមយាមយកសបួន  ថាវ យបងគកូំនញ្តើជាអវី    ?  

២៤១.ញ្ែរៈតបញ្ៅឧបាសិកា  នុា៎ ះគឺញ្សា ច្មហារាជបួនលបី 

យី! ញ្តើ ញ្ោកកូនធុំកាល ថ្គ្រក  ជាងញ្សាច្ញ្ទ្ពគ្រកីទាុំងបួនឬ ? 

ខ្មនញ្ហើយខ្នា៎ញ្ោមឧបាសិកា  រីញ្សា ច្មហាទាុំងបួនគឺ 

ញ្គ្របៀបដូច្ញ្ោមវតា  ាត់ទ្នទឺ  ទ្ញ្នទញោន់ឮបញ្គ្រមើសងឃ  ។ 

កាលអងគសាសាា បរមគ្រគូ   គ្រទ្ង់យាងចុ្ះមក៍កាត់តគ្រមង់ 
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បដិសនធិ បានពួកអងគ   ទាុំងបួនរហង់ទច ង់ការររ  ។  

ញ្ដាយកាន់គ្រពះខ័នញ្ៅនឹងថ្ដ  រវាុំងលកថ្លគ្រគប់ញ្វោ 

មិនឱ្យនរណាញ្ៅរនររ  គណោបីដូច្ឆ្ងម ុំចាុំយាម  ។  

ឱ្! ចុ្ះនរណា មកបោទ ប់          ដូច្ភលឺសាយសពវកណាា លយាម 

រាគ្រតីគ្រតកាលកូនគ្របាប់ភាល ម     ញ្គ្ររះខ្ម៉ាញ្ៅញ្សៃ ៀមមិនបានញ្ទ្ ។ 

នុា៎ ះគឺសកកៈញ្សា ច្ញ្ទ្វតា   ជាន់តាវតាិ ងាណាា៎អាកញ្ម  

អញ្ចឹងកូនធុំជាងញ្សាច្ខ្ដរ    កូនគ្របញសគ្របាប់ខ្ម៉ាឱ្យដឹងការណ៍ ។ 

ឱ្! ឧបាសិកា រីសកកៈ   គ្របាកដញ្សមើជាក់សាមញ្ណរា 

បញ្គ្រមើ គ្រពះសងឃ និងសាសាា   ជួយរងកិច្ចការសពវសារញ្ពើ ។  

កាលអងគសាសាា បរមគ្រគូ   ចុ្ះពីឋានសួគ៌តាមជញ្ណាើ រ  

គ្របាក់មសខ្កវមណីសុំភីញ្ដើរ  កាន់បាគ្រតចី្ពរចុ្ះមកដី   ។ 

ចុ្ះអាកណាហាា៎  មកញ្គ្រកាយញ្គ  ពនលឺគ្រចាលញ្គ្រជរុងញ្រាច្ន៍ថ្សវ  

សាវ ងសាវ តចិ្ញច ច្ចិ្ខ្ញ្ចងថ្គ្រក  ញ្លើសឥនទញ្កាសីញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ោះ ? 

 ២៥០.ហាឹងញ្ហើយៗ ឧបាសិកា  គឺគ្រគូសាសាា ថ្នញ្ោមនុា៎ ះ  

ញ្ ម្ ះមហាគ្រពហមធុំសកាិយស  ពួកគ្ររហមណ៍គ្រសីគ្របញសញ្សាម ះបូជា ។ 

អូចឹ្ង មនខ្តកូនធុំជាង          គ្រគូញ្ោមឥតញ្លអ ៀងញ្ទ្ៀងពណ៌ោ 
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ខ្មនញ្ហើយញ្ោមគ្រសីសាី ពិតជា   មហាគ្រពហាម ាា អាតាម    ។ 

ញ្ ម្ ះថា គ្រាកាលអងគជិនគ្រសី  គ្របសូតចាកថ្ទទថ្នមតា  

មហាគ្រពហមទាុំងបួនជួនហតាថ       គ្រទ្គ្រពះសាសាា ញ្ដាយឌិនមស ។  

គ្រាញ្ោះ គ្ររហមណីសារីគិត  សញ្ាឹងសញ្ាឹតសញ្ាប់រស 

ឱ្! កូនគ្របញសអញឫទ្ធិធុំណាស់  ចុ្ះទ្ុំរាុំគ្រពះជាសាសាា    ។ 

ជាគ្រគូញ្ោកកូនដូច្ញ្មាច្ញ្ៅ  គ្របញ្សើ រទុតញ្ៅភពញ្ោកា 

ភាល មញ្ោះ បីតិ ៥ វណាា                ទាយសពវកាយាថ្នគ្ររហមណី ។ 

ញ្ែរៈដឹងថា មតាញ្ោក            មនបីតិញ្ជាកញ្សាមនសសថ្គ្រក 

រីឯកាលញ្នះ ខ្សនគ្របថ្ព  ខ្ដលនឹងគ្រតូវថ្លលកធមម   ។ 

ញ្ទ្ើបសួរញ្ៅថា ឱ្!ញ្ោមគ្រសី  ញ្តើ គិតញ្រឿងអវី  ឧបាសិកា 

ាត់ញ្ឆ្លើយតបវឹងមិនរួញរា  ថា ឱ្ ! បុគ្រតភាៃ  រីមតា   ។ 

គិតថា ញ្ោកកូនរបស់ខ្ម៉ា   សកាិធុំពូខ្ក មនញ្ច្សាា   

ដល់ម្ល៉ឹងញ្ៅញ្ហើយ ចុ្ះសាសាា   ថ្នឧបតិសាយា៉ា ងណាញ្ៅ ។ 

បពិគ្រតញ្ោមមហាឧបាសិកា  កាលអងគសាសាា គ្របសូតញ្ៅ  

ោលុមពិ នីទី្ថ្គ្រពញ្គ្រៅ   កាលគ្រទ្ង់យាងញ្ៅសាងបពវជាា  ។ 

ទាុំងកាលគ្រពះអងគគ្រទ្ង់គ្រតាស់ដឹង  និងកាលសខ្មាងគ្របឋមញ្ទ្សោ 
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មួយមឺុនញ្ោកធាតុកមបោ  កញ្គ្រកើកលុះគ្រតាទឹ្កគ្រទ្ដី   ។ 

២៦០.ញ្ ម្ ះថា រីនរៈសតវណា  ឥនទ គ្រពហម  ញ្ទ្វតា អសុរី  

គនធពវ ោគ គ្រគញឌ ញ្សា ច្ច្គ្រកី  ញ្ៅញ្លើ ញ្ោកិយថ្លគ្របដូច្ ។ 

ញ្ដាយសីល សមធិ បញោ   វិមុតាិយាដ៏តិច្តួច្  

វិមុតាិញោ ណទ្សសនៈសា ួច្  ញ្សមើ ដូច្គ្រពះអងគនុា៎ ះាម នញ្ឡើយ ។ 

ញ្រលញ្ហើយញ្ែរៈ ជាក់បនា  សខ្មាងគ្រពះធម៌ដ៏លវ ត់ញ្លវើយ 

ភាា ប់នឹងពុទ្ធ គុណពន់ញ្កៀកញ្កើយ ខ្បបបទ្ញ្លបើកញ្លបើយលាយញ្លាយថា៖ 

ឥតិបិ ញ្សា ភគវា   អរហុំ សមម សមព ញញ្ទាធ  

វិជាា ច្រណសមបញ្ោា    អនុតា ញ្រា ជាញ្ដើមញ្ៅ   ។  

លុះច្ប់ញ្ទ្សោបុគ្រតសុំណពវ  គ្ររហមណីគ្របសពវនឹងគុណញ្គ្រៅ 

ចុ្ះកា ញងញ្សាតាមា៌គ្រតូវ  ឈប់វញ្ងវងទល ូវញ្ៅញ្ទសងណា ។ 

រួច្ក៏ញ្រលញ្ៅ គ្រពះញ្ែរៈ  ខ្ន! ឧបតិសសៈ បុគ្រតមតា  

ញ្ហតុអវី ក៏កូនញ្ធវើ ញ្ច្ា ះណា  ទុ្កញ្ចាលមតា យូរយា៉ា ងញ្នះ ! 

មិនគ្រពមគ្របណីោុំអមតៈ  មកកាន់សុំណាក់អាកញ្មញ្អះ  

មា យរស់កុំគ្ររដល់ប៉ាុ ញ្ណា ះ  ញ្គ្រកៀមគ្រកុំសៃ ួតញ្គ្របះញ្គ្ររះគ្ររត់បា។ 

មិនបានញ្គ្រកបរសទឹ្កអគ្រមឹត  វិញ្សសវិសិដា ពិតអសាច រយ  
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ញ្ទ្ើបខ្តញ្ពលញ្នះមា យបានណា  ញ្គ្ររះឧបតិសា កូនសមល ញ់ ។ 

២៦៨.ញ្ែរៈគិតថា គុណមតា  ចិ្ញ្ចឹមអាតាម ពីតូច្មិញ  

បីបមែាមខ្ែញ្ែើបញក់ញ្ញញ  គុណាប់ញ្ររញ្ពញរសចិ្ោា  ។ 

ឥឡូវ អាតាម បានតបញ្ហើយ   ឱ្! អាកមា យញ្អើយ លមមញ្ហើយណា 

រួច្ញ្ោកបញ្ាូនឧបាសិកា          ថាញ្ោមយាគ្រតាញ្ច្ញញ្ៅចុ្ះ ។ 

ញ្ហើយសួរញ្ៅកាន់គ្រពះចុ្នទ ថា    ខ្នចុ្នទញ្ែមើ រណាញ្ហើយបអ ូនគ្របញស 

បពិគ្រតញ្ោកបង រីញ្ពលនុា៎ ះ  ពលវបច្ច ូសជិតគ្ររងភលឺ    ។ 

អញ្ចឹងចូ្រគ្របជំុពួកសងឃ   ចុ្នទញ្ធវើ ញ្គ្រសច្អងគគ្រទ្ង់បនលឺ  

ជួយគ្រាខ្ញ ុំញ្ឡើងទាន់ពនលឺ   ដបតិខ្ញ ុំញ្ៅឈឺ ញ្គ្រកាកមិនរួច្ ។ 

រួច្ញ្ហើយញ្ែរៈញ្រលញ្ៅថា  ថ្ហ! អាវុញ្សា ឱ្ ! ញ្ទាសតួច្  

តិច្តូច្ណាមួយ ក-ញ្កើតកួច្ ទាវ រកាយញ្សាើ ងសា ួច្ ទាវ រវាចា ។ 

២៧៣. ណា ៗ ខ្ដលជារបស់ខ្ញ ុំ  មិនសមគួរញ្លើអាករាល់ាា   

ខ្ដលញ្ៅនឹងខ្ញ ុំជំុញ្វោ   គ្រតាឆ្ងា ុំគណោ ៤៤   ។ 

ភិកខ ញញ្រលថា ឱ្!ញ្ោកមច ស់  ញ្ទាសតិច្តួច្ខលះមិនមុំមួន  

ជាក់ជាមិនមនញ្មះហមងខលួន ញ្យើ ងរស់ជួបជួនជាសមល ញ់ ។ 

ដូច្ជាគ្រសញ្មលអញ្ោទ លគ្របាណ ពួកញ្យើ ងខ្តងបានកាីគ្រសឡាញ់ 
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ាម នញ្ទ្រញ្ងកៀសចិ្តាកាក់កាា ញ់  ខ្តញ្ណហើ យសមល ញ់គ្រពះករុណា ។ 

ពួកញ្យើ ងអត់ញ្ទាសច្ុំញ្រះញ្ោក ខុសឆ្គងគរញ្ាកសូមញ្មតាា   

អត់ពួកញ្យើ ងទងណាភាតា  ឱ្!អស់សងាកុុំខវល់ខ្នវ យ  ។ 

ញ្រលរួច្ញ្ោកយកមហាចី្វរ  មកគ្រគបមុខក៏គ្របះគ្រពះកាយ  

សិងញ្ៅខ្នងសាា ុំតាមនិសស័យ  រួច្ចាត់ហឫ ទ័្យជាក់ជិតការ ។ 

ចូ្លអនុបុពវសមបតាិ    សនមតលុំដាប់គ្របាុំបួនកាា រ 

ជាអនុញ្ោមបន្តញច សគ្រចា  បដិញ្ោមគ្រតាដូច្សាសាា   ។ 

ញ្ធវើបឋមជជនជាខ្នងញ្ដើម  រលត់ដញ្ងហើមច្តុតាថ   

គ្រាញ្ច្ញចាក្នទី្បួនណា  ញ្ែរៈមរណាគ្រតង់ច្ញ្ោល ះ  ។ 

ចូ្លកាន់និរវ នាម នមគ្រតា        ញ្សសសល់អវីណាតិច្តួច្ញ្សាះ  

គ្រាញ្ោះខ្ទនដីយុំ គ្រសញ្ណាះ  អាល័យអាញ្ោះញ្សាម ះញ័រោប់ ។ 

២៨១.ឧបាសិការូបសារី            គ្រពឹកញ្គ្រកាកឃ្លម តខមីថ្លគ្របោប់ 

ញ្មើលញ្ៅញ្ោកកូនាម នសាសពទ ាត់យកថ្ដសាទ បគ្រពះបាទា ។ 

ដឹងថា ញ្ោកកូនចូ្លនិរវ ន  ាត់ខ្គ្រសកយុំាម នខ្នម សសងា 

កនទក់នញ្នៀលញ្ទ្ៀបបាទា          ញ្រៀបរាប់ពណ៌ោញ្គ្រច្ើនគ្របការ ។ 

ឱ្!កូនសមល ញ់មសមា យញ្អើយ  ពីមុនរូបមា យខវះបញោ   
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មិនដឹងគ្រពះគុណកូនញ្សាះណាា៎  ញ្ោះមា យអត់ថាញ្ទ្កូនខ្ម៉ា   ។ 

ខ្តគ្រាឥឡវូមា យបានដឹង   គុណឥតអវីែលឹងថ្នកូនខ្ដរ 

ញ្សាះញ្ៅមិនបានកានាញ្លហើយខ្លហ  ដបិតអីរូបខ្ម៉ា មិនបានឱ្យ  ។ 

គ្រពះភិកខ ញសងឃទាុំងរយ រន់     ទាុំងខ្សនោនគ្រាន់មកអងគញយ 

ញ្ៅកា ញងទទ ះញ្យើ ងខ្ម៉ា នឹងឱ្យ  ឆ្ងន់សក ប់សក ល់ញ្ដាយរសអាហារ ។ 

មិនបានឱ្យញ្ោកគ្រគងចី្វរ  លអ  ៗ សាច់្ម៉ាដាពណ៌គ្រសស់ថាល  

ខ្ម៉ា មិនទាន់បានសាងវិហារ        រយរន់ញ្ទ្ណាា៎កូនមសសៃ ួន ។ 

ាត់យុំញ្រៀបរាប់រហូតភលឺ   ថ្ែៃញ្ពញពនលឺពន់គ្រគប់ធួន  

ញ្ទ្ើបាត់រឭកនឹកដឹងខលួន  ញ្ៅរកទទ ួនៗ ជាងទ្ងមក  ។ 

ឱ្យយកកូនញ្សារញ្ៅញ្បើកឃ្លល ុំង  មសដាក់ញ្ពញឆ្ងា ុំងសមលឹងរក 

ជញ្ាឹងែលឹងថ្ែល ញ្ៅថ្ច្ាលក  ទទះកុំពូលពកបានគ្របាុំរយ  ។ 

និងគ្របាសាទ្ថ្ែលែមី ញ្ថាម ងញ្សាម ះ  កុំណត់ច្ញ្ោល ះអស់គ្របាុំរយ  

រីឯសកកៈពុុំកញ្នាើយ   ញ្ៅវិសសកមមឱ្យនិមមិតខ្ដរ  ។ 

នូវទទ ះកុំពូលពិតគ្របាុំរយ   គ្របាសាទ្ដ៏ញ្ហើយគ្របាុំរយខ្ហ 

គ្រតង់ជួរជាប់ាា បុំណងខ្ត  បូជាដខ្ងហគ្រពះញ្ែរៈ   ។ 

ដូញ្ច្ា ះសរុបទាុំងគ្របាសាទ្  សាអ ងសាអ តទាុំងពីរគ្របាកដជាក់ 
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ពីររន់ទទះពិតមិនភាន់វាក់  ឱ្យអស់ពួកអាកគ្រកញងញ្កាតថ្គ្រក ។ 

២៩២. រួច្ក៏ឱ្យសាងមណឌ បធុំ  ញ្ដាយញ្ឈើមនខលឹមកាល ថាល ថ្ែល  

ច្ុំកណាា លគ្រកញងរួច្លកថ្ល  ទទះកុំពូលែមី គ្រតង់កណាា ល  ។ 

មណឌ បញ្ោះថ្នយា៉ា ងសកឹ មថ្សក   តាក់ខ្តងខ្កថ្ច្ាលអ គ្រតកាល 

រួច្ោុំាា ញ្លងញ្គ្រពងដំណាល  ដំញ្ណើ រញ្ករកាលគិតកីឡា  ។ 

កាលញ្ណាះ ខ្ណនណាន់តាន់តាប់តុះ ញ្ទ្រា កា ញងមនុសសគ្រច្ញះគាីាា  

រីកា ញងហវ ូងញ្ទ្ពក៏មិនរា            ខវះពួកមនុសសមា ញ្សាះាា ខ្ដរ ។ 

ហ ឿងនាងហ វត ី

គ្រកញ្ឡកញ្មើលញ្ៅកា ញងហវ ូងមនុសស ច្គ្រមញះគ្របញ្គ្រជៀតគ្របជិតខ្កបរ 

កា ញងហវ ូងញ្ទ្រា ញ្គ្រតៀបគ្រតាខ្ហ    កា ញងហវ ូងញ្ោះខ្ដរមនឧបាសិកា ។ 

ញ្ ម្ ះ ញ្រវតី មនសទាធ    គ្រជះថាល ខ្ដលជាឧបដាា យិកា  

ថ្នគ្រពះញ្ែរៈសម័ គ្រគចិ្ោា    គ្រកងជាបាច់្ផ្កក មសបីភួង  ។ 

បុំណងបូជាគ្រពះញ្ែរៈ   មនភន្តកាគ្របច្កសឆ្ងល ក់កា ញងគ្រទ្ូង 

ញ្ៅកាន់ទី្សាថ នបានបួងសួង បូជាផ្កក ភួងញ្ដាយរូតរះ   ។ 

រីឯសកកៈញ្សា ច្ញ្ទ្វតា   មនញ្ទ្ពកញោ ពីរញ្កាដិកនលះ 

ចុ្ះមកបូជាគ្រពះញ្ែរៈ   មនុសសមា ញ្ ើញច្ាស់ក៏ភល ូកភលឹ ក ។ 
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ខលះែយញ្ៅមុខ ខលះែយញ្គ្រកាយ   ញ្គ្ររះឈូឆ្រញ្ដាយសូរសនធឹក 

កាុំកង់រញ្ទ្ះ ញ្សះគ្របញឹក  មួយរន់ពនលឹកឫកញ្ច្សាា   ។ 

៣០០. ខ្ែលងឯឧបាសិកា ញ្រវតី  ផ្កក មសកា ញងថ្ដធៃន់អសាច រយ  

ដល់ញ្ពលញ្គញ្ទអើលឆ្រញ្ឆ្លឆ្ងល   មិនដឹងញ្ៅណា ក៏ដួលដី  ។ 

ពួកមនុសសមិនញ្ ើញមិនបានគិត ខ្នងញ្គ្រកាមងងឹតាម នសាម រតី  

ក៏ជាន់មា ក់ញ្មាើងលុះខ្តកស័យ   ច្រចាប់ភពែមី គ្រសីញ្សាភា  ។ 

ញ្ដាយអុំណាច្បុណយផ្កក មសបី  បានោញ ុំងោងគ្រសីខ្ដលបូជា 

ច្ុំញ្រះគ្រពះសពធមមទាយាទ៍្  ោងបានរមោកា ញងវិមន   ។ 

ជាវិការៈថ្នមសញ្លអ    ឆ្អិនពិនសញ្ៅធ ញ្ៅោសាថ ន 

ថ្គ្រតគ្រតិងសញ្ទ្វញ្ោកមនគ្របមណ បីាវុតថាក នកា ញងញ្ពលញ្ោះ ។ 

កា ញងគុំនរមសច្ាស់សិរី  មនអបសរគ្រសីមួយរន់ញ្សាម ះ 

គ្របដាប់អលង្វក រជាប់ខលួនគ្រសស់ ហុកសិបរញ្ទ្ះញ្តជះថ្គ្រក  ។ 

គ្រសាប់ខ្តបញ្គ្រមើថ្នអាកោង  យកកញ្ចក់ញ្ទអ ៀងទអងច្រថ្ណ 

ោងញ្ ើញសមបតាិ ដ៏ថាល ថ្ែល   យា៉ា ងញ្នះញ្គ្ររះអវី ញ្ៅោងហាា៎  ! 

កាលពិចារណាក៏ញ្ ើញច្ាស់    ញ្គ្ររះខ្តខ្ញ ុំឆ្ងល ស ល្ សកា ញងធម៌ 

បូជាផ្កក មសបីបាច់្គ្រក   ញ្ៅជិតញ្ជើងែករបូជាសព  ។ 
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៣០៧.កា ញងថ្ែៃ និរវ នថ្នញ្សោ - បតីធមម ខ្ញ ុំដួលគ្រជប់  

ពួកមនុសសជាន់ខ្ញ ុំឱ្យលិច្កប់  ទង់ភក់ខ្ញ ុំសាល ប់ចាប់ជាតា  ។ 

ញ្កើតកា ញងទី្ញ្នះ វិញ្សសញ្ពក  គុណបុណយអញ្នកហួសវាចា 

ថ្នគ្រពះញ្ែរៈ មនសកាា    ខ្ញ ុំគួរយាគ្រតាញ្ៅគ្របាប់ភាល ម  ។ 

រួច្ោងចុ្ះញ្ៅទាុំងវិមន   ាម នចាុំញ្វោឱ្យយូរយាម  

ពួកមនុសសបានញ្ ើញមិនញ្ៅញ្សៃ ៀម ទ្ទី្មទ្ទាមវីវាមវក់  ។  

ភល ូកភលឹ កសនធឹកញ្ឡើងអ៊ាូអរ  ឈូឆ្រសមលឹងគ្របឹងសមលក់  

ពិនិតយពិថ្ច្ថ្លដំអក់   បញ្ង្វអ នចិ្តាតក់ដក់សាម នថា ។ 

រីគ្រពះអាទិ្តយរះពីរដួង   ថ្ែៃញ្នះពួកហវ ូងដួងតារា  

បញ្ញ្ចញរសមី ញ្លើ ញ្វហា   បូជាញ្ែរាខ្នល ុំងកាល ពិត   ។ 

ញ្មើលពីច្មៃ យដូច្សុរិយា  ដល់ញ្ពលយាគ្រតាអខ្ណា តជិត  

គ្របាកដដូច្ជាទទះមូលបិទ្  ដំបូលខពស់ឫទ្ធ ិ៍ពិតជាក់ច្ាស់ ។ 

ញ្ទ្ើបញ្រលគ្រពមាា ោញ្ពលញ្ោះ ថានុា៎ ះជាក់ញ្សាម ះ មិនខ្មនគ្រពះ  

សុរិយារះញ្ទ្ញ្មើលឱ្យច្ាស់  ខ្ញ ុំគ្របាកដណាស់ ថា វិមន  ។ 

មួយកុំពុងខ្តអខ្ណា តមក  សុំញ្ៅញ្ៅរកញ្ជើងែករោន  

បូជាគ្រពះសពខ្ដលនិរវ ន  មិនមនបច្ច័យនឹងតាក់ខ្តង ។ 
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៣១៥. ញ្ទ្វធីតាយាគ្រតាចុ្ះ  ទុ្កវិមននុា៎ ះ មិនខ្នល ច្ខ្គ្រកង  

ញ្ៅញ្លើអាកាសឯខលួនឯង  ថ្លចុ្ះសខ្មាងមកដល់ដី  ។ 

មហាជនសួរថា ឱ្! ញ្មមច ស់  ោងជាអវីច្ាស់មនសិរី  

ោងគ្របាប់ញ្ៅថា ញ្ ម្ ះញ្រវតី  មិនសាគ ល់ញ្ទ្អី អាករាល់ាា  ? 

ខ្ញ ុំបានបូជាផ្កក មសបី   ពីថ្ែៃ ខ្ដលអាកទាុំងអស់ាា   

ញ្ទអើលញ្មើលសកកញ្ទ្វរាជា  ខ្ញ ុំអស់ជោម ញ្គ្ររះញ្គជាន់   ។ 

ញ្ៅញ្កើតោឋានតាវតាិ ងស  បានសមបតាិហាឹងខាឹងរួសរាន់ 

ញ្ ើញញ្ទ្រីបុណយខ្តងតាមទាន់ ឱ្យទលរហន់មិនយូរយារ ។  

ដូញ្ច្ា ះ ឥឡូវចូ្រញ្ធវើទាន   ញ្ធវើ បុណយកុុំមនចិ្តាមយា  

ពុតតបញតកិច្ចកលដល់គាីាា   គបបីរមោកា ញងកុសល   ។ 

ោងញ្រលសរញ្សើ របុញ្ោកិរិយា រួច្ច្រយាគ្រតាទី្ដមកល់  

ញ្ជើងែករបីជំុ សឹមសុំាល់ បងគញំ្ហាះដល់សាថ នខលួនញ្ហាង ។ 

៣២០.រីឯមហាជនញ្លងកីឡា  បូជាភី្ផ្កក  សបាា ហ៍ឆ្លង  

ញ្គ្រគឿងថាវ យគ្រគប់មុខញ្គ្រច្ើនកនលង រាប់ញ្រៀបរាយរង ៩៩   ។  

ោបលនព័នធព័ទ្ធ នូវញ្ជើងែករ   រតនៈលមអ  ដ៏មុំមួន  

មសញ្ពគ្រជខ្កងកង ៩៩  ជួនដូច្ញ្រៀបរាប់រួច្មកញ្នះ ។ 
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រួច្ញ្ទ្ើបញ្លើកគ្រពះសរីរៈ   ថ្នគ្រពះញ្ែរៈដាក់ែកល់ញ្ច្ា ះ  

ញ្ហើយដុតបូជាញ្ដាយបញ្ញ្ឆះ  សបូវភាល ុំងោុំងលះញ្ឆ្ះញ្ៅឯង ។ 

អគគីឆ្ងបញ្ឆ្ះញ្ពញមួយយប់  ទី្បូជាសព ញ្ោកសខ្មាង  

ធមមកថា មិនញ្លើកខ្លង        ញ្ពញមួយយប់ខ្គ្រកងរកាញ្ភលើ ង ។ 

គ្រពឹកគ្ររងរាងរះគ្រពះសុរិយា  គ្រពះអនុរុទ្ធការពនលត់ញ្ភលើ ង  

ញ្ដាយទឹ្កគ្រកអូបគ្រគប់ទសុំញ្ឡើង  គ្រពះចុ្នទជាន់ញ្ជើងញ្ឡើងញ្ជើងែករ ។ 

ញ្រើសយកគ្រពះធាតុដាក់ធមគ្រកក  រួច្ដូច្ដំអក់គិតបនា  

ថាញ្យើងមកញ្នះយូរញ្ហើយហាា៎   មិនគួរញ្ររ៉ា ញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ឡើយ ។ 

គួរខ្តគ្របោប់គ្រតឡប់ញ្ៅ  ទូ្លគ្រពះជាឳមិនកញ្នាើយ  

ថា បុគ្រតគ្របញសច្បងនិរវ នញ្ហើយ ធមមញ្សោបតីរលត់ពិត   ។ 

រួច្ញ្ោកកាន់យកកញ្ចប់ធាតុ  និងចី្វរបាគ្រត សាអ តគ្របតិបតាិ  

ដូច្កាលញ្ោកញ្ៅគ្រពះជនមពិត  រួច្យាគ្រតាមឹតញ្ៅសាវតថី   ។ 

តាមទល ូវញ្ោកញ្ៅខ្តមួយយប់  ញ្លឿនលយគ្របសពវភប់ញ្ពលខលី  

រួច្យកគ្រពះធាតុចូ្លទូ្លសាី   គ្របាប់ឧបជជយ៍ខមីមិនបងអង់  ។ 

អាននទញ្តថ រជាឧបជជយ៍        គ្រាកាលបានញ្ ើញធាតុកា ញងែង់ 

ញ្ោកញ្កើតមិនគ្រសួលសល ញតអស់អងគ ញ្ទ្ើបោុំតគ្រមង់ញ្ៅសាសាា   ។ 
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អាននទទួ្ញញ្រៀបរាប់សពវញ្សច្កាី ឱ្! គ្រពះជិនគ្រសីជាបិតា  

៣៣០.ខលួនខ្ញ ុំសល ញតសល ញងកា ញងចិ្ោា   អតថ ន័យធម៌អាែ៌ក៏បាត់អស់ ។ 

ញ្គ្ររះខ្តបានដឹងថាញ្រៀមច្បង  គ្រពះអងគនិរវ ន ាម នអាញ្ោះ  

ញ្នះខ្នា៎ គ្រពះធាតុគ្រពះអងគញ្ោះ  សូមគ្រទ្ង់សញ្ោា សទ្តញ្សច្កាី ។ 

អងគគ្រពះសាសាា ោគ្រពះហសា   ញ្ច្ញញ្សាម ះពីមហាចី្វរែមី   

ទ្ទួ្លគ្រពះធាតុញ្សោបតី    ដាក់ញ្លើបាតថ្ដញ្ហើយគ្រតាស់ថា ៖ 

ភិកខញ្វ ថ្ហភិកខ ញសងឃញ្អើយ  ពីរសបាា ហ៍ញ្ហើយ ភិកខ ញ៍ញ្នះណា 

បានសខ្មាងឫទ្ធ ិ៍បាដិហារយ  ជាញ្គ្រច្ើនគ្របការរាប់មិនអស់ ។ 

ញ្ហើយសុុំតថាគតចូ្លនិរវ ន    ញ្ពលញ្នះញ្ៅមនខ្តធាតុញ្សាម ះ 

ឯរូបរាងកាយរោយញ្សាះ    សូនយាម នអាញ្ោះញ្សាះគ្រតង់ណា! 

៣៣៥.រីភិកខ ញញ្នះ សាងបារមី  មួយអសញ្ងខយយ ថ្គ្រកកបា  

ពូខ្កថ្វ ល្ សឆ្ងល សអសាច រយ      អាច្ោញ ុំងញ្ទ្សោគ្រពះធមមច្គ្រក ។ 

 ខ្ដលតថាគតឱ្យវិលញ្ហើយ  ាម ននរណាញ្ឡើយ បងវិលច្គ្រក 

ឱ្យវិលបានញ្សាម ះដូច្ញ្ែរៈ  សារីបុតា ៈ អសាច រយញ្ពក   ។ 

រីភិកខ ញនុា៎ ះបានអាសនៈ   ទី្ពីររាប់ជាក់ជាច្ុំខ្ណក  

ពីតថាគតកុំពូលឯក            ថ្គ្រកគ្របញ្សើ រខ្បលកជាងញ្គណាា៎ ។ 
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រីភិកខ ញនុា៎ ះបានរួមសនាិបាត  បុំញ្ពញគ្រគប់ខ្នា តសាវកា  

អគគៈកុំពូលសា ូលទងណាា៎ ថ្ដសាា ុំតថាគតខ្មនពិត   ។ 

ញ្វៀរខ្លងខ្តអងគតថាគត   មួយមឺុនញ្ោកធាតុគ្រសាុំងសគ្រមិត 

សគ្រមុំងរកញ្មើលាម នញ្ទ្មិតា  មនបញោ ពិតដូច្រូបញ្ោក ។ 

ភិកខ ញនុា៎ ះមនមហាបញោ    បុែុបញោ  កាល ញ្ថាល សញ្ជាគ 

ហាសបញោ ល្ សទល ូវញ្ោក គិតគូររាវរក រហ័សដឹង  ។ 

តិកខបបញោ  ថាល គ្របច្កស   ឆ្ងប់យល់ធល ញះចាក់ ជាក់ដំណឹង 

ញ្សច្កាីថ្នធម៌គ្រជាលដល់ម្ល៉ឹង   ញ្ោកមិនបាច់្គ្របឹងក៏យល់ង្វយ ។ 

រីភិកខ ញនុា៎ ះ គ្របាថាា តិច្   សញ្ោា សញ្ច្ញញ្គច្ពីគ្រកវាយ  

កងវល់តូច្ធុំញ្ោកជិនណាយ   មិនញ្ៅរស់ោយញ្ដាយគណៈ ។ 

ជាអាកគ្របារពធកាីពាយាម            មិនញ្សៃ ៀម ខ្តញ្ចាទ្ញ្ដាយសារៈ 

រុំលឹកដាស់ញ្តឿនរាល់មិតាភកាិ ភិកខ ញនុា៎ ះសម័ គ្រគតិះញ្ដៀលបាប  ។ 

ញ្ោកបានលះបង់មហាសមបតិា   ញ្ពកកាា ត់ខ្សនរយញ្កាដិកហាបណ៍ 

ញ្ៅសាងបពវជាា ជាដរាប        ញ្ោកលះបង់បាបខ្សវ ងរកគុណ ។ 

៣៤៥.ញ្ៅកា ញងសាសោតថាគត  ញ្ោកបានសនមតខលួនជាមុន  

ដូច្ជាខ្ទនដីគ្រទ្គុណធៃន់  មិនញ្ច្ះអាក់អន់ គ្រសពន់ចិ្តា  ។  
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មនខនាីធម៌លអអសាច រយ   ញ្គ្របៀបដូច្មហឹសាឧសភៈពិត 

បាក់ខ្សា ងរកជល់គួរអាណិត  ខលួនញ្ោកដាក់ចិ្តា ដូច្ច្ណាឌ ល ។ 

ញ្កមងគ្រតកូលទាបខ្តងញ្ដើរញ្ៅ  សុំញ្ៅទី្សាថ នមិនញ្រាលរាល 

សុុំ ខ្តមួយរស់មិនរញ្មៀល    រមិលគុណញ្ដៀលអាកណាញ្ឡើយ ។ 

ញ្មើលចុ្ះភិកខ ញ អាកញ្មើលចុ្ះ  ធាតុភិកខ ញនុា៎ ះ ញ្ៅញ្នះញ្ហើយ  

មហាបញោ  ាម នញ្ទ្ៀតញ្ឡើយ  ឱ្! ភិកខ ញញ្អើយ ញ្មើលចុ្ះណា  ។ 

រួច្គ្រទ្ង់សរញ្សើ រគ្រពះញ្ែរៈ  គ្រតាស់ឆ្ងល ក់ជាកាពយច្ាប់ាថា 

គ្របាុំបទ្មនមកយា៉ា ងញ្នះថា  ជាតិសតានិ បពវជី   ។ 

៣៥០.ញ្យា រីភិកខ ញអងគនុា៎ ះណា  លះបង់កាម ៥០០ ជីវ៍ 

មនចិ្តា ញ្គ្រតកអរសៃ ប់ឥន្តនទិយ គ្របាសចាករាាទិ្កកិញ្លស  ។ 

ចូ្រអាកទាុំងឡាយថាវ យបងគ ំ សារីបុគ្រតធុំ និរវ នញ្សល ះ 

មិនមនបញ្ចកខនធពីញ្ពលញ្នះ  ពិញ្សសញ្ដាយបទ្ដ៏សៃ ប់ពិត ។ 

កមល ុំងខនាីញ្សមើ ខ្ទនដី   មិនកញ្គ្រមើកអវី ដល់ដួងចិ្តា  

មនខ្តអនុញ្គ្រាះ និងអាណិត ឥឡូវញ្ោកពិតនិរវ នញ្ហើយ ។ 

ចូ្រថាវ យបងគសំារីបុគ្រត   កូនច្បងបុំទុតកុុំកញ្នាើយ  

អាកមនចិ្តាលអ ទូ្ោម នញ្ហើយ  គ្របាកដញ្គ្របៀបញ្ដាយញ្កមងច្ណាឌ ល។ 
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ចូ្លកាន់នគរមនចិ្តាទាប  ទ្ន់ភល ន់សុភាពញ្រៀបរាប់រាល 

ញ្ររកខ្តរស់មិនច្ង់រល  អុំខ្បងចានោឡិញ្ៅកា ញងថ្ដ  ។ 

ដូច្ញ្ាឧសភៈខ្ដលបាក់ខ្សា ង ជនជាមច ស់ខ្លងចូ្លកា ញងថ្គ្រព 

ឈប់ញ្ែកើងកមល ុំងខ្នល ុំងញ្ទ្ៀតអី  ដូច្គ្រពះសារីបុគ្រតញ្នះឯង  ។ 

៣៥៦. ចូ្រអាករាល់ាា ថាវ យបងគ ំ នូវបុគ្រតច្បងធុំដូច្បានខ្ែលង 

ចូ្រយកគុំរូកុុំវញ្ងវង   បងគ្របញសអាកឯងនិរវ នញ្ហើយ ។ 

គ្រពះអងគញ្រៀបរាប់គ្រគប់ាថា  ខ្ែលងពីគ្រពះអាននទមិនញ្សបើយ  

កនទក់កញ្នទញមិនខ្លហ ញ្លហើយ មុខញ្មើលគួរឱ្យអាសូរញ្ពក ។ 

ញ្រឿងញ្នះ ខ្ញ ុំញ្លើកមកប៉ាុ ញ្ណា ះ  សូមញ្សល ះនិទានមិនអល់ឯក 

ញ្បើោតិច្ង់អានញ្គ្រច្ើនអញ្នក  សូមោតិកុុំញ្ភលច្រកញ្មើលចុ្ះ ! 

ខ្ញ ុំមិនបរិយាយអស់ញ្សច្កាី  ច្បិច្ចាប់ខលីៗ ោយច្គ្រមញះ  

ទី្ណាសកកៈ គ្រពះឥនទនុា៎ ះ             មនញ្លច្ឮញ្ ម្ ះញ្ទ្ើបខ្ញ ុំចារ ។ 

ញ្គ្ររះញ្បើសរញ្សរញ្រឿងដថ្ទ្ តាមខ្តលកថ្លញ្លច្តគ្រម 

កាលណានឹងច្ប់ញ្ទ្សកាក   គ្រពះឥនទកាលណាោតិបានអាន ។ 

អញ្ចឹង!សូមោតិកុុំគ្របកាន់  ញ្បើច្ង់សុំខ្នន់រាល់អុំណាន 

នូវច្ាប់ញ្រឿងណាខ្ដលោតិបាន គ្របទ្ះនិទានខ្ដលខ្ញ ុំចារ   ។ 
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ទឹ្កចិ្តា គ្រពះឥនទោតិញ្ ើញញ្ហើយ មិនញ្ចាលញ្សាះញ្ឡើយពុទ្ធសាសោ 

ដូច្មននិទានខ្ដលបានគ្រតា  រុំញ្លច្រច្ោមកញ្នះឯង  ។ 

ាររុីប្តររនិិ វ ន  

និងញ្រឿង នាងញ្រវតី ចរ់ ។ 

ហ ឿងព្ព្ះមហាក្សសប 
៣៦៣.និងញ្រឿងតញ្ៅខ្ញ ុំបនា  ដំញ្ណើ រយាងមកថ្នគខ្មាង 

ឥន្តោទ ញ្ទ្វរាជញ្គច្បុំខ្បលង  ខលួនគ្រពះអងគឯង និងសុជា   ។ 

ញ្ដើមបីញ្ធវើទាននឹងគ្រពះមហា  កសសបអងគណាញ្ៅញ្វោ 

ញ្ច្ញចាកនិញ្រាធរួច្យាគ្រតា  ញ្គ្របាសនរជនណាខ្ដលគ្រកីគ្រក ។ 

ញ្រឿងញ្នះ ញ្កើតកាលគ្រពះភគវ័នា គ្រទ្ង់គង់សគ្រមនាថាក នឰដ៏ 

វតា ញ្វឡញវ័ន សាថ នមនធម៌ ញ្គ្របាសសតវឳឡ កខ្ងហនថ្គ្រព ។ 

ច្ុំខ្ណកគ្រពះមហាកសសបៈ ញ្ោកគង់សុំណាក់ោបិបផលី 

គូហារូងែមលអ គ្របថ្ព   កុំពុងលកថ្លចូ្លនិញ្រាធ  ។ 

ទលសមបតាិខ្នច ត់កងវល់  គ្របាុំពីរថ្ែៃដល់កុំណត់គត់ 

ញ្ទ្ើបញ្ច្ញពីទលសមបតាិ   គ្របតិបតាិ បិណឌ បាតជាកិច្ចវតា  ។  

ញ្ោកគិតថាអញ្ចឹងគួរអាតាម  ញ្រៀបច្ុំយាគ្រតាញ្ៅញ្គ្របាសសតវ  

ចូ្លគ្រកញងរាជគ្រគឹះញ្រើសបិណឌ បាត មន្តនាីអាមតយ អាកគ្រកគ្រកី   ។ 
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រីអាកឯណា ញ្បើបានដាក់   បាគ្រតគ្រពះញ្ែរៈ ទាន់កា ញងថ្ែៃ  

ញ្ោះនឹងបានបុណយញ្គ្រច្ើនញ្ពកថ្គ្រក ញ្បើជាមន្តនាីនឹងញ្ឡើងសកាិ  ។ 

៣៧០.ញ្បើជារាជា នឹងជាធុំ  ឧតា ញងគឧតាមសមអនគឃ 

ញ្បើជាអាកគ្រកនឹងបានសម័ គ្រគ      បានគ្រទ្ពយយសសកាិកា ញងថ្ែៃ ញ្ោះ ។ 

ញ្បើជាញ្ទ្វតានឹងញ្កើនញ្ទ្វ   សិរីសកាិញ្សា ហ៍និងកិតាិយស 

ជាងញ្ទ្ពនិករណាទាុំងអស់ ញ្គ្ររះបុណយរបស់គ្រពះញ្ែរៈ ។ 

ចឹ្ងញ្ហើយបានជាញ្ទ្ពធីតា    ៥០០ អង្វគ  ថ្នសកកៈ  

កាន់សុធាបាយ សកាក រៈ     បុំណងប៉ាងសម័ គ្រគដាក់បាគ្រតមាង ។ 

ខ្តគ្រតូវញ្ែរៈញ្ោកហាមឃ្លត់ មិនគ្រពមយកភតា ដ៏ម៉ាដាហមង  

ថាទុ្កបុណយញ្នះឱ្យអាកទង  ខ្ដលគ្រកកនលងប៉ាងរួច្ទុ្កខ   ។ 

ពួកគ្រសីអបសរអងវរណាស់  ខ្តគ្រពះកសសបៈមិនញ្មើលមុខ 

បញ្ណា ញញ្ច្ញញ្ៅកុុំសុំ កុក បុណយញ្នះគ្រតូវទុ្កឱ្យអាកគ្រក ។ 

ពួកគ្រសីអបសរទាុំងគ្របាុំរយ       មុខគ្រសញ្រនញ្រាយគ្រសរប់ពណ៌ 

គ្រតឡប់ចូ្លញ្ៅាល់កុំដរ  គ្រពះឥនទសួរឆ្ថាខ្នា៎ោង   ។ 

ញ្តើមនញ្រឿងអវី មិនសបាយ   បានជាញ្ឆ្ងមឆ្ងយមិនគ្រសស់រាង 

មុខសវិ តញ្គ្រកៀមគ្រកុំទទ ញុំសុំ ញ្នៀង  ញ្តើោងមនញ្រឿងអវី ញ្ៅរា៉ា   ? 
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ោងញ្ទ្ពអបសរក៏ទូ្លញ្ៅ  ឱ្! អងគញ្ឆ្ងមញ្លល ញ្សាច្ញ្ទ្រា  

ោងខ្ញ ុំចុ្ះញ្ៅសាថ នមនុសា ចិ្តាច្ង់គ្របាថាា ដាក់បាគ្រតមាង ។ 

ដាក់បាគ្រតអងគណា ឥន្តោទ សួរ ដាក់បាគ្រតអងគតួកសសបច្បង 

លអណាស់ោងញ្អើយញ្ម៉ាច្មួហមង ញ្គ្ររះខុសបុំណងដូច្ប៉ាងទុ្ក ។ 

គ្រពះមហាញ្ែរៈមិនទ្ទួ្ល  អងគគ្រទ្ង់និម៌លមិនយល់មុខ 

បញ្ណា ញពួកខ្ញ ុំខុំសុំ រុក            ទាុំងភ័យសល ន់ទុ្កខមុខញ្គ្រកៀមគ្រកុំ ។ 

៣៨០.សកកៈសួរថា ចុ្ះពួកោង  ច្រយាគ្រតាយាងញ្ៅបងគ ំ 

នមសសការញ្ដាយសមរមយ  ទាុំងឈុតឧតាមសមអបសរ ។ 

ឬមួយោងញ្ៅញ្ដាយខ្បលងកាយ កាន់បាយដូច្ជាអាកគ្រកីគ្រក 

ោងថាពួកខ្ញ ុំញ្ៅឈូឆ្រ   មនបាយសមលដ៏ជាទិ្ពវ   ។ 

អញ្ចឹងបានជាញ្ោកបដិញ្សធ ញ្ហតុខ្តោងញ្ៅទាុំងសុំ រិប 

គ្រទ្ង់គ្រទាយខ្សនលអ ដ៏ជាទិ្ពវ      ញ្ទ្ើបញ្ោកមិនគ្រពមទ្ទួ្លទាន ។ 

ឥឡូវញ្ោកគង់ញ្ៅទី្ណា  ញ្ទ្ពអបសរាថា សូមទាន  

ញ្ោកញ្រៀបច្ុំញ្ៅទល ូវខ្ដលមន អាកគ្រកញ្គ្រសកឃ្លល នឯទី្គ្រកញង  ។ 

ចឹ្ងោងចាុំញ្មើលញ្យើ ងនឹងញ្ៅ ដាក់ទានតាមទល ូវមិនឱ្យឆ្គង 

ដាក់បាគ្រតញ្ែរៈជាក់បានមាង  មិនឱ្យរុំលងកងកុសល   ។ 
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សកកៈចុ្ះជាក់ និងសុជា  សុំណពវជយាគ្រសស់និម៌ល 

និមិតា ញ្ភទ្ខលួន មិនឱ្យសាគ ល់    ជាអាកខ្នវ យខវល់យល់ការតាញ ។ 

ញ័រោប់រវល់រុលរកគ្រតល់ វិលវល់គិតដល់ខ្តតមាញ  

ឯសុជាតា ការខ្នា រញ្ពញ   អុំញ្បាះលអិតញ្សមញញ្ពញដំុខ្នា រ ។ 

៣៨៧.ដឹងថាមហាកសសបមក  សុំញ្ៅគ្រកញងរកបិណឌ បាតា  

សកកៈនិមិតាជាមា៌   តូច្លអ ញ្សាភាជាទល ូវលុំ   ។ 

ច្ុំពីមុខភន្តកាគ្រពះញ្ែរៈ      ញ្ោកដាក់មួយពាមញ្សៃ ៀមខ្សនសម  

សុំឡឹងមុខញ្គ្រកាយសគ្រងួមឃ្លល ុំ  រវាុំងខ្ទសទសុំគុណសម   ។ 

មិនបានពិចារណាដល់   ទី្ទល ូវញ្នះយល់ជាគ្រកឡា  

ថ្នញ្ទ្ពនិមិតា  ឬយា៉ា ងណា        ញ្ោកគ្រាន់យាគ្រតាញ្គ្របាសគ្របណី ។ 

ដល់និមិតា ញ្ៅញ្ទ្ៀបជិតដល់  សកកៈខ្នវ យខវល់តមកល់ថ្ដ  

មកដាក់ញ្លើថាៃ សគ្របាសបាុំងថ្ែៃ  ញ្ធវើ ដូច្ជាន័យចាស់អុងយា៉ា   ។ 

ញ្ពលញ្ោកមកដល់ឈប់មុខទទះ តាឥនទរោុំងរលះគ្របោប់ការ 

ញ្ៅទ្ទួ្លបាគ្រតពីញ្ែរា   ាត់ញ្ធវើ ពិចារណ៍មួយសនទ ញះ  ។ 

ថា ឱ្! ដូនញ្អើយ ញ្ោកមច ស់ថ្ែល   អងគណាគ្របណី ហឫ ទ័្យញ្សាម ះ 

និមនាមកជួយសទ ួយសញ្ន្តង្វគ ះ  ឱ្!ញ្ោកអងគនុា៎ ះគឺកសសប ។  
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យាយញ្អើយៗយាយ គុណមច ស់ញ្ទ្ គុណធុំមហិមគ្របញ្សើ រសពវ 

យាយញ្អើយមនបាយមហ ូបញ្វច្ខចប់ ឯណាគ្របោប់គ្របញ្គនញ្ោក ។ 

ញ្ទ្ើបទ្ទួ្លបាគ្រតគ្រពះញ្ែរៈ        យកញ្ៅថ្លដាក់មហ ូបគរញ្ាក 

មនបាយសមលជាញ្គ្រច្ើនមុខ  មហ ូបញ្គ្រកៀមញ្គ្រតៀមទុ្កញ្គ្រច្ើនគ្របការ។ 

គ្រាន់ខ្តដាក់ចុ្ះចូ្លកា ញងបាគ្រត កលិនទិ្ពវរសជាតិទាយទសពវមហ  

ញ្ៅឯអាកាសដ៏គ្រសស់ថាល         ញ្ទ្ើបកសសបញ្តថ រញ្ោកសងស័យ ។ 

៣៩៦.ក៏ពិចារណា ថា សតវញ្នះ  វិសាលវិញ្សស ញ្ច្ា ះញ្ពកថ្គ្រក 

ញ្តើជានរណា ពិតគ្រកថ្ឡ  ញ្ទ្ើបដឹងញ្សច្កាីថា សកកៈ  ។ 

ក៏ញ្ោកញ្រលថា មិនសមញ្សាះ គ្រពះអងគគ្រទ្ង់យសញ្កាសិយៈ 

មកលួច្បុណយញ្គញ្ររកដាក់  បិណឌ បាតញ្នះជាក់ជាបុណយធុំ ។ 

ញ្បើនរណាបានគ្របទានថាវ យ  សូមបីដំុបាយមួយកូនដំុ 

ក៏អាច្នឹងបានយសឧតាម  មិនសមញ្ទ្ខ្បរញ្សាច្លួច្ញ្ៅ ។ 

គ្រពះអងគបានញ្ធវើអុំញ្ពើញ្នះ   គ្រាញ្គ្រកាយឈប់ញ្សល ះកុុំឆ្ងញ្ល 

ឈប់ពីញ្ពលញ្នះ ខ្តមាងញ្ៅ  កុុំលលួច្ញ្ៅញ្ករបុណយអី  ។  

សកកៈញ្រលថាគ្រពះគុណមច ស់  បុណយញ្នះលអណាស់ណាមច ស់ថ្ែល  

នរណាក៏គ្រតូវការតថ្មល           បុណយធុំមហាថ្គ្រកយា៉ា ងញ្នះខ្ដរ ។ 
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ញ្ោកថាបុណយញ្នះសគ្រមប់អាក  ខសត់បុណយលុំបាកខ្នវ កខវះញ្ករ 

សកកៈថា ខ្ញ ុំកុំសត់ញ្ទ្វ    គុណមច ស់រិះញ្ររកញ្មើលចុ្ះ ។ 

៤០២.ញ្ោកថា ខវះអវី ញ្សា ច្សកកៈ  សមបតាិអនគឃញ្គ្រច្ើនដល់ញ្មល៉ា ះ 

ញ្ម៉ាច្ថា កុំសត់គួរសញ្ោា ស  សូមញ្មតាា ញ្គ្របាសគ្របាប់អាតាម  ។ 

ញ្ហតុខ្តខ្ញ ុំថា ខ្ញ ុំកុំសត់   ញ្គ្ររះបទ្ខ្ដលមនមកញ្នះថា 

ញ្ៅឯតាវតាិ ងសថ្គ្រតគ្រតិងា  មនអងគញ្ទ្រា បីអង្វគ    ។ 

មកដល់ជំនុុំជំុច្ុំញ្ណាម             មនរូបមនញ្ឆ្ងមគ្រសស់ញ្សាភា 

ញ្ច្សាា អុំណាច្សាច្ខទរខ្នទ រ ញ្លើសលុបញ្ទ្វានុភាពទង  ។ 

ឯខ្ញ ុំគ្រពះអងគជាសញ្មាច្   អមរិនទញ្នះញ្គ្រសច្ឥតតមាង  

ចាញ់អុំណាច្ញ្គខ្ញ ុំញ្លហមង  បានញ្ឆ្ល ៀតតគ្រមង់គ្រទ្ង់សកាា   ។ 

ខ្តញ្ណហើ យគ្រពះអងគកុុំញ្ធវើ ញ្ទ្ៀត  ប៉ាុ ញ្ណា ះគ្រទ្ង់ញ្គ្រជៀតខ្គ្រជកទោ 

ថ្នអាកលុំបាកយា៉ា កទុ្កកដា  សូមគ្រទ្ង់យាគ្រតាញ្ៅវិញចុ្ះ ។ 

សកកៈមិនគ្រពមញ្ទ្ើបខុំគ្របឹង  ញ្ដញញ្ដាលដណាឹ ងសួរច្ុំញ្រះ 

រីទានខ្ដលខ្ញ ុំបានញ្ធវើ នុា៎ ះ   បានទលខ្ដរញ្សាះឬអត់ញ្ទ្ ។ 

ញ្ែរៈញ្រលថា បានញ្ពញញ្ហើយ គ្រពះអងគកុុំញ្ឡើយអន់ាា ន់ញ្គារ 

ដបិតថា ដូច្ជាលួច្បស់ញ្គ  ខ្តបុណយរិះញ្រញ្រៀបរយឫទ្ធ ិ៍ ។ 
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ឮខ្តប៉ាុ ញ្ណា ះ ញ្មល៉ា ះសបាយ  សកកៈរីករាយរុំជួលចិ្តា  

ក៏ថាវ យបងគញំ្ោមគ្របណិបតន៍ វិលបីជំុថាវ ត់ បាត់កាយញ្ៅ ។ 

តាុំងអងគគ្របាកដញ្លើអាកាស  ញ្វហាគ្រសឡះរោទ លញ្លអ  

បនលឺសីហោទ្បីដងញ្ៅ   ច្ុំញ្រះទានញ្ៅកា ញងថ្ែៃ ញ្ោះ ។ 

៤១១. អញ្ហា ទានុំ បរម-  ទានុំ កសសញ្ប សុបបតិដា ញ 

ឱ្! ហាា៎  ទានខ្ដលញ្ធវើច្ុំញ្រះ  គ្រពះកសសបនុា៎ ះ ឧតាមថ្គ្រក  ។ 

ជាទានគ្របញ្សើ រាម នអវីទទឹម   តាុំងពីគ្រពលឹមខ្ញ ុំលកថ្ល 

ចាត់ជាទានទិ្ពវ សមបតាិលបី  ាម នញ្ទ្ញ្លើ ដីញ្សមើទានខ្ញ ុំ   ។ 

សកកៈខ្គ្រសកញ្រលយា៉ា ងខ្នល ុំងៗ  ឮដល់ញ្សាតុំ គ្រពះញ្ាតម 

ខ្ដលគ្រទ្ង់គង់ញ្ៅឯកុដិធុំ       ោវតា ញ្វឡញវ័នបានច្ាស់ការណ៍ ។ 

ញ្ទ្ើបគ្រទ្ង់ឧទានមនបនលឺ   សីហោទ្ឮ ោន់សពទសា  

ជាបទ្ជាបាទ្គ្រពះាថា   គ្របារពធសកាក  និងកសសបៈ  ។ 

បិណឌ បាតិកសស ភិកខ ញញ្ោ  អនញ្ោញ្បា-សិញ្ោ វ  

ញ្ទ្វា បិហយនាិ អ-  - តាភរសស តាទិ្ញ្ោ   ។ 

ញ្ទ្វតាទាុំងឡាយ ខ្តងគ្រសឡាញ់  ភិកខ ញច្គ្រមញ់ចិ្ញ្ចឹមតួ  

ខលួនឯងខ្តមួយ មិនគ្រពួយយួរ ជញ្ា ូនពន់ពួរ ការកូនញ្ៅ  ។ 
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ជាអាកគ្របគ្រពឹតា បិណឌ បាត  ជាវតាញ្ហើយឆ្ងល តមិនញ្ឆ្វឆ្ងវ 

នឹងធឹង សៃ ប់សាៃ ត់ គត់មត់តូវ  ទាុំងកាយញ្កៀកញ្ៅនិតយសាម រតី ។ 

៤១៨.បញ្ចប់ឧទានគ្រពះវាចា  ថ្នគ្រពះសមម ជាជិនគ្រសី 

ញ្រឿងខ្ញ ុំញ្លើកមកបរិយាយ   ញ្គ្ររះច្ង់និយាយពីសកកៈ  ។  

ច្ង់បានខ្តបុណយគុណអញ្នក  ថ្ែៃញ្នះថ្ែៃខ្សអ កទទ ញុំឬភ្ាក់  

ក៏នឹកញ្ ើញបុណយមុនលុបភន្តកា  ោបលនគ្របឡាក់ញ្គ្រគឿងគ្រកអូប ។ 

ដូច្ខ្ដលខ្ញ ុំបានញ្រៀបរាប់ញ្ហើយ  គ្រពះសូគ្រតបីញ្កើយជាសគ្រមូប 

ពីញ្រឿងសកកៈថាវ យថាវ ត់សា ូប  គ្រពះសងឃជាែូបារហា   ។ 

និងអងគសមព ញទ្ធជាមងកញដច្ាស់  គ្រគហសថអាកលះមច្ឆ រិយា  

ឱ្យទានមនសីលយល់បញោ   សកកៈនមសសការញ្រៀងរាល់ថ្ែៃ  ។ 

ញ្ណហើ យចុ្ះ! ញ្រឿងរា៉ា វមកប៉ាុ ញ្ណា ះ  ខ្ញ ុំញ្សល ះមិនរិះរកញ្រឿងែមី  

ពីមហាកសសបឥនទញ្កាសី  សូមច្ប់ញ្សច្កាីខលីប៉ាុណាឹ ង ។ 

ញ្រឿងប្ពះមហាក្សសរ ចរ់ ។ 

ទទហោ បញុ្ញាំ  បវឌ្ឍត ិ
រុណយរថ្មងចញ្ប្មើនែល់អនក្ឱ្យទាន ក្មមញ្ពៀរមិនមានែល់អនក្សប្ងមួ 

ភិក្ខុញ្ឈ្នម ះថាជាពកួ្ប្កុ្មសមូម  ថ្តងថ្តញ្ែើរសូមសប្ងមួប្តឹមប្តវូ ។ 

ធមាសិ  ី
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ហ ឿងព្ព្ះមហាហមាគគលាា ន 
វតតបពុាវ រាម នងិនាងវសិាខា 

ញ្រឿងញ្នះគ្របខ្ហលជាញ្កើតមុន  មនញ្រឿងមួយអន់ទាបជាងនឹង  

សកកៈសាា ប់ធម៌លអ ទុតែលឹង  ក៏វិលវិញវឹងឋានអាតាម    ។  

កាលញ្ោះ អងគគ្រពះបរមសមព ញទ្ធ   ដ៏ច្បងជាមកុដទុតសាសាា  

គង់គ្របថាប់គ្រពះឥរិយា   មិារមតាគ្របាសាទ្ធុំ   ។ 

ខ្ដលញ្ៅកា ញងវតា បុរវ រាម           សាងថាវ យភាល មៗយា៉ា ងសមរមយ 

ញ្ដាយឧបាសិកាគ្រជះថាល ច្ុំ- ញ្រះគ្រពះញ្ាតមសមព ញទ្ធមច ស់ ។ 

មិារមតុគ្របាសាទ្         ោតិមិតា ចិ្តាសាអ តបានដឹងច្ាស់ 

ខ្តខ្ញ ុំសុុំ ថ្លគ្រតាយគ្រតួសគ្រតាស់  ខ្គ្រកងោតិមិតាខលះផ្កល ស់ញ្ភលច្ញ្ៅ ។ 

៤២៧. តគ្រតាយុំ  អនុបុពវី-  កថា ខ្សា ងពីគ្របវតាិ គ្រតូវ 

គ្រាកាលខ្សនកបបគ្រតឡប់ញ្ៅ ខ្នងញ្គ្រកាយញ្នះញ្ៅមនកញោ  ។ 

ជាឧបាសិកា បាននិមនា   គ្របញ្គនច្ង្វហ ន់ដ៏ថ្ែលថាល   

ថាវ យទានមួយរន់ជាន់គ្របការ ដល់គ្រពះសាសាា  និងគ្រពះសងឃ ។ 

មិនខ្មនគឺសមព ញទ្ធ ញ្ាតម  ោតិកុុំគ្រច្ឡុំោុំខ្នតបង់ 

មួយខ្សនកបបមុនច្ុំតួអងគ បទុ្មុតា រុំ អងគសាសាា    ។ 
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ថាវ យរួច្ោងបានគ្រកាបសិរសី ជងគង់ដល់ដី ញ្ទ្ៀបបាទា  

ថ្នគ្រពះសមព ញទ្ធ វិជិតមរ   ទូ្លសុុំ គ្របាថាា ថាយា៉ា ងញ្នះ ៖ 

អោគញ្ត តុមហ ទិ្-  សសស ពុទ្ធសស ញ្ហាមិ 

អគគ ញបដាា យិកា (បិ)  ោមកាសិ បតថនុំ   ។ 

ោងគ្របាថាា ថា សូមខ្ញ ុំមច ស់ ជួបទាន់ញ្តជះគ្រពះអរហុំ 

ោអោគតខ្ញ ុំសូមតាុំង   ោទី្រវាុំងរញ្វៀសញ្មើល   ។ 

៤៣៣.គឺបានជាអគគឧបដាា - យិកា ឧបតថមភឃ្លល ុំគ្របញ្មើល 

ទ្ុំនុកបគ្រមញងទច ញងញ្ទាើមញ្ទាើល រមិតរញ្មើលគយគន់ាប់ ។ 

បញ្គ្រមើអងគគ្រពះសមព ញទ្ធមច ស់  គ្របាកដលអលអ ះដូច្គ្របសពវ 

នឹងគ្រពះពុទ្ធអងគទី្ញ្នះគ្រសាប់ សគ្រមប់តុំខ្ណងខ្តងតាុំងទី្ ។ 

ញ្គ្រកាយកាលោងអស់ជោម ញ្ៅ  អញ្ោទ លញ្កើតញ្ៅខ្តឋានពីរ 

ញ្ទ្វតា និងមនុសស អស់កាលធី មួយខ្សនគ្របឹែពីជាកុំណត់  ។ 

ដល់កាលភទ្ទកបបបច្ច ញបបនា  ោងបានញ្កើតទាន់គ្រពះសមព ញទ្ធ  

គ្រពះោមញ្ាតមគ្របញ្សើ រទុត  ោងចាប់កុំញ្ណើ តញ្កើតកា ញងថ្ទទ  ។ 

ថ្នោងសុមនញ្ទ្វី   ភរិយាញ្សាភី ថ្នញ្សដាី   

មនគ្រទ្ពយមា ក់ញ្ ម្ ះធនញ្ា័យ  ជាបុគ្រតញ្សដាី ញ្មណឌ កៈ   ។ 
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ញ្ៅោភទ្ទិយនគរ   ោងញ្កើតភាល មមក៍ក៏គ្របច្កស 

មតាបិតាជីតាដាក់   ោមោងគ្រគប់លកខណ៍វិសាខ្ន ។ 

ដល់កាលខ្ដលគ្រពះមនគ្រពះភាគ ជាគ្រពះពុទ្ធោគបរមសាសាា   

គ្រទ្ង់ញ្ចាមញ្ដាយសងឃទច ង់យាគ្រតា ញ្ៅភទ្ទិយនគរនុា៎ ះ   ។ 

គ្រាញ្ោះ ទារិកា វិសាខ្ន   មនទាុំងបរិវារ ៥០០ ញ្សាម ះ 

ោុំាា ោញ្ៅទ្ទួ្លញ្សាះ  ខ្តបានសញ្ោា សពីពុទ្ធអងគ  ។ 

គ្រទ្ង់គ្រតាស់សខ្មាងគ្រពះញ្ទ្សោ ញ្គ្របាសវិសាខ្ន ច្ុំញ្រះមាង 

ញ្ទាះបីោងខចីវ័យញ្មល៉ា ះញ្ហាង  ខ្តយល់ទ្ុំនងគ្រពះសទ្ធមម   ។ 

ក៏បានសញ្គ្រមច្ថាា ក់ញ្សាតា  គ្រាោងទ្សសោជាបឋម  

លះបានធម៌បី ថ្គ្រកឧតាម  គឺគ្របកាន់ខ្ញ ុំ និងសនទិះ   ។  

សងស័យ និងវតា គ្របតិបតាិផ្កា ស បរាមសៈជាញ្គ្រគឿងខ្គ្រច្ះ  

ញ្ដកគ្រតាុំចាុំញ្ៅកា ញងចិ្តា ញ្នះ   មិនង្វយនឹងលះបានញ្សាះញ្ឡើយ។ 

៤៤៤. កុមរី ោម វិសាខ្ន  រស់រានវឌឍោ ធុំឥតញ្សបើយ  

ដល់គ្រាញ្ពញវ័យមិនញ្សាះញ្រើយ ញ្គដណាឹ ងញ្ហើយការយកញ្ៅ ។ 

ញ្ៅឯនគរសាវតថី   ោងញ្ៅតាមបាី  មិនបានញ្ៅ  

ខ្នបនិតយបិតា តាោតិញ្ៅ  ញ្គ្ររះោងតគ្រមូវគ្របថ្ពណី  ។ 
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សាវ មីោងជា បុណា វឌឍនៈ  មនថាា ក់ជាបុគ្រត ថ្នញ្សដាី   

ញ្ ម្ ះមិារៈ ជាក់លាញលបី  រាប់អានចូ្លថ្ដនឹងនិគ្រគនថ  ។ 

គ្របឆ្ងុំងតតាុំងនឹងសាសាា    ញ្ាតមបិតាថ្នតូច្តន់  

ខ្តោងកញោ  វាចាទ្ន់  មិនញ្ច្ះទ្គ្រមន់រាល់កិច្ចការ  ។ 

បានោញ ុំងសាវ មី និងឳពុក  ញ្កមកខមីដាក់ទុ្កឱ្យគ្រជះថាល   

នឹងអងគសមព ញទ្ធមងកញដសាសោ  ទាុំងបានោមថា មតាទង  ។ 

គឺោម មិារមតា   ជាមា យថ្នតា មិារញ្ហាង 

ញ្ដាយាត់គ្រជះថាល ញ្ពកកនលង  ច្ុំញ្រះពុទ្ធអងគញ្គ្ររះកូនគ្រសី ។ 

រាប់តាុំងពីញ្ពលញ្ោះមកណា  មិារមតា ោមោងែមី   

សុះសាយឮសពវដ៏លាយលបី  ដល់ោតិគ្របញសគ្រសីឥឡូវទង ។ 

ថ្ែៃខ្ដលោងញ្ៅគ្រតកូលបាី   បិតាោងគ្រសី ឱ្យជាងគ្រកង 

រច្ោញ្គ្រគឿងរក់លអកនលង  ោមគ្របាកដទង មហាលតា  ។ 

៤៥២. បិឡនធនៈ ជាក់ឧតាម  ោយច្គ្រមញះទសុំតបូងរតោ  

ញ្ពគ្រជនុា៎ ះ ៤ ោឡិ ខ្កវមុកាា    ១១ ោឡិ គ្រតាគ្រតាប់បញ្ច ូល  ។ 

ឯខ្កវពគ្រពញស ឬគ្របវាឡ   តុំណាលថា ២២ ោឡិ មូល 

បូកនឹងខ្កវមណីញ្ជាតិបណោ ូល ោឡិ ៣៣ កូល ាប់ញ្ពកកូវ ។ 
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មិនខ្តប៉ាុ ញ្ណាា ះ ច្គ្រមញះរតន៍ ខ្កវកងគ្របាកដសនមតញ្ៅ  

ដថ្ទ្ញ្ទសងញ្ទ្ៀតដ៏ឆ្អិនញ្លអ   មសញ្ពគ្រជតគ្រមូវ ៧ ពណ៌  ។ 

សញ្គ្រមច្ជាអាវញ្គ្រៅរក់ជាប់  មនកាុំងតភាា ប់សពវលមអ   

គ្រគបតាុំងពីកាលគ្រកវាត់កណា៍   រឹតសគ្រមញងច្រចុ្ះដល់ញ្ជើង  ។ 

បិទ្ខ្កងយា៉ា ងសាអ តគ្របណីតថ្គ្រក ធៃន់ញ្សមើ ដំរីគ្របាុំរួមញ្ឡើង 

កមល ុំងតាុំងមករកញ្គ្រពច្ញ្យើ ង  ន្តសាី ែក ញុំញ្ែកើង ផ្កទ ត់ញ្បុើងបាន  ។  

ញ្ទ្ើបអាច្គ្រទ្គ្រទ្ង់ញ្គ្រគឿងញ្គ្រកាះញ្នះ ញ្បើ មិនដូញ្ច្ា ះច្ាស់លអ ក់ោអ ន 

គ្រាុំគ្រាញ្គ្ររះធៃន់ទ្មៃ ន់គ្របាណ  មិនញ្ ើញលអថាក នបានសិរី  ។  

ខ្តោងវិសាខ្ន មហាកាល ខ្នល ុំង  តទ្ល់កមល ុំងគ្របាុំដំរី  

រក់ញ្ៅលអលអ ះច្ាស់សិរី  ចិ្ខ្ញ្ចងរសមីសមគ្រសីណាស់ ។  

ដល់គ្រាខ្នងញ្គ្រកាយោងគ្រជះថាល  ជាឧបដាា យិកា គ្រពះ  

គ្រសាប់ខ្តោងសពវហឫ ទ័្យលះ  ញ្គ្រគឿងញ្គ្រកាះបា ូរមស៩ញ្កាដិ ។ 

៤៦០. សាងគ្រពះវិហារបុរវ រាម តាមញ្ដាយនិយាមមិនខ្មនញ្ឆ្ងត 

អាកាម នសទាធ ញ្ច្ះខ្តញ្ចាទ្     យកគ្របាក់រាប់ញ្កាដិញ្ឆ្ងតអីញ្មល៉ា ះ ។ 

មិនញ្ច្ះញ្ដកចាយសបាយញ្ៅ  ញ្ម៉ាច្ក៏ញ្ៅា ៗ ញ្ៅញ្ររិះ  

យកគ្របាក់សាងវតា អីយា៉ា ងញ្នះ  សាងទទះលអលអ ះឱ្យញ្គញ្ៅ  ។ 



201 

 

ខ្តោងសទាធ ជាក់សាសោ  សាងកុសោាម នហមងញ្ល  

ោងដឹងគ្របាកដទលដាុំញ្ៅ  ដុះដាលពងសញ្ៅនូវសិរី   ។ 

ោងសាងគ្របាសាទ្ មិារៈ  មតាលអដាក់ញ្លើភាគដី  

ខ្តមួយករីស មិនធុំអីវ    ខ្តគ្របាសាទ្ែមី គ្រទាយគ្រទ្ង់សម ។ 

គឺញ្លើ ទី្ដីកនលះហិច្តា   កុំពូលសាោរាងមូលតល ញុំ   

បនទប់ញ្គ្រកាមញ្លើ  ៥០០ ទសុំ  មួយរន់គ្រាន់ធុំសគ្រមប់សិង ។ 

ញ្ពលសាងរួច្ញ្ហើយោងញ្ដើរគ្រតួត ហាក់មិនទាន់លម ួតតាមរុំពឹង 

គ្របាសាទ្ខ្តមា៉ា ងគ្រសឡះលវឹង  មិនសមញ្ៅនឹងទី្វតា អី   ។  

គិតញ្ហើយញ្ទ្ើបោងឱ្យញ្គសាង  នូវទទ ះសង់តាងដំបូលពីរ  

ច្ុំនួន ៥០០ ញ្រៀបមូលមីរ  ខ្កបរាា ោរីសាងគ្របាសាទ្ ។ 

៤៦៧. តូច្ៗច្ុំនួន ៥០០ ញ្ទ្ៀត  ោងខុំខមីឃ្លម តយា៉ា ងសាអ ងសាអ ត 

ញ្ហើយឱ្យញ្គសាងសាលរាប់បាគ្រត រាងគ្រទ្ខ្វងខ្នា ត ៥០០ ខ្ដរ  ។  

រួច្ញ្គ្រសច្គ្របាសាទ្អមាលម៉ា ន ោងលះធនធានធុំដខ្ងហ 

ញ្ធវើ បុណយឆ្លងវតាអស់បួនខ្ខ  មហ ូបបាយបខ្នលហូរខ្ហហម ។ 

ខ្សនមហសាច រយមហាធុំញ្ធង  រាប់តាុំងពីញ្កមងោងខ្ទសទសុំ 

សាងកុសលទានមិនសមៃុំ  យកសុខភិរមយខ្តមា ក់ឯង ។ 



202 

 

ដូញ្ចាា ះបានមនរកយញ្រលថា  កា ញងពុទ្ធសាសោគ្រពះគខ្មាង  

ភាពជាន្តសាី ថ្លចាត់ខ្ច្ង       ចាយគ្រទ្ពយជាក់ខ្សា ងដូច្ញ្នះថ្ន ។ 

រកគ្រសីឯណាឱ្យញ្សមើាម ន  ស៊ាូ សុខចិ្តាហា៊ា នដូញ្ច្ា ះអវី   

ញ្បើរាប់ជាគ្របញសគឺញ្សដាី    សុទ្តាោមលបីអោែបិណឌិ ក ។ 

ាត់បានច្ុំណាយគ្របាក់មិនញ្ឆ្ងត ៥៤ ញ្កាដិ ញ្កើបដាក់ដឹក  

ញ្ៅគ្រកាលទិ្ញទី្ដីទាុំងគ្រពឹក  ញ្ដាយមសសនលឹកនឹកគ្របថ្ព ។ 

ញ្ហើយសាងវិហារញ្ជតពន  ធុំញ្ធងលអគន់គួររីករាយ  

ដូច្មហាវិហារអនុរាធបុរី  ខ្នងតបូងសាវតថី សិរីញ្ជាគ  ។  

៤៧៤. ឯឧបាសិកា វិសាខ្ន  សាងគ្រពះវិហារដូច្ថាមក  

ញ្ ម្ ះបុរវ រាម ោមតាុំងយក  គ្របាកដញ្សមើ មកឧតាមញ្ទ្វី  ។ 

វិហារញ្ៅភាគខ្នងញ្កើតថ្ន  គ្រកញងសាវតថី គ្របាយឫទ្ធី   

គ្រពះពុទ្ធអងគគង់ញ្សាធី   កា ញងវតាទាុំងពីរមិនមនញ្មះ ។ 

វសាមួយវតា ញ្ោះមួយវតា ញ្នះ  គ្រទ្ង់ញ្ធវើ ដូញ្ច្ា ះមិនច្ញ្ោល ះ  

អាគ្រស័យគ្រតកូលពីរញ្ដាយញ្សាម ះ អស់កាលយូរញ្មល៉ា ះដល់និរវ ន ។ 

ញ្សច្កាីប៉ាុ ញ្ណា ះ ញ្សល ះនិយាយ ខ្ញ ុំមិនតសាី ញ្រឿងញ្ៅមន  

បញ្ចប់ញ្រឿងវតាជាញ្មញ្រៀន កុុំឱ្យឃ្លល តឃ្លល នញ្ៅឆ្ងៃ យញ្ពក ។ 
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គ្រតឡប់ញ្សច្កាីមកញ្នះវិញ  គ្រពះសមព ញទ្ធ មិញគ្រទ្ង់គង់ឯក  

កា ញងបុរវ រាម តាមរុំខ្លក  គ្រាញ្ោះតួឯកបានចុ្ះមក  ។ 

សកកៈចុ្ះមកយា៉ា ងគ្របោប់ មិនមនសាសពទនិយាយរក  

នឹងនរជនណា គ្រទ្ង់ថ្លលក  រហន់ចុ្ះមកជួបសាសាា    ។ 

ចុ្ះញ្ដាយរហន់ញ្គ្ររះសកកៈ  គិតជាក់កា ញងចិ្តា នូវបញហ  

ញ្កើតញ្ឡើងភាល មៗ ញ្ោះឯងណា  កាលខ្ដលយាគ្រតាកា ញងឧទ្ាន ។ 

សួរបញហ ញ្ដាយកាីសញ្ងខប  សុំណួរមនខ្បបតាមនិទាន  

សកកបញហ  ោតិបានញ្រៀន  រួច្មុននុា៎ ះមនភាពគ្រសញ្ដៀង ។ 

៤៨០.បពិគ្រតគ្រពះអងគបរមសាសាា   ភិកខ ញ៍កា ញងសាសោមនចិ្តា ញ្ទ្ៀង 

បញ្ង្វអ នញ្ៅកា ញងនិរវ នោង  ជាទី្កស័យរាងញ្រាគតណាហ   ។ 

ជាអាកមនកាីចូ្លចិ្តា ញ្ទ្ៀង    ញ្កសមកានាថាក នញ្លអ ៀងរាុំងញ្យាា 

ជាអាកគ្របគ្រពឹតា ដ៏គ្របញ្សើ រ   ញ្ទ្ៀងទាត់ដំញ្ណើ រគ្របញ្សើ រថ្គ្រក ។ 

ជាងពួកញ្ទ្វតានិងមនុសស  ញ្តើធម៌ទាុំងនុា៎ ះសញ្ងខបខលី  

មនប៉ាុោម នយា៉ា ងសូមគ្រសដី  ឱ្! គ្រពះជិនគ្រសី សូមអនុញ្គ្រាះ ។ 

ញ្ហតុអវីសកកៈសួរសញ្ងខប  ញ្រឿងញ្នះមនខ្បបខ្ែបដូញ្ចាា ះ 

ឮថាសកកៈកា ញងញ្ពលញ្ោះ  បង្វគ ប់នូវអស់ញ្ទ្ពទាុំងឡាយ ។ 
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ឱ្យញ្ៅឧទ្ានញ្លងកុំសានា  មហារាជបួនបានថាក នពិថ្ច្  

ពិនិតយរកា ការររភ័យ  គ្រពះឥនទញ្កាសីទាុំងបួនទិ្ស  ។ 

សកកៈញ្ចាមញ្រាមញ្ដាយញ្ទ្រា  ទាុំងពីរឋាោ ខ្នប់ខ្ណនទអឹ ះ 

ញ្ឡើងកាន់ដំរី ឯរាវណៈ   ជាមួយកនលះពីរញ្កាដិន្តសាី   ។ 

ញ្ហើយឈរញ្ៅគ្រតង់ទាវ រឧទ្ាន  ចិ្តាភលឹ កនឹកធានមនសងស័យ  

នូវបញហ ញ្នះមនអតថ ន័យ  ថាញ្តើញ្សច្កាីបដិបតាិ    ។ 

ជាបុពវភាគញ្កៀកគ្រតាស់ដឹង  សញ្ងខបអស់ហាឹងថ្នអរហតា  

អាកអស់តណាហ ដូច្ទឹ្កច្ត់  នុា៎ ះញ្តើ គ្របាកដប៉ាុោម នយា៉ា ង  ។ 

ភាល មញ្ោះគ្រពះអងគគ្រទ្ង់គិតថា  ឱ្! រីបញហ ញ្នះខ្សវ ងសាវ ង 

មនសិរីពិត ឫទ្ធ ិ៍គ្រតឡាង  ញ្បើសិនអញអាងតាងយកញ្ៅ ។ 

គ្រកសាលឧទ្ានជាមួយទង  អារមមណ៍ញ្លហមងឆ្លងកាត់ទល ូវ 

ថ្នទាវ រគ្របាុំមួយមកឥឡូវ  មិនអាច្តគ្រមូវឱ្យញ្ ើញញ្ទ្ៀត ។ 

គ្របាកដជាញ្ភលច្ជាក់មិនខ្នន  ញ្ហតុញ្នះឱ្ទ្ានកីឡាជាតិ  

ញ្សល ះទុ្កសិនចុ្ះ ខ្ញ ុំខមីឃ្លម ត       គ្របោប់ចាប់ញ្ឆ្ល ៀតាល់ពុទ្ធអងគ ។ 

៤៩៣.ញ្ហើយសួរបញា ក់នូវបញហ   ញ្នះសិនសឹមរា៉ា វិលវិញមាង 

គ្រកសាលញ្លងញ្ទ្ៀតមិនខ្នតទង  គិតរួច្គ្រពះអងគក៏បាត់ញ្ៅ  ។ 
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ពីក-ដំរី ញ្ហើយគ្របាកដ   កា ញងគនធកុដិ គ្រពះញ្ឆ្ងមញ្លល   

បានសួរបញហ ទាុំងញ្នះញ្ៅ  សញ្ងខបញ្ពកកូវគ្រតូវគ្របោប់ ។ 

ញ្គ្ររះញ្សាច្មហារាជទាុំងបួនអងគ កុំពុងរហង់យាមចាុំគ្រសាប់ 

ទាុំងញ្សាច្ដំរីន្តសាី ច្ុំណាប់  ក៏រង់ចាុំសាា ប់ដំញ្ណើ រវិល  ។ 

គ្រតឡប់ថ្នឥនទញ្កាសិយ   ញ្ទ្ើបខុំឃ្លម តខមីមិនខ្មនខាិល 

បានច្ញ្មលើយភាល មាម នមនទិល  សាទ្ររួច្វិលគ្រតឡប់វិញ  ។ 

ជួនជាញ្ពលញ្ោះអគគសាវ័ក  ឫទ្ធី គ្របច្កសាម នញ្ទាញ្មាញ 

ឮរកយសកកៈញ្គ្រតកអរមិញ  ក៏គិតញ្កើតគិញកាា ញ់កា ញងចិ្តា  ។ 

គឺមហាញ្មគគោល នញ្ៅខ្នងញ្ឆ្វង  ញ្ោកឮសញ្មលងគ្រពះឥនទជិត 

ញ្គ្រតកអរសាទ្រនឹងភាសិត  ខ្តច្ញ្មលើយលអិតញ្ោកមិនឮ  ។ 

ញ្ទ្ើបញ្ោកគិតថា ញ្សាច្សកកៈ យល់ធម៌គ្របច្កស ញ្គ្រតកអរឬ 

មួយមិនយល់ញ្សាះញ្គ្រតករនទឺ  គួរឱ្យបុំភលឺ មាងញ្ទ្ើបបាន   ។ 

ថាញ្ហើយញ្ោកបាត់ពីបនទប់  ញ្ៅគ្របាកដភពថ្គ្រតគ្រតិងសឋាន 

សកកៈញ្ ើញជាក់ជាញ្មគគោល ន គ្រទ្ង់ក៏មិនហា៊ា នឱ្យអ៊ាូអរ   ។ 

៥០១.ក៏គ្រពមបញ្ឈប់តូរយតន្តនាី ទាុំង ៥០០ ថ្នជាទិ្ពវលអ  

រួច្ចូ្លញ្ៅជួបអនុទ័្ពធម៌  ញ្រលថាសូមមក៍គ្រពះគុណមច ស់ ។ 



206 

 

ញ្ោកមច ស់និមនាមកគ្រសួលញ្ហើយ  បាត់យូរខ្ដរញ្ហើយណាអងគមច ស់ 

សូមនិមនាគង់ញ្លើអាសនៈ  ខ្ញ ុំគ្រកាលថាវ យគ្រពះញ្តជគុណធុំ ។ 

ញ្ោកក៏គង់ញ្លើអាសនៈ    ខ្ដលញ្សាច្ឥន្តនទៈគ្រកាលញ្រៀបច្ុំ 

ឯញ្សាច្សកកៈក៏គួរសម   អងគញយគ្របណមយសមទី្ទាប ។ 

លុះមហាញ្មគគោល នបានគង់ញ្ហើយ មិនញ្ៅញ្តាះញ្តើយក៏ជំរាប 

សួរញ្ៅសកកៈឱ្យគ្រជួតគ្រជាប  តញ្គ្រមៀបសុំណួរសុំ នួនថា  ៖ 

បពិគ្រតញ្កាសិយៈ ជាក់រសមី   ញ្តើ គ្រពះជិនគ្រសី គ្រទ្ង់ញ្ទ្សោ  

សខ្មាងនូវបទ្បាទ្កិរិយា  បញ្ង្វអ នចិ្ោា ញ្ៅនិរវ ន   ។ 

ជាទី្អស់ញ្ៅថ្នតណាហ    ញ្ដាយសញ្ងខបា ណាញ្តើមន 

ដូច្ញ្មាច្ខលះញ្ៅញ្សាច្បានញ្រៀន  ដបតិអាតាម មនច្ុំខ្ណកខ្ដរ ។ 

ញ្ដើមបីនឹងសាា ប់នូវធម៌ញ្នះ  សកកៈញ្ររិះ តបហូរខ្ហ 

ថា ឱ្! ញ្ោកមច ស់ ញ្ធវើ ញ្ម៉ាច្ញ្ទ្  ខ្ញ ុំមិនទ្ុំញ្នរគ្រសាកញ្លហើយញ្សាះ ។ 

៥០៨.ខ្ញ ុំករុណាមនកិច្ចញ្គ្រច្ើន  រវល់រញ្នថើនញ្គ្រច្ើនដល់ញ្មល៉ា ះ  

ការង្វរខលួនខ្ញ ុំ និងនូវអស់  ញ្ទ្វតាអាករស់ញ្ៅឋានញ្នះ  ។ 

រីរកយឯណាខ្ដលសាា ប់ច្ប់  រីករាយសាយសពវសាទ្រញ្មល៉ា ះ 

ក៏ញ្ភលច្បាត់វិញមិនចាុំញ្ច្ះ     ឱ្ះឱ្!ញ្ោកមច ស់គ្របទានញ្ទាស ។ 
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បពិគ្រតញ្ោកមច ស់កាលញ្គ្រពងោយ សន្តង្វគ មតវាយដ៏លបីញ្ ម្ ះ 

រវាងញ្ទ្វតា អសុរញ្សាម ះ  ក៏កាលញ្ពលញ្ោះអសុរចាញ់់ ។ 

ញ្ពលគ្រតឡប់វិញខ្ញ ុំក៏បាន  និមមិតទី្សាថ នគួរគ្រសឡាញ់ 

ញ្វជយ័នាគ្របាសាទ្សាអ តរញ្លញ ដូច្ទឹ្កហូរញ្ដញញ្ច្ញចាុំងថ្ែៃ  ។ 

គ្របាសាទ្នុា៎ ះមន ១០០ ដមបលូ  មនទទះកុំពូលកា ញងមួយថ្ទទ  

ថ្នដំបូលមួយគ្របាុំពីររយ  ទទះកុំពូលមួយៗ មនអបសរ  ។ 

៥១៣. គ្របាុំពីរ ៗ ញ្ហើយមា ក់ ៗ  មនគ្រសីញ្គ្របើជាក់ គ្របាុំពីរហាា៎  

បពិគ្រតញ្ោកមច ស់បាននិ៍មនាមក៍ ញ្តើច្ង់គន់គយ៍ខលះខ្ដរញ្ទ្  ?  

គ្រពះមហាញ្មគគោល នទ្ទួ្លរកយ ញ្សៃ ៀមសាៃ ត់ាម នរកយគ្របខ្កកញ្រ 

ញ្ទ្ើបអងគសកកៈ និងញ្សាច្ ញ្វ-  សសវ័ណាា ន់ញ្គារញ្ររកញ្ៅ ។ 

គ្រពះញ្មគគោល ន្នញ្ដើរមុខ  ទាុំងបីអងគញ្ោកចូ្លសុំញ្ៅ 

ញ្ៅកា ញងគ្របាសាទ្រោទ លញ្លអ   គ្រចាលខ្ច្ងចាុំងចូ្វញ្ៅញ្ទ្វតា ។ 

ខ្ែលងឯន្តសាី ញ្ទ្ពអបសរ   ញ្ពលញ្ ើញញ្ោកមក៍ក៏រអា 

ខ្នល ច្ទង ខ្នម សទង ក៏យាគ្រតា  ចូ្លបនទប់គ្រតាខ្តសាៃ ត់ឈឹង ។ 

ដូច្កូនគ្របសាញ្ ើញឳពុក ញ្កមកមកទ្ល់មុខាម នសុំឡឹង 

រអាកាល ខ្នល ច្ញ្គច្ញ្ច្ញវឹង  ដូច្គ្រាញ្នះអញ្ចឹងហាឹងឯងអឺ  ។ 



208 

 

ញ្វសសវ័ណមហាមិតា នឹងគ្រពះឥនទ ោុំញ្មគគោល ន គ្រគប់អញ្នលើ   

ទ្តសពវកខ្នលងមិនសល់ញ្ទ្ើ រ  តាុំងពីជាន់ញ្លើ រហូតញ្គ្រកាម  ។  

ញ្ហើយញ្រលអួតថា អាកនិទុ៌្កខ    ញ្ោកមច ស់ញ្មើលនា៎ !សគ្រមស់ញ្ឆ្ងម 

ញ្វជយ័នាគ្របាសាទ្កា ញងច្ុំញ្ណាម តាុំងញ្ៅមិនែមញ្ថាកែយញ្ទ្ ។ 

ញ្ែរៈញ្ឆ្លើយថា ញ្កាសិយៈ  ទី្គ្រពះអងគជាក់លអាម នញ្រ  

ញ្គ្ររះខ្តទលបុណយពីបុញ្ពវ  មិនខុសពីញ្គញ្រលសរញ្សើ រ ។ 

ពួកមនុសសខ្តញ្ ើញទី្សាថ នណា ខ្ដលាប់ចិ្ោា ខ្តងខ្តញ្រើ 

ញ្គ្របៀបគ្របដូច្ញ្ៅគ្របាសាទ្ញ្លើ   ឯតាវតាិ ងសសួគ៌ដូញ្ចាា ះខ្ដរ  ។ 

ថារួច្ញ្ោកគិតកា ញងចិ្ោា   ថា សតវញ្នះណាគ្របមទ្ខ្លហ  

ខ្នល ុំងណាស់ញ្តើ ! ញ្ច្ា ះ ញ្យើ ងមនខ្ត ោញ ុំងឱ្យបខ្ងវរខ្ករកាប់  ។  

ឱ្យញ្កើតសញ្ងវគញ្ពកតក់សល ញត    ចិ្តា ញ្ោកបរិសុទ្ធ មិនញ័រោប់ 

អាញ្បាកសិណញ្ោកគ្របសប់  អធិដាា នជាប់នូវឫទ្ធី    ។ 

៥២៤.ឱ្យតួគ្របាសាទ្សថិ តញ្ៅញ្លើ  ថ្ទទ ទឹ្ករញ្ងគើញ្សទើ ររងគី  

អខ្ណា តគ្រតខ្សតកា ញងជលធី  ញ្ទ្ើបញ្ោកសុំភីញីញ្មញ្ជើង ។ 

ញ្ៅគ្រតង់ជាយថ្នគ្របាសាទ្ធុំ  គ្រសាប់ខ្តរណា ុំ គគ្រាុំញ្ឡើង 

គគ្រាុំងគញ្គ្រគងខ្លងមុំញ្ែកើង     ោប់ញ័រខ្កបរញ្បុើងរញ្លើងលិច្ ។ 
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គ្រពះឥនទ ញ្វសសវ័ណ និងញ្ទ្រា  ភ័យញ្សៃើ ច្អសាច រយមួយរុំញ្ពច្ 

ែវី ភិកខ ញមនឫទ្ធ ិ៍ប៉ាុណាឹ ងញ្មាច្       គ្រាន់ខ្តញីញ្ឈលច្ញ្ញច្ញ្មញ្ជើង ។ 

ញ្ធវើមហាគ្របាសាទ្សាអ តឧតាម  រឹងមុំដូច្ភា ុំកញ្គ្រកើកញ្បុើង  

ញ្រឿងញ្នះអសាច រយណាស់ពួកញ្យើ ង មិនគួរញ្សើ ងញ្មុើងញ្ែកើ ងឫកអី ។ 

ញ្ែរៈដឹងថា ញ្សាច្សកកៈ   តក់សល ញតញ័រោក់ជាក់ជាភ័យ 

ក៏ទូ្លសួរញ្ៅញ្ទ្ៀតជាែមី   ថា ឥនទញ្កាសីថ្លបានសាា ប់់ ។ 

ញ្តើ គ្រពះពុទ្ធអងគគ្រទ្ង់ញ្ទ្សោ        គ្រតាស់រញ្បៀបណាសូមគ្របោប់ 

គ្រពះឥនទខ្លងហា៊ា នខ្គ្របគ្រកឡាប់  ក៏ទូ្លញ្ៅឆ្ងប់ដូញ្ច្ា ះថា   ៖  

កាលខ្ញ ុំករុណា ចូ្លញ្ៅាល់ គ្រពះទ្សពលសួរបញហ   

ពីការអស់ញ្ៅថ្នតណាហ    ញ្ដាយសញ្ងខបាមនប៉ាុោម ន ? 

 គ្រពះអងគគ្រតាស់ថា មហាបពិគ្រត  ភិកខ ញបរិស័ទ្អមាលម៉ា ន  

កា ញងសាសោញ្នះ គ្រាខ្ដលបាន  សាា ប់ធម៌និទានាម នគ្របកាន់ ។ 

នូវធម៌ទាុំងពួងពិតជាអាទ្ិ៍ អាយតនៈធាតុ និងបញ្ចកខនធ  

ជាធម៌មិនគួរញ្បើ គ្របកាន់   ញ្ដាយទិ្ដាិតម័ ន និងតណាហ   ។ 

ញ្ហតុអីបានមិនគ្រតូវគ្របកាន់ ពួកគ្របាុំថ្នខនធ រូប សញោ   

ញ្វទ្ោ វិញោ ណ និងសង្វខ រ  ញ្មាច្គ្រពះសាសាា  ថាកុុំឱ្យ   ។ 
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៥៣៤.គ្របកាន់នូវធាតុទាុំង ១៨  ធាតុមួយណាកាី កុុំបញ្ណាោ យ 

ញ្ទាះបីអណា ូង ១២ ក៏ញ្ដាយ ក៏គ្រទ្ង់មិនឱ្យគ្របកាន់ខ្ដរ  ។ 

ញ្គ្ររះថា វាមិនសថិ តញ្ៅនឹង  ញ្ដាយការរុំពឹងសញ្ាឹងញ្រ 

សូមបីញ្យើ ងគិតថា ឋិតញ្ែរ  ក៏វាង្វកខ្បរខ្គ្របមិនញ្ទ្ៀង ។ 

ញ្ទាះញ្យើ ងអាងថា វាជាសុខ  ខ្តខ្បរញ្ៅទុ្កខរុកឥតញ្លអ ៀង 

ញ្ទាះថាខលួនញ្យើ ងមច ស់សុំញ្នៀង  ខ្តាម នអាកញ្គ្រច្ៀងញ្សាះញ្ទ្ណាា៎ ! 

ញ្គ្ររះញ្ហតុដូញ្ចាា ះ ញ្ទ្ើបមិនគួរ  គ្របកាន់ជាតួញ្ទ្ៀងអតាា   

ភិកខ ញបានសាា ប់ជាក់ញ្ហើយណា  រខ្មងដឹងកាល ធម៌ទាុំងពួង   ។ 

លុះបានដឹងច្ាស់ធម៌នុា៎ ះញ្ហើយ  រខ្មងកត់ញ្គ្រតើយដូច្ខ្ដកខួង 

កុំណត់ដឹងច្ាស់ធម៌ទាុំងពួង  ញ្ ើញចិ្តា គ្រគប់ដួងញ្សាយញ្វទ្ោ។ 

ញ្ទាះជាសុខៈ ឬជាទុ្កខ   អសុខមទុ្កខញ្វទ្ោ  

ក៏ពិចារណាថា មិនធារ   មិនញ្ទ្ៀងខ្តងរាញ្ររួមរឹត  ។ 

៥៤០. ពិចារណាជាទី្គ្របាស   ចាកតញ្គ្រមកគ្រកាស់ខ្តងមូលមិតា  

ជាញ្គ្រគឿងរលត់រោយពិត  មិនគួរអាណិតចិ្តា ជំរក់  ។ 

គួរខ្តលះបង់កា ញងញ្វទ្ោ          ទាុំងឡាយញ្ោះណាគ្រតូវខ្តភ្ាក់ 

កុុំញ្ៅញ្ដកលក់កា ញងអាសវៈ    កាលគិតគ្របច្កសយា៉ា ងញ្នះញ្ហើយ ។ 
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ក៏មិនគ្របកាន់តិច្តួច្ញ្ឡើយ  ធមមជាតអវី មួយលះបង់ញ្ហើយ 

កាលមិនគ្របកាន់មិនអាល័យ  ចិ្តា នឹងទុតភ័យ មិនតក់សល ញត ។ 

កាលមិនតក់សល ញត ញ្ទ្ើបរលត់  កិញ្លសគ្រតូវដុតម៉ាត់សល ញងទុត 

ញ្ដាយខលួនឯងពិត មិនឱ្នឧត  មិនខ្មនញ្ៅលុតជងគង់សុុំ   ។ 

ឱ្យញ្គជួយលត់ញ្ភលើ ងកិញ្លស  មិនញ្ធវើយា៉ា ងញ្នះកុុំគ្រច្ឡុំ  

ដឹងញ្ដាយខលួនឯង មិនបងខ ំ ថា ជាតិថ្នខ្ញ ុំ ទា ញុំច្ប់ញ្ហើយ ។ 

គ្រពហមច្រិយៈកា ញងសាសោ  អងគអញអាតាម អប់រុំញ្ហើយ 

កិច្ច ខ្ដលគ្រតូវញ្ធវើាម នញ្ទ្ៀតញ្ឡើយ ឱ្ ! អមរិនទញ្អើយ រីភិកខ ញ   ។ 

អាកបញ្ង្វអ នចិ្តា ញ្ៅនិរវ ន  ជាទី្កស័យវានដ៏អាគ្រកក់ 

ញ្ដាយសញ្ងខបមនប៉ាុណាឹ ងចុ្ះ  បពិគ្រតនិទុ៌្កខ រីសាសាា    ។ 

បានគ្រសាយបញហ គ្រតាប៉ាុ ញ្ណា ះ  ដូច្ខ្ដលខ្ញ ុំរិះញ្រវាចា 

គ្រពះញ្មគគោល នាម នខមីថា      ចិ្តា ញ្ោកគ្រជះថាល ញ្គ្រតកអរថ្គ្រក ។ 

រួច្បាត់ពីញ្ោះមកវិញភាល ម  ឯបុរវ រាម គ្របាសាទ្ថ្ល 

ពណ៌ោដូច្ញ្គញ្របត់ថ្ដ   ឬោចូ្លខមីរហ័សខ្មន   ។  

កាលគ្រពះញ្មគគោល នញ្ច្ៀសញ្ច្ញញ្ៅ គ្រពះឥនទគ្រទឹ្ងញ្ៅដូច្រឹងខ្ណន 

គ្រាញ្ោះអបសរឈូឆ្រញ្កណឌ   ោុំាា ញ្គ្រជៀតខ្ណនណាន់តាន់តាប់។ 
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៥៥០.សួរគ្រពះឥនទថា ឱ្ ! និទុ៌្កខ  នុា៎ ះឬភិកខ ញឫទ្ធ ិ៍ច្ុំណាប់ 

ជាគ្រគូសាសាា គ្រពះអងគគ្របាប់     ដល់ញ្យើ ងសណាា ប់គ្រគប់ខ្តគ្រា  ? 

គ្រពះឥនទតបថា ឱ្ ! ោងគ្រសី ភិកខ ញញ្ោះលបីខ្នច យោម 

គ្រពះញ្មគគោល នមនឫទាធ    មិនខ្មនភគវាគ្រគូខ្ញ ុំញ្ទ្   ។ 

គ្រាន់ខ្តជាមិតា គ្រពហមចារី  ញ្ារពវិន័យថ្លរិះញ្រ 

សកកៈថាញ្នះ ក៏ញ្គ្ររះខ្ត   គ្រពះអងគជាខ្ខសច្ាស់សាសោ ។ 

ពួកញ្ទ្ពអបសរឆ្រោន់ឮ  បនលឺរនទឺ  សរញ្សើ រថា  

បពិគ្រតគ្រពះអងគមនញ្ច្សាា   គ្រទ្ង់មនសកាា និងោភញ្ហើយ ។ 

ញ្គ្ររះមិតា គ្រពះអងគមនសកាិធុំ  ចុ្ះញ្បើទ្គ្រមុំគ្រគូញ្មាច្ញ្ឡើយ 

មិនខ្នល ុំងពូខ្ក មិនខ្មនញ្រើយ  ញ្ោកនុា៎ ះឯងញ្ហើយដូច្ជាគ្រគូ ។ 

ញ្សល ះខ្តប៉ាុណាឹ ងគ្រទឹ្ងនិយាយ  ង្វកមកអងគថ្ដញ្ឆ្វងសយមភ ូ  

គ្រាន់ខ្តចុ្ះមកពីឋានសួគ៌ ក៏ចូ្លាល់សួរគ្រពះសាសាា  ។ 

៥៥៦.ថា ឱ្ ! គ្រពះអងគគ្រទ្ង់ធាល ប់ញ្ទ្ សខ្មាងធម៌ញ្មកស័យតណាហ   

ជារង្វវ ន់ដល់ញ្សាច្ញ្ទ្វតា  មកសួរបញហ នឹងគ្រពះអងគ  ។ 

សាសាា តបថា ញ្អើ !ញ្មគគោល ន   ញ្រឿងហាឹងធាល ប់មនញ្កើតញ្ឡើងមាង 

កាលយប់អគ្រធាគ្រតសាៃ ត់កនលង  សកកៈខ្តមាងប៉ាងអតាថ    ។ 
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ខ្ញ ុំឈប់គ្រតឹមញ្ណះមិនបនា បញហ ញ្នះក៏ដូច្ាា ណាា៎ 

ខ្តឆ្ៃល់ញ្ហតុញ្មាច្ញ្ពលសាសាា  ញ្ដាះគ្រសាយបញហ ឱ្យសកកៈ ។ 

ញ្មគគោល នញ្ហតុញ្មាច្មិនបានឮ ខ្តដឹងរនទឺញ្ពលសកកៈ  

អនុញ្មទ្ោញ្គ្រតកអរអាក់  ញ្តើ ញ្ោកគង់សាា ក់ញ្ៅទី្ណា ? 

មនោតិណាដឹងជួយគ្របាប់ទង មមីងបអ ូនបងទាុំងគ្រពះករុណា  

ញ្ម៉ាច្ក៏ញ្សៃ ៀមឈឹងាម នវាចា  ចឹ្ងខ្ញ ុំចាប់ចារច្រញ្ទ្ៀតញ្ហើយ ! 

គ្រពះមហាញ្មគគោល នញ្ោកគង់ញ្ៅ បនទប់ញ្ឆ្វងញ្គ្រៅជាប់បញ្ងកើយ 

គ្រពះសារីបុគ្រតក៏ជិតញ្រើយ  ខ្នងសាា ុំនុា៎ ះញ្ហើយគ្រពះសាសាា  ។ 

គ្រទ្ង់គង់ញ្ដាះគ្រសាយសពទសុំណួរ សកកៈគ្រតាស់សួរនូវបញហ   

ខ្តគ្រពះញ្ែរៈ ជាក់ពិតជា   មិនឮវិសជាោញ្ទ្ោតិញ្អើយ ។ 

៥៦៣. ឮខ្តសកកៈអនុញ្មទ្ោ  ញ្គ្ររះសកកៈោគ្រាចុ្ងញ្គ្រកាយ 

ញ្គ្ររះញ្គ្រតកអរខ្នល ុំងកាល នុា៎ ះញ្ហើយ សញ្មលងញ្ធវើឱ្យញ្ោកបានឮ  ។  

ចុ្ះគ្រពះសមព ញទ្ធមកុដសាសាា   សញ្មលងញ្ទ្សោថារនទឺ  

ចុ្ះញ្ម៉ាច្បានជាញ្ោកមិនឮ  ឬមួយមិនញ្សមើ នឹងគ្រពះឥនទ  ។ 

ញ្ទ្ ៗ មិនខ្មន ដូញ្ចាា ះញ្ទ្  ញ្នះក៏ញ្គ្ររះខ្តគ្របសប់បិុន  

ថ្នគ្រពះសាសាា ថាល ថ្ែលឆ្អិន   ញ្ទ្ើបសញ្មលងមិនឮខ្នល ុំងខ្នច យ ។ 
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គ្រទ្ង់គ្រតាស់ឱ្យឮតាមបរិស័ទ្  សកកៈមា ក់គត់ ញ្ៅជិតកាយ 

ឯអាកញ្ទសងញ្ទ្ៀតាម ននិសស័យ នឹងគ្រតូវឮអីសាី ញ្ទ្សោ   ។  

ញ្បើ គ្រទ្ង់សខ្មាងខ្ែលងទួ្ញ្ៅ       ញ្ទ្ពមនុសសកា ញងញ្គ្រៅញ្ៅទី្ណា 

ញ្ទាះញ្ៅកណាា ប់ច្គ្រកវាឡា  ក៏ឮញ្ទ្សោ គ្រពះអងគខ្ដរ  ។  

ញ្ម៉ាច្ញ្តើប៉ាុណាឹ ងោតិគ្រពមញ្ទ្  ឬញ្ៅរិះញ្រ មិនញ្លហើយខ្លហ  

ខ្ញ ុំថាមកញ្នះញ្ច្ះមកខ្ដរ  មិនខ្មននឹកខ្ក-ក-ខលួនឯង  ។ 

ញ្សច្កាីទាុំងញ្នះខ្ញ ុំគ្រសង់យក  ពីគ្រពះបិដកថ្នគខ្មាង  

ភាគ ២២ គមពី រខ្សា ង   ទ្ុំព័រកខ្នលង ១៣៦   ។ 

៥៧០. មិនខ្តបិដកពុទ្ធ ដីកា  ខ្ញ ុំញ្ឆ្ល ៀតញ្នគ្រតាទាុំងងងុយ 

អានអដាកថា វិតាថ រជួយ            សូមោតិគ្របញសគ្រសីថ្ច្ាទងចុ្ះ ។ 

ញ្រឿង ប្ពះមហាញ្មាគគោែ ន ចរ់ ។ 

 

 ញ្ទាះធុំរ៉ាុណាា    ធុំជាងញ្ទ្វតា  នាជាន់តាវតតិងស  

 ថ្តញ្ទាះយ៉ា ងណា  ក៏្ប្តឹងថ្តរងឹ  មិនប្តវូររឹង  

    គួរប្រឹងញ្រៀនធម៌ ។ 

ធមាសិ  ី
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ហ ឿងនាងហរាេិន ី
មិនទាន់ញ្គ្រសច្ញ្ទ្កា ញងសូគ្រតញ្នះ មនច្មៃល់គ្រតិះគ្រតង់មួយញ្ោះ  

គ្រពះឥនទថា ការង្វរទាុំងអស់ ខ្ញ ុំឯងអងគជួសជួយញ្ដាះគ្រសាយ ។ 

រីញ្សា ច្ញ្ទ្វតាការញ្គ្រច្ើនណាស់ ជួយកាត់ជគ្រមះកាីទាុំងឡាយ  

ការញ្គ្រច្ើនជាងញ្គគឺញ្រឿងគ្រសី  អបសរញ្កើតខមីាម នដឹងទិ្ស  ។ 

ញ្យើ ងធាល ប់ឮថា រីគ្រពះឥនទ   មនបុគ្រតីឆ្អិនញ្លអ ញ្គ្រទ្ើងញ្គ្រទ្ើស 

បួនអងគគ្របាកដមិនខ្មនញ្លមើស តគ្រមតញ្គ្រមើសឬញ្ទ្អវី   ?  

ញ្ទ្វតាតាវតាិ ងសមិនពញ្រះ មនថ្ទទកូនគ្របញសឬក៏គ្រសី 

ចុ្ះោងអាសា ោងសិរី   សទាធ  ហិរី ញ្កើតពីណា  ?  

ញ្ោកថា ញ្ទ្វតាក៏មនបុគ្រត  សនមតកុំញ្ណើ តញ្កើតកាយា 

ញ្បើញ្កើតញ្លើ ញ្លល ថ្ននរណា  នឹងជាបុគ្រតា ឬបុគ្រតី   ។ 

ថ្នញ្ទ្វតាញ្ោះពិតគ្របាកដ  ខ្តញ្បើសនមតជាមញ្ហសី 

គឺញ្កើតញ្លើ ខ្គ្រគគ្រកឡាល័យ  បនទុំជំុជ័យញ្ដាយអលង្វក រ ។ 

៥៧៧.ខ្តខ្បរញ្បើជាន្តសាី បញ្គ្រមើ   គឺញ្កើតមកញ្ទ្ើខលួនអាតាម   

ញ្ៅកា ញងវិមន មិនច្រចា   មិនមនបញហ គ្រតូវញ្ដាះគ្រសាយ ។ 

ខ្តអបសរខលះញ្កើតមិនសម  គឺញ្កើតមិនច្ុំមិនជាក់មា យ  



216 

 

ឳពុកឬបាី  ឬញ្ៅហាវ យ   លុំបាកវិនិច្ឆ័យកាីណាស់ណាា៎ ! 

មា ក់ៗ សម័ គ្រគថារបស់ខលួន  ជញ្មល ះទទ ួន ៗ មិនគ្រសាកគ្រសា 

លុះមិនដាច់្ញ្គ្រសច្ញ្ទ្ើបយាគ្រតា ោុំញ្ឡើងសាោទូ្លគ្រពះឥនទ  ។  

តួយា៉ា ងដូច្ញ្រឿងោងញ្រាហិនី  ខ្ដលជាបអ ូនគ្រសីសគ្រមស់ឆ្អិន 

ថ្នគ្រពះអនុរុទ្ធ ទុតជីវិន   ញ្ៅញ្កើតខលបកលិនខលួនគ្រកអូប  ។ 

ពីញ្ដើមោងញ្កើតកមដូច្ ល ង់ មិនច្ង់ញ្ច្ញជួបមិនច្ង់ហូប 

នូវនុំច្ុំណីថ្លខ្តគ្រគប   ទ្ទូ្រកនទបថ្សបកា ញងទទ ះ   ។ 

ខ្តបានញ្ោកបងជួយខ្ណោុំ ឱ្យសាងសនសុំបុណយលអលអ ះ 

ឱ្យសាងសាោមួយខាងច្ាស់     ញ្ហើយឱ្យញ្បាសគ្រចាសរាងរាល់ថ្ែៃ។ 

ដល់ញ្ធវើ បុណយឆ្លងប៉ាងមិនមក  ជួបគ្រពះមនញ្ជាគអងគជិនគ្រសី 

ខ្តគ្រទ្ង់ទ្ទូ្ច្ឱ្យឃ្លម តខមី   ោងញ្រាហិនី ចូ្រមករា៉ា    ។  

គ្រទ្ង់សួររកដូច្គ្រពះអនុរុទ្ធ  ថាអាកសាងកុដិញ្នះញ្ៅណា 

ញ្គថាោងមិនហា៊ា នយាគ្រតា  ច្រញ្ច្ញកាយាឱ្យញ្ ើញញ្ទ្ ។ 

ដល់គ្រពះសាសាា គ្រតាគ្រតាស់រក  ញ្ទ្ើបោងញ្ច្ញមកមិនង្វកញ្រ 

គ្រទ្ង់គ្រតាស់សួរថា ដឹងខ្ដរញ្ទ្  ោងញ្កើតខទញះខ្ទល ដូច្ញ្រាគ ល ង់ ។ 

៥៨៦.ញ្តើមកពីអវី ខ្ដលោងសាង ពីមុនោងចាងគ្រច្ខ្ណនច្ង់  
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បុំផ្កល ញសគ្រមស់ដ៏ទូរទង់  ោងរបាុំរងទុ្កខញ្ពកថ្គ្រក   ។ 

ញ្ដាយសារខ្ទលខ្ខ្រោងញ្រាយដាក់ គ្របឡុំគ្របឡាក់ជាប់នឹងថ្សប 

សគ្រមប់ដណា ប់ញ្លើ ខ្គ្រគែមី   ោងញ្អះរថ្យ៉ា រយះ្ម  ។ 

ញ្នះញ្ហើយកមមោងញ្ទ្ៀងជាប់តាម ញ្គ្ររះខ្តរហាមនឹងពាយាម 

គុុំកួនពាបាទ្ញ្គ្រកាធខឹងភាល ម     ចូ្រោងឈប់ញ្សៃ ៀមញ្លៀងខ្លងលូក។ 

លះញ្សច្កាីញ្គ្រកាធញ្ច្ញគ្របោប់ មនះតអឹ ងឆ្ងប់ដកញ្ច្ញចូ្ក 

កុុំទុ្កញ្ៅញ្ទ្ៀតោុំគ្រច្បូក  គ្រច្បល់វល់វក់នឹងកងវល់  ។ 

គ្រទ្ង់គ្រតាស់ញ្ទ្សោោងសាា ប់បាន ថាញ្ទាះបីគ្របាណមិនមនសល់ 

កាលមុនខ្ញ ុំខុស ញ្គ្ររះខ្តយល់  ញ្គ្ររះគិតមិនដល់មិនដឹងកាី  ។  

ឥឡូវដឹងញ្ហើយ ខ្លងគ្របកាន់  ខុសទាុំងប៉ាុោម នបានអាគ្រស័យ 

ទ្ទួ្លនូវទលខ្ដលច្ថ្គ្រង        ពីញ្នះញ្ៅគ្រសីឈប់ញ្ទ្ៀតញ្ហើយ ។ 

កាលច្ប់ញ្ទ្សោ បញោ ចាក់ ធល ញះជាក់ដល់មគគជាក់ជាញ្គ្រតើយ 

សញ្គ្រមច្ញ្សាតាបាត់ញ្ៅញ្ហើយ ញ្រាគ ល ង់ណាញ្រើយហា៊ា នញ្ៅជិត ។  

ោងជាអស់ ល ង់ ទង់ទូរភន្តកា ដូច្មសញ្គឆ្ងល ក់ដ៏គ្របណីត 

ខ្តរស់មិនយូរគួរអាណិត  គ្របខ្ហលសគមសវិ តដបិតអត់ឆី្ ។ 

៥៩៤.ក៏មរណកាលញ្ៅញ្កើតជា  ញ្ទ្វធីតា គ្រតង់គ្រពុំដី  
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ថ្នញ្ទ្ពបុគ្រតបួនអងគលបី   ឯសាថ នគ្រតិងសគ្រត័យថ្នសកកៈ ។ 

ោងមនរូបគ្រសស់គួរគ្រជះថាល  ញ្សាភាដូច្ផ្កក លអអនគឃ 

ញ្ទ្ពបុគ្រតបួនអងគគ្រាន់ខ្តវាក់ ញ្ ើញភាល មមា ក់ៗភ្ាក់តណាហ  ។ 

គ្របខ្កកញ្ ល្ ះាា ញ្គ្ររះគ្រសឡាញ់ មា ក់ៗថាអញ ជាអាណា  

 ញ្គ្ររះោងញ្កើតកា ញងខ្ដនសីម  ក៏ោុំធីតា ញ្ៅទូ្លញ្សាច្   ។  

 បពិគ្រតញ្ទ្វៈជាក់សិរសី   សូមគ្រទ្ង់វិនិច្ឆ័យកាីសញ្គ្រមច្ 

ោងញ្ទ្ពធីតាកាល រុំញ្លច្  បានញ្កើតខ្នងលិច្វិមនខ្ញ ុំ ។ 

រីឯសកកៈគ្រាន់គ្រកញ្ឡក   ញ្ ើញគ្រសីសាអ តញ្ពកញ្សទើ ររលុំ  

ចិ្តាចាប់គ្របតិព័ទ្ធ ញ្ពញមហាធុំ  ក៏សួរញ្ៅច្ុំ ញ្ទ្ពទាុំងបួន  ។ 

ថា តាុំងពីញ្ពលអាកញ្ ើញោង  ខ្ដលមនរូបរាងលអសពវខលួន 

ញ្តើ ចិ្តាយា៉ា ងញ្ម៉ាច្ញ្លច្ពីពួន  ញ្ច្ញមកអគ្រងួនញ្បះដូងញ្ៅ ?  

ញ្ទ្វបុគ្រតទី្មួយញ្ឆ្លើយញ្ឡើងថា  ឱ្!អងគញ្ច្សាា  ចិ្តា ខ្ញ ុំញ្ៅា   

ោប់ញ័រកន្តោា ក់ញោក់ញ្ៅ  ដូច្សគ រចូ្លញ្ៅកា ញងសន្តង្វគ ម ។ 

មនខ្តវាយខ្នល ុំងមិនបនថយ ញ្ដើមបីទាល់ឱ្យជ័យញ្ជាគភាល ម  

យា៉ា ងណាចិ្តា ខ្ញ ុំមិនញ្ៅញ្សៃ ៀម  ទ្ន្តោទ ុំទ្ន្តោទ មញ្ឆ្ះញ្ឈៃៀមញ្ខ្នល ច្ ។ 

៦០២.ឯអងគទី្ពីរញ្រលញ្ឡើងថា  ចិ្តា ខ្ញ ុំនុា៎ ះណា ខ្សនគ្រតញ្មច្ 
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គ្រតមង់គ្រតខ្មងខ្រងហិនញ្ហាច្  ញ្បើញ្គ្របៀបគ្របដូច្ញ្ៅទឹ្កសទឹ ង ។ 

យា៉ា ងធុំហូរធាល ក់ពីញ្លើភា ុំ    ោយែមតូច្ធុំដូច្កុំហឹង  

មនខ្តហូរញ្ៅមិនវិលវឹង  ចិ្តា ខ្ញ ុំដល់ម្ល៉ឹងគ្រទ្ង់ដឹងញ្ទ្  ?  

ញ្ទ្វបុគ្រតទី្បីគ្រសដីតាម        ខ្ភាកខ្ញ ុំដូច្កាា មញ្លៀនញ្ច្ញខ្ធលរ 

តាុំងពីញ្ ើញោងរាងដាច់្ញ្គ  ញ្តើ គ្រទ្ង់ញ្ ើញញ្ទ្រីខ្ភាកខ្ញ ុំ ។ 

ឯអងគទី្បួនញ្គ្រកាយបងអស់  លុតជងគង់ញ្សាម ះទូ្លបងគ ំ 

មនចិ្តា ដូច្ជាទ្ង់ជាយធុំ  ញ្គហូតញ្ឡើងច្ុំមុខញ្ច្តិយ ។ 

ខ្តងខ្តបក់ញ្ៅយា៉ា ងរវិច្  ខ្តងបក់ជានិច្ច មិនឈប់អី 

បពិគ្រតគ្រពះអងគឥនទញ្កាសិយ  សូមគ្រទ្ង់គ្របណីដល់រូបខ្ញ ុំ  ។ 

គ្រពះឥនទបានសាា ប់សពទពណ៌ោ ទាុំងបួនអង្វគ ទ្ទូ្ច្សុុំ  

ច្ង់បានញ្រៀងខលួនពិតពុុំគ្រពម  លះបង់គុំនុុំនឹងាា ញ្ឡើយ   ។  

ធមមតាគ្រពះឥនទខ្តងសួរដល់  ធីតានិម៌លញ្កើតបញ្ងកើយ  

ជិតឋាននរណាអាកញ្ោះញ្ហើយ  ជាមច ស់គ្រសីញ្តើយកុុំសងស័យ ។ 

ញ្បើញ្ៅញ្សមើាា គ្រពុំគ្របទ្ល់           ខ្តញ្បើោងយល់ភន្តកាគ្របិមគ្របិយ 

គ្រកញ្ឡកញ្មើលញ្ៅវិមនថ្ន  អាកណាជាបាីោងញ្ោះញ្ហាង ។ 

ខ្តញ្នះគ្រពះឥនទមិនញ្ដញសួរ  រញ្បៀបសុំណួរញ្ោះញ្សាះមាង 
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ខ្តសួរដល់ចិ្តា ញ្ពកកនលង  មួយអងគ ៗ មិនញ្ខសោយញ្ទ្  ។ 

៦១១.សកកៈក៏ញ្រលញ្ៅញ្ទ្វតា  ទាុំងបួនអងគថា រីកាីញ្សា ហ៍  

ខ្ដលគ្រគបសងកត់ចិ្តាាា ន់ញ្គារ ពួកកូនញ្ៅខ្កខ្គ្របកុនែមី    ។ 

រីឯរូបខ្ញ ុំសុុំ ខ្តបាន   ញ្បើ គ្ររត់កលាណគ្របាណកសិណកស័យ 

មិនអាច្អត់ញ្ទ្ សូមគ្របណី  ឱ្យរូបោងគ្រសីមកខ្ញ ុំណាា៎   ! 

ញ្ទ្វបុគ្រតទាុំងបួនគ្រសឡាុំងកាុំង  ឈប់ខ្លងតតាុំងនឹងសកាក   

បពិគ្រតមហារាជមនសកាា   គ្រទ្ង់កុុំមរណាអីគ្រពះអងគ   ។  

ពួកញ្គគ្របគល់ោងញ្រាហិនី  ដល់ឥនទញ្កាសីញ្ហើយវិលគ្រតង់ 

កាន់លុំញ្ៅសាថ នមិនខ្អអង់ សកកៈដាក់កបង់គ្រតកងបី   ។ 

ជាទី្គ្រសឡាញ់ញ្ពញឱ្រា៉ា    ោងសុជាតា ញ្ភលច្ហាសាី  

គ្រសឡាញ់ងុលងប់ញ្រាហិនី  មិនគ្របខ្កកអី ឱ្យគ្រសីង្វ៉ា    ។ 

ទាមទារតាមចិ្តា ខ្ដលោងច្ង់  ញ្ៅញ្លងញ្នះមាងលបងកីឡា 

ក៏គ្រពមទាុំងអស់មិនខ្ដលថា  ឯសុជាតាទុ្កមួយខ្ឡក   ។  

ញ្រឿងខ្ដលគ្រពះឥនទយកខលួនឯង ជាច្ាប់ចាប់ខ្ច្ងជាច្ុំខ្ណក 

កាីណាញ្បើកាត់លុំបាកខ្ច្ក  តគ្រមូវច្ុំខ្ណកខ្បកមកគ្រទ្ង់ ។ 
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៦១៨.ញ្ដើមបីកុុំឱ្យញ្ទ្ពញ្ ល្ ះាា   គ្រតូវខ្តនិរាស៍មិនញ្ររង់  

ញ្រឿងរា៉ា វទាុំងញ្នះខ្ញ ុំដកគ្រសង់  ញ្ច្ញមកទចិតទច ង់ភាា ប់ញ្សច្កាី ។ 

មិនញ្លើកឱ្យញ្ពញញ្ពកពិសាា រ  ញ្លើកយកគ្រតង់ណាខ្ដលថាសាី  

ខ្សា ងពីសកកៈជាក់តួថ្ន           ញ្រឿងទាុំងមូលថ្នញ្សៀវញ្លញ្នះ ។ 

ញ្ម៉ាល ះញ្ហើយញ្បើមនោតិច្ង់អាន ញ្រឿងអមាលម៉ា នមិនច្ង់ញ្សល ះ 

ទាុំងគ្រសញងសូញ្រច្ញ្គ្រសច្តគ្រមិះ សូមកុុំអុញញ្អះញ្កះមកខ្ញ ុំ  ។ 

ោតិណាច្ង់អានបានពិសាា រ ញ្រឿងរា៉ា វមួយណា ថាឱ្យច្ុំ 

នុា៎ ះគ្រសួលលកថ្លថ្ច្ា ខិតខុំ ញ្គ្ររះបុំណងខ្ញ ុំទសុំខ្ទសទសង ។ 

ចារជាសាច់្ញ្រឿងញ្ឡើងកាពា ឬសគ្រមយជាញ្រៀងកគ្រមង 

សុំនួនញ្វាហារជូនបអ ូនបង  គ្រពះករុណាទងប៉ាងយា៉ា ងញ្នះ  ។ 

ចរ់ ញ្រឿងនាងញ្រា ិនី ៕ 

 

‹សទាធ ប្ជះថាែ  មរណា ចាក្ខនធ  

មិនមានសុំខាន់ញ្ាះប្តងក់្តីាែ រ់  

ែចូឆ្ន ុំងចាស់ថ្រក្ឆ្ន ុំងលមញី្ប្សចប្ារ់  

ទ្ទ្ួលរនាេ រ់ញ្ដ្ឋយចិតតរកី្រាយ  ។ › 

ធមាសិ  ី
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ហ ឿងព្ព្ះមហាសីវហតេ  
៦២៣.តញ្ៅញ្ៅមនញ្រឿងសកកៈ គ្រពះអងគញ្សាម ះសម័ គ្រគសមឹ ងតគ្រមិះ 

រកខ្តញ្រឿងរា៉ា វញ្ៅច្ុំញ្ណះ ញ្កើនបុណយពិញ្សសតញ្ៅមុខ ។ 

ដូច្ខ្ញ ុំធាល ប់បានថាក នមកថា  សកកៈគ្រជះថាល កា ញងភិកខ ញ  

អាកសគ្រងួមកាយចិ្តា មិនញ្គ្រជាក  ទ្ទឹ្កញ្សើមញ្ជាកញ្ដាយកិញ្លស ។ 

មិនញ្ខពើមរញ្អើមនឹងជនណា  ខ្ដលមនសីោថាល តគ្រមិះ 

ញ្ជឿស៊ា ប់កា ញងគុណថ្គ្រតរ័តា ញ្នះ មិនតអ ូញឆ្ងអ បញ្ឆ្អ ះញ្មល៉ា ះញ្សាះញ្ទ្ ។ 

ខ្តខ្សនអញ្សាច្ញ្ខ្នល ច្អវី ញ្មល៉ា ះ  គ្រទ្ង់ឆ្ងអ បនិងញ្ឆ្អ ះមិនសម័ គ្រគញ្សា ហ៍ 

ភិកខ ញគ្រទូ្សា សីលមិនមិលខ្ក  គ្រគហសថទងខ្ដរញ្បើខ្បរខ្បក ។ 

ចាកពីមណឌ លថ្នសាសោ  របស់សាសាា គុណអញ្នក  

ញ្ៅងប់ងុលនឹងញ្រឿងខ្បលកៗ  ជំញ្នឿច្ខ្មលកខ្គ្រសកឡូឡា ។ 

ខ្តច្ុំញ្រះអាកជាក់កា ញងគុណ ញ្ពកវិញ្សសលន់ជាន់អរហា 

ឬគ្រតឹមសីលគ្របាុំចាុំសិកាខ    ក៏គ្រទ្ង់ហតាថ គ្របណមយនឹក  ។ 

មិនគ្រតឹមប៉ាុ ញ្ណាា ះ ខ្ញ ុំញ្ចាះន័យ  ញ្រឿងមួយមនន័យញ្ពកពនលឹក 

ជាប់ទាក់ទ្ងញ្ៅកាលសនធឹក  សនធឹងញ្សើ សឹកឫកសាសោ ។ 

កនលងញ្ៅញ្ហើយញ្គ្រកាយខ្គ្រកលខ្ដរ មនមហាញ្ែរលបីអសាច រយ  
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ោម មហាសីវៈ ជាក់សកាា   ជាគ្រគូអាចារយបញ្គ្រងៀនធម៌ ។ 

ញ្ៅកា ញងមហាគណៈ ១៨     សិសសបីមឺុនបាល យសាវ ធាយលអ  

តាុំងកា ញងឱ្វាទ្មិនវឹកវរ   បានចាក់ធល ញះធម៌ជាអរហនា  ។  

សម័យថ្ែៃ មួយសិសសមួយអងគ សមឹ ងសាម ធិ៍តគ្រមង់ទច ង់ទចិតគុណ 

ខ្ដលមនកា ញងខលួនញ្គ្រច្ើនអននា     មិនមនញ្ទាសទ្ណឌ បានសិកា ។ 

៦៣៣.ចុ្ះច្ុំខ្ណកឯគុណធម៌  គ្របញ្សើ របវរថ្នអាចារយ  

ជាគ្រគូបញ្គ្រងៀនកា ញងគណា   ខពង់ខពស់ថ្ែលថាល ប៉ាុណាា ញ្ៅ   ? 

ដល់រុំពឹងញ្ៅញ្ៅទ្ញ្ទ្   អាចារយទ្ុំញ្នរទ្ញ្ទ្ញ្ៅ  

ជាបុែុជានគុណតិច្កូវ   ពិចារណាញ្ៅថាមនខ្ត   ។ 

អាតាម អញមា ក់ជាក់អាច្ជួយ  គ្រពះគ្រគូទុតគ្រពួយញ្រាយរខ្ហ  

ចឹ្ងគួរអាតាម អញបកខ្គ្រប  ឱ្វាទ្ពូខ្កដល់ញ្ោកគ្រគូ  ។  

គិតញ្ហើយញ្ោកញ្ៅតាមអាកាស យា៉ា ងញ្លឿនរហ័សមិនខ្មនយូរ   

ញ្ៅចុ្ះញ្ៅខ្កបរវិហារគូ   ចូ្លញ្ៅញ្ោកគ្រគូសគ្រមកថ្ែៃ  ។ 

ញ្ៅញ្លើអាសនៈដ៏សមរមយ  ញ្ធវើ វតា តូច្ធុំញ្ដាយគ្របថ្ព  

រួច្ញ្ទ្ើបកាន់យកអាសនៈខលី  ទាបជាងមួយខមីញ្ៅខ្កបរាា  ។  

ញ្ែរៈជាក់សួរញ្ៅសិសសថា  បិណឌ បាតិកា ភិកខ ញគ្រា  
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ញ្នះមកញ្ធវើអវី  មិនលអជា   បពិគ្រតឧបជជយ៍ រីករុណា  ។ 

មកញ្នះ បុំណងច្ង់សួរមួយ     សូមញ្ោកគ្រគូជួយគ្រសាយបញហ  

ខ្នា៎អាវុញ្សា កុុំញ្ឡើយណា  ឱ្កាសកូណាមិនមនញ្ទ្  ។ 

អញ្ចឹងខ្ញ ុំនឹងសួរកា ញងកាល  ឈរញ្លើកគ្រមលគ្រកាលទ្ុំញ្នរ 

ញ្ៅកា ញងសាោសមធិញ្រ   ញ្ទ្ ៗ ាម នញ្ទ្ ទ្ុំញ្នរអី   ។ 

ចុ្ះញ្ៅគ្រតង់ទល ូវញ្ៅបិណឌ បាត  ញ្ទ្មនញ្គសាក ត់ចាត់សុំ ដី  

ចុ្ះញ្ពលញ្សល ៀកសបង់ គ្រគងសងាដិ យកបាគ្រតមកបីញ្ដើមបីញ្ៅ ។ 

ចូ្លកាន់ភូមិគ្រសញករកអាហារ  គ្រតឡប់យាគ្រតាមកលុំញ្ៅ  

ឆ្ងន់បបរញ្ហើយសួរបានញ្ៅ  ញ្ពលញ្ោះតគ្រមូវអាវុញ្សា  ។ 

៦៤៣.គ្រពះអដាកថាញ្ែរៈសងឃ  ញ្ោកខ្តងតគ្រមង់កាី វឹកវរ 

ជគ្រមះឱ្យសាអ តកាត់គុំនរ  សងស័យកា ញងធម៌ពិចារណា ។ 

ចុ្ះញ្ពលញ្ច្ញពីខ្នងកា ញងគ្រសញក  គ្រតង់ញ្នះក៏មុខជាបញហ   

ចុ្ះញ្ដើរតាមទល ូវណាអាចារយ  ឬកា ញងសាោឆ្ងន់ក៏បាន   ។ 

ឬមួយកា ញងញ្ពលញ្គ្រសច្ច្ង្វហ ន់   ឬញ្ពលញ្គ្រកាយឆ្ងន់ច្ង្វហ ន់ថាក ន 

សគ្រមកញ្ពលថ្ែៃសួរមិនបាន    ចុ្ះសួរកា ញងឋានញ្ោកោងញ្ជើង ។ 

ឬកា ញងញ្ពលខ្ដលញ្ោកលុបមុខ ញ្ទ្មិនគ្រសណុកមិនថាក នញ្ែកើង  
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ញ្ពលញ្នះញ្គសួរ ទ្ល់ថ្ែៃញ្ច្ើង  ចាុំងជះរះញ្ឡើងសាជាែមី    ។ 

អញ្ចឹងញ្ពលដាក់ថាា ុំដុសញ្ធមញ   ញ្ៅលុបមុខវិញបានខ្ដរអី 

ញ្ទ្មិនបានញ្ទ្ ញ្គដថ្ទ្   ចាត់សួរសុំ ដីមិនខ្ដលដាច់្ ។ 

ញ្ណហើ យចុ្ះញ្ពលមកពីលុបមុខ  មនញ្គសុំកុកចាុំជាញ្គ្រសច្  

ចឹ្ងញ្ពលញ្ដើរចូ្លកុដិញ្តើ ញ្ម៉ាច្  ឬអងគញយញ្គ្រសច្ញ្លើអាសនៈ ។ 

៦៤៩.ខ្នអាវុញ្សា ខ្ញ ុំរវល់  ញ្ោះញ្ពលនឹងដល់អាគនា ញកៈ  

ដថ្ទ្មកសួរកា ញងសុំណាក់        ខ្ញ ុំញ្នះមនថាា ក់ជាក់ញ្ដាះគ្រសាយ ។   

ខ្តញ្ណហើ យ ភញ្នា ខ្នា៎ ញ្ោកគ្រគូ លុបមុខឱ្យយូរ ឱ្យសបាយ 

ចូ្លមកកា ញងកុដិតាមបរិយាយ អងគញយតាុំងកាយច្ញ្គ្រមើនធាតុ ។ 

កុំញ្ៅកិញ្លសញ្លើ ខ្ភានែមី   ោទី្បួនបី ចូ្រខុំញ្ឆ្ល ៀត  

ឆ្ក់យកឱ្កាសច្ាស់សមព ធ  ញ្យានិញ្សាជាតិមនសិការ ។ 

គ្រតូវខ្តឱ្យមនមិនគ្រតូវខ្នន  ញ្បើរវល់កានដូច្អាចារយ  

ាម នញ្ពលសូមបីខ្តមរណា  ញ្ោកដូច្ទោនុទលញ្ឈើ  ។  

បានជាគ្របញ្យាជន៍ញ្ហាច្អាគ្រស័យ ដល់អាកដថ្ទ្ខ្តខលួនញ្ភលើ  

មិនបានអវី ញ្សាះអត់អុំញ្ពើ  ញ្ោកគ្រគូចូ្រញ្ធវើតាមគ្របាថាា   ។ 

ញ្ណហើ យចុ្ះខ្ញ ុំក៏ឈប់តគ្រមូវ  សួរឱ្យគ្រសាយទល ូវពីអាចារយ  
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ថារួច្ញ្ោកញ្ហាះញ្ឡើងញ្វហា ញ្ច្ញញ្ៅតាមការមិនគ្រតឡប់ ។ 

៦៥៥.ញ្ែរៈភ្ាក់ខលួនអគ្រងួនចិ្តា   ភិកខ ញញ្នះពិតមិនគ្របសប់  

សួរញ្រៀនច្ុំញ្ណះខ្ដលមិនសពវ ខ្តមកញ្ខវះខចប់រាប់ខ្ញ ុំញ្ទ្   ។ 

ក៏គិតទាុំងខ្នម សកា ញងចិ្តាថា  ញ្ពលញ្នះញ្ៅណាមិនបានញ្ទ្ 

ចាុំគ្រពឹកចាុំញ្ៅញ្ឆ្ល ៀតាា ន់ញ្គារ  ញ្ទ្ើបគ្របមូលញ្ករបាគ្រតចី្វរ  ។ 

មកទុ្កជាប់ខលួនញ្ពលញ្ច្ញញ្ៅ  បញ្គ្រងៀនសិសសញ្ៅនូវគ្រពះធម៌ 

អស់មួយថ្ែៃញ្ពញ ពីរយាមមក៍  រួច្សគ្រមកឈរយាមទី្បី  ។ 

ញ្ហើយបានកាន់យកនូវឧញ្ទ្ទស  ពីភិកខ ញចាស់មួយអងគលបី  

កាន់បាគ្រតចី្វរញ្ច្ញញ្ៅថ្គ្រព  ខ្តមួយនឹងថ្នញ្ែរៈនុា៎ ះ   ។ 

កូនសិសសអងគញយចាុំញ្គ្រតៀបគ្រតា  សមគ ល់ថាអាចារយថ្ែៃញ្ោះ 

យឺតយូរញ្ដាយការង្វរអវី ញ្ចាា ះ  បានមិនសញ្ោា សញ្ច្ញបង្វហ ត់ ។ 

កូនសិសសឆ្ៃល់បាត់រូបញ្ោកគ្រគូ រទាុំរទូ្មិនញ្សៃ ៀមសាៃ ត់  

ញ្គ្ររះញ្ោកញ្ច្ញញ្ៅមិនបានចាត់ គ្របាប់គ្របាមបរិស័ទ្ភិកខ ញណា ។ 

ញ្គ្ររះគ្រពះញ្ែរៈញ្ោកកុំណត់  យកគ្រពះអរហតា មិនជាការ  

លុំបាកញ្សាះញ្ទ្គ្រសាប់អាតាម   ថ្ែៃ ពីរបីណា គង់បានសាអ ត  ។ 

ញ្ហើយគ្រតឡប់វិញឱ្យទាន់ថ្ែៃ   ញ្ពញបូណ៌មីខ្ខអាសាឡហ 
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ញ្គ្ររះញ្ោកញ្ច្ញញ្ៅញ្ៅខ្នងញ្ខាើត ថ្ែៃ១៣ញ្កើតញ្អើតច្ន្តោទ   ។ 

ចឹ្ងញ្ហើយបានជាមិនច្ង់គ្របាប់ ញ្គ្ររះខ្តគ្របោប់ក៏មាីមា  

ញ្ៅដល់ញកភាុំ ចុ្ងគ្រសញកង្វរ  ាមនាបរភ រ រាច្ន្តងកម   ។ 

ញ្ហើយចាប់បរិកមមគ្រពះកមមដាា ន  សងឃឹមថាបានធម៌ឧតាម 

ញ្ៅកា ញងថ្ែៃ ញ្ោះ ញ្គ្ររះបងខ ំ ខ្តមិនអាច្ច្ុំតាមគ្របាថាា   ។ 

៦៦៥.ថ្ែៃឧញ្បាសែខិតមកដល់  ញ្ែរៈគិតខវល់វល់ចិ្ោា  

ញ្ពលខ្ដលអញមកគិតទុ្កថា  ពីរបីថ្ែៃណានឹងសញ្គ្រមច្  ។ 

ខ្តខ្បរមិនបានកា ញងបីថ្ែៃ   ឥឡូវបូណ៌មីមកដល់ញ្គ្រសច្ 

ញ្ពលញ្នះបីថ្ែៃមកដូរកិច្ច   ជាបីខ្ខគ្រពិច្ញ្ភលច្ៗណា   ។ 

ចាុំញ្មើលដល់កាលញ្ពញបូណ៌មី  គគ្រមប់ទី្បីបវារណា  

គង់ខ្តនឹងដឹងអរហតាា    ក៏ចូ្លវសាទី្ញ្ោះញ្ៅ   ។ 

ដល់ថ្ែៃបវារណាញ្ោកគិតញ្ទ្ៀត ថាអញគិតញ្ឆ្ល ៀតពីរបីទិ្វ (ថ្ែៃ ) 

នឹងលុះអរហតា ចុ្ះឥឡូវ  បីខ្ខទុតញ្ៅញ្ៅមិនអាច្  ។ 

ញ្ដើមបីបវារណាញ្ដាយបរិសុទ្ធិ  ាម នកាីតក់សល ញតគ្រសញតអុំណាច្ 

ញ្ោកគិតៗញ្ៅ ខ្បរភ័យខ្នល ច្     ទឹ្កខ្ភាកហូរសាច្ញ្គ្រសាច្ទាុំងថាព ល់។ 

តាុំងពីញ្ពលញ្ោះញ្ោកខ្នម សញ្គ  គិតគន់ាា ន់ញ្គារញ្រសមគ ល់ 
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ថាអញមិនបានសញ្គ្រមច្ដល់  អរហតាទលញ្គ្ររះញ្ៅញ្គ្របើ   ។ 

៦៧១.ឥរិយាបែទាុំងបួនខ្មន  ឥឡូវខ្ពនខ្ភាន អងគញយ ញ្ដើរ 

ខ្តមិនសិងញ្ទ្ខ្គ្រគ ឬញ្ធាើ រ  ញ្បើ មិនបានញ្ហើរញ្ហាះអរហតា  ។ 

គិតញ្ហើយញ្ោកញ្លើកខ្គ្រគបញ្ឈរ មិនឱ្យញ្មើលមក៍ញ្ ើញគ្របតិព័ទ្ធ  

មា៉ា ងញ្ទ្ៀតញ្ោកតាុំងចិ្តាកុំណត់ ថាញ្ោកនឹងសបែអត់ោងញ្ជើង។ 

ខ្តអនិចាច  ញ្ែរៈញ្ពក  មិនបានសិងញ្ដកមិនអាុំងញ្ភលើ ង 

ខុំគ្របឹងខ្គ្របងណាស់ខ្នម សសិសសញ្យើ ង  ខ្តញ្គ្ររះចិ្តា ញ្ពើងពះអតាា ។ 

ញ្ទ្ើបមិនបានញ្គ្រសច្សញ្គ្រមច្ទល  គ្រគប់ៗកងវល់កា ញងវសា  

ញ្ៅខ្តមិនបានអរហតាា    គណោរាប់គ្រតា ២៩    ។ 

ទឹ្កខ្ភាកញ្ោកហូរមិនញ្ច្ះឈប់ ហូរញ្ហៀរទាុំងយប់ហូរទទ ួនៗ 

ហូរអស់ទាុំងឆ្ងា ុំ ២៩   ញ្ៅខ្តមនខលួនសៃ ួនអរហនា ។ 

ញ្ជើងញ្ោកបានខ្បករខ្ហកញ្គ្របះ  ញ្កមងកា ញងភូមិញ្ច្ះរកនឹកទាន់  

ញ្ៅយកបោល មកញ្ដររនធ   គ្របញ្ហាងឱ្យអន់ជិតខ្បកហា ។ 

ខ្បកញ្គ្រច្ើនញ្ពកញ្ៅញ្ដរញ្គ្រច្ើនញ្ែារ ញ្កមងៗញ្លងញ្ជរញ្ៅាា ថា   

ឱ្យញ្ជើងឯងដូច្ញ្ជើងញ្ោកតា   សីវញ្តថ រមហាជាអមច ស់   ។ 

កា ញងថ្ែៃមហាបវារណា   សុំវច្ឆរា ៣០ ច្ាស់  
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ញ្ោកអស់សងឃឹមឈរញ្កៀនទទះ ញ្្ងញ្តាងបនទះកាា របខ្ងអក ។ 

៦៧៩.គិតថាគ្រាញ្នះអាតាម អញ  ខុំគ្របឹងបុំញ្ពញខ្នម ញ់អញ្នក 

អស់ ៣០ ឆ្ងា ុំ មិនអល់ខ្អក  ថ្ែៃញ្នះាម នខ្បលកអវី តិច្ញ្សាះ ។ 

ញ្ៅខ្តមិនបានថាក នអរហតា   ឱ្!អញកុំសត់គ្ររត់កិតាិយស 

មគគទលាម នញ្ទ្ថ្នអញញ្ោះ មិនគួរចឹ្ងញ្សាះសីវញ្តថ រ  ។ 

ខលួនអញមិនអាច្និងបវារណា  ជាមួយញ្ែរាអនុញ្ែរ  

ញ្ដាយវិសុទ្ធិ  ពិតាម នញ្ទ្  ញ្គ្ររះខ្ញ ុំទ្ញ្ទ្ ទ្ុំញ្នរគុណ  ។ 

ដល់គិតៗញ្ៅគ្រសញ្ណាះញ្ពក  ញ្ោកហូរទឹ្កខ្ភាកដូច្ញ្លើកមុន 

ញ្កើតជាញ្ទាមនសសទាស់ទារុណ  ទឹ្កខ្ភាកញ្ជារជន់លុនទាុំងគ្រពឹក ។ 

គ្រសាប់ខ្តមនញ្ទ្ពធីតាមអងគ  ោងមនបុំណងច្ង់រុំឭក  

ក៏គ្រទ្ញ្ហាយុំ  ធុំសនធឹក   មុខសលឺ តសសលឹ កនឹកខសឹកខសួល ។ 

ញ្ែរៈភ្ាក់ញ្គ្រពើតញ្អើតញ្មើលញ្ៅ  ទាុំងសួរសុំញ្ៅញ្ទ្ពនិម៌ល  

នរណាយុំអី ញ្ៅទី្ទួ្ល          ញ្នះមនកុំសួលញ្សាកដូច្ញ្មាច្ ។ 

ោងញ្ឆ្លើយថាករុណាញ្ោកមច ស់  ញ្ទ្ពធីតាទទះញ្ៅខ្នងលិច្  

ឮថាយុំញ្ៅបានសញ្គ្រមច្  ញ្ទ្ើបខ្ញ ុំមច ស់កាិច្ថាព ល់យុំខ្ដរ ។ 

ខ្គ្រកងញ្ោបានដល់មគគទលមួយ ឬពីរគ្រាន់សទ ួយជួយញ្លហើយខ្លហ  
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ញ្ែរៈភ្ាក់ចិ្តា គិតទាន់ខ្ដរ  មហាសីវញ្តថ រ មហាសីវៈ  ។ 

៦៨៧.សូមបីញ្ទ្វតាក៏នឹករក  ច្ុំអន់ឡាយឡកច្ុំអកដាក់ 

នឹងអាកខ្ដរណា ចូ្រភាៃ រភ្ាក់  តាុំងចិ្តាឱ្យជាក់ច្ុំជាគួរ   ។  

ញ្កើតកាីសញ្ងវគយា៉ា ងខ្នល ុំងកាល   ាម នខលួនអាតាម គ្រសាយសុំណួរ 

ាម នអាតាម អាកញ្គគ្រតូវសួរ  ាម នជីវ20ាម នតួខលួនញ្សាះញ្ឡើយ ។ 

ញ្ោកបានច្ញ្គ្រមើនវិបសសោ  ោញ ុំងចិ្តាឱ្យថាល មិនកញ្នាើយ 

ចិ្តាចាក់ទ្មល ញះធមម ៈញ្ហើយ        បាន្នដល់ញ្គ្រតើយគ្រពះនិរវ ន ។ 

ញ្រលគឺបានលុះគ្រពះអរហតា   មួយអញ្នលើកាា ត់បដិភាណ  

បដិសមភិទាជាតួោណ      កុំញ្ណើ តឈប់មនញ្ៅញ្ទ្ៀតញ្ហើយ។ 

រួច្ញ្ោកគិតថា អញនឹងសិង  ក៏ញ្រៀបសុំណិងតាុំងខ្គ្រគញ្ខាើយ 

ដួសទឹ្កមកដាក់ទុ្កឱ្យញ្ហើយ     បគ្រមញងធុងញ្ទៃើយោងបាទា ។  

ខ្ែលងឯកូនសិសស ៣០ រន់  ក៏គិតរួសរាន់ដំណាលាា   

ថាអាចារយអញញ្ៅភាវោ  ៣០ ឆ្ងា ុំ ជាពិតខ្មនញ្ហើយ ។ 

ញ្តើ ញ្ោកបានដល់គុណឬញ្ៅ ពិចារណាញ្ៅក៏បានញ្សបើយ 

ថាញ្ោកអាចារយបានដល់ញ្គ្រតើយ អរហតាញ្ហើយគ្របញងោងញ្ជើង ។ 

                                                           
20  ជវី គឺជវីៈ បានែល់ជវីតិ 
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មិនសមទាល់ញ្សាះ មិនសមសា៊ា ន  កាលញ្បើញ្ៅមនសិសសដូច្ញ្យើ ង 

បញ្ណាា យអាចារយឱ្យោងញ្ជើង  ខលួនឯងទ្ុំញ្នើងមិនទ្ុំនង   ។ 

៦៩៥.ក៏ញ្ហាះសុំញ្ៅលុំញ្ៅគ្រគូ  កា ញងចិ្តា គិតគូរយូរបុំណង 

មអងគ ៗ ប៉ាងមកោងញ្ជើងមាង  ញ្ោកគ្រគូកុុំហមងញ្លសិសសអី ។ 

ញ្ោកថា ខ្នា៎អាវុញ្សាសងឃ ពួកញ្ោកកុុំប៉ាងោងញ្ធវើអវី   

៣០ ឆ្ងា ុំគត់ រាប់ដល់ថ្ែៃ    ញ្នះញ្ពញបូណ៌មីខ្ដលករុណា ។ 

មិនបានោងញ្ជើងទាល់ខ្តញ្សាះ ខ្នា៎ ញ្ណហើ យញ្ច្ញចុ្ះកុុំគ្រសវា  

ញ្ជើងខ្ញ ុំទុ្កឱ្យខ្ញ ុំករុណា           ោងលុបកលិនខ្នរញ្ដាយខលួនឯង ។ 

ឥឡូវញ្ៅា ដល់ញ្សាច្សកកៈ  ក៏គិតគ្របច្កសញ្ ើញជាក់ខ្សា ង 

ញ្ោកមច ស់មហាសីវៈគខ្មាង  ចិ្ញច ច្ច្ខ្ញ្ចងជំុសិសសញ្ចាម ។ 

បុំណងប៉ាងោងគ្រពះបាទា  បីមឺុនអង្វគ  ញ្ោកមិនគ្រពម  

មនខ្តអញចុ្ះញ្ៅឋានញ្គ្រកាម  ជាមួយគ្រសស់ញ្ឆ្ងមសុជាតា ។ 

ឧបដាា កដូច្ខ្ញ ុំញ្ៅមនញ្ហើយ  មិនគួរញ្សាះញ្ឡើយណាសកាក   

កុុំបញ្ណាា យញ្ោកោងបាទា  អងគឯងដូច្ជាមិនសមញ្សាះ ។ 

សកកៈចុ្ះញ្ៅដល់កាលណា  មិនដឹងយាគ្រតាចូ្លរួច្ញ្សាះ  

ញ្គ្ររះសុទ្ធ ខ្តសងឃអរហនាញ្សាម ះ មិនមនច្ញ្ោល ះនឹងចូ្លញ្ៅ  ។ 
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៧០២.ញ្ទ្ើបឱ្យអសុរកញោ   ញ្ឆ្ងមសុជាតា រុករានទល ូវ 

គ្រពះអងគខ្គ្រសកថា សូមញ្ច្ៀសទល ូវ មតុគ្រាមញ្ដើរញ្ៅគ្របយ័តាប៉ា ះ ។ 

អរហនាបីមឺុន មិនញ្ៅញ្ទ្ៀត  ោុំាា ញ្គច្គ្ររតយា៉ា ងរហ័ស 

គ្រពះឥនទបានចូ្លញ្គ្រតកអរណាស់ ក៏គ្រកាបសុំពះគ្រពះញ្ែរៈ   ។  

ញ្រលថាញ្ោកមច ស់ទុ្កឱ្យករុណា ចាប់គ្រពះបាទាោងជគ្រមះ 

ញ្ោកថាកុុំអី វាសវៈ   ៣០ ឆ្ងា ុំជាក់មិនតិច្ញ្ទ្   ។ 

ខ្ដលអាតាម មិនបានោងញ្ជើង កលិនធុុំសអ ញយញ្ឡើងមិនទ្ុំញ្នរ 

ធមមតាកលិនមនុសសមិនសមញ្ទ្ ពួកញ្ទ្ពរិះញ្ររកខ្តរត់   ។ 

ញ្ច្ៀសញ្ច្ញឱ្យឆ្ងៃ យមួយរយញ្យាជន៍ ញ្គ្របៀបញ្ៅហាក់ដូច្ញ្គកុំណត់  

យកសាកសពមកច្ងសងកត់  គ្រតង់ក-ច្ង់អត់ដញ្ងហើមសាល ប់ ។ 

សកកៈញ្រលថា កាា ញ្ោកមច ស់ កលិនញ្នះជាច្ាស់មិនសគ្រមប់ 

ខ្ញ ុំមិនមនធុុំកលិនញ្ឆ្អ ះឆ្ងអ ប   កលិនសីលបានឆ្ងបទាយទួ្ញ្ៅ ។ 

ដល់ឋានញ្ទ្វញ្ោក ៦ ជាន់  រហ័សរួសរាន់ដល់ទី្ញ្ៅ  

ភវគគគ្រពហម ចុ្ងប៉ាូច្កូវ   កលិនសីលញ្នះញ្ៅពិញ្សសពិត ។ 

តួយា៉ា ងខ្ញ ុំកាា  ចុ្ះមកញ្នះ   ញ្គ្ររះកលិនពិញ្សសលអ គ្របណីត 

ពួកញ្យើ ងគ្របាថាា កលិនញ្នះពិត  ករុណាអាណិតកុុំពុញ្ទាធ    ។  
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ថាញ្ហើយសកកៈោក់ថ្ដញ្ឆ្វង  ចាប់ជាប់មិនខ្លងគ្រតង់ខ្ភាកញ្ារ 

រួច្ញ្គ្របើថ្ដសាា ុំអខ្ងអលគ្រទ្  បាតញ្ជើងញ្ឡើងមកោងជគ្រមះ ។ 

ដុសោងសមអ តយា៉ា ងសភលឹ ង  សមលក់សមលឹងសពវឱ្កាស  

ញ្ជើងញ្ោកសាអ តដូច្កូនញ្កមងច្ាស់ មិនរខ្ហកគ្រកាស់ដូច្មុនញ្ទ្ ។ 

ោងញ្ហើយសកកៈនមសសការ  បងគគំ្រពះមហាសីវញ្តថ រ  

ញ្ៅញ្ទ្វញ្ោកវិញមិនទ្ុំញ្នរ  ញ្ៅជខ្ជកញ្ររិះរកញ្រឿង  ។  

ខ្ញ ុំញ្លើកមកញ្នះច្ង់បញា ក់  គ្របាប់ពីសកកៈជាក់រុងញ្រឿង 

តាមបញ្គ្រមើសងឃមិនមនញ្កឿង  ចិ្តា គ្រតង់ខ្ែមញ្សឿងញ្រឿងកុសល ។ 

មិនខ្តញ្រឿងហាឹងប៉ាុ ញ្ណាា ះញ្ទ្  ញ្ៅមនហូរខ្ហញ្គ្រច្ើនសកល 

ញ្គ្រកាយៗមកញ្ទ្ៀតាត់ញ្ឆ្ល ៀតទាល់ ឱ្កាសញ្ៅសល់សាងសនសុំ ។ 

៧១៥.ទ្ុំនុកបគ្រមញងគ្រពះសាសោ  ជួយយកអាសាញ្នគ្រតាខុំ  

ពិនិតយគ្រតតួញ្មើលឱ្យបានសម  សាសោញ្ាតមបរមពុញ្ទាធ  ។ 

ដូច្កាលបូជាខ្ច្កគ្រពះធាតុ  គ្រពះឥនទចុ្ះញ្ឆ្ល ៀតញ្ៅលូកយក៍ 

គ្រពះច្ងកូមខ្កវគ្ររហមណ៍ញ្ទាញ្ណា  ោក់ទុ្កយកមក៍កញ្ច្តិយ ។ 

គ្រាកាលគ្រពះសងឃគិតកិច្ចការ  សង្វគ យោ ធម៌វិន័យ  

សកកៈក៏ជួយចាត់លកថ្ល         មិនមនលុះន័យណាមួយញ្ឡើយ ។ 
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ច្ប់សង្វគ យោញ្លើកទី្មួយ        គ្រពះកសសបគ្រពួយមិនមនញ្សបើយ 

ថាគ្រពះបរមធាតុមិនញ្ែរញ្ឡើយ អស់ពីញ្យើ ងញ្ហើយគង់បញហ  ។ 

ញ្ោកក៏ឱ្យញ្ៅគ្របមូលយក  គ្រពះធាតុញ្ោះមកខ្ែរកា  

ដាក់ញ្ៅជំុាា មួយសា ូបា            ញ្ហើយចាត់ឆ្ងល ក់ចារជូនអញ្សាក ។ 

គឺញ្ោកឱ្យញ្ធវើសា ូបញ្គ្រកាមដី  មិនឱ្យអនារាយមកបក់ញ្បាក  

រកជាងពូខ្កសាងជគ្រមក   គ្រពះឥនទនឹកភាកវិសសកមម    ។  

ឱ្យមកញ្ធវើថាវ យគ្រពះកសសប  ញ្គ្ររះជាងគ្របសប់វិសវ កមម   

ដាក់គនលឹះយនាទុ្កគ្របចាុំ   រស់រានយូរឆ្ងា ុំចាុំសាសោ ។  

៧២២.នឹងគ្រតូវជគ្រមះអធិករណ៍  សាអ តសអុំបវរលអអសាច រយ  

គ្រពះញ្មគគលីបុតា តិសា   ោុំញ្សាច្ធមម ញ្សាកញ្ៅាស់ ។ 

ញ្ ើញគនលឹះយនាបិុនអញ្នក  រត់មិនចុ្ះខ្ភាកមិនញ្ ើញញ្ខ្នា ះ 

សួររកជាងណាខ្ដលញ្ច្ះញ្សាះ   គ្រពះឥនទពិញ្គ្រាះញ្ៅញ្ទ្វបុគ្រត ។ 

ញ្ ម្ ះវិសសកមមអាកបញ្ងកើត  ឥឡូវញ្ៅញ្អើតញ្ហើយជួយលត់ 

ញ្ដើមបីយកធាតុមកលុំអុត  លុំឱ្នចិ្តាសុទ្ធ លុតបូជា  ។ 

ច្ប់ពីញ្ោះញ្ៅញ្ៅមនជាក់  កាលសុមនៈសាមញ្ណរជា  

ញ្ៅញ្សាច្អញ្សាកញ្ៅលង្វក   រួច្ច្រយាគ្រតាញ្ៅឋានសួគ៌  ។ 
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៧២៦.ទូ្លសុុំ គ្រពះធាតុមកបូជា  ពីគ្រពះឥន្តោទ ដ៏សមគួរ 

តមកល់ញ្ារពញ្ពញទាុំងតួ  ញ្កាះរហូតមកដល់សពវថ្ែៃ   ។  

រហូតមកដល់ញ្រឿងមិលិនទ             ោតិញ្អើយគ្រពះឥនទញ្ៅលកថ្ល 

ជួយសុុំោគញ្សនញ្ទ្ពសិរី  ចុ្ះចូ្លកាន់ថ្ទទ ជួយសាសោ ។  

តាមរកយអងវរថ្នគ្រពះសងឃ  ខ្ដលគង់រហង់ឯវិហារ  

ទី្ភា ុំគនធមទ្ន៍ឆ្ងៃ យមហិម  ចូ្លអារាធោបានសញ្គ្រមច្ ។  

ញ្រឿងរា៉ា វដូច្ខ្ដលញ្រៀបរាប់មក ខ្ញ ុំច្បិច្យកមកខ្តសាច់្  ៗ 

ញ្បើោតិច្ង់ដឹងសឹងចាុំបាច់្         អានសាា ប់ធម៌ញ្គ្រសច្ឱ្យញយៗ ។ 

សាា ប់ញ្គ្រច្ើនច្ញ្គ្រមើនញ្កើនបញោ  សាា ប់ធម៌ញ្ទ្សោកុុំងងុយ 

គ្រកញ្វៀនគ្រកវិនបិុនទុ្យមុយ សាា ប់ទាុំងងងុយងងឹតយល់ ។ 

ញ្បើសាា ប់ចាប់ចិ្តា ពិតមិនែយ សាា ប់សទ្ធមមញ្ដាយកាីនិម៌ល 

យកចិ្តា ទុ្កដាក់ជាក់ទុតខវល់ សាា ប់ធម៌បានយល់ទលលអងលអិត ។ 

ញ្ណហើ យចុ្ះ សូមោោតិប៉ាុ ញ្ណា ះ  ឈប់ញ្សល ះមិនគ្រតិះកាពយគ្របណីត 

ថ្ែៃខ្សអ កថ្ែៃែមី សឹមថ្លគិត  ច្ងកាពយកួច្ចិ្តា ពិតឱ្យញ្គ្រច្ើន ។ 

ញ្រឿង មហាសីវញ្តារ ចរ់  ៕ 

មានៈ ងឹតអងឹព្បឹ្ងសាំញែងខ ានួ  ទដិ្ឋពិ្ជក្ពួ្នក្នងុខ ានួអាោា   
មិនព្ព្មលះហចែហៅកតអោត  មានខ ានួអាោាអនក្ហធវើអវីៗ  ។  
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សក្កៈអវសាន 
បទពាក្យព្រាំបី  

៤៣.   សកកៈអវសានបាន្នមកដល់   

  ខ្ញ ុំសូមតមកល់ចិ្តាឱ្យច្ញ្គ្រមើន  

ច្គ្រមញច់្បិញច្បិច្ញីញ្ញច្រញ្នថើន  

 ឱ្យបានញ្កើតញ្កើនគ្រកញ្វើនគ្រកថ្វ  ។  

ញ្គ្ររះថ្ទទថ្នញ្រឿងទាុំងមូលញ្នះឯង

 សុំញ្ៅសខ្មាងពីឥនទញ្កាសី 

 ពីមុនជាមនុសសដូច្ញ្យើ ងខ្ដរអី 

 ខ្តបុញ្ោរាសីគ្របសិទ្ធ ិ៍គ្រពះអងគ   ។ 

ឱ្យគ្រទ្ង់បានញ្កើតញ្ៅជាសកកៈ 

 អុំណាច្បុណយសកាិកិតាិយសទូរទង់ 

ញ្គ្ររះខ្តសនសុំបុណយមិនបងអង់ 

 ប៉ាុនប៉ាងទចិតទច ង់គ្រតង់គ្រតូវញ្ៅសួគ៌  ។ 

  ដូច្ោតិបានអានសពវអស់ញ្រឿងរា៉ា វ 

កវីខុំគ្រសាវគ្រជាវគ្របមូលមក៍ 
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ញ្ទាះមិនទាន់អស់ក៏លមមសមគួរ 

 ោតិអានបានតួតាងតឹកនឹកដល់   ។ 

៤៧.  ញ្គ្ររះពូជសកកៈជាក់សុទ្ធអាកបុណយ   

  មិនរមិលគុណបញ្ងកើតកងវល់  

ខ្តងជួយពួកោតិឱ្យបានភ្ាក់យល់ 

តញ្មកើងតមកល់ដល់សួា៌ល័យ  ។  

ដូច្មនញ្រឿងមួយនិយាយអុំពី 

 សកកៈមូលមីរគ្របមូលគ្រសឡាយ  

ខ្ខសោតិញ្ោហិតខ្ដលញ្ៅជិតឆ្ងៃ យ 

ញ្ៅជួយខវល់ខ្នវ យកាយាស់ញ្កើបគ្រទ្ពយ  ។ 

មិនខ្មនកាយាស់នូវរងកុំណប់  

ខ្ដលញ្ោកបានកប់ទុ្កតាមទ្មល ប់  

ខ្តញ្ៅកាយោតិខ្ដលគិតអភ័ពវ 

ឱ្យវិលវិញោប់ជាប់ជាក់វងា  ។ 

នុា៎ ះគឺដំញ្ណើ រញ្រឿងពីអតីត  

តុំណមិនជិតថ្នគ្រពះសាសាា   
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សមណៈញ្ាតមបរមបិតា  

ជាញ្កាសិយមហាញ្សដាី     ។ 

  បានញ្ធវើ បុណយទានមនទាុំងសុំពត់  

អាវថ្សបមត់គត់មនទាុំងច្ុំណី  

បខ្ងអមគ្រតីសាច់្ ខ្ទលញ្ឈើទុ្ុំខចី  

លះមិនមនសាា យសញ្ន្តង្វគ ះពួកជន  ។ 

៥២.  លុះរុំោងខនធញ្ៅកាន់ញ្ោកោយ  

បានោុំសមព យសាព យបុណយទានពន់ 

ញ្កើតជាសកកៈវិញ្សសញ្លើសលន់  

ធុំជាងពួកជនជាសមមតិញ្ទ្ព   ។ 

ឯកូនថ្នាត់បានញ្ដើរតាមឳ  

លុះសាល ប់បានញ្ៅជាអាទិ្ញ្ទ្ព  

ញ្កើតកា ញងគ្រពះច្នទពនលឺគួរញ្សព  

គ្រសទ្ន់គួរញ្គ្រកបញ្លបរសសុខដុម  ។  

រីកូនថ្នច្នទញ្ទ្វបុគ្រត  

សាល ប់ញ្ហើយញ្ៅកត់កាន់ការឧតាម  
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ង្វរជាសុរិយាឫទ្ធី ខ្សនសម  

ទាុំងញ្គទាុំងខ្ញ ុំ សុុំ ខ្សងរសមី    ។  

៥៥.  ដល់កូនបនាពីញ្ោះញ្ៅញ្ទ្ៀត  

បានញ្កើតខមីឃ្លម តជាមតលី  

បររាជរែង្វរជាសារែី  

ដល់តាទួ្តលបីញ្ករា ិ៍ញ្ ម្ ះសាយសពវ  ។ 

  ដល់ជួរទី្គ្របាុំបានចាុំសុំ ដី  

ឳពុកលកថ្លមិនលះកុំណប់ 

ញ្ធវើ បុណយដាក់ទានមនទាុំងទឹ្កអប់  

លុះញ្គ្រកាយពីសាល ប់ចាប់ជាគនធពវ  ។ 

ញ្ ម្ ះបញ្ចសិខៈដ៏លាញលបី  

ខ្នងតូរយតន្តនាីលបីសាយសពវ  

ដល់ជួរ ៦ គ្រសាប់ខ្តបញ្ឈប់  

រុះញ្រាងទានលុបគ្រសះទឹ្កឈប់ឱ្យ  ។ 

ញ្កើតបានកាត់កូនកុំណាញឫ់សា  

គ្រទ្ពយមនញ្គ្រច្ើនមហ  មិនហា៊ា នបញ្ណាា យ  
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សូមបីច្ង់ឆី្បាយាសក៏ញ្ដាយ  

ក៏មិនហា៊ា នឱ្យគ្របពនធច្ុំអិន   ។ 

សុខចិ្តា ញ្ដកឃ្លល នញ្អៀនញ្លបទឹ្កមត់  

សញ្ាឹងសញា ត់ាត់គិតមិនបិុន  

ថាញ្បើអញហាថាឃ្លល ននុំចិ្ន  

គ្របពនធនឹងកិនអងករញ្ធវើភាល ម    ។ 

៦០.  ខ្តញ្បើញ្ធវើ ញ្ៅញ្ៅអីគ្រទ្ពយអញ  

នឹងវិោសវិញអស់ឆិ្ញញ្ៅភាល ម 

អញ្ចឹងគួរអញញ្ដកញ្ៅខ្តញ្សៃ ៀម  

គ្រតូវខ្តោក់ញ្លៀមមិនលយញ្ធាល យញ្ច្ញ  ។ 

  ខ្តគ្របពនធាត់ដឹងកលញ្សច្កាី 

ក៏សួរញ្ឈលច្បាីឱ្យគ្រពមបញ្ញ្ចញ 

ញ្ទ្ើបាត់គ្រពមគ្របាប់ញ្រឿងច្ង់បាយមិញ 

គ្របពនធញ្សើ ច្ញ្ស្ញថាញ្សាះប៉ាុណាឹ ង   ។ 

ខ្ញ ុំអាច្ច្ុំអិនឱ្យអាកបាីបាន 

ញ្គ្រកាកមកកលាណកុុំញ្គងសញ្ាឹង  



241 

 

គ្រទ្ពយញ្យើ ងញ្ពញទទះមិនគួររុំពឹង 

សមលក់សមលឹងគ្របឹងគ្របញងគ្របិតញ្គ្របៀង ។ 

អូនអាច្ច្ុំអិនកិនញ្ធវើជានុំ 

បាយាសទឹ្ក ម ញុំញ្យើ ងមនទាុំងរង 

ញ្ទាះបីញ្ៅោតិមកទ្ទួ្លញ្លៀង 

មួយនគរជាងក៏មិនអីវ ខ្ដរ   ។ 

ខ្តាត់កុំណាញ់មិនច្ង់ញ្ច្ញញ្សាះ 

ទាុំងសាី បញ្ោទ សគ្របពនធហូរខ្ហ  

ាត់យកខ្តញ្មៅអងករគ្រាន់ខ្ត 

ខ្ឆ្អតមា ក់ឯងញ្ទ្ញ្ៅញ្ធវើកា ញងថ្គ្រព   ។ 

៦៥.  កុំណាញ់ម្ល៉ឹងៗ គ្របឹងលបច្ុំអិន 

បាយាសជះកលិនតិច្តួច្ញ្ពកថ្គ្រក 

គ្រពះឥនទញ្ ើញជាក់ជាគ្រតូវអនារាយ  

ក៏ញ្ៅមតលីនិងោតិញ្ទសងញ្ទ្ៀត  ។  

ញ្ៅដល់ខ្គ្រសកសុុំ  ញ្សដាី ហូបទង  

ញ្សដាី មួហមង ច្ងចិ្តាច្ញ្ងអៀត  
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ក៏ញ្រលញ្ៅថា ញ្ម៉ាច្មករកញ្ឆ្ល ៀត  

ដល់ទី្ញ្នះញ្ទ្ៀត ហាា៎ អាកសុុំទាន   ។  

អងករខ្ញ ុំមនខ្តមួយោឡិញ្ទ្  

គ្រាន់សគ្រមប់ខ្តជនមួយោក់ឃ្លល ន  

ញ្បើ ឆី្ពីរោក់ជាក់មិនបាត់ញ្ញៀន  

ញ្ៅខ្តខ្គ្រសកឃ្លល នដខ្ដលៗ   ។ 

  សកកៈថា ជនគួរឱ្យរបស់ 

ទានញ្ដាយចិ្តា ញ្សាម ះតាមពីដំខ្ណល 

មនតិច្ឱ្យតិច្ មនខ្គ្រកលឱ្យខ្គ្រកល 

មនញ្គ្រច្ើនកុុំខ្ទលទិតទុងគ្របញងតួច្  ។ 

កាលញ្បើមិនឱ្យមិនសមទាល់ញ្សាះ 

ទាុំងពួកសបបញរសមិនបានគិតកួច្  

ខ្នា៎ ញ្កាសិយៈ អាកគួរកុុំលួច្ 

មកឆី្ញ្ៅរួច្ខ្តមា ក់ឯងចឹ្ង   ។ 

៧០.  ញ្សដាីទាល់ទ្ញ់រុញញ្ៅមិនឈាះ 

ញ្ទ្ើបថាគ្រសឡះអងគញយញ្ៅចឹ្ង  
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ចាុំខ្ញ ុំដួសឱ្យបនាិច្គ្រាន់នឹង  

ចាប់រសជាតិដឹងឆី្ឆ្ងៃ ញ់នឹងញ្គ   ។ 

ខ្តមិនប៉ាុ ញ្ណាា ះសញ្ោា សខ្តអស់  

ញ្ទ្វបុគ្រតទាុំងញ្ោះមកជាហូរខ្ហ 

អស់ពីគ្រពះច្នទ អាទិ្តយមកខ្ដរ 

គនធពវខ្តខ្វ៉ាខ្ដរដល់មតលី   ។  

ោុំាា ចុ្ះមកសញ្ន្តង្វគ ះសោា ន 

ខ្ដលខកលអកោអ នមិនបានឃ្លម តខមី  

ផ្កា ច់្វងសគ្រតកូលឱ្យទានញ្ោះអី  

ដូច្គ្ររហមណ៍ញ្កាសិយញ្សដាី នុា៎ ះឯង  ។  

៧៣.  ញ្គ្រកាយពីបានជួយសទ ួយដាស់គុំនិត  

ញ្សដាីយល់ពិតឈប់គិតខ្នល ច្ខ្គ្រកង  

អស់គ្រទ្ពយសមបតាិ ដូច្បានសខ្មាង 

ាត់ខ្បរចាត់ខ្ច្ងឱ្យទានាម នសល់  ។ 

ញ្ហើយបានញ្ៅបួសច្ញ្គ្រមើនតបៈ  

ាត់តាុំងចិ្តាជាក់មិនមនអុំពល់ 
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មិនបានឱ្យទានាត់មិនខចីខវល់ 

ហូបបាយញ្ទាះខយល់ដួលសាល ប់ក៏ញ្ដាយ  ។ 

៧៥.  ញ្រឿងញ្នះខ្វងណាស់ មិនឈាះបរិយាយ 

ញ្រឿងលអពណា រាយអាច្ជាអុំញ្ណាយ  

ដល់ោតិខ្ដលច្ង់ជាក់អានថ្ែៃញ្គ្រកាយ 

ខ្ញ ុំនឹងលកថ្លសគ្រមយឱ្យបាន   ។  

ខ្តញ្បើោតិច្ង់ដឹងញ្រឿងញ្នះច្ាស់ 

សូមោតិរូតរះញ្ៅញ្សៀវញ្លអាន 

បិដក ៦១ ទ្ុំព័រ ប៉ាុោម ន  

តាមខ្ញ ុំចាុំបាន ថា ១៣១    ។ 

គឺញ្រឿងសុធាញ្ភាជនជាតក  

គ្របញ្សើ រមិនលអ ក់ឆ្ក់ចិ្តា គិតគ្រពួយ 

ឱ្យបានសបាយរីករាយដូច្គ្រតួយ 

ផ្កក ញ្ឈើតូច្មួយខ្សនគ្រសស់បុំគ្រពង  ។ 

គ្រតឡប់មកវិញច្ង់ញ្ដញញ្សច្កាី 

ឱ្យោតិគ្របញសគ្រសីគិតតាមទ្ុំនង  
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សកកញ្ទ្វរាជ រិះរកគនលង  

ញ្បាះជំហានឆ្លងរុំលងទុ្កាខ    ។ 

  ឥឡូវគ្រពះអងគកុំពុងញ្សាយរាជយ  

ជាញ្សាច្អុំណាច្កិតាិយសញ្ច្សាា  

មិនជួបទុ្កខញ្ទ្ៀតញ្គ្ររះបានញ្សាតា 
21

  

ញ្សាយសុខលុះគ្រតានិរវ នខ្តមាង   ។ 

៨០. ដូច្ខ្ញ ុំគ្របាប់ញ្ហើយថាកា ញងសាសោ  

អាកខ្ដលសុខ្ន ញ្សាយសុខទូរទង់ 

គ្រគប់ភពគ្រគប់ឋានបានខ្តបីអងគ  

ដូច្មនខ្ច្ងច្ងកា ញងបដិញោ    ។ 

ខ្ដលសកកៈទូ្លតបញ្ៅគ្រពះអងគ 

បញា ក់ពីគ្រទ្ង់សបាយអសាច រយ  

ញ្គ្ររះបានសញ្គ្រមច្ដល់ថាា ក់ញ្សាតា 

បានជីវិតកាា រសាែីមញ្ទ្ៀតញ្ោះ   ។ 

តញ្ៅញ្ៅខ្តខ្ញ ុំនិងោតិមិតា  

                                                           
21

  ញ្ាតារននរុគគល ជាអរយិរុគគលថាន ក់្ទី្មួយ ក្នុងប្ពះាសនា 
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គ្រតូវខុំខ្នត់ចិ្តា ពីបាបទុ្យ៌ស  

ខុំសនសុំបុណយតាុំងចិ្តាសញ្ោា ស  

ខ្ញ ុំញ្ជឿជាក់ញ្សាម ះថាបានសកាា    ។ 

ញ្ដាយអុំណាច្ថ្នញ្សច្កាីពាយាម  

គ្រសាវគ្រជាវគ្រតួសញ្គ្រតៀមច្ងគ្រកងកាពយណា 

សូមជូនដល់ោតិញ្កមងចាស់កុមរ 

បានអនុញ្មទ្ោ ជាច្ុំខ្ណកទង   ។ 

  មា៉ា ងសូមឧទ្ទិសបុណយញ្នះញ្ៅដល់ 

សកកៈមច្លដល់ឋានាម នហមង 

ឱ្យរឹតញ្ែកើងបុណយញ្ពកពន់កនលង  

ចាុំមុខខ្ញ ុំទងញ្គ្ររះខ្ញ ុំប៉ាងជួប   ។ 

៨៥.  ជូនបុណយដល់អស់សពវសតវ និករ 

ញ្ៅកា ញងសងារវដោសូមជួប 

ខ្តនឹងកាីសុខគ្រគប់ឋានគ្រគប់ភព 

ទី្បុំទុតសពវដល់និរវ នញ្ហាង   ។  

សកកញ្ទ្វរាជ ខ្ដលខ្ញ ុំបានខ្តង 
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ច្ប់ប៉ាុ ញ្ណា ះឯងមិនមនបុំណង 

នឹងតញ្ៅញ្ទ្ៀតសូមោតិបអ ូនបង  

សញ្ោា សញ្ទាសទងញ្បើមនមិនគួរ  ។ 

កាពយឃ្លល ចួ្នញ្ឃ្លល ងមិនសូវជាសម  

រកយមិនរណា ុំ គ្រច្ឡុំទទ ួនជួរ  

 សូមោតិអាណិតកុុំគ្របកាន់តួ  

ខ្ញ ុំគិតសមគួរមិនឱ្យឃ្លល តន័យ   ។  

៨៨.  រកយញ្ពច្ន៍ភាគញ្គ្រច្ើនកា ញងញ្សៀវញ្លញ្នះ  

ខ្ញ ុំខុំញ្ររិះ បកពីបាលី  

រួមជួនខ្ទសទសុំនឹងច្ាប់ចាស់ែមី   

បុរាណកវីបានតាក់ខ្តងមក   ។ 

  ទាុំងឃ្លល ទាុំងញ្ឃ្លល ងទ្ុំនងរកយកាពយ 

ខ្ញ ុំចារកុំណាពយតាមខ្តចាុំមក  

ចួ្នតាមគុំនិតខ្ដលគិតនឹកភាក  

 មិនបានញ្ៅគ្រជកញ្គ្រកាមដំបូលគ្រគូ  ។  

ខ្ញ ុំញ្ច្ះខ្តងកាពយតាមខ្ដលខ្ញ ុំចាុំ 
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ខ្ញ ុំបានច្ុំណាុំចាុំជាគុំរូ  

តាុំងពីញ្រៀនថាា ក់ទី្មួយដ៏យូរ  

ទី្ពីរបីគ្រគូខ្ញ ុំជួយខ្ណោុំ    ។ 

៩១.  ដូញ្ច្ា ះខ្ញ ុំក៏មិនញ្ភលច្នឹកគុណ  

ញ្ោកញ្ធវើ ទុ្កមុនដល់ខ្ញ ុំឱ្យសុាុំ  

សាុំញ្ជាកកា ញងចិ្តា ពិតពន់រុំោុំ 

មកជាលុំោុំជាុំជាក់សពវថ្ែៃ    ។  

មួយអាកគ្រគូ ញ្រ៉ាម ខ្ែមខ្ែបគុំនិត  

បញ្គ្រងៀនខ្ញ ុំពិត កាលញ្ៅថាា ក់ញ្មញ្តាយយ  

ឆ្ងា ុំ -៩៤ ខ្ញ ុំញ្ៅញ្កមងខចី  

គ្រតូវអាកគ្រគូវាយខ្តមួយរុំរត់   ។ 

ថាា ក់ញ្នះខ្ញ ុំញ្ច្ះបទ្កាកគតិ  

ចាុំពីកា ញងថាា ក់ សូគ្រតញ្ដាយរត់មត់  

ទឹកមុខអ្នកគ្រូ គុំរូញ្ទទ ៀងផ្កទ ត់  
ខ្ញ ុំចាុំកុំណត់កត់ទុ្កញ្រៀងមក   ។ 

  ឆ្ងា ុំ -៩៥ ចូ្លថាា ក់ទី្មួយ  
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គ្រគូសាត់បានជួយបញ្គ្រងៀនថ្លលក  

បទ្រកយ ៧ ខ្ញ ុំសុំ ភីយក  

ជាកបួនកាពយទុ្ករហូតសពវថ្ែៃ    ។  

៩៥.  កាលញ្ណាះញ្យើ ងញ្រៀនញ្ៅញ្រាងបាយញ្ោក 

  ញ្ពលមនបុណយញ្ជាគពិធីអវី  ៗ 

  ញ្យើ ងខ្តងរុំខ្ននពីខ្ទសងញ្ភលើ ងយាយ 

  ញ្ពលខលះលកថ្លជួយដាុំបាយទង  ។ 

  ញ្រាងបាយញ្ៅញ្គ្រកាមញ្ដើមមុមច្ន្តង្វក ន 

  ញ្រៀនរួច្ខ្តងថាក នបានញ្បះមាង ៗ 

  យកញ្ៅបនទ ញុំោញ ុំឆ្ងៃ ញ់មត់ម៉ាង 

  ោតិធាល ប់សាកលបងមាងខ្ដរញ្ទ្ហាា៎   ? 

  ខ្តញ្ណហើ យកុុំរុំឭកដល់ញ្រឿងចាស់ 

  ញ្រឿងខ្ដលច្ង់ច្ាស់គឺគិតញ្ៅរក 

  ញ្ោកគ្រគូ ោម សាត់ ចាត់ជួយខ្ញ ុំមក 

  ញ្ពលសិសសបានលអ ក៏នឹកដល់គ្រគូ  ។ 
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សូមឧទ្ទិសបុណយជូនញ្ោកគ្រគូទង  

 សិសសមនបុំណងប៉ាងទុ្កជាយូរ  

ញ្ោកគ្រគូមរណៈ សិសសមិនបានគូរ  

គិតបូជាគ្រគូ សូគ្រតមនាញ្ទ្សោ   ។  

ដល់ថាា ក់ទី្ពីរ ញ្ោកគ្រគូោម ខលី  

ខ្ញ ុំញ្ច្ះពីរបីកុំណាពយកាពា  

  គឺបទ្គ្រពហម គីតិ លមអិតញ្លើាា  

  គ្របាុំពីរចាត់ជាបទ្បាទ្ញ្ទសង ៗ   ។ 

  - ៩៦ ញ្ផ្កល ះដល់យល់ថាា ក់ទី្បួន  

  គ្រគូសុន មុំមួន មិតាមត់ាត់ញ្កមង  

  ពូខ្កខ្នល ុំងណាស់ច្ាស់ចាក់សញ្មលង  

  ខ្ញ ុំញ្ច្ះចារញ្លងកុំណាពយរកយបួន  ។ 

១០០.  ដល់ថាា ក់ទី្គ្របាុំ ខ្ញ ុំចាុំមិនញ្ភលច្  

  គ្រពឹកោៃ ច្ទឹ្កញ្លច្ញ្ពលញ្ភល ៀងទទ ួន ៗ  

  ញ្បើមនខយល់ខ្នល ុំង សាោអគ្រងួន  

  គ្រតូវរត់ញ្គច្ខលួនញ្គ្ររះខ្នល ច្ញ្កបឿងធាល ក់  ។  
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 ជាមួយគ្រគូផ្កតសាអ តច្រិយា 

សមាី គ្រសាលថាល គិតម៉ាត់ច្ត់ជាក់  

  ខ្ញ ុំញ្ច្ះពុំញ្ោលញ្រលបទ្រោក់  

រលកញ្លើកដាក់ថាា ក់ែាមសមាី   ។ 

  អរគុណអញ្នកគ្រគូញ្ពគ្រជកា ញងទា ួស 

  ាត់បានមកបួសរស់កា ញងវិន័យ  

  បានជួយបង្វហ ត់គ្រកឹតយគ្រកមវិស័យ  

  គរុលកថ្លថ្ច្ាតាមញ្កាសលយ   ។ 

  ភុជងគលីោជាច្ាប់កុំណត់  

  ញ្ៅតាមជនបទ្ធាល ប់ឮសុះសល់  

  ច្ាប់គ្រសីខ្តងឮលុះលប់អុំពល់  

  ខ្ញ ុំបានចាប់យល់ញ្រៀនច្ងកាពា   ។ 

  អរគុណដល់គ្រគូអាកទាល់គុំនិត  

  អាកច្ងគ្រកងគ្រកឹតយគ្របណីតគិតជា  

  ភិរមយគ្រកមង៉ាុយ សុតនាគ្របីជា  

  ញ្សាច្គ្រពះសងាគ្រពះោមជួនណាត  ។  
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១០៥.  ប៉ាុ ញ្ណា ះជាញ្ដើម ខ្ញ ុំមិនចាុំអស់  

  សូមទានសញ្ោា សសោា នសាអ នសាអ ត  

  សូមអនុញ្មទ្ោបុណយគ្រទ្គ្រទ្ង់បាគ្រត  

  ខ្ដលខ្ញ ុំសង្វវ តតាមខ្នា តសាសោ  ។ 

  បុណយបានពាយាមសរញ្សរកុំណត់  

  ចារជាអតថបទ្សនមតញ្វាហារ  

  កុំណាពយកុំណាត់ចាត់ជាញ្ឃ្លល ងការ  

  ឃ្លល ញ្ទាះបីណាមិនពីញ្រាះកាី   ។ 

  ក៏សូមសោា នកវីនិពនធ  

  សូមជួយខ្កកុនពិនិតយសុំ ដី  

  គ្របញ្ៅទូ្ោម នខ្ញ ុំបញោ ខចី  

  ញ្ៅតរុណីមិនលបីញ្ករា ិ៍ញ្ ម្ ះ  ។  

  សូមសតវញ្ោកបានគ្របាណរស់ញ្ៅសុខ 

  ទាុំងចិ្តា គ្រសណុកទុ្កខាម នចូ្លញ្សាះ  

  គ្របាថាា យា៉ា ងណា សញ្គ្រមច្យា៉ា ងញ្ចាា ះ  

  ទី្បុំទុតលុះដល់និរវ នញ្ហាង   ។ 
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គ្រពហសបតិ៍ចុ្ងឆ្ងា ុំ មមី ឆ្ស័ក 

១៣ ញ្កើតជាក់ មិគសិរ ឥតហមង  

គ្រតូវថ្ែៃ ទី្បួន ខ្ខធា ូ ជិតឆ្លង   

ឆ្ងា ុំ -១៤ ប៉ាងជាប់ចូ្លឆ្ងា ុំែមី    ។ 

១១០.  អារីហសូណា រដាា  អាញ្មរិច្  

ខ្ញ ុំចាររួច្ញ្គ្រសច្បានជួបពរជ័យ  

ញ្ភល ៀងធាល ក់ពីគ្រពឹកទឹ្កជន់លិច្ដី  

ចនទធ ី ៍ញ្កមងខចី កវីោញ្ហើយ   ៕ 

 

ចប់ ដោយបរបិូណ៌  
៕ 
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នាមសបបញរសជនឧបត្ថមភការទ ោះពុមព 
១. ភិកខ ញ ធមមសិរី ខ្សម ច្នទធីរ៍ ឧ.សិ.ញ្ៅ ចាន់ស៊ាូសាណា ២០០ ដុោល រ 

២.  ភិកខ ញ វិមលពុទ្ធិ  ទី្ ប៊ាុនថា           ១០០ ដុោល រ 

៣. ញ្ោមគ្របញស ខ្សម សាុំ ញ្ោមគ្រសី អ៊ាុច្  ីម     ១០០ ដុោល រ 

៤. បងគ្រសី អ៊ាុក វណាី  គ្រពមទាុំងបុគ្រត       ២០០ ន្តហវ ង់ 

៥. ឧបាសិកា អ៊ាុក ភួងសមបតាិ  (ឧបដាា យិកាពី ២០០៦ មក) ១០០ ន្តហវ ង់ 

៦. គ្រគួសារបង ម៉ារ ប៊ាួ រ ធីតា គ្រពមទាុំងបុគ្រត    ១០០ ន្តហវ ង់ 

៧. ឧបាសក ហួន ជូោង (ឧបដាា កពីឆ្ងា ុំ ២០០៦ មក)  ២០០ ដុោល រ 

៨. ឧបាសិកា ញ្ច្ង គីមគ្រស៊ាុ ន     ១០០ ដុោល រ 

៩. ឧ.ស. ខឹម សុទល ឧ.សិ. វា៉ា ន់ ច្ុំញ្រើន   (២០១០) ២០០ ដុោល រ 

១០. ឧបាសិកា ទិ្តយ សុខុម គ្រពមទាុំងបុគ្រត (២០០៧) ១០០ ដុោល រ 

១១. ឧបាសិកា សយ សុផ្ករីណា (ញ្ោមកុោប) TN  ១០០ ដុោល រ 

១២. ឧបាសិកា ហួន ដាខ្ណត គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ CA ១០០ ដុោល រ 

១៣.ឧបាសិកា តារងសី នញ្រា ញ្ន ធីតា  CANADA ១០០ ដុោល រ 

១៤.ឧបាសិកា វណាា រី ញ្ទ្ពគ្របណមយ គ្រពមទាុំងបុគ្រតី PP ៥០ ដុោល រ 

១៥. ឧបាសិកា សីុវ យុកលុយ    PA ៥០ ដុោល រ 
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១៦. ឧបាសិកា ញ្ពគ្រជ សុភាព (និសស័យ)   GA ២៥ ដុោល រ 

១៧. ឧបាសក ញ្ពគ្រជ តុង ឧបាសិកា មន ចាន់  GA ១០ ដុោល រ 

១៨. ឧបាសិកា ឈ សីុវញ្ខង គ្រពមទាុំងបុគ្រត និងញ្ៅ  ១០ ដុោល រ 

១៩. អាកគ្រសី ជូ គឹមឡាង គ្រពមទាុំងសាវ មី និងបុគ្រត  ១០ ដុោល រ 

២០. អាកគ្រសី ជូ លីជីញ គ្រពមទាុំងសាវ មី និងបុគ្រត   ១០ ដុោល រ 

២១. កញោ  អឹុង មីុឡិញ     ១០ ដុោល រ 

២២. អាកគ្រសី អឹុង ស៊ាូ ញ្ពញ គ្រពមទាុំងសាវ មី   ១០ ដុោល រ 

២៣.កុមរី អឹុង ច្រិយា      ១០ ដុោល រ 

២៤. Mr. Vincent Son  (USA)    ១០ ដុោល រ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ញ្ៅ Lindau គ្របញ្ទ្សអាលលឺម៉ាង់ 

២៥. ឧបាសក ឆ្ងន់ ឈី សុាុំ  Hagen DE        ៣១០ អឺរូ 

២៦. សមគម Lindau អាលលឺម៉ា ង់           ១៥០ អឺរូ 

២៧. គ្រគួសារ អមរា៉ា  ដាលីន គ្រពមទាុំងបុគ្រត  ១០០ អឺរូ  

២៨. Müller Sodalineth និងគ្រកញមគ្រគួសារ          ១០០ អឺរូ 

២៩. គ្រគួសារ អាត សុជាតា សីុ វុធាធ  និងបុគ្រត      ៨០ អឺរូ  ៥០ ន្តហវ ង់ 

៣០. ញ្ោក ហឹម ប៊ាុនែន អាកគ្រសី ជា សមណាង           ៥០ អឺរូ 
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៣១. ឧបាសិកា ម៉ាម នរម និងគ្រគួសារ Würmlingen  ៥០ អឺរូ 

៣២. ញ្ោកគ្រសី ញ្ៅ វូ ហវ ូង គ្រពមទាុំងបុគ្រត Düsburg       ៥០ អឺរូ 

៣៣.គ្រគួសារ យា៉ា ន់ណាក់ + ណាវី និងរឹត ធីយា ណារី     ៣០ អឺរូ 

៣៤. អាកគ្រសី ផ្ករី និងសាវ មី គ្រពមទាុំងបុគ្រត           ៣០ អឺរូ 

៣៥. អាកគ្រសី មស គីមណូវា៉ា  គ្រពមទាុំងបុគ្រតី           ៣០ អឺរូ 

៣៦. គ្រគួសារ ពុង + ញ្ន              ២០ អឺរូ 

៣៧. អាកគ្រសី  ឹង ធីតា និងកូនគ្រសី ចាន់នីតា           ២០ អឺរូ 

៣៨. គ្រគួសារ ញ្ហង សានី             ២០ អឺរូ 

៣៩. គ្រគួសារ សាម៉ាន + សុំោង             ២០ អឺរូ 

៤០. គ្រគួសារ អិុន សុវណាា  & អាភាព គ្រពមទាុំបុគ្រត  ២០ អឺរូ 

៤១. គ្រគួសារ សាយ សាន + មប គ្រសីមច្          ២០ អឺរូ 

៤២. គ្រគួសារ គឹម គ្រសន់ + ញ្មង  គ្រពមទាុំងបុគ្រត           ១៥ អឺរូ 

៤៣. ឧទ្ទិសច្ុំញ្រះោតកា ៧ សោា ន ពីកូនគ្របញស          ១៥ អឺរូ 

៤៤. អាកគ្រសី ច័្នទ គ្រពមទាុំងបុគ្រត              ១៥ អឺរូ 

៤៥. គ្រគួសារ ឡូ សុំ អូន គ្រពមទាុំងបុគ្រត             ១០ អឺរូ 

៤៦. គ្រគួសារ ទឹ្ម + គ្រសីោង                  ៥ អឺរូ 
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ពុទ្ធបរិស័ទ្ញ្ៅ Besancon គ្របញ្ទ្សបារាុំង 

៤៧. ញ្ោកតា ឡញក ហ៊ាុល និងញ្ោកយាយ ឡញក ហាប់   ៦០ អឺរូ 

៤៨. ញ្ោកតា យា៉ា ន់ ដួន និងញ្ោកយាយ យា៉ា ន់ វា៉ា ន       ៤០ អឺរូ 

៤៩. ឧបាសិកា ញ្ថាង សាថ្វ៉ា             ៣០ អឺរូ 

៥០. ញ្ោក ឡញក -អូន និងភរិយា ងួន គីម           ៣០ អឺរូ 

៥១. ឧបាសិកា គ្រតាន ោរី             ៣០ អឺរូ 

៥២.  គ្រគួសារ សាុំ ញ្ថាង             ៣០ អឺរូ 

៥៣. គ្រគួសារ ញ្មៀច្ជា សីវលី             ២០ អឺរូ 

៥៤. ឧបាសិកា ជា អីុញ្ហង             ២០ អឺរូ 

៥៥. ឧបាសក អីុ សាខ្រ៉ាម              ១០ អឺរូ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ញ្ៅវតា  ធិតាពុទ្ធិការាម រដាអារីហសណូា USA 

៥៦. ឧបាសិកា ប៉ាូច្ ច្ោថ      ៥០០ ដុោល រ 

៥៧. គ្រគួសារ ញ្ោម លឹម ញ្វងសួ និង ធិតា ពុធ    ២០០ ដុោល រ 

៥៨. ឧបាសក ញ្ៅ យូ ងន ឧបាសិកា តាន់ គីមណាត ១០០ ដុោល រ 

៥៩. ញ្ោក ហាត់ ឡី និងឧបាសិកា មួយ ញ្ៅ   ១០០ ដុោល រ 

៦០. ឧបាសិកា លីវ អូន      ១០០ ដុោល រ 
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៦១. គ្រគួសារ សារ៉ាន + សុផ្កន់នី     ៦០ ដុោល រ 

៦២. ឧបាសក ជឹង ញ្ខត និងឧបាសិកា ឈន ស៊ា ន  ៥០ ដុោល រ 

៦៣. ឧបាសិកា ហ៊ាុន សីុណាត និងគ្រគួសារ   ៥០ ដុោល រ 

៦៤. ឧបាសិកា ញ្ទង ោង គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ   ៥០ ដុោល រ 

៦៥. ឧបាសិកា ប៉ាូច្ ញ្ឡងហា៊ា ង     ៤០ ដុោល រ 

៦៦. ឧបាសិកា លីវ សា៊ា ន     ៤០ ដុោល រ 

៦៧. ឧបាសិកា ជឹម អុល គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ   ៤០ ដុោល រ 

៦៨. ញ្ោក ថារិទ្ធ  អ៊ាុ ំ  និងភរិយា     ៣០ ដុោល រ 

៦៩. ឧបាសក ម៉ា ក់ អា៊ា ម ឧបាសិកា ម៉ាុងខញន ម៉ា ក់       ២០ ដុោល រ 

៧០. ឧបាសិកា ម៉ា ក់ ញ្ឈឿកែង     ២០ ដុោល រ 

៧១. ឧបាសិកា សុខ ម៉ាន     ២០ ដុោល រ 

៧២. Kethia & Sophia Douk Sanders, Vitctoria So ២០ ដុោល រ 

៧៣. ញ្ោក បា៉ា ល់ សារុុំ អាកគ្រសី ញ្ពគ្រជ ចាន់ញ្ឌឿន   ២០ ដុោល រ 

៧៤. ញ្ោក លឹម ថាន់ និងភរិយា    ២០ ដុោល រ 

៧៥. ញ្ោក ណារិន អ៊ាុ ំ  និងភរិយា    ២០ ដុោល រ 

៧៦. ញ្ោក ខ្កម សុំណាង និងភរិយា    ២០ ដុោល រ 
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៧៧. ឧបាសក អន និងភរិយា ញ្អង    ២០ ដុោល រ 

៧៨. អាកគ្រសី លីអាន អ៊ាុ ំ  និងបុគ្រតា    ១០ ដុោល រ 

៧៩. ញ្ោកយាយ ខ្សម     ៥ ដុោល រ 

ពុទ្ធបរិស័ទ្ញ្ៅវតា  សនសុំកុសល រដាកាលីហវោ៉ា  USA 

៨០. ឧបាសិកា ញ្ទ្ៀង ញ៉ា គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ   ៥០ ដុោល រ 

៨១. ឧបាសិកា រុណ ច្រថ្ណ គ្រពមទាុំងមតាបិតា   ៥០ ដុោល រ 

៨២. ឧបាសិកា ខ្ម៉ាន សាវា៉ា ត គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ និងកម ួយ  ៥០ ដុោល រ 

៨៣. ឧបាសិកា វួច្ ញ្ឡង គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ   ៣០ ដុោល រ 

៨៤. ឧបាសិកា ភន សុគោធ   CA    ២៥ ដុោល រ 

៨៥. ឧបាសិកា ហ៊ាុន សាញ្រ៉ាត  CA    ២០ ដុោល រ 

៨៦. ឧបាសិកា តាុំង ងូន ហុង គ្រពមទាុំងកូនញ្ៅ   ២០ ដុោល រ 

៨៧. ឧបាសិកា លីប៉ាូ  លីន សឹមប៉ាូ  គ្រពមទាុំងកម ួយញ្ៅ  ២០ ដុោល រ 

៨៨. ឧបាសិកា ជំុ វា៉ា ន (ញ្ៅចាន់) គ្រពមទាុំងបុគ្រត   ២០ ដុោល រ 

៨៩. ឧបាសក ្ង ញ្ឆ្ង និងឧបាសិកា ង្វ៉ា ន ម៉ាុម  ៥ ដុោល រ 

សពវទានុំ ធមមទានុំ ជិោតិ  ធមមទានឈាះអស់ទានទាុំងពួង!!! 
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