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 អារម្ភក្ថា 

បុណ្យបាលមករោយការខវល់ខ្វវ យ ខនះន្ខនង បាលដល់ ការរកី 
រាយ រពញចតិ្តជួយចាត្ន់្ចង ររៀបចុំ ឧបត្ថមភររោមន្រជង កនុងពិ្ ី
បុណ្យរប ់ខលួលឯងកតី រប ់អ្នកដឆទកតី ឧបា ក ឧបា ិកា រោក 
យាយ រោកត្ម  ីលវា  ីលវត្ី ន្ដលរ ់រៅកនុងវត្តអារាម ត្មម 
បររមើ ទុំលុកបរមុងដល់រពះភិកខុ ងឃ រោយការររៀបចុំចង្កា ល់របចា ុំឆថ្ៃ ឬ
ជួយខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចការង្ករដឆទរទៀត្កតី   ពិរ  គឺកូលរៅរបុ រ ី 
ន្ដលបាលជួយខុំរបងឹខនះន្ខនង ខវល់ខ្វវ យ ទុំលុកបរមងុ ចញិ្ចឹ មបបីាច ់ ន្ថ្ 
រកា បររមើឪពុកមាត យរាល់ឆថ្ៃរោយរ ចកតីរោរពកតី ការខវល់ខ្វវ យ    
កនុងកចិចការទ ុំងពួងរលះ រៅថា រវយាវចចៈ គ ុឺទធន្ត្ោរេតុ្ន ុំឱយបាល
បុណ្យកុ លទ ុំងអ្ ់ ។ 

រ ៀវរៅ រវយាវចចមយៈរលះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា លឹងបាលោផលូ វ ចងអុល 
បង្កា ញអ្ុំពីអាលិ ងសខលះៗ ឆលការរ្វើបុណ្យន្ដលរកើត្អ្ុំពីការង្កររបា 
ចាករទ  គកឺារខវល់ខ្វវ យ ។ 

សូមអនុេោទនា !!!! 
ឆថ្ៃ ៩ ររាច ន្ខអ្ សុជ ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច ័ក ព. . ២៥៥៧ 

ភិក្ខសុីលប្បេ្ញោ ៃៃ សផុលល ី
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                             ប្ញ្ជីោតិកា 
 បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចដ៏របឆព .................. ... ១ 
 រវយាវចចរត្ថរាបទល ....................................................  ២  
 ពុទធុបោា ករត្ថរាបទល ..................................................  ៣  
 ររឿងនងបត្ិបូជិកាខវល់ខ្វវ យបររមើ .................................  ៤  
 រោ្ិ មមជជរត្ថរាបទល ... ... ... ... . ... .. ... .. ..  ...    ១០ 
 រោ្ិឧបោា យករត្ថរាបទល ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ១៥ 
 រោ្ិវលទករត្ថរាបទល ... ... .... ... .. .....  ... ... ... ...    ១៥ 
 ការខវល់ខ្វវ យបររមើដ៏របរ ើរ ... ... ... ... ...  ... ... ... ...    ១៦ 
   ិការោល្ម៌. ...  ... ... ... ... .... .. .... .... .... ....    ១៩ 
 ្ុរៈ ២ យ៉ាងកនុ ងរពះពុទធសា ន. .  ... ..... ... ... ...    ២១ 
 ោថារប ់រពះនង ុរមធារថ្រ ី... ... ... ..  ... ... ... ...   ៣៤ 

  ្លញជ លី ូរត្ ........................................................  ៥៣  
  ិវ ូរត្ ................................................................  ៥៧  
 មិត្ត ូរត្  ...............................................................  ៧១  
 អ្មពបាលីរថ្រោីថា ... ... ... .. ...  ...  ... .. ... ...    ៧៣ 
 គមពីរោឧបករណ៍្កនុ ងការររៀបររៀងរ ៀវរៅរលះ ..    ៨២ 
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ការជួយខ្នះែខ្នងក្នុងការងារ 

កូលោទីរ ឡាញ់ !!! 
កូលរត្ូវ ិកាលូវចុំណុ្ចឆលការជួយខនះន្ខនងកនុងការង្ករទ ុំង ៦ រលះគ ឺ

១- រ ចកតីខជិលរចអូ្ ោឆរព មសាលកបម់លុ សទ ុំងរ ់ ។ 
២- ន្រគរដកគឺោគុករប ់មលុ សកមជលិ ។ 
៣- ការខជិល លិងការរកលុំបាកោមតិ្តជិត្ដិត្លឹងោន  ។ 
៤- មលុ សរយើងរួចពីលរកមក មលិន្មលមករដកខជិលរនះរទ ។ 
៥- ជីវតិ្រលះរត្ូវបង់ពលធឱយមចចុរាជរាល់ឆថ្ៃ ។ 
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េ្វើប្ុណ្យយក្មុខ្ 
កូលោទីរ ឡាញ់ 
មាលមុខោបរមៅ ពិត្ោលអោងការន្ដលមិលមាលមុខ មលិ

មាលកាល ។ មលុ សរចះមាលការខ្វម  រអ្ៀល រចះសាា ល់ខលួលឯង រចះ
សាា ល់កាល រចះសាា ល់មុខមាត្់ រចះដឹងរ លៀកោក់បទិបា ុំងររគឿង
បដិកូល រចះរ្វើបុណ្យបលមយករ ម្ ះ យកមុខ គងប់ាលបុណ្យន្ដរ 
រេើយលអោងមលិរ្វើរោយពិត្ ។ ប៉ុន្លតរបើត្ម ុំងរចត្នរ្វើលអរោយកាយ 
វាចា ចតិ្ត ឱយោបុណ្យកុ ល ោមងាលទុកកនុងខលួល គលឺអឆរកន្លង ។ 

រ្វើលអយកមុខ លអោងរ្វើអារកក់ ប៉ុន្លតបាលន្ត្មុខេនឹងឯង ។ 
ឯការរ្វើអារកក់វាខូចទ ុំងមុខ ខូចទ ុំងខលួល ខូចទ ុំងចិត្ត ខូចទ ុំង
អ្នគត្ លិងខូចអ្វីៗរគបយ៉់ាងរទៀត្ទ ុំងអ្ ់ ។ 

អ្ត្មត  េិ អ្ត្តរន នរថា អ្ត្មត  េិ អ្ត្តរន គត្ ិ
ត្សាម   ញ្ដម អ្ត្មត លុំ អ្ ស ុំ ភរទុំវ វាណិ្រោ ។ 
ខលួលោទីពឹងរប ់ខលួលឯង ខលួលោគត្ិរប ់ខលួលឯង ររោះរេតុ្

រនះ អ្នកចូររកាខលួល ឱយដូចោនយោណិ្ជន្ថ្រកាលូវរ ះន្ដលលអ 
យ៉ាងដូរចាន ះឯង ។ 
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នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសម្ពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 
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េវយាវច្ចមយៈ 
បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចដ៏របរ ើរ 
រៅកនុងបរមត្ថទីបលី អ្ដាកថា បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ ន្ដលរបកប      

រពមរោយការខវល់ខ្វវ យ គបបរីោបរោយអ្ុំណាចឆលការរ្វើវត្ត
បដិបត្តិដល់ភិកខុចា ់ោង  រោយអ្ុំណាចឆលការន្ដលរឃើញភិកខុ
ចូលរៅកនុងរ ុករដើមបបិីណ្ឌ បាត្ ទទួលបារត្រប ់រោក រេើយ
បញ្ចុ ះភិកាខ   ូមបកីនុងរ ុកឱយររៀបរយ ន ុំចូលរៅថាវ យ លិងរោយ
អ្ុំណាចឆលការរបញាប់ន ុំយកបារត្មកឱយោរដើម រោយបាលឲយ
ោកយបង្កា ប់ថា ចូររៅន ុំយកបារត្រប ់ភិកខុទ ុំងឡាយមក ដូរចនះ ។ 

រៅកនុងគមពីរបរមត្ថរោតិ្កៈ រវយាវចច  ន្មតងវចលត្ថៈថា៖ 
វសិេសេន អាវរនតិ ឧេសក្កំ  អាបជជនតីត ិ ពយាវដា       

ពយាវដេស ក្មម ំ សវយាវចចំ បុគាលពួកណាមាលរ ចកតី
ពាយាមោពិរ   រោលគឺចូលដល់ភាពោអ្នកកងវល់ចិត្ត 
យកចិត្តទុកោក់ដូរចនះ បុគាលទ ុំងរនះរ ម្ ះថា ពាវដៈ បាល
ដល់អ្នកចាត់្ការ អ្នកជួយឈឺឆ្អ លកនុងកិចចការរផសងៗ ការរ្វើ
រប ់បុគាលន្ដលមាលរ ចកតីខវល់ខ្វវ យ យកចិត្តទុកោក់ ោ
ពិរ   រ ម្ ះថា រវយាវចចៈ បាលដល់ការជួយឈឺឆ្អ លកនុងកិចច



2             រវយាវចចមយៈ   
ការ ន្ដលទក់ទងលឹងបរយិត្តិ បដិបត្តិ ការបរចិាច គទល ការឈឺ
ថាា ត់្ មិល បាយ ការជួយជួ ជុល(រ ន លៈ)ដូចរដើមវញិ 
 មាអ ត្វត្តអារាម បូជលីយោា លោរដើម ។ 

ត្មមវចលត្ថៈរលះ  ន្មតងរោយបុគាោ្ិោា ល ន្ត្កាលលឹង
 ន្មតងរោយ្មាម ្ិោា លរេើយ ក៏មាលដូរចនះ ត្ុំ ត្ុំ កិចចកររណ្       
ពយាវដ ស ភារវា រវយាវចចុំ  ្ម៌ន្ដលោរេតុ្រ្វើឱយបុគាលមាល
រ ចកតីកងវល់ យកចិត្តទុកោក់កនុងការរ្វើការង្កររគប់យ៉ាង  រ ម្ ះ
ថា រវយាវចចៈ បាលដល់រចត្នរៅកនុងមហាកុ លចិត្តុបាទ 
ន្ដលរ្វើឱយបុគាលមាលរ ចកតីពាយាម ខវល់ខ្វវ យយកចិត្តទុក
ោក់កនុងការរ្វើការង្កររគប់យ៉ាង ។ 

មួយរទៀត្ ការជួយឈឺឆ្អ លរ្វើការង្កររផសងៗ ន្ដលមិល
មាលរទ រប ់មាត្មបិត្ម រគូអាចារយ ញាតិ្ បងបអូល មិរត្ភកតិ ដូច
ោបុរត្្ីត្ម ជួយរមើលរទពយ មបត្តិ មា  របាក់ រេូត្ការង្ករ
រគប់យ៉ាង មិលឱយរោកកងវល់ចិត្តោរដើម ដូរចនះ ូមបរីបើថា ោ
ការង្ករផលូ វរោកក៏ពិត្ ន្ត្ក៏ចាត់្ោរវយាវចចកុ លទ ុំងអ្ ់ ។ 

 

ប្ុណ្យេក្ើតអំពីការខ្វល់ខ្វោយក្នុងក្ិច្ចដ៏រប្ៃព 
រៅកនុងរវយាវចចរត្ថរាបទល រពះឆរត្បិដករលខ ៧២ ទុំព័រ 

៣០៩  រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពីបុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់
ខ្វវ យបររមើថា៖ 

រពះមាលរពះភាគរពះនមវបិ ស ី  ោរមគណ្ៈ   ខញុ ុំោអ្នក 
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បររមើ ោអ្នកខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចទ ុំងពួង ។ ឯរទយយ្ម៌រប ់ខញុ ុំ 
ោម ល ខញុ ុំមាលចិត្តរជះថាល  ថាវ យបងាុំរពះបាទរប ់រពះសាសាត  ោ
រពះ ុគត្ន្ វងរកគុណ្ដ៏្ុំ  ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ុំពីកបបរលះ ររោះ
រេតុ្ន្ដលខញុ ុំបាលរ្វើការខវល់ខ្វវ យបររមើកនុងកាលរនះ ខញុ ុំមិល
ន្ដលសាា ល់ទុគាតិ្ រលះោផលឆលការខវល់ខ្វវ យបររមើ ។ កនុងកបបទី 
៨ អ្ុំពីកបបរលះ ខញុ ុំរកើត្ោរ តចចរកពត្តិ រពះនម ុចិលតិយៈ រទង់
បរបូិណ៌្រោយន្កវ ៧ របការ មាលកមាល ុំងររចើល ។ បដិ មភិទ ៤ 
វរិមាកខ ៨ លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះ ខញុ ុំបាលរ្វើឱយោក់ចា ់រេើយ ទ ុំង
សា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំក៏បាលរបតិ្បត្តិរេើយ ។ 

បាលឮថា រពះរវយាវចចរត្ថរមាលអាយុ បាល ន្មតងលូវ
ោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។  

 

ពុទធុប្ដ្ឋោក្េតេរាប្ទាន 
រៅកនុងពុទធុបោា ករត្ថរាបទល រពះឆរត្បិដករលខ ៧២ 

ទុំព័រ ៣១០ រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពីបុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ
ខវល់ខ្វវ យបររមើថា៖ 

ខញុ ុំរកើត្ោអ្នកផលុ ុំ ័ងខ ោអ្នករបកបរោយការបររមើរពះមាល
រពះភាគរពះនមវបិ ស ីោរពះ ុគត្ រពះអ្ងាន្ វងរកគុណ្ដ៏្ុំ 
ោលិចច ។ ខញុ ុំន្ត្ងជួបផលឆលការបររមើរពះរោកនថ្ រទង់របកប
រោយត្មទិគុណ្ គឺតូ្រយត្ន្តលតី ៦០ ោល់ ន្ត្ងរចាមររាមខញុ ុំ ពវៗ     
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កាល ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ុំពីកបបរលះ ររោះរេតុ្ន្ដលខញុ ុំបាល
បររមើរពះពុទធោមហាឥ ី កនុងកាលរនះ ខញុ ុំមិលន្ដលសាា ល់ទុគាតិ្ 
រលះោផលឆលការបររមើ ។ កនុងកបបទី ៩៤ អ្ុំពីកបបរលះ ខញុ ុំបាលោ
រ តចចរកពត្តិ ១៦ ដង រពះនមមហាលិរគោ ៈដូចោន  រទង់មាល
កមាល ុំងររចើល ។ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះ ខញុ ុំបាល
រ្វើឱយោក់ចា ់រេើយ ទ ុំងសា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំក៏បាល 
របតិ្បត្តិរេើយ ។ 

បាលឮថា រពះពុទធុបោា ករត្ថរមាលអាយុ បាល ន្មតងលូវ
ោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។  
 

េរឿងប្តិប្ូជិកាខ្វល់ខ្វោយប្េរមើសងឃ 
រពះសាសាត កាលគង់កនុងរកុងសាវត្ថី រទង់បាលរបារឰ 

ចុំរោះន្ត តីមាន ក់រ ម្ ះ បតិ្បូជិកា រទើបរទង់រត្ម ់រពះ្មមរទ ន
រលះថា បុបាផ  រេវ ោរដើម ។ 
ររឿងរកើត្កនុងសាថ លត្មវត្តងិសរទព្ីត្មចុតិ្រកើត្កនុងរកុងសាវត្ថ ី
បាលឮថា មាលរទវបុរត្មួយអ្ងារ ម្ ះ មាោភារ ី រៅកនុង

ឋាលត្មវត្តិងសរនះ រេើយមាលនងរ ីរទពអ្បសរចុំលួល ១០០០ នក់ 
ន្េេមចូលរៅកាល់ ួល ។ រពលរនះមាលរទព្ីត្ម ៥០០ នក់
រទៀត្ ររ ើ យកផ្កា រឈើន្ដលរទព្ីត្មទ ុំងរនះ របះទមាល ក់មក
របោប់ត្មក់ន្ត្ងរទវបុរត្ ។ បណាត រទព្ីត្មទ ុំងរនះ មាលរទព-



       បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យ             5 

្ីត្មមួយអ្ងាបាលចុតិ្រលើន្មករឈើរនះឯង ។  ររីៈរលត់្រៅដូច
ោអ្ណាត ត្របទីប នងបាលមកចាប់បដិ លធិកនុងឆផទន្ត តីមាន ក់ រៅ
កនុងរកុងសាវត្ថី កនុងរវោន្ដលនងរកើត្រេើយោន្ត តីន្ដលរឭក 
ោតិ្បាល នងរឭកបាលថារយើងោភរយិារប ់មាោភាររីទវបុរត្ 
លុះដល់នងមាលវយ័ចររមើលរេើយ ន្ត្ងមាលការរ្វើលូវ កាា របូោ 
រោយររគឿងរកអូ្ប លិងផ្កា រឈើោរដើម  រេើយន្ត្ងរបាថាន ថា  ូមប ី
ឱយបាលរៅរកើត្កនុង ុំណាក់សាវ មី ។ ររកាយមកនងមាលអាយុ 
១៦ ឆ្ន ុំរេើយ មាត្មបិត្មបាលបញ្ជូ លនងឱយរៅកាល់រត្កូលដឆទ
(ឱយមាលសាវ មី)  ូមបនីងរៅកាល់រត្កូលដឆទរេើយ  នងន្ត្ងន្ត្
រ្វើលូវ ោកភត្ត បកខិកភត្ត លិងវ ាវា កភត្តោរដើម រេើយ 
ន្ត្ងន្ត្រោលោកយថា រោយអ្ុំណាចឆលបុណ្យរលះ  ូមបាលោ
បចច័យឱយខញុ ុំបាលរកើត្កនុង ុំណាក់សាវ មីរប ់ខញុ ុំ ។ 

ចុតិ្អ្ុំពីមលុ សរោករេើយរៅរកើត្កនុងឋាល ួគ៌ 
លុំោប់រនះ ភិកខុទ ុំងឡាយរោបថា នងរលះររកាករ ើង

ររ ចបាច់រេើយ ន្ត្ងន្ត្របាថាន ចុំរោះសាវ មីបុ៉រណាណ ះ រទើបរោក
ោក់រ ម្ ះឱយនងថា បតិ្បូជិកា ។ 

នងបតិ្បូជិការនះ ន្ត្ងន្ត្មាលការបដិបត្តិ (គឺការចូលរៅ
របា  មាអ ត្)ររាងឆ្ល់ ចូលរៅត្មាល់ទឹកឆ្ល់ លិងរកាលអា លៈ
ោលិចច, ពួកមលុ សទ ុំងឡាយ ន្ដលមាលបុំណ្ងរដើមបរីបរគលលូវ
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 ោកភត្តោរដើម ក៏ន ុំមករបគល់ឱយនង រេើយលិយាយថា 
នងចូលចាត់្ន្ចងលូវភត្តទ ុំងរលះ ដល់ភិកខុ ងឃចុះ ។  ូមបនីង
រដើររៅរដើរមករោយទុំលងរលះ នងបាលបុណ្យកុ ល ៥៦ រគប់
ជុំហ៊ាលរជើង ។ ររកាយមកមិលយូរបុ៉នម លនងក៏បាលត្មុំងគភ៌រ ើង 
រេើយក៏បាលរប ូត្បុរត្មាន ក់ រោយកាលកលលងរៅ ១០ ន្ខ ។ រៅ
រពលន្ដលបុរត្រនះរចះរដើររេើយ នងក៏បាលរប ូត្បុត្តដឆទ 
រទៀត្ រួមរតូ្វោ ៤ នក់ ។ រៅឆថ្ៃមួយ នងបាលរ្វើលូវទល រ្វើការ
បូោសាត ប់្ម៌ រកាលូវ ិកាខ បទកនុងរវោោទីបុំផុត្ឆលឆថ្ៃ ក៏បាល
រ្វើកាលកិរយិា  រោយររាគរបៀត្របៀល ន្ដលរកើត្រ ើងកនុងខណ្ៈ
រនះ រេើយក៏បាលរៅរកើត្កនុង ុំណាក់ឆលសាវ មីរប ់នងរៅ ។ 

អាយុរប ់មលុ សរបមាណ្ ១០០ ឆ្ន ុំ 
ចុំន្ណ្កនងរទព្ីត្មររៅអ្ុំពីរលះ កុំពុងរបោប់ត្មក់ន្ត្ង

រនះឯង រេូត្អ្ ់កាលបុ៉រណ្ណះ ។ រទវបុរត្លុះបាលរឃើញនង
រទព្ីត្មរនះរេើយ រទើបរោលថា នងបាត់្មុខរៅណាត្មុំងពី
រពឹក, នងរទើបមកពីណា ? 

រទព្ីត្ម. (រឆលើយថា)ខញុ ុំមាច  ់ចុតិ្ណា នយ 
រទវបុរត្. នងលិយាយអ្វី? 
រទព្ីត្ម. រ ចកតីរនះយ៉ាងេមឹងរេើយ នយ 
រទវបុរត្. នងរកើត្រៅទីណា ? 



       បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យ             7 

រទព្ីត្ម. រកើត្កនុងផទះឆលរត្កូលកនុងរកុងសាវត្ថី ។ 
រទវបុរត្. នងរកើត្រៅកនុងរកុងសាវត្ថីរនះ អ្ ់រយកាល

បុ៉នម ល ? 
រទព្ីត្ម. បពិរត្នយ ខញុ ុំមាច  ់រចញចាកឆផទមាត្មរោយ

កាលកលលងរៅ ១០ ន្ខ (លុះដល់)មាលអាយុ ១៦ ឆ្ន ុំ បាលរៅកាល់
រត្កូលសាវ មីរេើយ បាលរប ូត្បុរត្ ៤ នក់ រេើយខញុ ុំមាច  ់រនះ
ន្ត្ងរ្វើបុណ្យមាលទលោរដើម រេើយន្ត្ងរបាថាន ដល់នយ, លុះ
សាល ប់រៅក៏បាលរៅរកើត្កនុង ុំណាក់នយដូចរដើម ។ 

រទវបុរត្. អាយុរប ់មលុ សមាលរបមាណ្បុ៉លណា? 
រទព្ីត្ម. របមាណ្ ១០០ ឆ្ន ុំ ។ 
រទវបុរត្. បុ៉រណាណ ះឯងឬ ? 
រទព្ីត្ម. ច៎ា  នយ 
រទវបុរត្. ពួកមលុ សកាល់យកអាយុរបមាណ្បុ៉រណ្ណះរកើត្

រេើយ ោអ្នកមាលរ ចកតីរបមាទ ដូចរដកលក់ ញុា ុំងកាលឱយ
កលលងរៅ ‰? ‰រ្វើបុណ្យមាលទលោរដើម? 

 រទព្ីត្ម.  កុុំលិយាយរ ើយនយ ពួកមលុ សមាលរ ចកតី
របមាទោលិចច ររបៀបដូចោខលួលេនឹងមាលអាយុ ១ អ្ រងខយយ មិល
ចា ់ មិលសាល ប់អីុ្ចឹង ។ 

រ ចកតី រងវគោខ្វល ុំង  បាលរកើត្រ ើងដល់មាោភាររីទវ- 
បុរត្ថា      បាលឮថា    ពួកមលុ សមាលអាយុរបមាណ្    ១០០  ឆ្ន ុំ  
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បុ៉រណាណ ះ ន្ត្មាលរ ចកតីរបមាទ ដូចោរដកលក់, កាលណាេម៎ ? 
រទើបរួចចាកអ្ុំពីរ ចកតីទុកខបាល ។ 

ឆ្ន ុំរប ់មលុ សរ មើ ១ ឆថ្ៃកនុងឋាល ួគ៌ 
ក៏ ១០០ ឆ្ន ុំរប ់ពួករយើងរតូ្វោ ១ យប់ ១ ឆថ្ៃរប ់ពួក

រទវត្មោល់ត្មវត្តិងស, ៣០ រារតី្ រោយរារតី្រនះរតូ្វោ ១ ន្ខ, 
កុំណ្ត់្រោយ ១២ ន្ខរនះ រត្ូវោ ១ ឆ្ន ុំ,  ១០០០ ឆ្ន ុំទិពវ រោយឆ្ន ុំ
រនះ ោរបមាណ្អាយុរប ់រទវត្មោល់ត្មវត្តិងស ។ ១០០ ឆ្ន ុំទិពវ
រនះ រោយការរាប់កនុងមលុ សគឺ ៣ រកាដិ ៦ ោល ឆ្ន ុំ ។ ររោះ
ដូរចនះ ូមប ី ១ ឆថ្ៃរប ់រទវបុរត្រនះ ក៏មិលទល់កលលងរៅបាលរតឹ្ម
ន្ត្មួយរ បក់បុ៉រណាណ ះ  ។ ន្ដលរ ម្ ះថា រ ចកតីរបមាទរប ់  
ពួក ត្វន្ដលមាលអាយុតិ្ចយ៉ាងរលះ មិល មគួរយ៉ាងឆរកន្លង។ 

កនុងឆថ្ៃន្ អករ ើង ពួកភិកខុបាលចូលរៅកាល់រ ុករឃើញ
ររាងឆ្ល់មិលទល់ររៀបចុំអា លៈ ក៏មិលទល់បាលរកាល ទឹកឆ្ល់ក៏
មិលទល់បាលត្មាល់ទុក   រទើបរោក ួរថា នងបតិ្បូជិការៅណា? 

អ្នករ ុករៅទីរនះបាលរបាប់ថា រោកមាច  ់ដ៏ចររមើល
រោកមាច  ់ លឹងអាចរឃើញនងរៅកនុងទីណាបាល? របើមសលិមិញ
រលះ កាលរោកមាច  ់ឆ្ល់រួចរេើយ   រត្ ប់រៅវញិ នងសាល ប់
កនុងរវោោៃ ច ។ 

ភិកខុ ន្ដលរៅោបុថុ្ជជល   សាត ប់ោកយរនះរេើយ រឭកដល់ 
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ឧបការៈគុណ្រប ់នង មិលអាចទប់ទឹកន្ភនកបាល ចុំន្ណ្ករពះ
ខីណារ ពវញិ ក៏រកើត្លូវរ ចកតី រងវគ, ភិកខុទ ុំងរនះលុះរ្វើ 
លូវភត្តកិចចរួចរេើយ ក៏បាលលិមលតរៅកាល់វហិារវញិ រេើយក៏បាល
ចូលរៅថាវ យបងាុំរពះអ្ងាទូល ួរថា បពិរត្រពះអ្ងាដ៏ចររមើល 
ឧបា ិការ ម្ ះបតិ្បូជិកា ររកាករ ើងររ ចរេើយរ្វើបុណ្យមាល
របការរផសងៗ របាថាន ន្ត្សាវ មីនងបុ៉រណាណ ះ  ឥ ូវរលះ នងសាល ប់
រេើយ រៅរកើត្រៅទីណា រពះអ្ងា ? 

រពះសាសាត . មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ នងរកើត្កនុង ុំណាក់
សាវ មីរប ់នងរនះឯង ។ 

ភិកខុ . កនុង ុំណាក់សាវ មីរប ់នងមិលមាលរទ រពះអ្ងា 
 រពះសាសាត . មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ នងរបាថាន ដល់សាវ មី

រនះក៏រទ, មាោភាររីទវបុរត្កនុងឋាលត្មវត្តិងសពិភពោសាវ មីរប ់
នង, នងចុត្ិចាកទីរបោប់ត្មក់ន្ត្ងផ្កា រឈើរប ់សាវ មរីនះ រេើយ
(ឥ ូវរលះនង)បាលរៅរកើត្កនុង ុំណាក់សាវ មីរនះរទៀត្ ។ 

ភិកខុ . បពិរត្រពះអ្ងាដ៏ចររមើល យ៉ាងរនះឬ ? 
រពះសាសាត . យ៉ាងរនះរេើយ ភិកខុទ ុំងឡាយ, 
ភិកខុ . គួរឱយ រងវគ ជីវតិ្រប ់ ត្វទ ុំងឡាយតិ្ចពិត្ កាល

ពីរពឹកនងអ្ង្កា  រពះអ្ងា  រពលោៃ ចបាលសាល ប់បាត់្រៅរេើយ
រោយររាោពា្ិ ន្ដលរកើត្រ ើង ។ 
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រពះសាសាត . យ៉ាងរនះរេើយ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ន្ដល

រ ម្ ះថា ជវីតិ្រប ់ ត្វទ ុំងឡាយត្ិច(ពិត្) រេតុ្រនះឯង មចចុោ
អ្នករ្វើលូវទីបុំផុត្ ញុា ុំង ត្វទ ុំងរនះ ន្ដលមិលរចះន្ឆអត្ឆអលរ់ោយ
វត្ថុកាម លិងកិរល កាមរនះឯង ឱយរបរពឹត្តរៅកនុងអ្ុំណាចរប ់
ខលួលរេើយ រន្មងន ុំយក ត្វន្ដលកលទក់ករលទញ យុំររៀបរាប់រៅ 
ដូរចនះរេើយ រទើបរត្ម ់រពះោថារលះថា៖ 

បុប្ផផ និ សេវ បចិននតំ ពាេតតមនេំ នរ ំ
អតិតតំសយវ កាសមេុ អនតសកា កុ្រុសត វេំ ។ 
មចចុរាជន្ដលរ្វើលូវទីបុំផុត្ រ្វើលូវលរជលន្ដលមាលចិត្តោប់

ជុំោក់កនុងអារមមណ៍្រផសងៗ រន្មងររ ើ យកផ្កា រឈើរៅរ ើយ  
ន្ដលមិលន្ឆអត្កនុងកាមទ ុំងឡាយរនះឯង មកកាល់អ្ុំណាចខលួល ។ 

កនុងរវោចប់រពះ្មមរទ ន    ជលោររចើលបាល ររមច
អ្រយិផលទ ុំងឡាយ មាលរសាត្មបត្តិផលោរដើម រទ នមាល
របរយាជល៍ដល់មហាជល ដូរចនះឯង ។ 

េោ្ិសមមជជក្េតេរាប្ទាន 
រៅកនុងរោ្ិ មមជជរត្ថរាបទល រពះឆរត្បិដករលខ ៧២

ទុំព័រ ១៦៩ រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពីបុណ្យរកើត្អ្ុំពីការ
ខវល់ខ្វវ យបររមើថា៖ 

កនុងភពមុល ខញុ ុំបាលររ ើ  លឹករោ្ិ  ន្ដលរជុះកនុងោលរពះ 
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រចតិ្យ រេើយយករៅរចាល ខញុ ុំបាលលូវគុណ្ ២០ (គឺ)។ 
(១) ខញុ ុំអ្រនទ លរៅកនុងភពតូ្ចភព្ុំ ន្ត្ងអ្រនទ លរៅកនុង

ភពពីរ គឺរទវត្ម លិងមលុ សរោយរត្ជះឆលកមមរនះ រលះោផល
កនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(២) លុះខញុ ុំចយុត្ចាករទវរោក មកកាល់ភពរប ់មលុ ស 
ន្ត្ងរកើត្កនុងរត្កូលពីរ គឺកសរត្ លិងរោេមណ៍្ រលះោផលកនុង
ការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(៣) ខញុ ុំបរបូិណ៌្រោយអ្វយវៈតូ្ច្ុំ មាលកុំព ់ លិងទុំេុំ
 មរមយ មាលរូបលអ មាល មបុរសាអ ត្ មាលរាងកាយរពញមិលខលះ
ខ្វត្ រលះោផលកនុងការររ ើ យក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(៤) ខញុ ុំរកើត្កនុងរទវរោក ‰កនុងមលុ សរោក ‰ក៏កនុងភពណា 
មួយ ន្ត្ងមាល មបុរលអដូចមា  ‰ររបៀបដូចមា ឆអិល រលះោផល 
កនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(៥)  មបុររប ់ខញុ ុំ ទល់ លវល់ោវ   ជិត្ និទធ លអិត្ ផូរផង់ 
 ពវៗកាល ររោះបាលយក លឹករោ្ិរៅរចាល រលះោផលកនុង
ការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(៦) ទឹកន្ដលរច ុំរោយ្ូលី មិលន្ដលរបឡាក់កនុងរបជុុំ
 ររីៈ(រប ់ខញុ ុំ)កនុងកាលណាមតងរ ើយ  រលះផលកនុងុការយក លឹក 
រោ្ិរៅរចាល ។ 
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(៧) ខលួលរប ់ខញុ ុំរនះ(ឋិត្រៅ)កនុងទីមាលខយល់ លិងកុំរ្ឆថ្ៃ

ដ៏រៅត កតី ‰រតូ្វកុំរ្រភលើងកតី រញើ ទ ុំងឡាយក៏មិលន្ដលេូររចញ 
រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(៨) ររាគឃលង់ ពក ន្រ ង របរជុយ បូ  ដុំលួចពិ  មិល 
ន្ដលមាលកនុងកាយ(រប ់ខញុ ុំរ ើយ) រលះោផលកនុងការយក លឹក
រោ្ិរៅរចាល ។ 

(៩) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង
ភព្ុំ គឺររាគទ ុំងឡាយ មិលន្ដលរកើត្កនុងកាយរប ់ខញុ ុំរ ើយ  
រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១០) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង
ភព្ុំ គឺអ្លតរាយោររគឿងរបៀត្របៀល ន្ដលរកើត្អ្ុំពីចិត្ត មិល
ន្ដលមាលរ ើយ រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១១) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង
ភព្ុំ គឺពួក រតូ្វមិលន្ដលមាលដល់ខញុ ុំរនះ រលះោផលកនុងការ
យក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១២) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង
ភព្ុំ គឺរភាគៈមិលន្ដលខវះខ្វត្រ ើយ រលះោផលកនុងការយក
 លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១៣) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង 
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ភព្ុំ គឺភ័យអ្ុំពីរភលើងលិងរ តច អ្ុំពីរចារលិងទឹក មិលន្ដលមាល
រ ើយ រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១៤) គុណ្ដឆទន្ត្ងរកើត្មាលដល់ខញុ ុំរនះ កនុងភពតូ្ច លិង
ភព្ុំ គឺពួកខញុ ុំរ ីខញុ ុំរបុ  ោអ្នករបរពឹត្តត្មម ោអ្នកលុះអ្ុំណាច
ចិត្តរប ់ខញុ ុំ រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល ។ 

(១៥) បុគាលរកើត្កនុងភព ោរប ់មលុ ស មាលកុំណ្ត់្
អាយុរតឹ្មណា អាយុរប ់ខញុ ុំមិលថ្យចុះអ្ុំពីកុំរណ្ើ ត្រតឹ្មរនះ 
ន្ត្ងឋិត្រៅដរាបដល់អ្ ់អាយុ រលះោផលកនុងការយក លឹក
រោ្ិរៅរចាល ។ 

(១៦) ពួកជលទ ុំងអ្ ់ អ្នករបាថាន រ ចកតីចររមើល របាថាន
រ ចកត ុីខ រទះរៅខ្វងកនុងកតី ខ្វងររៅកត ី អ្នកលិគមកតី អ្នកន្ដលកតី 
 ុទធន្ត្ោអ្នករបកបត្មមខញុ ុំ ។ ខញុ ុំោអ្នកមាលរភាគៈ មាលយ  មាល
 ិរ ីមាលពួកញាតិ្ ោអ្នកឥត្មាលរវរា របា ចាករ ចកតីត្ក់ លុត្ 
ន្ត្ងមាលកនុងភព ពវៗកាល (រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិ
រៅរចាល) ។ 

(១៧) ពួករទវត្ម មលុ ស អ្ ុរ គលធពវ យកខ អារកសទឹក អ្នក 
ទ ុំងអ្ ់រនះ ន្ត្ងរកាខញុ ុំន្ដលអ្រនទ លរៅកនុងភព ពវៗកាល 
(រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល) ។ 

(១៨) ខញុ ុំទទួលយ ទុំងពីរកនុងរទវរោកផង   កនុងមលុ ស 
រោកផង  រួចខញុ ុំបាលដល់លូវរពះលិោវ ល   ោ ិវោា លដ៏របរ ើរកនុង 
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កាលោទីបុំផុត្ (រលះោផលកនុងការយក លឹករោ្ិរៅរចាល) ។ 

(១៩) បុរ ណាឧទទិ ចុំរោះរពះ មពុទធ ‰ចុំរោះរដើមរោ្ិ 
រប ់រពះសាសាត អ្ងារនះ គបបទីទួលលូវផលបុណ្យ (ផលទ ុំងអ្ ់) 
រ ម្ ះថា បុរ រនះបាលរោយរកដូចរមតចបាល ។ 

(២០) បុគាល(ន្ដលឋិត្រៅ)កនុងមគា កនុងផល កនុងបរយិត្តិ 
កនុងគុណ្ គឺ្លលិងអ្ភិញដ  ោបុគាលរបរ ើរឆរកន្លងោងពួក
ជលដឆទ ោអ្នកមិលមាលអា វៈ ន្ត្ងបរលិិោវ ល ។ 

កនុងភពមុល ខញុ ុំមាលចិត្តរកីរាយ បាលយក លឹករោ្ិរៅ
រចាល រទើបោអ្នកបរបូិណ៌្រោយអ្ងា ២០ រលះ  ពវៗកាល ។ 

កិរល ទ ុំងឡាយ ខញុ ុំដុត្បុំផ្កល ញរេើយ  ភពទ ុំងអ្ ់ខញុ ុំ
ដករចាលរេើយ ខញុ ុំោអ្នកមិលមាលអា វៈ ររោះបាលកាត់្ចុំណ្ង
ដូចោដុំរកីាត់្ផ្កត ច់លូវទលលីង ។ 

ឱ! ខញុ ុំមកលអរេើយ កនុង ុំណាក់រពះពុទធរប ់ខញុ ុំ វោិជ  ៣ ខញុ ុំ 
បាលដល់រេើយ សា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំបាលរ្វើរេើយ ។ 

បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះ ខញុ ុំបាលរ្វើឱយ 
ោក់ចា ់រេើយ ទ ុំងសា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំក៏បាលរបតិ្បត្តិ
រេើយ ។ 

បាល‡ឮថា រពះរោ្ិ មមជជករត្ថរមាលអាយុ បាល ន្មតងលូវ
ោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។ 
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េោ្ិឧប្ដ្ឋោយក្េតេរាប្ទាន 
រៅកនុងរោ្ិឧបោា យករត្ថរាបទល រពះឆរត្បិដករលខ 

៧២ ទុំព័រ ១១៧ រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់អ្ុំពីបុណ្យរកើត្អ្ុំពី
ការខវល់ខ្វវ យបររមើថា៖ 

ខញុ ុំោអ្នកវាយ ុំរភា កនុងលគររមមវតី្ បាលរៅរបកបការ
បររមើោលិចច លូវរដើមរោ្ិរពឹកសដ៏របរ ើរ ។ ខញុ ុំបររមើោៃ ចរពឹក រតូ្វ
កុ លមូលោ ់រត្ឿលរេើយ កនុងកបបទី ១,៨០០ ខញុ ុំមិលន្ដលរៅ
រកើត្កនុងទុគាតិ្ ។ កនុងកបបទី ១,៥០០ អ្ុំពីកបបរលះ ខញុ ុំបាលរកើត្ោ
រ តចចរកពត្តិ ោ្ុំោងជល មាលរពះនមទមថ្ៈ រទង់មាលកមាល ុំង
ររចើល ។ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះ ខញុ ុំបាលរ្វើ   
ឱយោក់ចា ់រេើយ ទ ុំងសា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំបាលរបតិ្បត្តិ
រេើយ ។ 

បាលឮ‡ថា រពះរោ្ិឧបោា យករត្ថរមាលអាយុ បាល ន្មតង
លូវោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។ 

 

េោ្ិវនទក្េតេរាប្ទាន 
រៅកនុងរោ្ិវលទករត្ថរាបទល រពះឆរត្បិដករលខ ៧៣ទុំព័រ 

១០០ រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់   អ្ុំពីបុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់
ខ្វវ យបររមើថា៖ 

ខញុ ុំបាលរឃើញរដើមរចរលៀងដ៏រុងររឿង   ោរឈើដុះរលើន្ផលដី  
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រេើយ ខញុ ុំ(រ្វើ ុំពត់្)រឆៀងសាម មាខ ង របណ្មអ្ញ្ជលីថាវ យបងាុំរដើម
រចរលៀង ។ ខញុ ុំផាងអ្ញ្ជ លី រ្វើរ ចកតីរោរពកនុងចិត្ត ថាវ យបងាុំរដើម
រចរលៀង ហាក់ដូចោរពះ មពុទធរពះនមវបិ សគីង់រៅចុំរោះមុខ 
រពះអ្ងាសាអ ត្ទ ុំងកនុង សាអ ត្ទ ុំងររៅ រទង់រួចរ  ះចាកវដតទុកខ 
មិលមាលអា វៈន្ដលឆរត្រោកបូោរេើយ មាលរពះករុណាញាណ្
ដូចសាគរ ។ កនុងកបបទី ៩១ អ្ុំពីកបបរលះ ររោះរេតុ្ន្ដលខញុ ុំបាល
ថាវ យបងាុំរោ្ិរពឹកស ខញុ ុំមិលន្ដលសាា ល់ទុគាតិ្ រលះោផលឆលការ
ថាវ យបងាុំ ។ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះ ខញុ ុំបាលរ្វើ
ឱយោក់ចា ់រេើយ ទុំងសា នរប ់រពះពុទធ ខញុ ុំក៏បាលរបតិ្បត្តិ 
រេើយ ។ 

បាលឮ‡ថា រពះរោ្ិវលទករត្ថរមាលអាយុ បាល ន្មតងលូវ
ោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។   

ការខ្វល់ខ្វោយប្េរមើដ៏រប្េសើរ 
រៅកនុងអ្លុត្តរយិ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៤៦ ទុំព័រ ៩៨ 

រពះមាលរពះភាគោមាច  ់រទង់រត្ម ់អ្ុំពី វត្ថុ ដ៏កុំពូល ៦ របការ 
កនុងរនះរពះមាលរពះភាគ ក៏បាលរត្ម ់លូវចុំណុ្ចន្ដលោការ
ខវល់ខ្វវ យបររមើដ៏របរ ើរ ោងការខវល់ខ្វវ យដឆទរទៀត្ទ ុំងអ្ ់ 
ោមួយលឹងភិកខុទ ុំងឡាយថា៖  

មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ បុគាលខលះកនុងរោករលះ បររមើកសរតិ្យ៍ 
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កតី បររមើរោេមណ៍្កតី  បររមើគេបតី្កតី ‰បររមើបុគាល្ុំតូ្ចណាមួយ
កតី បររមើ មណ្ៈ‰រោេមណ៍្ោមិចាផ ទិដធិ អ្នករបតិ្បត្តិខុ កតី មាន ល
ភិកខុទ ុំងឡាយ ត្ថាគត្រោលថា ការបររមើល៎ុះ ក៏ោការបររមើ
រេើយ មិលន្មលមិលបររមើរទ មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ន្ត្ថា ការបររមើ
ល៎ុះ ោរប ់រថាក  រមាប់អ្នករ ុក ោរប ់បុថុ្ជជល មិលរបរ ើរ 
ឥត្របរយាជល៍ មិលរបរពឹត្តរៅរដើមបរីលឿយណាយរទ រដើមបរីបា 
ចាកត្ររមករទ រដើមបរីលត់្កិរល រទ រដើមប ីៃប់ទុកខរទ រដើមបដឹីង 
របរ ើររទ រដើមបរីត្ម ់ដឹងរទ រដើមបលិីោវ លរទ ។ មាន លភិកខុទ ុំង
ឡាយ លុះន្ត្បុគាលណាបររមើត្ថាគត្ ‰សាវក័ឆលត្ថាគត្ រេើយ
ោអ្នកមាល ទធ ខ្វជ ប់ខជួល មាលចិត្តរ ឡាញ់មាុំ រជឿ ៊ប់រជះថាល
ខ្វល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការបររមើល៎ុះ របរ ើរបុំផុត្ោងការ
បររមើទ ុំងឡាយ ររោះរបរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតីបរ ុិទធិដល់ ត្វ
ទ ុំងឡាយ រដើមបកីលលងបង់លូវរ ចកតីរសាក លិងខសកឹខសួល រដើមប ី
ឱយអ្ ់រៅឆលទុកខ លិងរទមល ស រដើមបរីត្ម ់ដឹងលូវមគា រដើមបរី្វើ
ឱយោក់ចា ់លូវរពះលិោវ ល គឺរៅរត្ង់បុគាលបររមើត្ថាគត្ សាវក័
រប ់ត្ថាគត្ ោអ្នកមាល ទធ ខ្វជ ប់ខជួល មាលចិត្តរ ឡាញ់មាុំ រជឿ 
 ៊ប់ រជះថាល ខ្វល ុំង មាន លភិកខុទ ុំងឡាយ ការបររមើរលះ រទើបត្ថាគត្
រៅថា ការបររមើរបរ ើរបុំផុត្ ។ 

បារិច្រិយានុតតរិយៈ ការបររមើរបរ ើរបុំផុត្ ។ 
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បុណ្យបាលមករោយសារការខវល់ខ្វវ យ ខនះន្ខនង បាលដល់

ការរកីរាយ រពញចិត្តជួយចាត់្ន្ចង ររៀបចុំ ឧបត្ថមភ ររោមន្រជង 
កនុងពិ្ីបុណ្យរប ់ខលួលឯងកតី រប ់អ្នកដឆទកតី  ឧបា ក ឧបា ិកា 
រោកយាយ រោកត្ម  ីលវា  ីលវតី្ ន្ដលរ ់រៅកនុងវត្ត 
អារាម ត្មមបររមើ ទុំលុកបរមុងដល់រពះភិកខុ ងឃ រោយការររៀបចុំ 
ចង្កា ល់របចា ុំឆថ្ៃ ឬជួយខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចការង្ករដឆទរទៀត្កតី ពិរ   
គឺកូលរៅរបុ រ ី ន្ដលបាលជួយខុំរបឹងខនះន្ខនង ខវល់ខ្វវ យ ទុំលុក 
បរមុង ចិញ្ចឹ មបីបាច់ ន្ថ្រកា បររមើឪពុកមាត យរាល់ឆថ្ៃរោយរ ចកតី
រោរពកតី ការខវល់ខ្វវ យកនុងកិចចការទ ុំងពួងរលះ រៅថា រវយាវចចៈ 
គឺ ុទធន្ត្ោរេតុ្ន ុំឱយបាលបុណ្យកុ លទុំងអ្ ់ ។ 

រវល់េរច្ើន សងប្់តិច្ 
រវល់លឹងការោរ រពួយលឹងវាយលុប 
រវល់លឹងបាល  រពួយលឹងបាត់្ 
រវល់លឹងជួប  ន្បកមកដល់ 
រវល់លឹងោ   ឈឺរៅរង់ចា ុំ 
រវល់លឹងរកមង  ចា ់រចះន្ត្រដើរត្មម 
រវល់លឹងរករ ់ សាល ប់មកជុំលួ  
រវល់លឹងចុំរណ្ញ រភលចដករដើមរចញ 
រវល់ត្ម ុំងពីរកើត្ដល់សាល ប់ រវល់រាល់ោតិ្ 
មាលកុំរណ្ើ ត្ រកើត្រវល់ ។ 
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សិក្ាេោល្ម៌ 
សោ្ិ 

 ងសយ័ថា មិលបាលរ្វើ មា្ិ រ ម្ ះថា មិលបាលបដិបត្តិ
្ម៌ ឬមិលបាល ររមចមគាផល ។ 

មាង៉រទៀត្  ងសយ័ថា ចររមើលវបិ សន រត្ើចា ុំបាច់រ្វើ
 មា្ិោមុលន្ដរឬរទ ។ ការ ងសយ័ទ ុំងរលះ ររោះមកអ្ុំពីមិល
ដឹងវបិ សនមាល ភាវលកខណ្ៈដូចរមតច ។ កាលន្ដលមិលដឹង
មិលសាា ល់តួ្វបិ សនត្មមពិត្  គឺមិលអាចចររមើលវបិ សនបាល
រ ើយ រទះោរ្វើ មា្ិបាល ររមចបុ៉លណាក៏រោយ ។ 

វបិ សន គឺការរឃើញចា ់ រឃើញ្ម៌ពិត្ ត្មមពិត្ ។ 
វបិ សនចររមើលរ ើង លះបង់ការ ងសយ័កនុងបដិបត្តិ្ម៌ ចុំណុ្ច
ន្ដលអ្ ់ ងសយ័រៅរត្ង់រឃើញចា ់ថា ្មទ៌ ុំងឡាយអារ ័យ
បចច័យរកើត្រ ើង ។ 

ពុទធបរ ័ិទរយើង រៅជុំោក់ចិត្តលឹងបដិបត្តិ្ម៌ កាលន្ដល
អាលរពះឆរត្បិដករេើយ ក៏ទទួលរ ចកតីបាលថា រពះពុទធបរមរគូ
រត្ម ់របាប់ឱយរយើងបដិបត្តិ្ម៌ ដូរចនះរយើងរតូ្វបដិបត្តិត្មម ។ 
ពុទធបរ ័ិទសាត ប់បាល រត្ង់ោកយថា រយើងបដិបត្តិ្ម៌ បុ៉ន្លតមិលដឹង
ថា អ្វីោបដិបត្តិ្ម៌រ ើយ ។ 

បដិបត្តិ្ម៌ ោ្ម៌ពិត្មួយន្ផនក អារ ័យបចច័យរកើត្រ ើង  
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បដិបត្តិកិចចរប ់ខលួល អ្នកបដិបត្តិរផសងរទៀត្ោរយើង ោរគមិល
មាលរ ើយ គឺមាលន្ត្្ម៌បដិបត្តិបុ៉រណាណ ះ ។ 

ពុទធបរ ័ិទ ខុំរបឹងឱយខលួលឯងបាលោអ្នកបដិបត្តិ បុ៉ន្លត្ ម៌
ពិត្រៅកនុងទីងងឹត្ឈឹង រោររពញរោយបមាទ្ម៌ ររោះរេតុ្ 
ន្ត្មិលមាល តិ្ថាន ក់ តិ្បបោា ល ។ 

មាលន្ត្ តិ្ថាន ក់ តិ្បបោា លបុ៉រណាណ ះ ន្ដលអុ្ជរបទីប
បញដ  រ្វើឱយ្ម៌ពិត្របាកដកនុងពលលឺភលឺសាវ ង ។ កាលន្ដល្ម៌ពិត្
របាកដលូវ ភាព ូលយចាក ត្វបុគាល  ូលយចាកតួ្ខលួលរេើយរនះ 
រ ចកតី ងសយ័ថា បដិបត្តិ្ម៌ដូចរមតច រតូ្វររៀបចុំអារមមណ៍្ន្បប
ណាឱយ តិ្រលឹកដឹង រតូ្វអ្ងាុយ រតូ្វរដើរន្បបណា ឬរតូ្វបដិបត្តិ
រពលណា ៘ មិលមាលរ ើយ ររោះអ្នកបដិបត្តិ ោ ត្វបុគាល
តួ្ខលួលមិលមាលរទ ។ កនុងការអ្ប់រ ុំចររមើល តិ្បបោា ល ក៏ោការ
ចររមើល មាម  មា្ិផងន្ដរ គឺមាលលកខណ្ៈចាប់រ ចកតីពិត្ឆល
្ម៌ពិត្បាលោប់មាុំទ ុំ បញដ ក៏ចររមើលរ ើង ។ បញដ ថាន ក់វបិ សន 
មាលឧបការៈដល់ មា្ិន្ដលោវហិារ្ម៌ ដូចោ មា្ិកនុង     
អ្លុ សតិ្ោរដើម ។ 

កុ ល្ម៌ទ ុំងឡាយ មាលឧបការៈដល់ោន  ររ ចន្ត្
កមាល ុំងឆលកុ ល្ម៌រនះៗ ។  តិ្បបោា លបបដិបត្តិកមាច ត់្បង់លូវ
ឆលទរាគៈ  ូមបកីនុងកុ ល្ម៌ រលះោបដិបទវ ុិទធិ មិលរបរពឹត្ត
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រៅរោយការោប់រៅកនុងរោក ។  តិ្បបោា លបបដិបត្តិ មិលមាល
ការឆៃល់ រេើយក៏មិលមាលការខ្វវ យខវល់សាង្មអ៌្វីទ ុំងអ្ ់ រោល
គឺមិលសាងអារមមណ៍្រដើមបឱីយ តិ្រលឹករ ើយ ររ ចរេើយន្ត្្ម៌
ពិត្ ខណ្ៈរលះរបាកដលកខណ្ៈពិត្ រលះោតួ្បដិបត្តិ្ម៌ ន្ដលោ
ដួងរបទីប ។ 

 តិ្បបោា លបបដិបត្តិ អ្ត់្គិត្រ្វើ មា្ិ អ្ត់្គិត្ចររមើល តិ្ 
អ្ត់្គិត្ចររមើលវបិ សន អ្ត់្គិត្រ្វើ ីល អ្ត់្ររៀបចុំរ្វើអ្វីៗោមុល
 ិលទ ុំងអ្ ់ គឺថារ ចកតីពិត្ឆល្ម៌ពិត្ របាកដមកោអារមមណ៍្
ឆលរ ចកតី ៃប់លូវអ្ភិជា លិងរទមល ស រលះោ តិ្បបោា លបប-  
ដិបត្តិ ោភាពភលឺសាវ ងកមាច ត់្ងងឹត្ ។ 

គុំលិត្ន្ដលគិត្បដិបត្តិ្ម៌ រេើយររៀបចុំជីវតិ្ឱយខុ ពី   
របរកតី្រដើមបបីដិបត្តិ្ម៌ ទ ុំងន្ដលមិលន្មលោវហិារ្ម៌ មិលន្មល
ោអ្្ារ ័យ ន្បបរលះមិលង្កយសាប ូលយពីបុថុ្ជជលរ ើយ ររោះ
បុថុ្ជជលខវល់លឹងខលួលឯង អ្ ់កាលោអ្ន្ងវងណា ់មករេើយ រេើយ
ក៏កុំពុងរសាត់្អ្ន្ណ្ត ត្ត្រៅរទៀត្ ររោះ កមមភាពោអ្ភិ ង្កខ រ  ។ 

្ុរៈ ២ យា ោងក្នុងរពះពទុធសាសនា 
រពះចកខុបាលរត្ថរៈ មាលរបវត្តិខ្វងរដើម កនុងការចូលកាល់

ផនួ  គឺរៅរពលន្ដលបអូលកុំពុងន្ត្យុំរនះឯង ក៏បាលរៅកាល់
 មាន ក់រពះបរមសាសាត រេើយទូល ូមបួ  ។ កាលបាលបពវោជ
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ឧប មបទរេើយ រៅកនុង មាន ក់រពះអាចារយ លិងរពះឧបជាយ៍
រគប់ ៥ វ ា បាលទូល ួររពះបរមសាសាត ថា បពិរត្រពះអ្ងាដ៏
ចររមើល កនុងរពះសា នរលះមាល្ុរៈបុ៉នម លយ៉ាង រពះអ្ងា? 

រពះបរមសាសាត រទង់រត្ម ់ថា មាន លភិកខុ  ្ុរៈមាលរតឹ្មន្ត្ 
២ យ៉ាង គឺគលថ្ ុរៈ លិងវបិ សន្ុរៈ ន្ត្បុ៉រណាណ ះ ។ 

រពះមហាបាល បាលទូល ួរោបលតថា បពិរត្រពះអ្ងា     
ដ៏ចររមើល រត្ើគលថ្ ុរៈរនះដូចរមតច រេើយវបិ សន្ុរៈរនះ        
ដូចរមតចន្ដរ ? 

រពះដ៏មាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ្ុរៈរលះ គឺការររៀល
លិកាយមួយកតី លិកាយពីរកតី ឬចប់លូវរពះពុទធវចលៈ (រពះឆរត្បិដក)កតី
ត្មម មគួរដល់បញដ រប ់ខលួលរេើយរទរទង់ចា ុំទុក  ន្មតងរបាប់
បររងៀលបាលលូវរពះពុទធវចលៈរនះ រលះរ ម្ ះថា គលថ្ ុរៈ ។ 

ចុំន្ណ្កការចររមើលរ ើងរេើយលូវវបិ សនររឿយៗ រោយ
អ្ុំណាចឆលការោប់ត្ោន  ត្ម ុំងទុករេើយកនុងការអ្ ់រៅ  ូលយរៅ
ឆលអ្ត្តភាព កាល់យកលូវរពះអ្រេត្តឆលភិកខុអ្នករបរពឹត្តរសាល 
មាលការររត្កអ្រដ៏ឆរកន្លង រេើយកនុងរ ន លៈដ៏សាៃ ត់្ រលះ
រ ម្ ះថា វបិ សន្ុរៈ ( លលេុកវុត្តរិន បល បលតរ ន ន      
ភិរត្ ស អ្ត្តភារវ ខយវយុំ បដារបត្មវ  សាត្ចចកិរយិាវរ ល វបិ ស ុំ       
វរឌេត្មវ  អ្រេត្តគាេណ្លតិ ឥទុំ វបិ សន្ុរ ុំ នមាតិ្) ។ 
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ពុទធបរ ័ិទរយើងោទូរៅ ររោះកាល់យកលូវវបិ សន្ុរៈ 
ដូរចនះរេើយ រទើបបរងាើត្កន្លលងរ្វើវបិ សន រោយររចើល គឺរ្វើ
ន្បប មា្ិន ុំមុខ ។ របើពុទធបរ ័ិទរតូ្វការរ្វើវបិ សន គឺរតូ្វរៅ
កន្លលងរនះៗរេើយ រតូ្វររៀបចុំអ្វីៗ ត្មមររបៀបរបបកនុងកន្លលង
លីមួយៗរនះឯង ។ 

 ូមពុទធបរ ័ិទពិចារណាដូចត្រៅៈ 
(១) រត្ើរៅរ្វើវបិ សនរនះរោយចិត្តអ្វី ។ 
(២) រត្ើអ្វីោវបិ សន ។ 
(៣) អ្វីន្ដលន ុំឱយ ររមចលូវអ្រយិមគាអ្ងា ៨ របការ ។ 
ចុំណុ្ចទី ១   ូមពុទធបរ ័ិទរោបថា ការណ៍្ន្ដលរពះ

បរមសាសាត រត្ម ់វបិ សន្ុរៈ ដល់រពះមហាបាល អ្ុំពីការ
របរពឹត្តរសាល លិងការរៅកនុងទីរ ន លៈដ៏សាៃ ត់្ ររោះរពះ
មហាបាលោអ្នកបួ រសាប់ រពះអ្ងារទង់រោបឧបលិ សយ័រពះ
អ្រេត្តផលរប ់រោក រទើបរទង់រត្ម ់ដូរចនះ ។ 

មិលន្មលទល់ន្ត្រៅឆរព ឬទីរលះ ទីរនះ រទើបចររមើល 
វបិ សនបាលរនះរ ើយ ។ រពះរមឃិយរត្ថរៈរៅបររមើរពះអ្ងា 
មាលចិត្តចង់រៅបុំរពញពាយាមរៅឆរពសាវ យ ដ៏ ៃប់សាៃ ត់្មួយ
កន្លលងន្កបរមាត់្ ទឹងកិមិកាឡា រពះបរមសាសាត រទង់រត្ម ់ហាម 
២ ដងរេើយរៅន្ត្មិលសាត ប់ លុះដល់រលើកទី ៣ រពះអ្ងារទង់
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អ្លុញដ ត្ ររោះកុុំឱយមាលគុំលិត្យល់ខុ មករករពះអ្ងាថា  រពះ
ដ៏មាលរពះភាគមិលអ្លុញដ ត្ឱយរយើងរៅ ររោះបុំណ្ងឱយរយើង
ោអ្នកបររមើ គុំលិត្រលះ ន ុំមកលូវរ ចកតីទុកខអ្ ់កាលោអ្ន្ងវង
ដល់រពះរមឃិយរត្ថរៈ ។ 

ពុទធបរ ័ិទ រមើលកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥២ គមពីរឧទល 

រមឃិយវគា រមឃិយ ូរត្ កាលន្ដលរពះរមឃិយរត្ថរៈ លិមលតរៅ
កាល់ទី ៃប់សាៃ ត់្ រដើមបបីុំរពញរ ចកតីពាយាម រោករត្ ប់រៅ
ោមាលអ្កុ លវតិ្កា  លធឹក នធ ប់រគប ងាត់្ចិត្ត រោកមិល
អាចទប់ទល់បាល រទើបរត្ ប់មករករពះដ៏មាលរពះភាគវញិ ។ 

រពះបរមសាសាត  រទង់រោបឧបលិ សយ័ ត្វ រពះអ្ងារទង់
រត្ម ់ចុំរោះរពះរមឃិយរត្ថរៈលូវ្ម៌ ៥ របការ រន្មងរបរពឹត្តរៅ
រដើមបញុីា ុំងរចរត្មវមុិត្តិឱយចា ់កាល  ។ ៥ របការរនះ គឺ៖ 

(១) ោអ្នកមាលមិត្តលអកនុង្ម៌វល័ិយ ។ 
(២) មាល ីល  រងួមកនុងរពះបាតិ្រមាកខ ដល់រពមរោយ

អាចារ លិងរោចរ មាលរបរកត្ីរឃើញភយ័កនុងរទ ទ ុំងឡាយ  ូមប ី
មាលរបមាណ្តិ្ចតួ្ច  មាទល ិកាកនុង ិកាខ បទទ ុំងឡាយ ។ 

(៣) បាលត្មមរបាថាន  បាលរោយមិលលុំបាក បាលរោយ
ង្កយលូវកថាន្ដលមាល ភាពយ៉ាងរលះ គឺរោលពីការរបាថាន តិ្ច 
រោលពី រនត   រោលពីវរិវក រោលពីការមិលរចបូករចបល់
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រោលពីពាយាម រោលពី ីល រោលពី មា្ិ រោលពីបញដ
រោលពីការរួចផុត្  លិងរោលពីញាណ្ទ សលៈដឹងពីការរួចផុត្  ។ 

កថាទ ុំង ១០ យ៉ាងរលះ ោកថាផូរផង់ ោទី បាយ
ទូោយចិត្ត របរពឹត្តរៅរដើមបរី ចកតីរលឿយណាយន្ត្មាង៉ រដើមប ី
របា ចាកត្ររមក រដើមបរីលត់្ រដើមប ីៃប់រ ុំង្កប់ រដើមបដឹីងចុំរោះ 
រដើមបរីត្ម ់ដឹង រដើមបរីពះលិោវ ល ។ 

(៤) ោអ្នករបារឰពាយាម រដើមបលីះអ្កុ ល្ម៌ទ ុំង
ឡាយ រដើមបញុីា ុំងកុ ល្ម៌ទ ុំងឡាយឱយរកើត្រ ើង ោអ្នកមាល
កមាល ុំង មាលរ ចកតីរបឹងន្របងមាុំមួល មិលោក់្ុរៈកនុងកុ ល្ម៌
ទ ុំងឡាយ ។ 

(៥) មាលបញដ  របរពឹត្តរៅកនុងរ ចកតីដឹង ការរកើត្រ ើង 
លិង ូលយរៅោបញដ ដ៏របរ ើរ ោររគឿងទមលុះទមាល យកិរល 
របរពឹត្តរៅរដើមបអី្ ់ទុកខរោយរបឆព ។ 

្ម៌ទ ុំង ៥ របការរលះ រពះដ៏មាលរពះភាគរទង់រត្ម ់្ម៌
ទី ១ គឺការមាលមិត្តលអ មាល មាល ញ់លអ ន្បររៅរកមិត្តលអ ថាោ
របមុខ ោរេតុ្ន ុំឱយមាល្ម៌ ៤ របការត្មកររកាយរទៀត្ ។ 

រពះដ៏មាលរពះភាគ  រទង់រត្ម ់ោបលតថា  មាន លរមឃិយៈ
មួយរទៀត្ ភិកខុ រនះត្ម ុំងរៅកនុង្ម៌ ៥ យ៉ាងរលះរេើយ គបប ី
ចររមើល្ម៌ ៤ របការ ឱយឆរកន្លងរ ើងរទៀត្ គឺចររមើលអ្ ុភ 
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រដើមបលីះរាគៈ ១ ចររមើលរមត្មត រដើមបលីះពាបាទ ១ ចររមើល
អានបាណ្ សតិ្ រដើមបផី្កត ច់បង់វតិ្កា ១ ចររមើលអ្លិចច ញដ  
រដើមបដីកអ្ មិមាលះ ១ ។ មាន លរមឃិយៈ ររោះថា កាលភិកខុណា
មាលរ ចកតី មាា ល់ថា មិលរទៀងរេើយ អ្លត្ត ញដ  រន្មងត្ម ុំង
រៅកនុងភិកខុ រនះ ភិកខុ ន្ដលមាលលូវអ្លត្ត ញដ  រន្មងដកលូវ
អ្ មិមាលះ រ ម្ ះថា ដល់រពះលិោវ លកនុងបចចុបបលន ។ 

កនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៦ ទុំព័រ ១៥៧ រពះរមឃិយរត្ថរៈ
បាលរោល ១ ោថាកលលះដូរចនះថា៖ 

អនុសាេិ មហាវសីោ េពវធម្មម ន ប្ផរគ ូ
តេាេំ ធមមំ េុត្វវ ន វហិាេឹ េនតិសក្ រសត្វ 
តិសេា វជិ្ជជ  អនុបបត្វត  ក្តំ ពុទធេស សាេននតិ ។ 
រពះ មពុទធោមហាវរិបុរ  រពះអ្ងាដល់លូវររត្ើយឆល្ម៌

ទ ុំងពួង រទង់ររបៀលរបរ្រេើយ ខញុ ុំបាលសាត ប់្ម៌រប ់រពះអ្ងា 
ោអ្នកររត្កអ្ររៅ កនុង មាន ក់រប ់រពះអ្ងា ឆរត្វោិជ ខញុ ុំបាលដល់
រេើយ រពះពុទធសា នខញុ ុំក៏បាលរ្វើរេើយ ។ 

រពះអ្ដាកថាពលយល់រ ចកតីកនុងបាទឆលោថា វហិា ឹ     
 លតិរក ររត្ម ដូរចនះថា រយើងរតូ្វមិចាេ វតិ្ការគប ងាត់្ចិត្តរេើយ 
កនុងអ្មពវល បាលរត្ ប់មកកាល់ចាលិកាវហិារ  មាន ក់រៅកនុងទី
ជិត្រពះបរមសាសាត រនះឯង ។ បទថា ររត្ម អ្ដាកថាថា  រត្ម 
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ន្របថា មាល តិ្ អ្្ិបាយថា មិលរបមាទរេើយ រោយការ
ចររមើល មថ្ៈ លិងវបិ សន ។ 

ពុទធបរ ័ិទ សាត ប់រពះ្ម៌យល់អ្ុំពីទីត្ម ុំងរប ់វបិ សន គឺ
្ម៌ពិត្ោបរមត្ថកនុងរោក ៦ ឯចុំន្ណ្កវបិ សនចររមើលរ ើង
ររឿយៗ ររោះ តិ្ថាន ក់ តិ្បបោា លរលឹកបាល ទល់ោន លឹង្ម៌
ន្ដលមាលពិត្កុំពុងរបាកដ មិលមាលតួ្ខលួលកនុងរោករលះរទ ដូរចនះ 
គុំលិត្ន្ដលគិត្ថាលឹងរៅរ្វើវបិ សនទីរលះ ទីរនះ មិលមាលរ ើយ។ 
ការន្ដលរៅោរគេ ថ ឬចូលកាល់ផនួ  បុំណ្ងរៅរៅកន្លលង
ណាៗ ុទធន្ត្ររឿងអ្្ារ ័យមួយ រោយន្ កររៀងៗខលួល ។ 

ពុទធបរ ័ិទរៅរ្វើវបិ សនបាលន្មលឬ ? រត្ើមួយ ងារវដត
រលះ រយើងរ្វើអ្វីបាលខលះ? រ្វើរឃើញ រ្វើឮបាលរទ? រ្វើកុ ល្ម៌ 
រ្វើ ុខឱយខលួលឯងបាលន្មលឬ? ចុះអ្កុ ល្ម៌ លិងទុកខរវទនខលួល
ឯងរ្វើឱយខលួលឯង ឬអ្នកណារ្វើឱយ? មាង៉រទៀត្ ន្ដលគិត្ថាខលួល
រយើងអ្នករ្វើរនះ រត្ើខលួលរយើងេនឹងោអ្វីន្ដរ ? 

ត្មមពិត្ ររោះមិលបាលរោបថា ្ម៌ពិត្មាលោរបរកតី្ 
លិងររោះមិលបាលដឹងអ្ុំពី្ម៌ទ ុំងឡាយរកើត្រ ើង រោយ
អារ ័យបចច័យ រទើបខវល់លឹងខលួលឯងដូរចនះ ។ មាលពុទធបរ ័ិទ
មាន ក់ ោត់្រោលជុំទ ់ត្មមន្បបចុំអ្កថា មិលចា ុំបាច់រៅរ្វើ
វបិ សនរ ើយ ចា ុំឱយរេតុ្ន ុំមគាផលមកឱយ ។ វាោររឿងបិទបា ុំង
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រោយភាពងងឹត្ដ៏ឆរកន្លង  រមាប់ ត្វរោក រយើងន្ដលមិល
ទល់រចះដឹង លិយាយចុះ លិយាយរ ើង វារៅន្ត្ោការខវល់លឹង
ខលួលឯងដន្ដល ដូចោកយន្ដលថា ចា ុំឱយរេតុ្ន ុំមគាផលមកឱយ។ 

ការបាលដឹង្ម៌ពិត្ន្ដលោជីវតិ្របរកតី្ ដឹងថាអ្វីៗ ុទធន្ត្
មាលរេតុ្ មាលបចច័យ បង្កា ប់បញជ មិលបាល ទមទរមិលបាល 
ទ ុំងន្ដលោ្ម៌មិលគួរ របកាល់ខវល់អ្វីទ ុំងអ្ ់ ររោះថា ្ម៌
ន្ដលរកើត្អ្ុំពីរេតុ្មិលមាលខលួលឯងរទ រោល់ន្ត្ោផលរប ់
រេតុ្បុ៉រណាណ ះ ។ ការន្ដលបាលដឹងចា ់ដូរចនះ ពិត្ោមិលខវល់
លឹងខលួលឯង រោយការរង់ចា ុំរេតុ្ន ុំមគាផលមករបគល់ឱយរនះ 
រ ើយ ។ ការន្ដលមិលខវល់លឹងខលួលឯងរលះ ោការ ៃប់រ ចកតី
របកាល់ ោ្ម៌លអិត្ មិលង្កយលឹងយល់ដឹងត្មមពិត្បាលរទ ។ 

រពះសារបុីត្តបាល ររមចរសាត្មបត្តិផល ររោះបាលសាត ប់
ោកយថា ្ម៌ទ ុំងឡាយណា រកើត្រ ើងអ្ុំពីរេតុ្ រពះត្ថាគត្
រទង់រត្ម ់ ន្មតងលូវរេតុ្ឆល្ម៌ទ ុំងឡាយរនះ ។ ពុទធបរ ័ិទ 
អាចគិត្ថា របើមិលរ្វើវបិ សនរទ រ្វើរម៉ចបាលដឹងថា ្ម៌ទ ុំង 
ឡាយរកើត្អ្ុំពីរេតុ្ ។ គុំលិត្រលះ រោយសារមិលបាលដឹងថា អ្វីោ
តួ្វបិ សន ដូរចនះ  ូមពុទធបរ ័ិទពិចារណាត្រៅចុំណុ្ចទី ២ 
រទៀត្ ។ 

ចុំណុ្ចទី ២ រត្ើអ្វីោវបិ សន ។ វបិ សន គឺភាពភលឺសាវ ង
កមាច ត់្រមាេៈ ដឹងចា ់លូវអ្វីន្ដលរកើត្មាល កុំពុងរបាកដទ ុំង
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ដឹង ការរកើត្រ ើង លិងការរលត់្រៅវញិឆល ង្កខ ររោកត្មមពិត្។ 
 មដូចរពះោថា កនុងភរទទករត្ត ូរត្ រពះអ្ងា ន្មតងរៅ         
រទវរោកោចរនល ះៗឆលរពះអ្ភិ្មម ញុា ុំងរទវត្មឱយ ររមចមគា
ផលដ៏ររចើល រពះោថារនះគឺ៖ 

បចចុ បបននញ្ច  សយា ធមមំ តតថ តតថ វបិេសត ិ
អេំេរ ំអេង កបុប ំតំ វទិ្ធធ  មនុរពូេសយ ។ 
បុគាលណា រឃើញចា ់លូវ្ម៌ោបចចុបបលន រោយការមិល  

ររ មរសាម មិលកររមើកកនុង្ម៌រនះៗបាល បុគាលរនះគបប ី
ចររមើលលូវវបិ សន រនះឯងររឿយៗ រេូត្ដល់មាលរពះលិោវ លោ
អារមមណ៍្ឆលផល មាបត្តិ ។ 

បទថា ត្ត្ថ ត្ត្ថ រោយរ ចកតីថា បុគាលចូលដល់្ម៌ោ
បចចុបបលនកនុង្ម៌ណាៗ រឃើញចា ់លូវ្មរ៌នះ រោយអ្លុប សន 
៧ យ៉ាង មាលអ្លិចាច លុប សនោរដើម កនុង្ម៌រនះៗ ។ មាង៉
រទៀត្ បុគាលរឃើញចា ់លូវ្ម៌រនះៗ កនុងទីទ ុំងពួង រទះោរៅ
កនុងឆរពក៏រោយ កនុងរ ុកក៏រោយ ឋាលមលុ សក៏រោយ ឋាលរទវត្ម
ក៏រោយ ឋាលរពេមក៏រោយ ។ 

រពះដ៏មាលរពះភាគរទង់ ន្មតង   អ្ ុំេរ ុំ    គឺបុគាលមិល
ររ មរសាម កនុង្ម៌ោបចចុបបលន រោយការមិលមាលលូវ កាា យ-
ទិដាិកនុងខលធ ៥ ។ 



30             រវយាវចចមយៈ   
ពុទធបរ ័ិទ របន្េលោមិលយល់រច ុំថា រទវត្ម ៨០ ោល់

រកាដិអ្ងាសាត ប់្ម៌អ្ភិ្មមរៅឋាលត្មវត្តិងស គឺររៀលន្ត្បរយិត្តិអ្ត់្
បដិបត្តិ អ្ត់្ចររមើលវបិ សនរនះរ ើយ ររោះរទវត្មទ ុំងរនះ 
បាលរសាយអ្រមឹត្ រ កនុងរពលសាត ប់រពះ្ម៌ដ៏អ្សាច រយរនះឯង។ 

ពុទធបរ ័ិទរយើង រវល់ន្ត្បាក់ចិត្តរជឿត្មមៗោន  ឬយល់
ខុ រោយខលួងឯងថា ចររមើលវបិ សន គឺទល់ន្ត្រយើងរៅរ្វើ 
មាលកន្លលង មាលរពល រេើយទល់ន្ត្សាៃ ត់្ ចររមើល មា្ិ
ពិចារណានមរូបរកើត្រលត់្ ដូរចនះោរដើម ។ ពុទធបរ ័ិទមិលបាល
ដឹងទល់ន្ត្រសាះថា វបិ សនចររមើលបាលរគប់រពលរវោ រពល
លិយាយោន  រពលសាត ប់្ម៌ ឬរពលកុំពុង ន្មតង្ម៌ ទ ុំងន្ដលោ
រពល ររមចមគាផលបាលរទៀត្ផង ររោះអ្វីន្ដលឱយវបិ សន
ចររមើលរនះ គឺ តិ្រលឹកដឹងទល់លូវ្ម៌ន្ដលមាលពិត្ ន្ដល
កុំពុងរបាកដ មិលន្មលដូចគុំលិត្ន្ដលគិត្ខុ ថា ខលួលរយើងោអ្នក 
ចររមើលវបិ សនរនះរទ ។ ចាប់ត្ម ុំងពីសាត ប់រពះ្ម៌យល់អ្ុំពីការ
ពិត្មក  តិ្បបោា លមាលឱកា រកើត្រគប់រពលរវោ ររ ច
រេើយន្ត្ការអ្ប់រ ុំឥន្តលទិយទល់ខចី ឬចា ់កាល  ន្ដលលឹងឱយអ្រយិមគា
អ្ងា ៨ របការរកើត្រ ើង ។ 

ចុំណុ្ចទី ៣ អ្វីន្ដលន ុំឱយ ររមចលូវអ្រយិមគាអ្ងា ៨ គឺ
ការចររមើលរ ើងររឿយៗលូវ តិ្បបោា លវបិ សន រទះោរោលថា 
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ចររមើល  មថ្វបិ សនក៏បាល ឬរោលថា អ្ប់រ ុំ ីល មា្ិ
បញដ ក៏បាលន្ដរ បុ៉ន្លតរតូ្វឱយយល់ថា  មថ្វបិ សនកតី  ីល 
 មា្ិ បញដ កតី អារ ័យការចររមើលលូវ តិ្បបោា ល ៤ ទ ុំងអ្ ់ 
ររោះកនុងរពះសា នរលះ អ្ត់្មាលអ្នកណាបាល ររមចមគា
ផល រោយមិលបាលដឹង្ម៌ពិត្កនុងរោក ៦ រ ើយ ឯ្ម៌ពិត្កនុង
រោក ៦ រលះ គឺោ តិ្បបោា ល ៤ បាលដល់ កាយ រវទន ចិត្ត 
្ម៌េនឹងឯង ។ 

មាលមតិ្រោះរសាយរោយការផសងររពងមួយថា  ម័យ
រពះអ្ងាគង់រពះជលមរៅ រគរោល់ន្ត្សាត ប់្ម៌បាល ររមចមគាផល 
ន្មលរេើយ បុ៉ន្លតឥ ូវរលះ របើរយើងមិលខុំរ្វើ្ម៌រទ រត្ើបដិបត្តិ្ម៌
យ៉ាងរម៉ចរៅ ។ រលះោគុំលិត្ផសងររពងរបថុ្យរបថាល សាម លៗ 
លិងត្មមៗោន  ។ ការអ្ប់រ ុំអ្រយិមគា ដូចោការរដើរផលូ វ មិលន្មល     
សាម លៗរៅរនះរទ រតូ្វន្ត្ឱយចា ់ោ ់ របើរពះដ៏មាលរពះភាគ
រទង់រត្ម ់ថា  តិ្បបោា ល ៤ ោផលូវមូលន្ត្មួយ រដើមបោីក់ចា ់
លូវរពះលិោវ លគឺរតូ្វន្ត្ខុំររៀល ខុំសាត ប់ឱយយល់ រត្ើ តិ្បបោា ល ៤ 
មាលរៅរពលណា ។ កាលរបើ ិកាយល់ចា ់ថា រលះោផលូ វ
រចញចាកទុកខ រេើយមាលន្ត្ផលូ វមួយរលះឯង  ូមបនី្ត្រពះដ៏មាល
រពះភាគក៏រពះអ្ងារទង់យាងត្មមផលូវរលះន្ដរ រោល់ន្ត្រពះដ៏មាល
រពះភាគរទង់អារ ័យលូវរយាលិរសាមល ិការន្ត្មាង៉ ចុំន្ណ្ក
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សាវករតូ្វអារ ័យការសាត ប់ឱយយល់អ្ុំពីផលូ វមួយរលះ រទើបបដិបត្តិ
្ម៌ចររមើលរ ើងបាល ដូរចនះរេើយ ររឿងរ ់រៅទីណា កន្លលង
ណា ោររឿងអ្្ារ ័យ លិងឧបលិ សយ័រោយន្ ក អ្ត់្មាល
របកាល់កនុងកិចចបដិបត្តិរទ ។ 

មាលពុទធបរ ័ិទរយើង យល់ខុ កនុងរបធាលបទគឺ្ុរៈ ២ 
យ៉ាងរលះឯង គឺន្ត្ងយល់ថា រវល់ន្ត្ររៀលបរយិត្តិ រពលណារទើប
បដិបត្តិ ។ ការយល់រលះ រោយសារមាលររឿងរ៉ាវខលះ ដូចោររឿង
រពះចកខុបាល ររឿងរពះតុ្ចេរបាដាិលៈ ឬក៏ររឿងរពះមហា ីវៈន្ដល
មាល ិ សមួយអ្ងាោរពះអ្រេលត បាលរោលដល់រោកថា 
រោកអាចារយរវល់រកន្ត្រពលសាល ប់ោម លោរដើម ។ ររឿងទ ុំងអ្ ់
រលះយកមករបកាល់ថា ទល់ន្ត្ឈប់ ិកាបរយិត្តិ ឬឈប់
បររងៀលបរយិត្តដិល់អ្នកដឆទ រទើបអាចបុំរពញវបិ សន្ុរៈបាល 
ការរបកាល់ដូរចនះឯង ន្ដលន ុំឱយរពះ ទធមមសាប ូលយ ។ កនុង 
ររឿងរពះឧបាលី ឯត្ទគាៈខ្វងរពះវល័ិយ ពុទធបរ ័ិទគបបរីោប គឺ
កាលន្ដលរោកបពវោជ ឧប មបទរេើយ បាលទទួលយកលូវរពះ
កមមោា លកនុង មាន ក់ឆលរពះបរមសាសាត  រេើយរោលថា បពិរត្
រពះអ្ងាដ៏ចររមើល  ូមរពះអ្ងារទង់អ្លុញដ ត្ឱយខញុ ុំរពះអ្ងារៅរៅ
កនុងឆរព (រសា បពវជិត្មវ  ឧប មបរនន   ត្ថុ  លតិរក កមមោា លុំ            
គរេត្មវ  មយាុំ ភរលត អ្រញ្ដវា ុំ អ្លុោនថាតិ្ អាេ)។ 
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រពះដ៏មាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ភិកខុ  ត្វ អ្ររញដ  វ លត ស 
ឯករមវ ្ុរ ុំ វុឌេ ិសតិ្ អ្មាា កុំ បល  លតិរក វ លត ស គលថ្ ុរញ្ច  
វបិ សន្ុរញ្ច  បរបូិររ សតី្តិ្ ។ 

មាន លភិកខុ  កាលរបើអ្នករៅរៅឆរព ្ុរៈន្ត្មាង៉បុ៉រណាណ ះ
លឹងចររមើល ប៉ុន្លតកាលរបើបដិបត្តិរៅកនុង មាន ក់ឆលរយើងទ ុំងឡាយ 
គឺគលថ្ ុរៈផង វបិ សន្ុរៈផង លឹងបរបូិណ៌្ ។ រពះរថ្រៈទទួល
រពះពុទធត្រមា ់រេើយ បុំរពញវបិ សនកមមោា ល រោយមិលោ
យូររ ើយ  ក៏បាល ររមចរពះអ្រេត្តផល (រថ្ររា  ត្ថុ វចលុំ        
 មបដិចេតិ្មវ  វបិ សនយ កមមុំ កររារនត  ល ចិររ សវ អ្រេត្តុំ           
បាបុណិ្)។ 

រៅកនុងអ្ដាកថា បាបិចេត្មលិរទទ  ខុទទកវភិងា គមពីររពះ
អ្ភិ្មម មាលរ ចកតីន្ដលគួរ ិកា៖ 

បុគាលន្ដលខសត់្បញដ  អ្ងាុយកណាត លឧបោា កទ ុំងឡាយ
រោលថា  រយើងរន្មងលះបង់លូវបរយិត្តិ  ដូរចនះោរដើម រោយ
ោកយថា កាលន្ដលរយើងពិលិត្យរមើល្ម៌ពួកបី គឺបបញ្ច្ម៌ន្ដល
ញុាុំង ត្វឱយយឺត្យូរកនុង ងារវដត មាលកនុងគមពីរមជឈមិលិកាយ 
មគារនះឯងមករេើយរពមរោយឫ ˆទធិ ។ រ ម្ ះថាបរយិត្តិ មិលោ
អ្វីន្ដលរ្វើបាលរោយលុំបាក រមាប់រយើងរនះរទ ន្ត្ការ្ៃល់ចិត្ត
រៅកនុងបរយិត្តិ រន្មងមិលផុត្ចាកទុកខរ ើយ ។ បុគាលរលះ រន្មង
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 ន្មតងលូវភាពឆលខលួលោបុគាលខសត់្បញដ  ថាោអ្នកមាលបញដ
ររចើល ។ ក៏កាលន្ដលភិកខុ រនះរោលដូរចនះ រ ម្ ះថា រន្មងទមាល យ
រពះសា ន ។ រ ម្ ះថា មហារចារដូចោបុគាលរលះរទៀត្ គឺមិល
មាលរទ ររោះថា បុគាលអ្នករទរទង់បរយិត្តិ រ ម្ ះថា រន្មងមិល
រួចផុត្ចាកទុកខរនះ គឺមិលមាលរ ើយ ។ 

 ូមពុទធបរ ័ិទ កុុំរភលចថា មាលការរទរទង់លូវរពះបរយិត្តិ
មួយន្បប គឺលិ សរណ្បរយិត្តិ បាលរ ចកតីថា បរយិត្តិន ុំឱយរួចផុត្
ចាកទុកខទ ុំងពួង ។  ូមពុទធបរ ័ិទរបយ័ត្ន មតី កុ ុំរចះន្ត្រោល
រោយលរមអៀង អារ ័យការោ ុំរទលូវ កមមភាពរប ់ខលួលរនះ ។ 

 

ោថារប្ស់រពះនាងសុេមធាេេរី 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៥៧ ទុំព័រ ២២៦) 

នង ុរមធា ោ្ីត្មឆលអ្គាមរេ ីរប ់រពះរាោ រទង់
រពះនមរកាញ្ច  កនុងលគររ ម្ ះមនត វតី្ ោន្ត តីន្ដលរពះអ្រយិៈ
អ្នករ្វើត្មមសា ន បាលញុាុំងនងឱយរជះថាល រេើយ ។ នង
 ុរមធា ោរ ីមាល ីល ោ្មមកថិ្កាដ៏វចិិរត្ ោពេុ សូត្ ោ
រ ីបាលបទកនុងរពះពុទធសា ន ចូលរៅជិត្រពះមាត្មរពះបិត្ម
រេើយទូលថា  ូមរទង់ទ ុំងពីរសាត ប់(ោកយខញុ ុំមាច  ់)។ 

និព្វវ នាភិរត្វ អេំ អេេសតំ ភវគតំ យទិបិ ទិពវំ 
កិ្មងគ បន តុច្ឆា  កាម្ម អបបេាទ្ធ ពេុវឃិាត្វ។ 
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ខញុ ុំមាច  ់ោអ្នកររត្កអ្រចុំរោះរពះលិោវ ល ភព ូមបោីទិពវ 
ក៏ោរប ់មិលរទៀងទត់្ លឹងចា ុំបាច់រោលរៅថ្វីដល់កាមទ ុំង
ឡាយន្ដលោរប ់រសាះ ូលយ មាលការររត្កអ្រតិ្ច មាលរ ចកតី
ចរងអៀត្ចងអល់ររចើល ។ 

កាម្ម ក្ដុកា អាេីវេិបូម្ម សយេុ មុចាិត្វ ព្វលា 
សត ទីឃរតតំ និរសយ េមបបតិ្វ េសញោ នត ទុក្ខិ ត្វ។ 
ពួកជលោល ឈលក់កនុងកាមទ ុំងឡាយណា កាមទ ុំង

ឡាយរនះ ោ ភាវៈរខ្វល ចផា ឧបមាដូចោអា ិរ ព ិ ពួកជល
ោលទុំងរនះ  ឹងរពញន្ណ្លររត្ៀបរត្មកនុងលរក រងទុកខ
លុំបាកអ្ ់កាលដ៏អ្ន្ងវង ។ 

សសាចនតិ ប្ផបក្ក្ម្មម  វនិិប្ផសត ប្ផបពុទធិសនា 
េទ្ធ កាសយន វាច្ឆយ ច មនសា ច អេំវុត្វ ព្វលា។ 
ពួកជលោល មាលកមមដ៏ោមក មាលគុំលិត្អារកក់ មិល

 រងួមកាយ វាចា ចិត្ត រន្មង ររងង ឆរង កនុងវលិិបាត្(អ្បាយ)
 ពវៗកាល ។ 

ព្វលា សត ទុបបញោ  អសចតនា ទុក្ខ េមុទសយា រុទ្ធធ  
សទសេសនត អជ្ជននាត  ន ពុជឈសរ អរយិេច្ឆច និ ។ 
ជលោលទុំងរនះ ឥត្របាោញ  ឥត្រចត្ន (គឺសាល ប់គុំលិត្) 

រត្ូវត្ណាា ោរេតុ្ឆលទុកខរួបរតឹ្     កាលមិលដឹងលូវ្ម៌ ន្ដលរពះ 
 មពុទធរទង់ ន្មតង រន្មងមិលរត្ម ់ដឹងលូវអ្រយិ ចចទ ុំងឡាយ ។ 
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េច្ឆច និ អមម ពុទធវរសទេិត្វនិ សត ពេុតោ អជ្ជននាត  
សយ អភិននទនតិ ភវគតំ បិេនតិ សទសវេុ ឧបបតតឹ។ 
បពិរត្រពះមាត្ម ជលទ ុំងឡាយោររចើលនកណ់ា ់ ន្ដល

មិលដឹងលូវ ចច្ ម៌ ដោ៏្ម៌គឺរពះពុទធដ៏របរ ើររទង់ ន្មតង រេើយ
ររត្កអ្រន្ត្លឹងភព រពញចិត្តន្ត្លឹងការរកើត្កនុងពួករទវត្ម ។ 

សទសវេុបិ ឧបបតតិ អេេសត្វ ភវគសត អនិចចមហិ 
ន ច ឧតតេនតិ ព្វលា បុនបបុនំ ជ្ជយិតពវេស ។ 
 ូមបកីាររកើត្កនុងពួករទវត្មក៏មិលរទៀង កាលរបើភពមិល

រទៀង ពួកជលោលក៏រៅន្ត្មិលត្ក់ លុត្លឹងភព ន្ដល ត្វរតូ្វ
រកើត្ញយៗ ។ 

ចត្វត សោ វនិិប្ផត្វ សទវ ច គតិសយា ក្ថញ្ចិ  លពភនតិ 
ន ច វនិិប្ផតគត្វនំ បពវជ្ជជ  អតថិ និរសយេុ ។ 
មលុ ស លិងរទវត្ម) បុគាលគបបបីាលរោយង្កយដូចរមតច

រកើត្ បពវោជ រប ់ពួក ត្វវលិិបាត្កនុងលរកមិលមាលរ ើយ ។ 
អនុជ្ជនាថ មំ ឧភសយា បពវជិតំុ ទេពលេស ប្ផវចសន 
អសបោេសុកាក  ឃដិេស ំជ្ជតិមរណបបហានាយ ។ 
 ូមរទង់ទ ុំងពីរអ្លុញដ ត្ឱយខញុ ុំមាច  ់ រៅបួ កនុងសា ន

ឆលរពះទ ពល  ខញុ ុំមាច  ់លឹងោន្ត តីមាលរ ចកតីខវល់ខ្វវ យតិ្ច របឹង 
ន្របងរដើមបលីះបង់លូវោតិ្លិងមរណ្ៈ ។ 
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កឹ្ ភវគសតន អភិននទិសតន កាយក្លនិា អសាសរន 
ភវតណ្ហហ និសោធាយ អនុជ្ជនាថ បពវជិេាមិ។ 
របរយាជល៍អ្វី រោយភពន្ដលអ្នកផងន្ត្ងររត្ករត្អាល

របរយាជល៍អ្វីរោយកាយោរទ ដ៏ឥត្ខលឹមសារ  ូមរទង់
អ្លុញដ ត្ខញុ ុំមាច  ់លឹងបួ រដើមបរី ុំលត់្លូវភវត្ណាា  ។ 

ពុទ្ធធ នំ ឧបោសទ្ធ វវិជជិ សត្វ អក្ខ សណ្ហ ខសណ្ហ លសទ្ធធ  
េីលានិ រពេមចរយិ ំយាវជីវ ំន ទសូេយយ ំ។ 
ការរកើត្រ ើងឆលរពះពុទធទ ុំងឡាយ (ខញុ ុំមាច  ់បាលជួប

របទះរេើយ) កាលមិលន្មលោខណ្ៈ ខញុ ុំមាច  ់រវៀររ  ះរេើយ    
ខណ្ៈខញុ ុំមាច  ់បាលរេើយ ខញុ ុំមាច  ់មិលរបទូ តលូវ ីល លិងរពេម-    
ចរយិៈរេូត្អ្ ់ជីវតិ្ ។ 

នង ុរមធា រកាបទូលរពះមាត្មបិត្មយ៉ាងរលះថា ខញុ ុំមាច  ់
រៅោរគេ ថលឹងមិលរសាយអាហារ ខញុ ុំមាច  ់ ុខចិត្តសាល ប់ ។ 
មាត្មោទុកខន្រ ក យុំ បិត្មក៏ោទុកខ រតូ្វរ ចកតីរសាកសាត យរគប
 ងាត់្ដូចោន  របឹងន្របង  រងួប រងួម្ីត្មរនះ ន្ដលដួលចុះ
រលើន្ផលដី នឆផទរបាសាទថា៖ 

មាន លកូលរ ី ចូរនងររកាករ ើង របរយាជល៍អ្វីរោយការ
រសាក (រដើមបចីង់បួ ) រយើងបាលថាវ យនងដល់រ តចរទង់រពះ
នមអ្លិករត្តៈ ោរ តចមាលរូបលអ កនុងលគររ ម្ ះវារណ្វត្រីេើយ ។ 
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នងលឹងបាលោអ្គាមរេ ី លឹងបាលោភរយិារប ់រ តចអ្លិករត្តៈ 
ន្លកូលរ ី  ីល រពេមចរយិ្ម៌ លិងបពវោជ  រគរ្វើបាលរោយករម
ណា ់ ។ អាណាចរកកនុងរាជយ(ឆលរ តចអ្លិករត្តៈ)រទពយ លិង
ឥ សរយិយ (ក៏មាលររចើល) រភាគ មបត្តិទ ុំងឡាយនុំមកលូវ
រ ចកតី ុខ ទ ុំងខលួលនងក៏រៅរកមុុំ ររោះរេតុ្រនះ នងចូរររបើ
របា ់រភាគ មបត្តិត្មមរបាថាន ចុះ មាន លកូលរ ី កិចចន្ដលរគរតូ្វ  
ដណ្តឹ ង ចូរមាលដល់នង ។ 

អថ សន ភណតិ េុសមធា ម្ម ឯទិេកានិ ភវគតំ អសារ ំ
បពវជ្ជជ  វា សហាតុ មរណំ វា សតនសចវ វាសរយយ ំ។  
រោរនះ រពះនង ុរមធា រកាបទូលមាត្មបិត្មរនះថា

 មបត្តិទ ុំងឡាយរបាកដដូរចនះ ចូរកុុំមាល(ដល់ខញុ ុំមាច  ់) ភពោ
រប ់ោម លខលឹមសារ បពវោជ  ឬមរណ្ៈ ចូរមាលដល់ខញុ ុំមាច  ់ ររោះ
រេតុ្រនះ កិចចន្ដលរគរត្ូវដណ្តឹ ង (ចូរកុុំមាលដល់ខញុ ុំមាច  ់រ ើយ)។ 

កិ្មិវ បតិូកាយ ំអេុចឹ េវនគនធំ ភយានកំ្ 
កុ្ណបំ អភិេំវសិេយយ ំគតតំ េកិ្បគឃរតំិ អេុចិបុណណំ ។ 

( ររីៈរលះ) ដូចោដងាូវ ោកាយ អុយ មិលសាអ ត្ មាលកលិល
ផាយរៅ គួរឱយខ្វល ច ដូចោការុង ោវកិារឆលន្ បក រពញរោយ
សាក ព រពញរោយរប ់មិលសាអ ត្   ន្ដលេូររចញកនុងកាល           
មតងៗ ។ 
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កិ្មិវ ត្វេំ ជ្ជននតី វកិ្លូកំ្ មំេសលាេិតុបលិតតំ 
កិ្មិកុ្លាលយ ំេកុ្ណភតតំ ក្សេវរ ំកិ្េសទិយយតីតិ ។ 
ខញុ ុំមាច  ់ដឹងលូវ ររីៈរនះថា ដូចោអ្វីមួយ ន្ដលបូកោប

រោយសាច់លិង្ម ោរប ់គួររខពើមឆរករពក ោលុំរៅឆលេវូង
ដងាូ វ ោចុំណី្ឆល ត្វសាល ប ោសាក ព (រគ)លឹងឱយដល់អ្នកណា
រមតចបាល ។ 

និពវុ យហតិ េុសានំ អ ចិ រ ំកាសយា អសបតវញិោ សណ្ហ 
ឆឌ្ឌិសត្វ ក្លិងគរ ំវយិ ជិគុចាម្មសនេិ ញាតីេិ។ 
កាយន្ដលមាលវញិដ ណ្របា រចញរេើយ មិលយូរបុ៉នម ល

រគន្ត្ងដុត្កនុងឆរព មសាល ពួកញាតិ្ន្ដលរខពើមររអ្ើម ក៏របាះបង់
រចាល ដូចោអ្ងាត់្អុ្  ។ 

ឆឌ្ឌូន នំ េុសាសន បរភតតំ នាហ យនតិ ជិគុចានាត  
និយកា ម្មត្វបិតសោ កឹ្ បន សាធារណ្ហ ជនត្វ។ 
មាត្មបិត្មរប ់ខលួល រចាលសាក ពរនះ ឱយោចុំណី្ ត្វ

ដឆទកនុងឆរព មសាល រខពើមររអ្ើម ងូត្ោង (ខលួលរដើររចញរៅ)
ចុំណ្ង់របើសាធារណ្ជល (លឹងមិលរខពើម) ដូចរមតចរកើត្ ។ 

អសជោេិត្វ អសាសរ ក្សេវសរ អដឋិនាហ រុេងាសត 
សខេេសុមុច្ឆា ទនសាវ បរបុិសណណ បតូិកាយមហិ ។ 
 ត្វទ ុំងឡាយន្ត្ងរជុលរជប់កនុងររោងកាយ     ោសាក  
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 ពឥត្ខលឹមសារ ន្ដល ង្កខ រផស ុំផាុ ុំរោយឆអឹងលិង រឆ  ោកាយ
 អុយរពញរោយទឹកមាត់្ ទឹកន្ភនក ទឹក រមារ លិងទឹករឆង ។ 

សយា នំ វនិិពភុ ជិត្វវ  អពភនតរមេស ព្វ េិ រ ំ
ក្យិោ គនធេស អេេម្មនា េកាបិ ម្មត្វ ជិគុសចាយយ ។  
របើបុគាលពនល ត់្រាងកាយរនះ រ្វើអាការខ្វងកនុងឆលវាឱយ

រត្ ប់មក ខ្វងររៅវញិ  ូមបមីាត្មរប ់ខលួលក៏រខពើមររអ្ើមអ្ត់្រទ ុំ
លឹងកលិលពុុំបាល ។ 

ខនធធាតុអាយតនំ េងខតំ ជ្ជតិមលូកំ្ 
ទុក្ខំ  សយានិសសា អរុចឹ ភណនតី វាសរយយ ំ កិ្េស ឥសចាយយ ំ។ 
ខញុ ុំមាច  ់លិយាយរោយឧបាយឆលរបាោញ លូវខលធ    ធាតុ្                                                                                                                                  

អាយត្លៈ ន្ដល ង្កខ រត្មក់ន្ត្ង ថាមាលោតិ្ោឫ គល់ ន ុំមក
លូវទុកខមិលោទីរពញចិត្ត លឹងរបាថាន លូវកិចចន្ដលរគរតូ្វដណ្តឹ ង
រដើមបអី្វី ។ 

ទិវសេ ទិវសេ តិេតតិេត្វនិ នវនវា ប្ផសតយយុ ំកាយមហិ 
វេសេតមប ិបឃាសត្វ សេសយា ទុក្ខ េស សចវ ខសយា។ 
លុំន្ពង ៣ រយ ន្ដល ុំរលៀងថ្មីៗ គបបធីាល ក់ចុះរលើកាយ

រាល់ៗឆថ្ៃ រប ិលរបើការអ្ ់រៅឆលទុកខ  ូមបមីាលការលុំបាក
(យ៉ាងរលះ) អ្ ់រយឆ្ន ុំ ោការរបរ ើរ ។ 

អជឈុបគសចា ឃាតំ សយា វញិ្ោ ឯវ ំេតថុ សនា វចនំ 
ទីសឃា ច សតេំ េំសាសោ បុនបបុនំ េញ្ោម្មនានំ។ 
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បុគាលណា ដឹងរពះពុទធដីការប ់រពះសាសាត យ៉ាងរលះ
រេើយបាលទទួលលូវរ ចកតីលុំបាក (ការអ្ ់រៅឆលទុកខន្ត្ងមាល
ដល់បុគាលរនះ)  ងារ (ការអ្រនទ លរៅ)រប ់បុគាលោល
ទុំងឡាយ ន្ដលលុំបាកររឿយៗ ោ ងារន្វងឆ្ៃ យ ។ 

សទសវេុ មនុសេសេុ ច តិរច្ឆា នសយានិយា អេុរកាសយេុ 
សបសតេុ ច និរសយេុ ច អបរមិិត្វ ទិេសសនត ឃាត្វ។ 
ការលុំបាកត្មលតឹ្ងមិលមាលរបមាណ្ រន្មងរបាកដកនុង

ពួករទវត្ម ពួកមលុ ស កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រចាេ ល កនុងពួកអ្ ុរកាយ 
កនុងពួកររបត្ លិងកនុងពួកលរក ។ 

និរសយេុ ពេ ូវនិិប្ផត គតេស កិ្លេិសម្មនេស 
សទសវេុបិ អត្វត នំ និព្វវ នេុខា បរ ំនតថិ។ 
កនុងលរកមាលរ ចកតីលុំបាកររចើល  ត្វន្ដលរកើត្កនុង

វលិិបាត្ក៏លុំបាក  ូមបកីនុងពួករទវត្ម ក៏មិលមាលទីពឹង រ ចកតី
 ុខដឆទឆរកន្លងោងរ ចកតី ុខកនុងរពះលិោវ ល មិលមាលរទ ។ 

បត្វត  សត និព្វវ នំ សយ យុត្វត  ទេពលេស ប្ផវចសន 
អសបោេសុកាក  ឃសដនតិ ជ្ជតិមរណបបហានាយ។ 
បុគាលពួកណា ខុំរបឹងន្របងកនុងសា នរប ់រពះទ -

ពល ោអ្នកមាលរ ចកតីខវល់ខ្វវ យតិ្ច ខុំពាយាមលះបង់ោតិ្     
លិងមរណ្ៈ បុគាលពួករនះក៏បាលដល់លូវរពះលិោវ ល ។ 

អសជជវ ត្វត អភិនិក្ខ មិេស ំសោសគេិ កឹ្ អសាសរេិ 
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និពវិណ្ហណ  សម កាម្ម វនតេម្ម ត្វលវតថុ ក្ត្វ ។ 
បពិរត្រពះបិត្ម ខញុ ុំមាច  ់លឹងរចញបួ កនុងឆថ្ៃរលះ របរយាជល៍

អ្វីរោយរភាគៈទ ុំងឡាយ ន្ដលឥត្ខលឹមសារ កាមទ ុំងឡាយទុក
រ មើលឹងវត្ថុ ន្ដលរគខ្វជ ក់រចាល ខញុ ុំមាច  ់រលឿយណាយរេើយ រ្វើឱយ
ដូចរដើមរត្មន ត្ន្ដលោច់-ក មាលន្ត្ទីត្ម ុំង(មិលអាចដុះត្រៅរទៀត្
បាល)។ 

រពះនង ុរមធារនះ កុំពុងន្ត្លិយាយលឹងបិត្មយ៉ាងរលះ
រសាប់ន្ត្រពះបាទអ្លិករត្តៈ ន្ដលបិត្មបាលថាវ យនងឱយដល់រទង់
រ តចរពះរាជដុំរណ្ើ រចូលរៅដល់ រោយមាលពួកកុំរោះន្េេម 
(ររោះ)ការរតូ្វដណ្តឹ ងមាលកនុងកាលរបាកដរេើយ ។ កនុងកាល
រនះ នង ុរមធាកាត់្លូវ ក់ទ ុំងឡាយ ន្ដលមាលពណ៌្រមម
ររលើប  លូត្ទល់ រោយរពះខ្វល់ រេើយបិទទវ ររបាសាទ រួចចូល
បឋមជាល ។ នង ុរមធាកុំពុងន្ត្ចូល មាបត្តិចររមើលលូវអ្លិចច-
 ញដ រលើរបាសាទ ោប់ចួលរ តចអ្លិករត្តៈក៏យាងមកដល់លគរ ។ 
នង ុរមធារនះ កុំពុងន្ត្រ្វើទុកកនុងចិត្ត(លូវអ្លិចច ញដ )រ តច-
អ្លិករត្តៈ ន្ដល អិត្សាអ ងរពះអ្ងា រោយររគឿងអ្លង្កា រោវកិារៈ 
ន្កវមណី្ លិងមា  ក៏រ ើងមករោយរួ រាល់ រេើយរ្វើអ្ញ្ជលី
អ្ងវរនង ុរមធាថា ។ អាោញ កនុងរាជយរប ់រយើង រទពយលិង
ឥ សរយិយ (ក៏មាលររចើល) រភាគ មបត្តិទ ុំងឡាយ ន ុំមកលូវ
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រ ចកតី ុខ ទ ុំងខលួលនងរសាត្ក៏រៅរកមុុំ នងចូរររបើរបា ់ 
រភាគ មបត្តិត្មមរបាថាន ចុះ (ររោះថា) កាម ុខកនុងរោក រគរក
បាលរោយករមណា ់ ។ រាជ មបត្តិ រយើងរបគល់ផ្កត ច់ឱយនង
នងចូរររបើរបា ់លូវរភាគ មបត្តិទ ុំងឡាយ ចូរឱយលូវទលចុះ 
នងកុុំតូ្ចចិត្តរ ើយ មាត្មបិត្មរប ់នងោទុកខ ។ 

តនតំ ភណតិ េុសមធា កាសមេិ អនតថិកា វគិតសម្មហា 
ម្ម កាសម អភិននទិ កាសមសាវ ទីនវ ំបេស ។ 
នង ុរមធា ោន្ត តីមិលរត្ូវការរោយកាម មាលរមាេៈ

រៅរបា រេើយ ក៏ទូលត្បរ តចអ្លិករត្តៈរនះថា រពះអ្ងាកុុំ
ររត្ករត្អាលចុំរោះ កាមទ ុំងឡាយ រពះអ្ងាចូររឃើញរទ កនុង
កាមទ ុំងឡាយវញិ ។ 

ច្ឆតុទទីសប្ផ ោជ្ជ មនាធ ត្វ អាេិ កាមសោគិនំ អសគគ  
អតិសត្វត  កាលក្សត្វ ន ចេស បរបិរូតិ្វ ឥច្ឆា  ។ 
រពះរាោរទង់រពះនមមនធ តុ្      ោ្ុំរលើទវីបទ ុំងបួល   ោ 

បុគាលរបរ ើរបុំផុត្ ោងពួកជលអ្នកបររិភាគកាម រទង់មិលន្ឆអត្
ឆអល់(រោយកាមទ ុំងឡាយ) រទង់ទិវងាត្រៅ រ ចកតីរបាថាន រប ់
រ តចរនះ រៅន្ត្មិលរពញ រគប់រោល់រៅរ ើយ ។ 

េតត រតនានិ វសេសយយ វុដឋិម្ម ទេទិសា េមសនតន 
ន ចតថិ តិតតិ កាម្មនំ អតិត្វត វ មរនតិ នោ។ 
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រភលៀងគបបបីងអុ រចុះលូវរត្លៈទ ុំងឡាយ ៧ របការ ជុុំវញិ

រគប់ទិ ទ ុំង ១០ រ ចកតីន្ឆអត្ចុំរោះកាមទ ុំងឡាយក៏រៅន្ត្ 
មិលលមម ពួកលរជល រន្មងសាល ប់រៅទ ុំងមិលន្ឆអត្ ។ 

អេិេលូបូម្ម កាម្ម កាម្ម េបបេិសោបម្ម 
ឧសកាក បម្ម អនុទេនតិ អដឋិក្ង្កក លេននិោ។ 
កាមទ ុំងឡាយររបៀបដូចោវលិងរឈើរ ួច កាមទ ុំងឡាយ 

ររបៀបដូចកាលឆលព ់ ឬររបៀបដូចោគប់រភលើង ររកៀមររកាះដូច
ោរាងឆអឹង ន្ត្ងដុត្ករតត ររឿយៗ ។ 

អនិច្ឆច  អទធុ វា កាម្ម ពេុទុកាខ  មហាវសិា 
អសយាគុសោវ េនតសត្វត  អឃមលូា ទុក្ខ បផលា។ 
កាមទ ុំងឡាយ មិលរទៀងទត់្ មិលឋិត្រថ្រ មាលទុកខររចើល

មាលពិ ខ្វល ុំង មាលរ ចកតីត្មលតឹ្ងោឫ គល់ មាលរ ចកតីទុកខ
ោផល ដូចោដុុំន្ដកន្ដលកុំពុងរឆះ ។ 

រុក្ខ បផលបូម្ម កាម្ម មំេសបេបូម្ម ទុខា 
េុបិសនាបម្ម វញ្ច នីយា កាម្ម យាចិតក្បូម្ម។ 
កាមទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចោន្ផលរឈើ ឬររបៀបដូចដុុំសាច់

ន ុំមកលូវទុកខ កាមទ ុំងឡាយដូចការយល់ បតិ ោររគឿងបរញផ ត្
ដូចោរប ់ខចីរគ ។ 

េតតិេលូបូម្ម កាម្ម សោសគ គសណ្ហឌ  អឃ ំនិឃ ំ
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អង្កគ រកាេុេទិសា អឃមលំូ ភយ ំវសធា។ 
កាមទ ុំងឡាយ ដូចោលុំន្ពងលិងន្ដករ ួច ដូចោររាគ 

ឬដូចោបូ  ោររគឿងត្មលតឹ្ង ចរងអៀត្ចងអល់ កាមទ ុំងឡាយ
របាកដរ មើរោយររតត ឆលររងើករភៀង មាលរ ចកតីត្មលតឹ្ងោ
ឫ  ោភ័យ ោខ្វម ុំង ។ 

ឯវ ំពេុទុកាខ  កាម្ម អកាខ ត្វ អនតោយិកា 
គចាថ ន សម ភវគសត វេិាសសា អតថិ អតតសនា។ 
កាមទ ុំងឡាយ មាលរ ចកតីទុកខររចើលយ៉ាងរលះ រពះមាល

រពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ោ ភាវៈរ្វើលូវរ ចកតីអ្លតរាយ  ូមរពះ
អ្ងាយាងរៅវញិចុះ រ ចកតី និទធសាន លកនុងភពរប ់ខញុ ុំមាច  ់មិល
មាលរទ ។ 

កឹ្ មម បសោ ក្រេិសតិ អតតសនា េីេមហិ ឌ្យហម្មនមហិ 
អនុពសនធ ជោមរសណ តេស ឃាត្វយ ឃដិតពវំ។ 
បុគាលដឆទលឹងរ្វើលូវរបរយាជល៍ដូចរមតច ដល់ខញុ ុំមាច  ់រកើត្  

កាលរបើកាលរប ់ខលួលរតូ្វរភលើងរឆះ កាលរបើជរាមរណ្ៈកុំពុង
ោប់ត្មម ខញុ ុំមាច  ់រតូ្វរបឹងន្របង រដើមបកីមាច ត់្បង់លូវជរាមរណ្ៈ
រនះ ។ 

រពះនង ុរមធា លុះរឃើញមាត្មបិត្ម លិងរ តចអ្លិករត្តៈ
ន្ដល មកមិលទល់ដល់ទវ រ កុំពុងគង់យុំរលើន្ផលដី ក៏ទូលលូវោកយ 
រលះថា៖ 
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ទីសឃា ព្វលាន េំសាសោ បុនបបុនញ្ច  សោទតំ 
អនមតសគគ បិតុ មរសណ ោតុ វសធ អតតសនា ច វសធ។ 
 ងាររប ់បុគាលអ្លធោល ន្ដលយុំទួញញយៗ ចុំរោះ

រ ចកតីសាល ប់រប ់បិត្ម រ ចកតីសាល ប់រប ់បងបអូល លិងរ ចកតី
សាល ប់រប ់ខលួល កនុង ងារវដតន្ដលរគមិលអាចដឹងទីបុំផុត្បាល ោ
 ងារន្វងឆ្ៃ យ ។ 

អេសុ ថញ្ោំ  រុធិរ ំេំសារ ំអនមតគគសត្វ េរថ 
េត្វត នំ េំេរតិំ េោេិ អដឋិនញ្ច  េននិចយ ំ។ 
 ូមរទង់ទ ុំងឡាយរលឹកលូវទឹកន្ភនក ទឹករោះ លិង្ម

កាលរទង់អ្រនទ លរៅ ររោះ ងារន្ដលរគមិលអាចដឹងទីបុំផុត្
បាល  ូមរទង់រលឹកលូវគុំលរឆអឹងទ ុំងឡាយ រប ់ពួក ត្វន្ដល
អ្រនទ លរៅមកៗ ។ 

េរ ចតុសោទធី ឧបនីសត អេសុថញ្ោរុធិរមហ ិ
េរ ឯក្ក្បបមដឋីនំ េញ្ច យ ំវបុិសលន េមំ ។ 
 ូមរទង់រលឹកដល់ទឹកន្ភនក ទឹករោះ លិង្ម ន្ដល

ររបៀបរ្ៀបលឹង មុរទ្ុំទ ុំង ៤  ូមរទង់រលឹកលូវគុំលរឆលឆអឹង
ទ ុំងឡាយកនុងកបបមួយៗ ន្ដលរ មើលឹងភនុំរវបុលល ។ 

អនមតសគគ េំេរសត្វ មេឹ ជមពុ ទីបមុបនីតំ 
សកាលដឋិមតតគុេកិា ម្មត្វបិតសូេវវ នបបសហានតិ។ 
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ដុុំដីបុ៉លរោប់រករៅ ន្ដលបុគាលលញ់ដីអ្ ់ទ ុំងជមពូទវីប 
ក៏មិលលមម គឺតិ្ចោងមាត្មបិត្មទ ុំងឡាយរប ់ ត្វ កាល
អ្រនទ លរៅកនុង ងារ ន្ដលរគមិលអាចដឹងទីបុំផុត្បាល ។ 

េរ តិណក្ដឋសាខាបលាេំ ឧបនីតំ អនមតគគសត្វ 
បិតេុូ ចតុរងគុលកិា ឃដិកា បិតុបិតសូេវវ នបបសហានតិ។ 
 ូមរទង់រលឹកលូវរមម  កុំណាត់្រឈើ ន្មករឈើលិង លឹករឈើ 

ន្ដលរគន ុំមកររបៀបរ្ៀប គឺខ្វន ច់ទ ុំងឡាយ(រប ់រមម ោរដើម
រនះ) របមាណ្បួលធាន ប់ៗ ក៏មិលលមមរ មើលឹងបិត្ម លិង ជីត្ម
ទ ុំងឡាយន្ដរ ររោះ ងារមាលទីបុំផុត្រគមិលអាចដឹងបាល ។ 

េរ កាណក្ចាបំ បុសពវ េមុសទទ អបរសត្វ ច យុគចាិឌ្ឌំ 
េិ រ ំតេស ច បដិមុក្កំ  មនុេសលាភមហិ ឱបមមំ។ 
 ូមរទង់លឹករមើលលូវអ្រណ្តើ កខ្វវ ក ់ លិងរបរហាងលឹម (ន្ដល

ខយល់បក់បងវិល) រៅកនុង មុរទ អ្ុំពីររត្ើយខ្វងរកើត្រៅររត្ើយ
ដឆទរទៀត្ លិងកាលអ្រណ្តើ ករនះ ន្ដលចូលរៅ(កនុងរបរហាង
លឹម)រលះ ោរ ចកតីឧបមាកនុងការបាលអ្ត្តភាពោមលុ ស ។ 

 រ រូបុំ រផណ្បិរណាឌ បម ស កាយកលិរន អ្សារ ស 
ខរលធ ប ស អ្លិរចច  រាេិ លិររយ ពេុវឃិារត្។ 
 ូមរទង់រលឹកលូវរូបកាយោរទ  ឥត្ខលឹមសារ មាល

ឧបមាដូចដុុំឆលពពុះទឹក  ូមរទង់រឃើញលូវខលធទ ុំងឡាយ ថាោ
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 ភាវៈមិលរទៀងទត់្  ូមរទង់រលឹកលូវលរកទ ុំងឡាយ ន្ដល
មាលរ ចកតីទុកខកតួលរៅត ោររចើល ។ 

 រ កដ ឹ វរឌេរលត បុលបបុលុំ ត្ម ុ ត្ម ុ ោតី្ ុ 
 រ កុមភលិភយាលិ ច  រាេិ ចត្មត រ ិ ចាច លិ។ 
 ូមរទង់រលឹកលូវ ត្វទ ុំងឡាយ ន្ដលញុាុំងទី មសាលឱយ

ចររមើលររឿយៗ កនុងោតិ្ទ ុំងឡាយរនះៗ  ូមរលឹកលូវភ័យកនុង
ការចិញ្ចឹ មរោះផង  ូមរលឹកលូវអ្រយិ ចចទ ុំង ៤ ផង ។ 

អ្មត្មា ិវជិជមារល កឹ ត្វ បញ្ចកដុរកល បីរត្ល 
 ោវ  េិ កាមរតិ្រយា កដុកត្រា បញ្ចកដុរកល ។ 
កាលរបើអ្មត្្ម៌មាល របរយាជល៍អ្វី រោយរេតុ្រៅត ផា 

៥ យ៉ាង ន្ដលរទង់រសាយរេើយ ដបតិ្ត្ររមកកនុងកាមទ ុំងអ្ ់
រៅត ផាឆរករពក ររោះរេតុ្រៅត ផា ៥ យ៉ាង ។  

អមតមហិ វជិជម្មសន 
កឹ្ តវ កាសមេិ សយ បរោិហា 
េព្វវ  េិ កាមរតិសយា 
ជលិត្វ ច កុ្ថិត្វ កុ្បិត្វ េនាត បិត្វ។ 
កាលរបើអ្មត្្ម៌  មាលរទង់មាលរបរយាជល៍អ្វី រោយកាម

ទ ុំងឡាយ ន្ដលោរប ់រៅត រកហាយ ដបតិ្ត្ររមកកនុងកាមទ ុំង
អ្ ់ (រត្ូវរភលើង ១១ កង)រឆះពុះរ ើង ញាប់ញ័រ រៅត  ពវ ។ 
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អេបតតមហិ េម្មសន 
កឹ្ តវ កាសមេិ សយ ពេុេបត្វត  
ោជគគសិច្ឆរឧទក្បបសិយេិ 
សាធារណ្ហ កាម្ម ពេុេបត្វត  ។ 
កាលរបើ្ម៌ន្ដលឥត្ រតូ្វ(រលកខមមៈ)មាល រទង់មាល

របរយាជល៍អ្វី រោយកាមទ ុំងឡាយ ន្ដលមាល រតូ្វររចើល កាម
ទ ុំងឡាយ ោសាធារណ្ៈ មាល រតូ្វររចើល គឺ រតូ្វអ្ុំពីរ តច  
រភលើង រចារ ទឹក លិងបុគាលមិលោទីរ ឡាញ់ ។ 

សម្មក្ខ មហិ វជិជម្មសន កឹ្ តវ កាសមេិ សយេុ វធពសនាធ  
កាសមេុ េិ វធពសនាធ  កាមកាម្ម ទុកាខ និ អនុសោនតិ ។ 
កាលរបើរពះលិោវ លមាល រទង់មាលរបរយាជល៍អ្វី រោយ

កាមទ ុំងឡាយ ន្ដលោររគឿង មាល ប់ ោររគឿងចង ររោះថា 
កាមទ ុំងឡាយ   ន្ត្ងមាលររគឿង មាល ប់លិងររគឿងចង ពួក ត្វ
រលះ ន្ត្ងទទួលរ ចកតីទុកខទ ុំងឡាយ ររោះន្ត្ការរបាថាន កាម ។ 

អាទីបិត្ម តិ្ណុ្កាា  គណ្ា លតុំ ទេលតិ រលវ មុញ្ចលតិ 
ឧរកាា បមា េិ កាមា ទេលតិ រយ រត្ ល មុញ្ចលតិ ។ 
គប់រមម ន្ដលរភលើងកុំពុងរឆះ ន្ត្ងរឆះលូវបុគាលអ្នកកាល់

មិលន្លងរចញ ររោះថាកាមទ ុំងឡាយ ររបៀបដូចោគប់រភលើង
ន្ត្ងរឆះលូវពួក ត្វ ន្ដលមិលន្លងរចញ ។ 
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មា អ្បបក ស រេតុ្ កាម  ុខ ស វបុិលុំ ជេិ  ុខុំ 
មា បុថុ្រោរមាវ ពលិ ុំ គិ ិត្មវ  បចាេ  វេិញ្ដ ិ ។ 
 ូមរទង់កុុំលះបង់លូវរ ចកតី ុខដ៏្ុំទូោយ ររោះរេតុ្

ន្ត្ ុខកនុងកាមបលតិចបលតួចរ ើយ  ូមរទង់កុុំរៅត រកហាយកនុង
កាលោខ្វងររកាយ ដូចោរតី្រលបលូវ លទូច ។ 

ការមេិ មា បរពិភម ិ  ុលរខ្វវ  ងខោពរទធ  
កាេលតិ ខុ ត្ុំ កាមា ឆ្ត្ម  ុលខុំវ ចណាឌ ោ។ 
 ូមរទង់កុុំរចា ់រចាល ររោះន្ត្កាមទ ុំងឡាយ ដូច     

 ុលខ ន្ដលរគចងភាជ ប់លឹងបរង្កា ល ឱយ ត្វទ ុំងឡាយ ោអ្នក
ររ កឃាល ល ន្ត្ងរ្វើត្មមរ ចកតីរបាថាន  ដូចោពួកចណាឌ ល 
(រោលបរណ្តើ រន្ឆា ដល់លូវរ ចកតីវនិ  ររោះបាល)លូវន្ឆា ។ 

អ្បរមិិត្ញ្ច  ទុកខុំ ពេូលិ ច ចិត្តរទមល ាលិ 
អ្លុរភាេិ ិ កាមយុរត្មត  បដិលិ សជជ អ្ទធុរវ ការម ។ 
របើរទង់របកបខលួលកនុងកាម លឹងរងទុកខ មិលមាលរបមាណ្

ផង រងរទមល សកនុងចិត្តដ៏ររចើលផង  ូមរទង់លះបង់កាមទ ុំង 
ឡាយោរប ់មិលរទៀងរចញ ។ 

អ្ជរមា ិវជិជមារល កឹ ត្វ ការមេិ រយ ុ ជរា 
មរណ្ពា្ិគេិត្ម  ោវ   ពវត្ថ ោតិ្រយា ។ 
កាលរបើរពះលិោវ ល    ោ្មមោតិ្  មិលរចះចា ់  មាលរទង់ 
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មាលរបរយាជល៍អ្វី រោយកាមទ ុំងឡាយ ោរប ់ចា ់ កុំរណ្ើ ត្
ទ ុំងអ្ ់កនុងភពទ ុំងពួង ( ុទធន្ត្)រតូ្វមរណ្ៈលិងពា្ិរបឹោល់ ។  

ឥទមជរមិទមមរណ្ុំ  ឥទមជរាមរណ្មិទមរសាកុំ 
អ្ បត្តម មាព ្ុំ អ្ខលិត្មភយុំ លិរុបត្មបុំ ។ 
រពះលិោវ លរលះ មិលចា ់ រពះលិោវ លរលះមិលសាល ប់ រពះ

លិោវ លរលះ ោបទន្ដលមិលចា ់ មិលសាល ប់ មិលមាលរសាក មិល
មាល រតូ្វ មិលចរងអៀត្ មិលភាល ុំងភាល ត់្ មិលមាលភ័យ មិលរៅត
ររាលរាល ។ 

អ្្ិគត្មិទុំ ពេូេិ អ្មត្ុំ អ្ោជ បិ ច លភលីយុំ ឥទុំ 
រយា រយាលិរសា បយុញ្ជតិ្ ល ច  កាា  អ្ឃដមារលល ។ 
អ្មត្លិោវ លរលះ រពះអ្រយិៈទ ុំងឡាយ មាលរពះពុទធ     

ោរដើម ររចើលរូបបាលរេើយ មិលន្ត្បុ៉រណាណ ះរទ រពះលិោវ លរលះ     
រគគបបបីាលកនុងកាល ពវ ឆថ្ៃរលះ បុគាលណាពាយាមរោយ
ឧបាយរបាោញ  (បុគាលរនះរន្មងបាលលូវរពះលិោវ ល) ន្ត្បុគាល
ន្ដលមិលមាលរ ចកតីរបងឹន្របង មិលអាចបាលលូវរពះលិោវ លរ ើយ ។ 

នង ុរមធា  មិលបាលលូវរ ចកតីររត្កអ្រកនុង ង្កខ រ បាល
រោលរេើយ យ៉ាងរលះឯង នង ុរមធា កាលពលយល់រ តច-      
អ្លិករត្តៈរេើយ ក៏របាះ ក់ទ ុំងឡាយរចាលរលើន្ផលដី ។       
រ តចអ្លិករត្តៈរនះររកាករ ើង ផាងអ្ញ្ជលីអ្ងវរបិត្មរប ់នង
 ុរមធារនះថា  ូមរពះអ្ងាអ្លុញដ ត្ របើកឱកា ដល់រពះរាជ-
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បុរតី្រ ម្ ះ នង ុរមធា ឱយបួ ចុះ រដើមបឱីយនងរឃើញលូវរពះ
លិោវ ល ន្ដលោគុណ្ដ៏រទៀងទត់្ ។ 

នង ុរមធារនះ ន្ដលោន្ត តីត្ក់ លុត្ចុំរោះរសាក លិង
ភ័យ លុះមាត្មបិត្មរបើកឱកា ឱយក៏បួ  រេើយ ិកាលូវអ្គាផល
បាលរ្វើឱយោក់ចា ់លូវអ្ភិញដ  ៦ ។ រពះលិោវ លរនះ ោគុណ្ដ៏
អ្សាច រយ ចន្មលក បាលរកើត្មាលដល់រាជកញដ  លុះកនុងកាលោទី
បុំផុត្(រទៀបលឹងបរលិិោវ ល) នងបាល ន្មតងលូវបុរពវលិវា ចរតិ្ថា ។ 

ភគវតិ្ រកានគមរល  ងោរាមមា ិលវលិរវ មា ិ
 ខិរយា តិ្រ ា ជលិរយា វហិារទលុំ អ្ទ ិមាា  ។ 
កាលរពះមាលរពះភាគ រទង់រពះនមរកានគមលៈ (រត្ម ់

រ ើងកនុងរោក) រយើងោ មាល ញ់លឹងោន ទ ុំងបីនក់ (គឺនង     
្លញជ លី ១ នងរខមា ១ ខញុ ុំ ១) បាលថាវ យវហិារទលកនុងអារាមឆល
 ងឃ ោលិរវ លដ៏ថ្មី ។ 

ទ កខត្តុ ុំ  ត្កខត្តុ ុំ ទ  ត្កខត្តុ ុំ  ត្មលិ ច  ត្កខត្តុ ុំ 
រទរវ ុ ឧបបជជមិាា  រកា បល វារទ មាលុ រក ុ ។  
(រោយអាលិ ងសឆលវហិារទលរលះ) រយើងទ ុំងឡាយ បាល

រៅរកើត្កនុងពួករទវត្ម ១០ ដង ១០០ ដង ១០០០ ដង ១០០០០ 
ដង លឹងចា ុំបាច់លិយាយរៅថ្វីកនុងពួកមលុ ស ។ 

រទវ ុ មេិទធិកា អ្េុមាា  មាលុ កមា ិរកា បល វារទ 
 ត្តរត្ល ស មរេ ី ឥត្ថរីត្លុំ អ្េុំ អា ឹ ។ 
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រយើងោអ្នកមាលឫទធិររចើលកនុងពួករទវត្ម លឹងចា ុំបាច់
លិយាយរៅថ្វី កនុងពួកមលុ ស ខញុ ុំបាលរកើត្ោន្ត តីន្កវ ោ              
អ្គាមរេ ីឆលរ តចន្ដលមាលរត្លៈទ ុំង ៧ របការ ។ 

រសា រេតុ្ រសា បភរវា ត្ុំ មូលុំ ច សា រល ខមុំ 
ត្ុំ បឋម រមាធាលុំ ត្ុំ ្មមរត្មយ លិោវ លុំ ។ 
អាលិ ងសឆលវហិារទលរនះ ោរេតុ្ អាលិ ងសរនះ ោ

របភព (ន្ដលរកើត្)អ្ុំរណាយទលរនះ ោឫ គល់ដ៏រពញចិត្ត
កនុងសា ន អ្ុំរណាយទលរនះោការជួបជុុំមុលដុំបូង អ្ុំរណាយ
ទលរនះ ោរេតុ្ឱយរលត់្កិរល  (រពះលិោវ ល) រប ់ខញុ ុំន្ដលោ
អ្នកររត្កអ្រកនុង្ម៌ ។ 

ឯវ ុំ ករថ្លតិ រយ  ទទេលតិ វចលុំ អ្រនមបញ្ដ ស 
លិពវិលទលតិ ភវគរត្ លិពវិលទិត្មវ  វរិជជលតីតិ្ ។ 
ពួកជលណារជឿលូវរពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះ

អ្ងាមាលរបាោញ មិលរថាកថ្យ ពួកជលរនះ រន្មងរោលយ៉ាងរលះ
ថា ពួកជលរលឿយណាយកនុងភព គឺ ងារវដត លុះរលឿយណាយ
រេើយ ក៏របា ចាកត្ររមក ។ 

្ន្ជោនីសូរត 
(រពះឆរត្បិដករលខ ៣០ ទុំព័រ ៨៣) 

ខញុ ុំបាលសាត ប់មកយ៉ាងរលះ  ។    ម័យមួយ    រពះមាលរពះ 
ភាគរទង់គង់រៅកនុងវត្តរវ ុវល   ោកលលទកលិវាបសាថ ល   ជិត្រកុង 
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រាជរគឹះ ។  ម័យរនះឯង នងរោេមណី្ រ ម្ ះ្លញជ លី (ោ
ភរយិា)ឆលរោេមណ៍្មាន ក់ោភារទវ ជរោរត្ នងរជះថាល ឆរករពក
កនុងរពះពុទធ រពះ្ម៌ រពះ ងឃ ។ 

លុំោប់រនះឯង នង្លញជ លីរោេមណី្ កុំពុងចាត់្ន្ចង
ភត្ត រដើមបរីោេមណ៍្ភារទវ ជរោរត្ ក៏ភាល ត់្បលលឺលូវឧទលបីដងថា 
 ូមថាវ យបងាុំរពះមាលរពះភាគ អ្រេលត មាម  មពុទធអ្ងារនះ  ូម
ថាវ យបងាុំរពះមាលរពះភាគ អ្រេលត មាម  មពុទធអ្ងារនះ ។ កាល
របើនងរោេមណី្រោលយ៉ាងរលះរេើយ រោេណ្ម៍ ភារទវ ជ-
រោរត្លិយាយលឹងនង្លញជ លីរោេមណី្យ៉ាងរលះថា រមចឆរង
រលះធាល ប់ន្ត្អីុ្ចឹងៗ ហ៊ាលរោល ររ ើរ មណ្ៈរត្រង្កល កនុងទី
រផត ផ្កត     ន្លរមចឆរង   អ្ញលឹងរលើកលូវវាទៈចុំរោះរគូរប ់
េងឯងរនះ កនុងកាលឥ ូវរលះ ។ 

្លញជ លីរោលថា មាន លរោេមណ៍្ កនុងរោក រពមទ ុំង
រទវរោក មាររោក រពេមរោក មលុ សរោក កនុងពពួក ត្វ
រពមទ ុំង មណ្រោេមណ៍្ លិងមលុ សោ មមតិ្រទព លិងមលុ ស
ដ៏រ   ខញុ ុំមិលន្ដលរឃើញអ្នកណាអាចរលើកលូវវាទៈចុំរោះរពះ
មាលរពះភាគ អ្រេលត មាម  មពុទធរនះបាលរទ មាន លរោេមណ៍្ 
ន្ត្ថា អ្នកចូររៅចុះ លុះរៅរេើយ គង់ន្ត្លឹងដឹងរទ ។ 

រោរនះឯង រោេមណ៍្ភារទវ ជរោរត្ខឹងអ្ល់ចិត្ត ចូលរៅ 
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រករពះមាលរពះភាគ លុះចូលរៅដល់រេើយ រ្វើរ ចកតីរកីរាយ
ោមួយលឹងរពះមាលរពះភាគ លុះបញ្ច ប់ោកយន្ដលគួររកីរាយ
លិងោកយន្ដលគួររឭករេើយ ក៏អ្ងាុយរៅកនុងទី មគួរ ។ លុះ
រោេមណ៍្ភារទវ ជរោរត្អ្ងាុយកនុងទី មគួររេើយ បាលរោល
លឹងរពះមាលរពះភាគរោយោថា ថា៖ 

កឹ្េុ សឆត្វវ  េុខំ សេតិ កឹ្េុ សឆត្វវ  ន សសាចតិ 
កិ្េសេស ក្ធមមេស វធំ សោសចេិ សគតម្មតិ ។ 
បុគាលកាត់្បង់លូវអ្វី រទើបរដកោ ុខ បុគាលកាត់្បង់លូវអ្វី 

រទើបមិលរសាករម បពិរត្រពះរោត្ម រពះអ្ងារពញរពះេឫទយ័ 
លឹង មាល ប់្ម៌ណាន្ដលោ្ម៌ឯក ។ 

រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ត្បថា៖ 
សកាធំ សឆត្វវ  េុខំ សេតិ សកាធំ សឆត្វវ  ន សសាចតិ 
សកាធេស វេិមលូេស មធុរគគេស រព្វេមណ 
វធំ អរយិា បេំេនតិ តញ្ហិ  សឆត្វវ  ន សសាចតីតិ ។ 
បុគាលកាត់្បង់លូវរ ចកតីររកា្ រទើបរដកោ ុខ បុគាល

កាត់្បង់លូវរ ចកតីររកា្ រទើបមិលរសាករម មាន លរោេមណ៍្ 
ពួករពះអ្រយិៈ ន្ត្ង ររ ើរលូវការ មាល ប់រ ចកតីររកា្ ន្ដល
មាលឫ ោពិ  មាលចុងដ៏ន្ផអម ររោះថា បុគាលកាត់្បង់លូវ     
រ ចកតីររកា្រនះបាលរេើយ រទើបមិលរសាករម ។ 
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កាលន្ដលរពះមាលរពះភាគ រត្ម ់យ៉ាងរលះរេើយ 

រោេមណ៍្ភារទវ ជរោរត្ បាលទូលរពះមាលរពះភាគយ៉ាងរលះថា 
បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ចា ់ណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏
ចររមើល ចា ់ណា ់ បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើល ដូចោបុគាល
ផ្កៃ រលូវរប ់ន្ដលផ្កា ប់ របើកបង្កា ញលូវរប ់ន្ដលកុំបា ុំង ឬចងអុល
បង្កា ញផលូវដល់មលុ សវរងវង ឬររទលរបទីបកនុងទីងងឹត្ រោយ
គិត្ថា ពួកមលុ សមាលចកខុ  លឹងរឃើញរូបទ ុំងឡាយបាល ្ម៌
ន្ដលរពះរោត្មដ៏ចររមើលរបកា រេើយ រោយអ្រលកបរយិាយ 
ក៏យ៉ាងរនះន្ដរ ខញុ ុំរពះអ្ងារលះ  ូមដល់លូវរពះរោត្មដ៏ចររមើល
ផង រពះ្ម៌ផង រពះភិកខុ ងឃផង ោទីពឹងទីរឭក ខញុ ុំរពះអ្ងា ូម
បាលលូវបពវោជ   ូមបាលលូវឧប មបទ កនុង ុំណាក់រពះរោត្មដ៏
ចររមើល ។ រោេមណ៍្ភារទវ ជរោរត្ក៏បាលបពវោជ  លិងឧប មបទ
កនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគ ។ លុះភារទវ ជៈមាលអាយុបាល
ឧប មបទមិលយូរបុ៉នម ល រចៀ រចញរៅន្ត្មាន ក់ឯង ោអ្នកមិល
របមាទ មាលពាយាមដុត្ករតត កិរល  មាលចិត្តបញ្ជូ លរៅកាល់
រពះលិោវ ល កុលបុរត្ទ ុំងឡាយ រចញចាកផទះចូលរៅកាល់ផនួ 
រោយរបឆព រដើមបរីបរយាជល៍ដល់អ្លុត្តរ្ម៌ណា (រពះភារទវ ជៈ
រនះ) ក៏បាលរ្វើឱយោក់ចា ់ បាល ររមចរោយរបាោញ ដ៏ឧត្តម
រោយខលួលឯងកនុងបចចុបបលនលូវអ្លុត្តរ្ម៌រនះ ន្ដលោទីបុំផុត្ឆល
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រពេមចរយិៈ រេើយដឹងចា ់ថា ោតិ្អ្ ់រេើយ មគារពេមចរយិៈ
បាលរៅរួចរេើយ រសា  កិចចអាត្មម អ្ញបាលរ្វើរួចរេើយ មគា
ភាវន កិចចដឆទរដើមបរីសា  កិចចរលះរទៀត្ មិលមាលរ ើយ ។ 

បណាត រពះអ្រេលតទ ុំងឡាយ រពះភារទវ ជៈមាលអាយុ ក៏
ោរពះអ្រេលតមួយអ្ងាន្ដរ ។ 

សិវសូរត 
(រពះឆរត្បិដកភាគ ២៩ ទុំព័រ ១៥០) 

ខញុ ុំបាលសាត ប់មកយ៉ាងរលះ ។  ម័យមួយ រពះមាលរពះភាគ
រទង់គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពល រប ់អ្នថ្បិណ្ឌិ រ ដាី រទៀបរកុង
សាវត្ថី ។ 

រោរនះឯង កាលរារតី្បឋមយាមកលលងរៅរេើយ មាល 
ពួកតុ្លលបបកាយិការទវត្មោររចើល មាលរ មីរុងររឿងញុា ុំងវត្តរជត្ពល
ទុំងមូលឱយភលឺរុងររឿង ចូលរៅោល់រពះមាលរពះភាគ លុះចូលរៅ
ដល់រកាបថាវ យបងាុំរពះមាលរពះភាគ រេើយឈរកនុងទីដ៏ មគួរ។ 

លុះរទវត្មមួយអ្ងា ឈរកនុងទីដ៏ មគួររេើយ រទើបរោល
ោថារលះ កនុង ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖  

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថរ ុំ  
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ រ រយា រហាតិ្ ល បាបិរយា ។ 
បុគាលគួរអ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួររ្វើ 
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រ ចកតី និទធសាន លរោយពួក បបុរ  ររោះដឹងចា ់លូវរពះ
 ទធមមរប ់ពួក បបុរ  រន្មងបាលោបុគាលរបរ ើរ មិលអារកក់
រ ើយ ។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មមួយអ្ងារទៀត្បាលរោលោថារលះ
កនុង ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖  

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថវ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ រសាកមរជឈ ល រសាចតី្តិ្ ។ 
បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លលឹងពួក បបុរ  បុគាលបាលរបាោញ  ររោះ 
ដឹងចា ់លូវរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ  មិលន្មលបាលអ្ុំពីទី
ដឆទរ ើយ ។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មមួយអ្ងារទៀត្ រោលោថារលះកនុង
 ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖ 

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថរ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ បញ្ដុំ  លភតិ្ នរញដ ត្មតិ្ ។ 
បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លរោយពួក បបុរ  បុគាលបាលដឹងលូវរពះ
 ទធមមរប ់ពួក បបុរ រេើយ រន្មងមិលរសាករមកនុងកណាត ល
ពួកជលអ្នករសាករមរ ើយ ។ 
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លុំោប់រនះរទវត្មមួយួអ្ងារទៀត្ រោលោថារលះកនុង
 ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖  

 ពភិររវ  មារ ថ្   ពភិ កុរពវថ្  លថរ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ ញាតិ្មរជឈ វរិរាចតី្តិ្ ។ 
បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លរោយពួក បបុរ  បុគាលបាលដឹងចា ់លូវ
រពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ  រន្មងរុងររឿងកនុងកណាត លឆលញាតិ្។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មមួយអ្ងារទៀត្ បាលរោលោថា
រលះកនុង ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖ 

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថរ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ  ត្មត  គចេលតិ  ុគតិ្លតិ ។ 
បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លរោយពួក បបុរ   ត្វទ ុំងឡាយបាលដឹង
ចា ់លូវរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ រេើយ រន្មងរៅកាល់ ុគតិ្
បាល ។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មមួយរទៀត្ បាលរោលោថារលះ
កនុង ុំណាក់ឆលរពះមាលរពះភាគថា៖  

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថវ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ  ត្មត  តិ្ដាលតិ សាត្ត្លតិ ។ 
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បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លលឹងពួក បបុរ   ត្វទ ុំងឡាយដឹងចា ់
លូវរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ  រន្មងឋិត្រៅោ ុខអ្ ់កាលយូរ។ 

លុំោប់រនះឯងរទវត្មមួយអ្ងារទៀត្ បាលរកាបទូលរពះ
មាលរពះភាគយ៉ាងរលះថា បពិរត្រពះមាលរពះភាគ ភា ិត្អ្នក
ណាេន៎ ោ ុភា ិត្ ។ 

រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ថា ភា ិត្រប ់អ្នកទ ុំងអ្ ់ 
ោ ុភា ិត្រោយបរយិាយន្ដររេើយ ន្ត្អ្នកទ ុំងឡាយចូរសាត ប់
ោកយរប ់ត្ថាគត្វញិថា៖ 

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថវ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមមញដ យ  ពវទុកាខ  បមុចចតី្តិ្ ។ 
បុគាលគួរន្ត្អ្ងាុយរួមោមួយលឹងពួក បបុរ បុ៉រណាណ ះ គួរ

រ្វើរ ចកតី និទធសាន លលឹងពួក បបុរ  បុគាលដឹងចា ់លូវរពះ
 ទធមមរប ់ បបុរ  រន្មងរួចចាកទុកខទ ុំងអ្ ់បាល ។ 

អដឋក្ថា 
បទថា  តុ្លលបកាយិកា មាលវរិរោះថា រទវត្មទ ុំងឡាយ 

ន្ដលរ ម្ ះថា  តុ្លលបកាយិកា ររោះរលើកត្រមាើង រោយ
អ្ុំណាចឆលការ មាទល្ម៌រប ់ បបុរ  រេើយរកើត្រ ើងកនុង
 ួគ៌ ។ កនុងរ ចកតីរនះ មាលររឿងដូចត្រៅរលះ៖ 
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េរឿងអនក្សោទាន្មស៌ប្បុរស 
បាលឮ‡ថា ជលររចើលនក់បាលរ្វើការលក់ដូរត្មម មុរទ ររបើ

ទូករៅកាល់ មុរទ ។ កាលទូកឆលជលទ ុំងរនះរៅរោយរេ័  
ដូចកូល្នូ ន្ដលបុគាលរបាះរៅរេើយកនុងឆថ្ៃទី ៧ រទើបរកើត្រេតុ្
របទូ ត្ ុំរត្ង់កណាត ល មុរទ គឺរលក្ុំត្ម ុំងរ ើង រេើយក៏ញុា ុំង
ទូកឱយរពញរៅរោយទឹក ។ កាលទូកកុំពុងលឹងលិចចុះ មហាជល
រទើបលឹកដល់រ ម្ ះរទវត្មរប ់ខលួលៗ រេើយរ្វើកិចចន្ដលមាលការ
អ្ងវរោរដើម ទួញយុំរេើយ ។ រៅកណាត លឆលជលទ ុំងរនះ បុរ 
មាន ក់លឹកថា រយើងរតូ្វរប ពវភ័យដ៏សាហាវន្បបរលះពិត្ រទើបលឹក
ដល់្ម៌រប ់ខលួល រឃើញរេើយលូវ រណ្ៈទ ុំងឡាយ លិង ីល
ទ ុំងឡាយដ៏បរ ុិទធិរេើយ រទើបអ្ងាុយចររមើល មា្ិដូចរពះ
រយាគី ។ ពួកជលទ ុំងឡាយរទើប ួរោត់្ដល់រេតុ្ន្ដលមិលខ្វល ច
រនះ ។ បុរ ោបណ្ឌិ ត្រនះរទើបរោលថា មាន លរោកដ៏ចររមើល
ទ ុំងឡាយ ន្មលរេើយ រយើងមិលខ្វល ចភ័យន្បបរលះ ររោះរយើង
ថាវ យទលដល់ពួកភិកខុកនុងឆថ្ៃន្ដលរ ើងទូក រយើងបាលទទួល  
 រណ្ៈទ ុំងឡាយ លិង ីលទ ុំងឡាយ ររោះរេតុ្រនះ រយើង
រទើបមិលខ្វល ចដូរចនះ ។ ជលទ ុំងរនះ រទើបរោលថា បពិរត្រោកដ៏
ចររមើល ក៏ រណ្ៈ លិង ីលទ ុំងរលះ មគួរដល់ជលពួកដឆទខលះ
រទ ។ បណ្ឌិ ត្រនះរឆលើយថា ន្មលរេើយ ្ម៌ទ ុំងរលះ រន្មង មគួរ 



62             រវយាវចចមយៈ   
 ូមបដីល់ពួករោក។ ជលទ ុំងរនះរទើបរោលថា របើយ៉ាងរនះ 
 ូមរោកបណ្ឌិ ត្ ចូរឱយដល់ពួករយើងខលះ ។ 

ជលអ្នកោបណ្ឌិ ត្រនះ រទើបចាត់្រ្វើពួកមលុ សទ ុំងរនះ
ឱយោពួកមួយរយៗរួមោ ៧ ពួករួមោន  ។ បនទ ប់ពីរនះក៏ឱយ ីល 
៥ ។ កនុងបណាត ជល ៧ ទ ុំងរនះគឺ៖ 

ជលចុំលួល ១០០ នក់ដុំបូង ត្ម ុំងរៅកនុងទឹករតឹ្ម-ករជើង 
រទើបបាលទទួល ីល ។  

ពួកទី ២ ត្មុំងរៅកនុងទឹករតឹ្មជងាង់ រទើបបាលទទួល ីល ។  
ពួកទី ៣ ត្មុំងរៅកនុងទឹករតឹ្មចរងាះ រទើបបាលទទួល ីល។  
ពួកទី ៤ ត្ម ុំងរៅកនុងទឹករតឹ្មផចិត្ រទើបបាលទទួល ីល ។  
ជលពួកទី  ៥ ត្មុំងរៅកនុងទឹករត្ឹមរោះ រទើបបាលទទួល ីល ។  
ពួកទី ៦ ត្ម ុំងរៅកនុងទឹករតឹ្ម-ក រទើបបាលទទួល ីល ។  
ពួកទី ៧ ទឹក មុរទកុំពុងលឹងេូរចូលមាត់្ រទើបបាល

ទទួល ីល ៥ រេើយ ។  
ជលអ្នកោបណ្ឌិ ត្រនះ រោឱយ ីល ៥ ដល់ជលទ ុំងរនះ

រេើយ រទើបរបកា  ុំរ ងគឹកកងថា វត្ថុដឆទោទីពឹងរប ់ពួក
រោកមិលមាល ពួករោកចូររកា ីលបុ៉រណាណ ះដូរចនះ។ ជលទ ុំង 
៧០០ នក់រនះ រ្វើកាលកិរយិាកនុង មុរទរនះរេើយ រៅរកើត្
រ ើងកនុងភពត្មវត្តិងស ររោះអារ ័យ ីល ន្ដលខលួលទទួលយក
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កនុងរវោជិត្សាល ប់ ។ វមិាលទ ុំងឡាយរប ់រទវត្មទ ុំងរនះ         
ក៏រកើត្រ ើងោពួកន្ត្មួយ  ។ វមិាលមា រប ់អាចារយ មាល
របមាណ្មួយរយរយាជល៍ រកើត្រៅរត្ង់កណាត លឆលវមិាលទ ុំង
អ្ ់ ។ រទវត្មដ៏រ ល់ ោបរវិាររប ់រទវន្ដលោអាចារយរនះ  
វមិាលន្ដលទបោងវមិាលទ ុំងអ្ ់រនះ ក៏រៅមាលរបមាណ្ដល់ 
១២ រយាជល៍ ។ រទវត្មទ ុំងរនះ បាលពិចារណាផលកមមកនុងខណ្ៈ
ន្ដលខលួលរកើត្រេើយ រោបរេើយលូវការបាល មបត្តិរនះ ររោះ
អារ ័យអាចារយ រទើបរោលថា ពួករយើងលឹងរៅ ពួករយើងលឹង
រោល ររ ើរគុណ្ឆលអាចារយរប ់ពួករយើង  កនុង ុំណាក់ឆល
រពះទ ពល ដូរចនះ រេើយចូលរៅោល់រពះមាលរពះភាគ កនុង
រវោចរនល ះមជឈមិយាម ។ 

កនុងបណាត រទវត្មទ ុំងរនះ រទវត្ម ៦ អ្ងា បាលរោលោថា 
មួយអ្ងាមួយោថា រដើមបពីណ៌្នគុណ្អាចារយរប ់ខលួលរោយ
រោលថា៖  

 ពភិររវ  មារ ថ្  ពភិ កុរពវថ្  លថវ ុំ 
 ត្ុំ  ទធមមញដ យ រ រយា រហាតិ្ ល បាបិរយា ។ 
បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក បបុរ  គួររ្វើរ ចកតី និទធលឹង

ពួក បបុរ  បុគាលរោបរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ រេើយ 
មាលន្ត្គុណ្ដ៏របរ ើរ មិលមាលរទ ោមករ ើយ ។ 
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បណាត បទទ ុំងរនះ បទថា  ពភិ ន្របថា ពួកបណ្ឌិ ត្ គឺ 

ពួក បបុរ  ។ រ អ្កសររ្វើនទី លធិ ។  
បទថា  មារ ថ្ ន្របថា គួរអ្ងាុយរួម ក៏ោកយថា  មារ ថ្  

រលះ ោរោលឆលរទ នបុ៉រណាណ ះ ។ អ្្ិបាយថា គបប ីររមច
ឥរយិាបថ្ទ ុំងពួង រួមលឹង បបុរ ទ ុំងឡាយន្ត្មតង ។  

បទថា កុរពវថ្  ន្របថា គួររ្វើ ។  
បទថា  លថវ ុំ ន្របថា រ ចកតី និទធ បាលដល់ រ ចកតី និទធ

រោយរមរតី្ ន្ត្រ ចកតី និទធរោយត្ណាា ន្ដលអ្នកណាៗ  មិលគួរ
រ្វើ ។ រ ចកតីរលះរពះមាលរពះភាគរត្ម ់ ុំរ្យកោកយថា 
បុគាលគបបរី្វើរ ចកតី និទធរមរតី្ ចុំរោះរពះ មាម  មពុទធ រពះ
បរចចកពុទធ លិងរពះសាវក័ទ ុំងឡាយ ដូរចនះ ។  

បទថា  ត្ុំ ន្របថា រប ់ពួក បបុរ  ។  
បទថា  ទធមមុំ បាលដល់  ទធមមរផសងៗ មាល ីល ៥  ីល 

១០ លិង តិ្បបោា ល ៤ ោរដើម ។ ន្ត្កនុង ូរត្រលះ រោករបាថាន
យក ីល ៥ ។  

បទថា រ រយា រហាតិ្ ន្របថា មាលន្ត្គុណ្ដ៏របរ ើរ គឺ
មាលន្ត្រ ចកតីចររមើល ។  

បទថា ល បាបិរយា បាលដល់ រ ចកតីោមក (រ ចកតី
ររកាមយឺត្) អ្វីៗរន្មងមិលមាល ។ 
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លុំោប់រនះរទវត្មដឆទរទៀត្ បាលរោលោថារលះកនុង
 ុំណាក់ឆលរពះដ៏មាលរពះភាគថា បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក
 បបុរ  ៘ រន្មងបាលបញដ  មិលបាលបញដ ពីអ្នកដឆទ (ជល
ោល)រទ ដូរចនះ ។  

បទថា នរញដ ត្ម ន្របថា មិលបាលពីអ្នកដឆទរទ គឺរ ម្ ះថា 
បញដ ន្ដលបុគាលមិលបាលពីអ្នកដឆទោោល ដូចររបងលៃោរដើម 
ន្ដលបុគាលមិលគបបបីាលរោយរគួ  ខាច់ ោរដើម ។ ក៏បុគាល
រោប្ម៌រប ់ បបុរ ទ ុំងឡាយ រេើយរ ពរក គប់រកលូវ
បណ្ឌិ ត្បុ៉រណាណ ះ រទើបបាលបញដ  ដូចររបងទ ុំងឡាយ មាលររបង
លៃោរដើម ន្ដលបុគាលបាលរោយរោប់លៃោរដើម ។ 

លុំោប់រនះឯង     រទវត្មដឆទរទៀត្បាលរោលោថារលះ  
កនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគថា បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក      
 បបុរ  ៘ រន្មងមិលរសាករមរត្ង់កណាត លឆលររឿងន្ដល
ោទីត្ម ុំងឆលរ ចកតីរសាករម ដូរចនះ ។  

បទថា រសាកមរជឈ អ្្ិបាយថា បុគាលន្ដលរៅរេើយ
រត្ង់កណាត លឆលររឿង ន្ដលោទីត្ម ុំងឆលរ ចកតីរសាករមថា រៅ
រេើយរត្ង់កណាត លឆល ត្វទ ុំងឡាយ ន្ដលមាលរ ចកតីរសាក
រម ដូចឧបា ិកា (មលលិកា)រប ់ពលធុលរ នបតី្ លិងដូច         
 ងាិចចសាមរណ្រអ្នកោ ទធិវហិារកិ រប ់រពះ្មមរ នបតី្ អ្នក 
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រៅរត្ង់កណាត លឆលរចារ ៥០០ រន្មងមិលរសាករម ។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មដឆទរទៀត្ បាលរោលោថារលះ
កនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគថា បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក
 បបុរ  ៘ រន្មងរុងររឿងរៅកណាត លឆលញាតិ្ ដូរចនះ ។  

បទថា ញាតិ្មរជឈ វរិរាចតិ្  ន្របថា រន្មងរុងររឿងរៅ        
កណាត លឆលពួកញាតិ្ គឺថា រន្មងលអដូចសាមរណ្ររ ម្ ះថា       
អ្្ិមុត្តកៈ ន្ដលោ ទធិវហិារកិ រប ់រពះ ងាិចចរត្ថរ ។ 

 

េរឿងអ្ិមុតតក្ៈសាមេណ្រ 
បាល‡ឮថា សាមរណ្ររនះោកមួយរប ់រពះ ងាិចចរត្ថរ ។ 

កនុងកាលរនះ រពះរថ្រៈរោលលឹងសាមរណ្រថា មាន ល
សាមរណ្រ អ្នក្ុំរេើយ អ្នកចូររៅ ួរដល់អាយុរប ់អ្នក រេើយ
ចូរមក រយើងលឹងឧប មបទឱយ ដូរចនះ សាមរណ្រទទួោកយថា
ករុណារោកមាច  ់ ថាវ យបងាុំរពះរថ្រៈ រេើយកាល់បារត្ លិងចីវរ
រៅរ ុកបអូលរ ី ន្ដលត្មុំងរៅជិត្ឆរពោទីអារ ័យរៅរប ់ពួក
រចារ រេើយរត្មច់រៅបិណ្ឌ បាត្ ។ បអូលរ ីរឃើញរោករេើយ
ថាវ យបងាុំ រទើបលិមលតឱយរៅគង់កនុងផទះ កាលឆ្ល់ភត្មត ហារររ ច
រេើយ ។ សាមរណ្ររ្វើកិចចវត្តរួច រទើប ួរដល់អាយុរប ់ខលួល ។ 
នងរឆលើយថា ខញុ ុំមាច  ់មិលដឹងរទ ន្ម៉រទើបដឹង ។ សាមរណ្ររោល
ថា នងចូររៅទីរលះ អាត្មម លឹងរៅរករញាម រេើយក៏លិមលតចូល
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រៅកនុងឆរព ។ ពួករចាររឃើញសាមរណ្រពីចមាៃ យ រទើបបញ្ជូ ល
 ញដ ដល់គនោីន  ។ ពួករចារឱយ ញដ រោយោកយថា បាល‡ឮថា 
សាមរណ្រមួយអ្ងាបាលចូលមកកាល់ឆរព ពួកអ្នកចូររៅន ុំ
សាមរណ្ររនះមក ដូរចនះ ។ រចារពួកខលះរោលថា រយើងលឹង
 មាល ប់ ពួកខលះរោលថា រយើងលឹងន្លង ។  ូមបសីាមរណ្រក៏ 
គិត្ថា រយើងោរពះរ កខៈ រៅមាលកិចចន្ដលគួររ្វើដល់ខលួល រយើង
លិយាយោមួយពួករចារទ ុំងរលះរេើយ លឹងរ្វើរ ចកតី ួ តី រទើប
រៅរមរចារមករោលថា មាន លរោកអ្នកមាលអាយុ អាត្មម លឹងរ្វើ
រ ចកតីឧបមា (ររបៀបរ្ៀប)ដល់រោក ដូរចនះរេើយបាលរោល
ោថាទុំងរលះថាៈ 

កនុងអ្តី្ត្កាលដ៏យូរអ្ន្ងវង មាលឆរពដ៏្ុំមួយ ខ្វល ដុំបង
មួយ រត្មច់សាទ ក់ចុំណី្ត្មមផលូ វរកាង កនុងកាលរនះ វាបាល
 មាល ប់ទលាយរេើយ រមឹគលិង ត្វទ ុំងឡាយរឃើញទលាយ
សាល ប់រេើយ  លុត្ចិត្ត ខ្វល ច ក៏រគចរជៀ រៅកនុងរវោរារតី្ រទើប
មិលរកើត្របរយាជល៍ដល់វា យ៉ាងណា រោក មាល ប់ មណ្ៈ
រ ម្ ះ អ្្ិមុត្តកអ្នកមិលមាលកិរល  ោររគឿងកងវល់ចិត្ត ក៏ដូច
ោន រនះឯង ជលទ ុំងឡាយអ្នករ្វើដុំរណ្ើ រលឹងមិលមក ពួករោកក៏
លឹងមិលបាលរទពយ  មណ្ៈរ ម្ ះថា អ្្ិមុត្តកៈ អ្នកមិលមាល
កិរល ររគឿងកងវល់ចិត្ត រោលោកយពិត្របាកដ ជលទ ុំងឡាយ 



68             រវយាវចចមយៈ   
អ្នករ្វើដុំរណ្ើ រលឹងមិលមក រ ចកតីសាប ូលយឆលរទពយលឹងមាល ។ 

រមរចាររោលថា របើរោករឃើញអ្នករ្វើដុំរណ្ើ រមក 
រេើយ លឹងមិលរបាប់ដល់អ្នកណាៗ បពិរត្រោកដ៏ចររមើល កាល
រោករកា ចចៈរលះបាល ក៏ចូររៅត្មម បាយចុះ ។ 

សាររណ្ររនះ កាលន្ដលពួករចារទ ុំងរនះរោះន្លង
រេើយ  ូមបរីឃើញញាតិ្ទ ុំងឡាយក៏មិលបាលរបាប់ ទីរនះ កាល
ញាតិ្រប ់សាមរណ្ររនះមកដល់ ពួករចារក៏ន ុំោន ចាប់ រេើយ
រ្វើទរុណ្កមម ពួករចារបាលរោលលឹងមាត្មរប ់សាមរណ្រ 
ន្ដលនងកុំពុងខូចចិត្ត គត់្រទូង ទួញយុំថា៖  

អ្្ិមុត្តកៈ លឹង ួរនងថា អ្្ិមុត្តកៈ ឥ ូវរលះ មាលអាយុ
បុ៉នម ល ន្ល៎នង ខញុ ុំ ួររេើយ ូមរបាប់ ពួករយើងលឹងដឹង បាលយ៉ាង
ណា ។ 

មាត្មរប ់អ្្ិមុត្តកៈរោលលឹងពួករចារថាៈ 
រយើងរលះឯងោមាត្មរប ់អ្្ិមុត្តកៈ អ្នករលះឯង ោបិត្ម 

អ្នករលះោបលអូ រ ី អ្នករលះោបងបអូលរបុ  ជលទ ុំងអ្ ់កនុងទីរលះ 
ោញាតិ្រប ់អ្្ិមុត្តកៈ ។ អ្្ិមុត្តកៈ  មាលរបរកតី្រ្វើកិចចន្ដលមិល
 មគួររ ើយ រឃើញញាតិ្មករេើយក៏មិលហាម រលះោវត្ត
បដិបត្តិរប ់ មណ្ៈទ ុំងឡាយ អ្នកោរពះអ្រយិៈ អ្នកមាល្ម៌
រ មើរោយជីវតិ្ឬ‰េន៎ ។ 
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រមរចាររោលថាៈ 
អ្្ិមុត្តកៈមាលរបរកតី្រោលោកយពិត្ រឃើញញាតិ្មក

រេើយក៏មិលហាម ររោះរ ចកតីរបរពឹត្តលអរប ់អ្្ិមុត្តកៈ ោភិកខុ  
អ្នកមាលរបរកតី្រោលោកយពិត្ ។ ជលទ ុំងអ្ ់រប ់អ្្ិមុត្តកៈ
រួចផុត្ភ័យរេើយ  ូមរបកបរោយរ ចកតី ុខចុះ ។ 

ញាតិ្ទុំងរនះ ន្ដលរចារទ ុំងឡាយរោះន្លងឱយរួចខលួល
រេើយរោយអាការយ៉ាងរលះ រៅរេើយរោលលឹងអ្្ិមុត្តកថា  

កូលជលទ ុំងអ្ ់រួចផុត្ភ័យរេើយ រត្ ប់មកកាល់រ ចកតី ួ តី 
ររោះការរបរពឹត្តលអរប ់រោក ោភិកខុ ន្ដលរោលវាចា ចចៈ ។ 

ពួករចារទ ុំង៥០០ រជះថាល រេើយ រទើប ូមបួ កនុង ុំណាក់
រប ់សាមរណ្ររ ម្ ះ អ្្ិមុត្តកៈ ។ សាមរណ្ររទើបន ុំ ិ ស
ទ ុំងរនះរៅកាល់ ុំណាក់រពះឧបជាយ៍ ខលួលក៏ឧប មបទមុល 
ខ្វងររកាយរទើបរ្វើការឧប មបទ ឱយអ្រលតវា ិករប ់ខលួល មាល
របមាណ្ ៥០០ ទ ុំងរនះ ។ អ្រលតវា ិកទ ុំងអ្ ់រនះ ត្ម ុំងរៅ
កនុងឱវាទរប ់អ្្ិមុត្តករត្ថររេើយ ក៏ ររមចលូវរពះអ្រេត្តមាល
ផលដ៏របរ ើរដូរចនះ  ។ រទវត្មកាល់យករ ចកតីរលះរេើយ រកាប 
ទូលរពះមាលរពះភាគថា  ត្ុំ  ទធមមមញដ យ ញាតិ្មរជឈ វរិរាចតិ្ 
ន្របថា បុគាលដឹងរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ រេើយ រន្មង
រុងររឿងរៅកណាត លឆលញាតិ្ ដូរចនះ ។ 
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លុំោប់រនះឯង រទវត្មដឆទរទៀត្ បាលរោលោថារលះ

កនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគថា បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក
 បបុរ  ៘ រន្មងត្ម ុំងរៅ បាយររឿយៗ ។ 

ោកយថា សាត្ត្ុំ រលះ ន្របថា ររឿយៗ គឺរទវត្មរន្មងរោល
ថា ជលទ ុំងឡាយ រន្មងត្ម ុំងរៅ បាយររឿយៗថា មាលរ ចកតី
 ុខដ៏យឺលយូរ ។ 

លុំោប់រនះឯង រទវត្មដឆទរទៀត្ បាលរោលោថារលះ
កនុង ុំណាក់រពះមាលរពះភាគថា បពិរត្រពះមាលរពះភាគ ោកយ
រប ់អ្នកណាេន៎ ោ ុភា ិត្ ។ 

រពះមាលរពះភាគរត្ម ់ថា ោកយរប ់ពួករោកទ ុំងអ្ ់ 
ោ ុភា ិត្រោយបរយិាយ ក៏បុ៉ន្លតពួករោកចូរសាត ប់ោកយ
រប ់ត្ថាគត្វញិថា៖  

បុគាលគួរអ្ងាុយរួមលឹងពួក បបុរ  គួររ្វើរ ចកតី និទធលឹង
ពួក បបុរ  បុគាលរោបរពះ ទធមមរប ់ពួក បបុរ រេើយ 
រន្មងផុត្ពីទុកខទ ុំងពួង ។ 

បទថា  ោវ  ុំ រវា ន្របថា រប ់ពួករោកទ ុំងអ្ ់ ។  
បទថា បរយិារយល បាលដល់ រោយការណ្ៈ ។  
បទថា  ពវទុកាខ  បមុចតិ្ ន្របថា រន្មងផុត្ពីទុកខទ ុំងពួង 

អ្្ិបាយថា មិលន្មលមាលរេតុ្ពីគុណ្ដ៏របរ ើរន្ត្មាង៉ប៉ុរណាណ ះ 
រន្មងមិលបាលបញដ ន្ត្មាង៉ រន្មងមិលរសាករមរៅកណាត លឆល
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ររឿងោទីត្ម ុំងឆលរ ចកតីរសាកន្ត្មាង៉ រន្មងរុងររឿងរៅកណាត ល
ឆលញាតិ្... រន្មងរកើត្កនុង ុគតិ្... រន្មងត្ម ុំងរៅ បាយអ្ ់
កាលយូរន្ត្មាង៉ ក៏បុគាលរនះឯង រន្មងផុត្ ូមបអី្ុំពីវដតទុកខ
ទ ុំងអ្ ់ ដូរចនះឯង ។ 

មិតតសូរត 
 (រពះឆរត្បិដកភាគ ២៩ ទុំព័រ ៩៥) 

រទវត្មរោលថា៖ 
កឹ ុ ប វរត្ម មិត្តុំ កឹ ុ មិត្តុំ  រក ឃររ 
កឹ មិត្តុំ អ្ត្ថោត្ ស កឹ មិត្តុំ  មាយិកលតិ ។ 
អ្វីេន៎  ោមិត្តរប ់អ្នករដើរផលូ វ, អ្វីេន៎  ោមិត្តកនុងផទះរប ់ខលួល, 

អ្វីេន៎  ោមិត្តរប ់អ្នកមាល្ុរៈរកើត្រ ើង, អ្វីេន៎  ោមិត្តត្មមរៅកនុង
ភពខ្វងមុខ ។ 

រពះមាលរពះភាគរទង់រត្ម ់ថាៈ  
 រត្មថ  ប វរត្ម មិត្តុំ មាត្ម មិត្តុំ  រក ឃររ 
 ហារយា អ្ត្ថោត្ ស រហាតិ្ មិត្តុំ បុលបបុលុំ 
 យុំ កត្មលិ បុញដ លិ  ត្ុំ មិត្តុំ  មបរាយិកលតិ ។  
បកខពួក ោមិត្តរប ់អ្នករដើរផលូ វ, មាត្ម ោមិត្តកនុងផទះរប ់

ខលួល, អ្នកន្ដលមាលចិត្តរបរពឹត្តរៅរ មើោន  ោមិត្តរប ់អ្នកន្ដល
មាល្ុរៈរកើត្រ ើងររឿយៗ, បុណ្យទ ុំងឡាយ ន្ដលរគរ្វើរេើយ
រោយខលួលឯង ោមិត្តោប់ត្មមរៅកនុងភពខ្វងមុខ ។  
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អដឋក្ថា 

បទថា  រត្មថ  បាលដល់ អ្នករ្វើដុំរណ្ើ ររួមោន  ឬ‰រ្វើដុំរណ្ើ រ
រោយរជើង អ្នករ្វើដុំរណ្ើ ររោយររទះ ។  

បទថា មិត្តុំ  បាលដល់ កាលររាគរកើត្រ ើងរេើយបុគាល
រ ម្ ះថា ោមិត្ត ររោះន ុំរៅរោយអ្រងឹងន្ នង បុគាលដឆទឲយ
ដល់រ ចកតរួីចផុត្ភ័យ ។  

បទថា កនុងផទះរប ់ខលួល រ ចកតីថា កាលររាគន្បបរនះ
រកើត្រ ើងរេើយកនុងផទះរប ់ខលួល ជលទ ុំងឡាយមាលបុរត្ លិង
ភរយិាោរដើម រន្មងររងាៀ  ន្ត្មាត្មរន្មង មាា ល់ ូមបលូីវរប ់
មិលសាអ ត្រប ់បុរត្  ហាក់ដូចោកុំណាត់្ខលឹមចលទល៍   ររោះដូរចាន ះ  
មាត្មរនះ រទើបរ ម្ ះថា ទុំងមិត្ត ទ ុំង មាល ញ់កនុងផទះរប ់ខលួល។  

បទថា អ្ត្ថោត្ ស ន្របថា រប ់បុគាលន្ដលមាល្ុរៈរកើត្
រ ើង អ្្ិបាយថា បុគាលណារន្មងន ុំកិចចរនះរៅរ្វើឱយ ររមច 
បុគាលរនះរ ម្ ះថា  មាល ញ់ រ ម្ ះថា មិត្ត ររោះរ ចកតីគឺឱយកិចច
ទុំងឡាយ ររមចរួមោន  ។ បុ៉ន្លតថា ជលទ ុំងឡាយអ្នកោ មាល ញ់
កនុងការផឹកទឹករ វងឹ មាល ុរោរដើម មិលរ ម្ ះថា ោមិត្ត ។  

បទថា  មបរាយិកុំ បាលដល់ ោរបរយាជល៍កនុងភពមុខ ។ 
 

 
 



       បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យ             73 

អមពបាលីេេរីោថា 
រៅកនុង គមពរីបរមត្ថទីបលី អ្ដាកថាខុទទកលិកាយ រថ្រោីថា 

ក៏ដូចោរៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៧ ទុំព័រ ១៩១ រពះនង   
អ្មពបាលីរថ្រ ីបាល ន្មតងអ្ុំពី រូប មបត្តដ៏ិលអសាអ ត្រប ់នងន្ដល
រតូ្វជរាកមាច ត់្រចាល រ ចកតីថា ៖ 

រពះរថ្ររូីបរលះ បាលបុំរពញបុណ្យបារមីរៅកនុងសា ន
រពះពុទធអ្ងាមុលៗ ន្ដលោឧបលិ សយ័ឆលរពះលិោវ ល រេើយបាល   
បពវោជ ឧប មបទ រៅកនុងសា នរពះមាលរពះភាគរពះនមថា 
 ិខី  មាទល ិកាខ បទរប ់ភិកខុ លី ។ ឆថ្ៃមួយ ខណ្ៈថាវ យបងាុំ 
រពះរចតី្យ៍ រ្វើរបទកសណិ្ កាលរណាះមាលរពះខីណា វរថ្រ ី
មួយអ្ងារដើររៅមុល (ធាល ក់)ទឹកមាត់្ រេើយដុុំទឹកមាត់្រនះក៏ធាល ក់
រៅទីោលរពះរចតី្យ៍   រពះខីណា វរថ្រមិីលបាលរឃើញដុុំទឹក 
មាត់្រនះ ក៏បាលរដើរេួ រៅ ។ ភិកខុ លីរូបរលះរដើររៅខ្វងររកាយ
រឃើញដុុំទឹកមាត់្រនះ ក៏រជរថា ឱ ! រ ីរព ាណាេន៎ រសាព ះទឹក
មាត់្ចុះរៅទីរលះ (ររោះន្ត្បាបកមមរនះឯង ខញុ ុំបាលរៅរកើត្កនុង
លរកដ៏អារកក់ ន្ឆអត្ឆអល់រោយរ ចកតីទុកខយ៉ាងខ្វល ុំង លុះខញុ ុំរួចចាក
លរករនះ បាលមករកើត្កនុងមលុ សោរ ីមាលត្បៈ ។ ខញុ ុំរកើត្ោរ ី
ផ្កា មា  ១០ ោល់ោតិ្ ខញុ ុំមិលរួចចាកបាបកមមរនះរទ ដូចបុគាល
បររិភាគថាន ុំពិ ដ៏ខ្វល ុំង) ។ ភិកខុ លីរូបរលះរកា ីលកនុងរភទោភិកខុ លី 
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មិលរពញចិត្តចុំរោះការ ថិត្រៅកនុងគភ៌ ក៏បាលត្មុំងរ ចកតីរបាថាន  
 ូមឲយ ថិត្រៅកនុងអ្ត្តភាពោឱបបាតិ្កកុំរណ្ើ ត្ (ការរកើត្ររៅ
ឆផទឆលមាត្ម) ។ ការត្មុំងរ ចកតីរបាថាន រនះ កនុងអ្ត្តភាពចុងររកាយ 
ភិកខុ លីរូបរនះ ក៏បាលរកើត្ោឱបបាតិ្កកុំរណ្ើ ត្ រត្ង់គល់រដើម
សាវ យកនុងរពះរាជឧទាល នរកុងសាវត្ថី ។ អ្នករកា ួលឧទាល 
បាលរឃើញរកមងរ ីរនះរេើយក៏ន ុំចូលរពះលគរ ។ ររោះន្ត្នង
រកើត្រត្ង់គល់រដើមសាវ យ នងរទើបមាលរ ម្ ះថា អ្មពបាលី ។  

រោរនះ ពួករាជកុមាររប ់រពះរាោររចើលរពះអ្ងារឃើញ
នងមាលរូបសាអ ត្គួរឲយរជះថាល  ទ ុំង ន្មតងគុណ្វរិ   មាល   
មលតរ នេ៍ គួរឲយរ ឡាញ់  គួរឲយរបាថាន ោរដើម រពះរាជកុមារ   
មួយអ្ងាៗ  េួងន្េងយកោរប ់ខលួល ដូរចនះរេើយក៏រ្វើឲយរកើត្
ការរ ល្ ះរបន្កកោន  អ្នកពិភាកាទ ុំងឡាយ បាលទទួលោកយ    
បណ្តឹ ងរប ់រពះរាជកុមារទ ុំងអ្ ់រនះ  រេើយរដើមបរីមាៃ ប់លូវ 
ការរ ល្ ះវវិាទរប ់ពួករាជកុមារទ ុំងរនះ រទើបបាលត្មុំងនង
ទុកកនុងឋាលៈោគណិ្កា រ ីរព ា រោយគិត្ថា ចូលោរប ់
មលុ សរគប់ោន  ។ ររកាយមក នងមាល ទធ កនុងរពះពុទធសា ន 
បាលកសាងរពះវហិារទុកកនុង ួលរប ់ខលួល របរគលដល់ភិកខុ ងឃ 
ន្ដលមាលរពះពុទធោរបធាល បនទ ប់មកបាលសាត ប់រពះ្ម៌កនុង
 ុំណាក់រប ់រពះវមិលរកាណ្ឌ ញ្ដរថ្រៈ ោបុរត្រប ់ខលួល រជះថាល



       បុណ្យរកើត្អ្ុំពីការខវល់ខ្វវ យ             75 

ក៏បាលបួ ចររមើលវបិ សន អារ ័យលូវ ររីៈរប ់ខលួល ន្ដលរោ ុំ 
រោររោះជរា ក៏រកើត្ចិត្ត រងវគចុំរោះ ង្កខ រន្ដលមិលរទៀងរនះ          

រទើបរោលោថាទុំងរលះថា៖ 
កាលពីរដើម ក់រប ់ខញុ ុំមាលចុងង មាលពណ៌្រមម  របាកដ 

រ មើរោយពណ៌្ឆលសាល បកលលង់ ឥ ូវរលះ  ក់ទ ុំងឡាយរនះ 
របាកដរ មើរោយ មបកឆ្ម លិង មបករករៅ ររោះន្ត្ជរា រពះ
ពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិល   
ន្របរបួល ។ 

(កាលពីរដើម)  ុំណុ្ុំ  ក់រប ់ខញុ ុំរពញរោយផ្កា  ហាក់ដូច
ោរបអ្ប់ោក់ររគឿងរកអូ្បន្ដលរគអ្ប់ ឥ ូវរលះ  ុំណុ្ុំ  ក់រនះ 
មាលកលិលដូចោកលិលឆលររាមទលាយ         ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីកា  
រប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម  ក់រប ់ខញុ ុំវចិិរត្រោយរកា  លិងរ នៀត្ ក់
លអរលើ លប់ ដូចោឆរពឫ សដុីះសាន ប់លអ ឥ ូវរលះ  ក់រនះ
រលាះ ររងវើលកនុង ី របរទ រនះៗ ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីកា
រប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម  ក់រប ់ខញុ ុំលអិត្មាលកលលិរកអូ្ប  អិត្សាអ ង
រោយរកា មា  របោប់រោយផនួងទ ុំងឡាយដ៏លអរត្កាល  
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ឥ ូវរលះ   ក់រនះន្ថ្ពក  ររោះន្ត្ជរា  រពះពុទធដីការប ់រពះ
 មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម ចិរញ្ចើ មទ ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំសាអ ត្លអ ដូចោ     
គុំលូ ន្ដលោងរចនលអ ឥ ូវរលះ ចិរញ្ចើ មទ ុំងរនះ យុរយារ
រោយអាការរជួញរជីវ     ររោះន្ត្ជរា      រពះពុទធដីការប ់រពះ     
 មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម ន្ភនកទ ុំងឡាយមាល មបុរថាល  រខៀវរ ង្កត់្ 
រុងររឿង លអរក ង់ ដូចន្កវមណី្ ឥ ូវរលះ ន្ភនកទ ុំងរនះ រតូ្វ 
ជរាញាុំញី ក៏ន្បរោមិលលអ រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ    
រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

រចមុះរប ់ខញុ ុំ របាកដរ មើរោយដមារមា  ន្ដលរគមូរ    
ដ៏លអ លអកនុងកាលឆលខលួលរៅរកមុុំ ឥ ូវរលះ រចមុះរនះ ហាក់ដូច
ោរទុឌររទម ររោះន្ត្ជរា     រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ          
រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម  លឹករត្រចៀកទ ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំលអ ហាក់ដូច  
ោដមារមា ន្ដលោងរ្វើលអរេើយ ន្ដល ររមចរេើយរោយ
របឆព ឥ ូវរលះ  លឹករត្រចៀកទ ុំងរនះ យុរយាររោយអាការ
រជួញរជីវ ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះ 
អ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 
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កាលពីរដើម រ្មញទ ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំលអណា ់ របាកដ  
រ មើរោយពណ៌្ផ្កា រចរលៀងរកពុុំ ឥ ូវរលះ រ្មញទ ុំងរនះបាក់ 
មាលពណ៌្រលឿង ដូចោរ ូវដុំរណ្ើ ប ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីកា  
រប ់រពះ មាម  មពុទធ  រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម   មតនី្ដលខញុ ុំលិយាយពីររាះ  ដូចោ មតរីម 
ត្មរៅ ន្ដលរេើររៅកាល់ឆរពររសាងកនុងឆរព ឥ ូវរលះ  មតីរនះ 
 អកសាអ  ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះ    
អ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម ករប ់ខញុ ុំលអ ដូចោ ័ងខមា  ន្ដលោងខ្វត់្ 
រេើយរោយលអ ឥ ូវរលះ ករនះ បាក់ ឱល ររោះន្ត្ជរា រពះ   
ពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិល        
ន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម ឆដទ ុំងពីររប ់ខញុ ុំ ដូចោ  ររខឿលន្ដល 
ោងលញ់រេើយ               ឥ ូវរលះ     រដើមឆដទ ុំងរនះដូចោ ័ងខន្បក 
រេើយ ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងា 
រោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម ឆដទ ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំមាលចិរញ្ច ៀលលអ របោប់
រោយមា   មរមយលអ ឥ ូវរលះ ឆដទ ុំងរនះ ដូចោរមើមដុំ ូង
យារ ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងា
រោលលូវោកយពិត្  មិលន្របរបួល ។ 
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កាលពីរដើម រោះទ ុំងពីររប ់ខញុ ុំ រពញរលញ មូលកប ុំ  

រកៀកោន  មាល ណ្ត ង់ដ៏លអណា ់ ឥ ូវរលះ រោះទ ុំងរនះ មិល 
មាលទឹក  រោយ  បាក់ ុំយុងចុះ  ដូចោបុំពង់ទឹក   រពះពុទធដីកា 
រប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម  កាយរប ់ខញុ ុំរ  ់ដូចោន្ផលកាត រមា  ន្ដល 
រគខ្វត់្រេើយរោយរបឆព ឥ ូវរលះ កាយរនះ ន្របរបួលរោយ
អាការរជញួរជីវ រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងា 
រោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម រៅល ទ ុំងពីររប ់ខញុ ុំលអលអះដូចោរបរមាយ     
ឆលដុំរដ៏ីរបរ ើរ ឥ ូវរលះ រៅល ទ ុំងរនះ ដូចោថាន ុំងឫ ស ី ររោះ
ន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ រពះអ្ងារោលលូវោកយ
ពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម  មងទ ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំ របោប់រោយររសាម 
ោវកិារៈឆលមា  ន្ដលរគប៉ាក់ជិត្ និទធលអណា ់ ឥ ូវរលះ  មង 
ទុំងរនះ ដូចោរដើមលៃ        ររោះន្ត្ជរា   រពះពុទធដីការប ់រពះ   
 មាម  មពុទធ  រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

កាលពីរដើម រជើងទ ុំងពីររប ់ខញុ ុំលអ ដូចោរទនប់រជើង 
ន្ដលរគញាត់្រេើយរោយបុ៉យគរ ឥ ូវរលះ រជើងទ ុំងរនះ ររបះ
ន្បករជួញរជីវ ររោះន្ត្ជរា រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ 
រពះអ្ងារោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 
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ររោងកាយមាល ភាពដូរចនះ រោ ុំរោ ោលុំរៅឆលរ ចកតី 
ទុកខររចើលរបការ ររោងកាយរលះ ដូចោផទះចា ់ន្ដលមាលររគឿង 
បូកោបរជុះចុះ     រពះពុទធដីការប ់រពះ មាម  មពុទធ    រពះអ្ងា 
រោលលូវោកយពិត្ មិលន្របរបួល ។ 

រពះរថ្ររីលះ ពិចារណាសាររ ើងវញិលូវអ្លិចចត្ម រ ចកតី
មិលរទៀងកនុង្ម៌ន្ដលរបរពឹត្តរៅកនុងភូមិ ៣  ទុំងអ្ ់ោខ្វង រដើម 
គឺការកុំណ្ត់្រ ចកតីមិលរទៀង កនុងអ្ត្តភាពរប ់ខលួលយ៉ាងរលះ
រេើយ រលើករ ើងកាល់ទុកខលកខណ្ៈ លិងអ្លត្តលកខណ្ៈ កនុង     
អ្ត្តភាពរនះ ត្មមល័យអ្លិចចលកខណ្ៈរនះ  មលឹងចររមើល
វបិ សន ក៏ ររមចោរពះអ្រេលតរោយលុំោប់មគា ។  

រេើយកាលន្ដលនងមាលរូបសាអ ត្យ៉ាងរលះ  ពីររោះកនុង
កាលរនះនងបាលសាត ប់រពះ្ម៌រប ់រពះ មាម  មពុទធ ិខី មាល
ចិត្តរជះថាល បាលថាវ យមហាទល រេើយរបាថាន លូវរូប មបត្តិ ។  

រពះអ្មពបាលីរថ្រ ី       បលលឺឧទលោោថាពណ៌្នអ្បទល 
រប ់នងថា៖  

រពះមហាមុលីរពះនមផុ សៈណា មាលកាុំរ មីដ៏រុងររឿងខញុ ុំ 
បាលរកើត្កនុងខត្តិយរត្កូល ោបអូលរ ីឆលរពះមហាមុលីរនះ ។ ខញុ ុំ
បាលសាត ប់រពះ្ម៌ ឆលរពះមហាមុលីរនះរេើយ មាលចិត្តរជះថាល  
បាលថាវ យមហាទល រេើយរបាថាន លូវរូប មបត្តិ ។ កនុងកបបទី ៣១ 
អ្ុំពីភទទកបបរលះ រពះជិលរ ីរពះនម ិខី ោនយដ៏របរ ើរកនុង
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រោក ោពលលឺឆលរោកោទីពឹងឆលឆរត្ភពរកើត្រ ើង ។ កាលរនះ
ខញុ ុំរកើត្កនុងរត្កូលឆលរោេមណ៍្ កនុងអ្រុណ្បុរ ី ោទីរកុងរកីរាយ 
បាលខឹងរជរផ្កត សាភិកខុ លី ន្ដលមាលចិត្តរួចចាកកិរល រេើយ ។ 
មួយរទៀត្ ខញុ ុំបាលរកើត្ោរ ីផ្កា មា  ឥត្មាលអាចារៈ ោអ្នក      
របទូ តសា នឆលរពះជិលរ ី មពុទធ បាលរជរភិកខុ លីត្មមទុំលងដូច
ោន  ររោះន្ត្បាបកមមរនះឯង ខញុ ុំបាលរៅរកើត្កនុងលរកដ៏អារកក់ 
ន្ឆអត្ឆអល់រោយរ ចកតីទុកខយ៉ាងខ្វល ុំង លុះខញុ ុំរួចចាកលរករនះ បាល
មករកើត្កនុងមលុ សោរ ីមាលត្បៈ ។ ខញុ ុំរកើត្ោរ ីផ្កា មា  ១០ 
ោល់ោតិ្ ខញុ ុំមិលរួចចាកបាបកមមរនះរទ ដូចបុគាលបររិភាគថាន ុំ
ពិ ដ៏ខ្វល ុំង ។ ខញុ ុំបាលរ ពគប់លូវរភទដ៏របរ ើរ រកើត្កនុងសា ន 
ឆលរពះជិលរ ីរពះនមក សបរោយអ្ុំណាចឆលផលកមមរនះ ខញុ ុំ
បាលរកើត្កនុងឋាលឆរត្តិ្ងស ។ លុះមកដល់បចផិមភពខញុ ុំោឱបបាតិ្ក
កុំរណ្ើ ត្ បាលោខញុ ុំរ ម្ ះថា អ្មពបាលី ។ ខញុ ុំមាលពួក ត្វមួយ
រកាដិរចាមររាមរេើយ បួ កនុងសា នរពះជិលរ ី បាលោ្ីត្ម
រកើត្អ្ុំពីរពះឧរុរប ់រពះពុទធរេើយ បាលដល់ឋាលដ៏មិលកររមើក។ 
បពិរត្រពះមហាមុលី ោអ្នកសាទ ត់្ ជុំនញកនុងឫទធិទ ុំងឡាយផង ោ
អ្នកសាទ ត់្ជុំនញកនុងរសាត្ធាតុ្ដ៏ោទិពវផង ោអ្នកសាទ ត់្ជុំនញ
កនុងរចរត្មបរយិញដ ណ្ផង ។ ខញុ ុំដឹងចា ់លូវបុរពវលិវា ទិពវចកខុ  ខញុ ុំ
បាលជរមះសាអ ត្ រេើយអា វៈទ ុំងពួងរប ់ខញុ ុំអ្ ់រេើយ ឥ ូវ
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រលះ ភពថ្មីរទៀត្មិលមាលរ ើយ ។ ខញុ ុំមាលរ ចកតីដឹងចា ់ កនុង
អ្ត្ថបបដិ មភិទ ្មមបបដិ មភិទ លិរុបបដិ មភិទ លិងបដិភាណ្បប
 មភិទ ោញាណ្សាអ ត្ ឥត្មាលមលទិល ររោះរេតុ្ឆលរពះពុទធដ៏
របរ ើរ ។ កិរល ទ ុំងឡាយ ខញុ ុំបាលដុត្បុំផ្កល ញអ្ ់ រេើយភព
ទ ុំងពួងខញុ ុំដករចញរេើយ ខញុ ុំោរ ីមិលមាលអា វៈររោះបាល
កាត់្ចុំណ្ងដូចោរមដុំរកីាត់្ ផ្កត ច់លូវទលលីង ។ ឱ ! ខញុ ុំមកលអរេើយ 
កនុង ុំណាក់ឆលរពះពុទធដ៏របរ ើរវោិជ  ៣ ខញុ ុំ បាលដល់រេើយ 
សា នឆលរពះពុទធ ខញុ ុំបាលរ្វើរេើយ ។ បដិ មភិទ ៤ វរិមាកខ ៨ 
លិងអ្ភិញដ  ៦ រលះខញុ ុំបាលរ្វើឱយោក់ចា ់រេើយ ទ ុំងសា ន
រប ់រពះពុទធ ខញុ ុំបាលរបតិ្បត្តិរេើយ ។ 

បាលឮថា រពះអ្មពបាលីភិកខុ លីមាលអាយុបាល ន្មតងលូវ
ោថាទ ុំងរលះ រោយរបការដូរចនះ ។  

 
 

ច្ប្ ់េវយាវច្ចមយៈ 
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គមពីរជាឧប្ក្រណ្៍ក្នុងការេរៀប្េរៀងេសៀវេៅេនះ 
គមពីររពះឆរត្បិដករប ់ពុទធសា លបណ្ឌិ ត្ ព. .២៥៥៧  
អ្ដាកថាពលយល់រ ចកតីឆលគមពីររពះឆរត្បិដក  ព. . ២៥២២  
គមពីរឃាល ុំងបរយិត្តិភាគ ១២ ព. . ២៥៤៧  
គមពីរ្មាម វលី រប ់ភិកខុ  ្មមវរាចារយ  
គមពីរបរមត្ថរោត្ិកា បររិចេទទី ៥ កាលទី ១ ព. . ២៥៤០  
បុញ្ដកិរយិាវត្ថុ  រោករគូ ភួង  ុវណ្ណ ព. . ២៥៥៥  
វចនលុរកម រមតចរពះ ងឃរាជ  ជួល ណាត្ ព. . ២៥១១  
រពមទ ុំងឯកសាមួយចុំលួល  
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ព្រះវេរគាថា 

សីហបបមវតោ  វិហរ  រត្ោិនទិវមត្នទិវត 
ភាវវហ ិកុសលំ ធមមំ  ជហ សីឃំ សមុសសយ្យនោិ។  

មាន លភិកខុ រ ម្ ះ ីេៈ ចូរអ្នកកុុំរបមាទ  កុុំខជិលរចអូ្  អ្ ់ 
យប់ឆថ្ៃ   ចូរអ្នកចររមើលកុ ល្ម៌ចុះ    ចូរអ្នកលះបង់លូវ 
ររោងកាយ គឺអ្ត្តភាពរោយឆ្ប់ចុះ ។  (  ីេរត្ថរ) 

សរវរត្ោឹ សបុិតវ ន ទិា  សងកណិិវក រវត  
កុទាសស ុនាម ទុវមមវោ ទុកខសសនោំ ករសិសត្ីត្ិ ។ 

បុគាលរដកលក់រេូត្រារតី្ទ ុំងអ្ ់   ររត្កអ្រកនុ ងពួកគណ្ៈ  
កនុ ងរវោឆថ្ៃ ោអ្នកអ័្បបបញដ  កាលណាលឹងរ្វើលូវទីបុំផុត្
ឆលទុកខបាល ។ ( លីរត្ថរ) 
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