


                                                   

ម នរទកស បជតកពិ ្ដ រ 

 អធិបតីកនងុករេរៀបេរៀង  
បណ្ឌិ ត កលុ េផង 

្របធន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ  
និងជ្របធន្រកមុ្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ                                       

ៃន កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

អនកបកែ្របពីអដ្ឋកថភ បល ី
េ ក គង់ សេំអឿន និស តិ កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ 

្រកុមជំនំុពិនិតយ 
បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន 

្រពះធមមេឃ ចរយ ឃ ីសវុណ្ណ រតន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត 
្រពះភិកខុ  វជិរបបេញញ  គូ សភុព 

្រពះភិកខុ  កិត្តិបេ  េពញ វិបលុ 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពឹទធ ចរយ   ំកយុ 

េ ក លមឹ េលឿម 

េ ក ដុង សេុភឿន 
េ ក ទិព្វ េ  
េ ក សំ ង សំ ក់ 

ក



 

 
 

េ ក សន់៊ គឹមឈន់ 
េ ក ប៉ល ់ចំេរ ើន 
េ ក ហ៊ុន ពិេសស 
េ ក ហន សេុខមនុ េលខធិករ 

្រកុមបេចចកេទស និងរចន 
េ ក អិុន សុយី៉នុ្ដ  ្របធន 

េ ក ម៉ម ម៉និត អនុ្របធន 
េ ក ឃនុ សវុណ្ណ រទិធិ វចិិ្រតករ សមជិក 

 
រចនសមពនធពុទធិកបណ្ឌិ តសភ  

ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
្រកុម្របឹក ភិបល និង ថ បនិក 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
 

្រពះធមមេឃ ចរយ ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  សនុទរ ៍ េមៀន សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 
បណ្ឌិ ត ជ នចន់ថន សមជិក 
បណ្ឌិ ត ប៉ក់ ថវិន សមជិក 

្រ ្ត ចរយ ម៉ក់ ៉ ន់ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  េហង  គឹមេ  សមជិក 

ខ



                                                   

្រ ្ត ចរយ  រស ់ េវន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជិត ជន សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  ជ ្រកិ ន  សមជិក 
្រ ្ត ចរយ  អុ៊ង សវុណ្ណ  សមជិក 

្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 

 
្រកុមជំនំុ្របតិបត្តិ 

បណ្ឌិ ត កលុ េផង ្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះញណវង  ឃមឹ សន ឧត្ដម្របឹក ពុទធិកបណ្ឌិ តសភ 
្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន អនុ្របធន 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ អគគេលខធិករ 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធនគណៈកមមករ្រតួតពិនិតយ 
្រពះម  គូ សភុព ្របធនគណៈកមមករបេចចកេទស 
េ ក ៊ ត ហ ំ្របធនរដ្ឋបល  
េ ក ហន សេុខមនុ សមជិកគណៈកមមករបេចចកេទស 

 

្រកុមជំនំុអប់រសំលីធម ៌និង្រ វ្រជវអក រសលិប ៍
បណ្ឌិ ត កលុ េផង អធិបតី្រកុមជនុំំ 

្រពះេទពស ថ  ឃ ីសវុណ្ណ រតន សមជិក 
្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត សមជិក 
្រពះម  េពញ វិបុល សមជិក 
្រពះម  គូ សភុព សមជិក 

គ



 

 
 

េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
េ ក ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក គង់ សេំអឿន សមជិក 

្រកុមជំនំុផ យ្រពះធម៌ និងភ បល ី

េ ក្រគូ ធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ ្របធន 
្រពះម  សកយមុនីបុេ ្ត  ជ សមុ  សមជិក 
េ ក ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក ចន់ ហួរ សមជិក 
េ ក ហួយ ៉ ន់ថន សមជិក 
េ ក ស ំសផុល សមជិក 

 

្រកុមជំនំុពិនិតយ និងេបះពុមពផ យេសៀវេភធម៌ 

្រពះញណេកសល យន៉ េសងេយៀត ្របធន 
្រពះម  គូ សភុព អនុ្របធនទី ១ 
េ ក គង់ សេំអឿន អនកបកែ្របពីភ បលី អនុ្របធនទី ២ 
្រពះម  េពញ វបុិល សមជិក 
េ ក្រគូធមម ននទ ៉ ន់ ចន់ ែរន៉ សមជិក 
្រពឹទធ ចរយ  ំកយុ សមជិក 
ធមម ចរយ ៊ ត ហ ំសមជិក 
េ ក លមឹ េលឿម សមជិក 
េ ក សំ ង សំ ក់ សមជិក 

ឃ



                                                   

េ ក ដុង សេុភឿន សមជិក  
េ ក ហ៊ុន ពិេសស សមជិក 
េ ក សន់៊ គឹមឈន់ សមជិក 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ង



 

 
 

សមូថ្វ យ្រពះ ជកសុល 
្រពះករ ុ ជអមច សជី់វតិតមកលេ់លើតបងូ 

្រពះបទសេម្ដច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមនីុ 
្រពះម ក ្រតៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពសបំ់ផុត 
  
បព្ិរត្រពះករ ុ ជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិ្រពមទងំ 
បុ្រត សូមលឱំនកយ្រកបថ្វ យបងគទូំលថ្វ យ ្រពះសពទ ធុករពរ 
បរវម ្របេសើរ និង្របកបេ យសិរសួីស្ដី ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់ 
្របករ ថ្វ យ ្រពះករ ុ ជអមច សជី់វិតតមកលេ់លើតបងូ ្រពះបទ 
សេម្ដច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី ជទីេគរពដ៏ខពងខ់ពស់បផុំត។  

ទូល្រពះបងគជំខញុសូំមថ្វ យ្រពះ ជកុសល ែដលទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
បនដឹកនេំរៀបេរៀងនូវេសៀវេភ “ម នរទកស កជតកពិ ្ដ រ” 
តមកល់ទុកកនុង្រពះពុទធ សន ។ បពិ្រត្រពះករ ុ ជអមច សជី់វិត 
តមកលេ់លើតបងូ សូម ្រពះករ ុ ជអមច ស ់អនុេមទននូវម  

ច



                                                   

កុសល េ យ្រពះ ជហឫទយ័ដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។ សូមឧទទិសចេំពះ 
បរមីៃន្រពះសមម សមពុទធ្រគប់្រពះអងគែដលបន្រ ស់កន្លងមកកនុង 
េហើយនឹង្រ ស់ដងឹកនុងអនគត និងេ យអំ ចគុណបុណយ 
្រពះរតន្រត័យ េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត និងបរមី ៃនអតីតៈ 
្រពះម ក ្រត ្រពះម ក ្រតិយនី ្រគប់្រពះអងគ ្រពមទងំវតថុ  
សក្តិសិទធិទងំ យកនុងេ ក សូមជួយអភិបលែថរក  ្រពះករ ុ  
ជអមច សជី់វិតតមកលេ់លើតបងូ ្រពះបទសេម្ដច ្រពះបរមនថ 
នេ ត្តម សហីមុនី ្រពះម ក ្រតៃន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជទី 
េគរដ៏ខពង់ខពស់បផុំត សូម្រពះអងគ្រទង ់មន្រពះ ជសុខភពល្អ 
បរបូិណ៌ ្រពះកយពលមមួំន ្រពះជនមយឺនយូរ ្រពះបញញ ញណ 
ងៃវ និងគង់្របថប់ជម្លប់ដ៏្រតជក់ដល់ ្របជ ្រស្ត េដើមបទីទួលបន 

នូវេសចក្ដីសុខេក មក ន្ត ចេ្រមើនរុងេរឿង ជនិចចនិរន្តរត៍េរៀងេទ ។ 
េសចក្ដីគួរពំុគួរ សូម ្រពះករ ុ ជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ្រទង្់រពះេម ្ត េ្របស្រពះ ជទនេទស 
េ យ្រពះ ជហឫទយ័អនុេ្រគះដខ៏ពង់ខពស់បផុំត ។                                               

្រកបបងគទូំលថ្វ យេន ជធនីភនេំពញ, 
            ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 

                   កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 

ឆ



 

 
 

សមូថ្វ យ្រពះ ជកសុល 
សេម្ដច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុនីនថ សហីនុ 

ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពសបំ់ផុត 
  
បព្ិរតសេម្ដច្រពះម ក ្រតីជអមច សជ់ីវិតតមកលេ់លើតបងូ 
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិ្រពមទងំ 
បុ្រត សូមលឱំនកយ្រកបថ្វ យបងគទូំលថ្វ យ ្រពះសពទ ធុករពរ 
បរវម ្របេសើរ និង្របកបេ យសិរសួីស្ដី ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់ 
្របករ ថ្វ យ សេម្ដច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុននីថ សហីនុ 
្រពះវរ ជម ជតែិខមរ កនងុេសរភីព េសចក្ដៃីថ្លថនរូ និងសភុមងគល 
ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់បផុំត។  

ទូល្រពះបងគជំខញុសូំមថ្វ យ្រពះ ជកុសល ែដលទូល្រពះបងគជំខញុ  ំ
បនដឹកនេំរៀបេរៀងនូវេសៀវេភ “ម នរទកស កជតកពិ ្ដ រ” 
តមកល់ទុកកនុង្រពះពុទធ សន ។ បពិ្រតសេម្ដច្រពះម ក ្រតី ជ 
អមច ស់ជីវតិតមកល់េលើតបូង សូម្រទង់អនុេមទននូវម កុសលេ យ 
្រពះ ជហឫទយ័ដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។ សូមឧទទិសចេំពះ បរមៃីន្រពះ 
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សមម សមពុទធ្រគប់្រពះអងគែដលបន្រ ស់កន្លងមកកនុង េហើយនឹង្រ ស់ 
ដឹងកនុងអនគត និងេ យអំ ចគុណបុណយ ្រពះរតន្រត័យ េទវ  
ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត និងបរមី ៃនអតីតៈ្រពះម ក ្រត 
្រពះម ក ្រតិយនី ្រគប់្រពះអងគ ្រពមទងំវតថុសក្តិសិទធិទងំ យ 
កនុងេ ក សូមជួយអភិបលែថរក  សេម្ដច្រពះម ក ្រតី 
នេ ត្តម មុននីថ សហីនុ ្រពះវរ ជម ជតិែខមរ កនងុេសរភីព 
េសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងសភុមងគល ជទីេគរពដ៏ខពងខ់ពស់បផុំត សូម្រពះអងគ 
្រទង់មន្រពះ ជសុខភពល្អបរបូិណ៌ ្រពះកយពលមមួំន ្រពះជនម 
យឺនយូរ ្រពះបញញ ញណ ងៃវ និងគង្់របថប់ជម្លបដ៏់្រតជក់ដល់ 
្របជ ្រស្ត េដើមបទីទួលបននូវេសចក្ដសុីខេក មក ន្ត ចេ្រមើនរុងេរឿង 
ជនិចចនិរន្តរត៍េរៀងេទ ។ 

េសចក្ដីគួរពំុគួរ សូម សេម្ដច្រពះម ក ្រតី ជទីេគរពដ៏ខពង់ 
ខពស់បផុំត ្រទង់្រពះេម ្ត េ្របស្រពះ ជទនេទស េ យ្រពះ ជ- 
ហឫទយ័អនុេ្រគះដ៏ខពង់ខពស់បផុំត ។                                               

្រកបបងគទូំលថ្វ យេន ជធនីភនេំពញ, 
            ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 

                   កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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សមូេគរពជូនម កសុល 
សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 
សេម្ដចអគគម េសនបតេីតេជ ជទេីគរពដ៏ខពង់ខពស ់
  

ងនមសមជកិសមជិកពុទធិកបណ្ឌិ តយសភៃន កលវទិយ-
ល័យបញញ ្រស្តកមពុជ និងកនុងនមខញុបំទផទ ល់ និងភរយិខញុបំទ សូម
េគរពជូនបុណយកុសល និងសពទ ធុករពរ បវរម ្របេសើរ សិរសួីស្ដី 
ជយមងគល វបុិលសុខ្រគប់្របករជូនចេំពះ សេម្ដចអគគម េសន- 
បតេីតេជ ហ៊ុន ែសន និង សេម្ដចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហ៊ុន 
ែសន ជទីេគរពដ៏ខពង់ខពស់ ។ 

ខញុបំទសូមេគរពជូនម កុសល ែដលខញុបំទបនដឹកនកំរ 
េរៀបេរៀងចង្រកងនូវេសៀវេភ “ម នរទកស បជតកពិ ្ដ រ” 
តមកល់ទុកកនុង្រពះពុទធ សនេនះ ។ សូម សេម្ដច និង េ កជំទវ  
េម ្ត ទទួលអនុេមទននូវម កុសលេនះ ។ េ យេតជះគុ នុភព
ៃន្រពះរតន្រតយ័ េទវ ែថរក ្រពះម េស្វតចឆ្រត វតថុសក្ដិសិទធិ កនុង 
េ ក សូមជួយបីបច់ែថរក និង្របសិទធិពរជ័យជូន សេម្ដច និង 
េ កជំទវ ្រពមទងំ បុ្រ បុ្រតី និង េច ៗ ជទី្រស ញ់របស់ 

ដ



                                                   

សេម្ដច សូមមនសុខភព ល្អបរបូិណ៌ ជនម យុយឺនយូរ បញញ ញណ
ងៃវ េដើមបដីឹកន្ំរបេទសជត ិេឆព ះេទរកេ្រតើយសុខសន្តិភព 

និងករអភិវឌ ឲយសមបូរសបបយ រុងេរឿងជនិចចនិរន្តរត៍េរៀងេទ ។ 
ខញុបំទសូមេកតសរេសើរេ យសុទធចិត្តនូវវរីយិភពដ៏អង់ ច 

របស់ សេម្ដច ែដលបនបេំពញនូវេបសកកមមដ៏លបំក កនុងករែស្វង 
រកេសចក្ដីសុខជូនចេំពះ្របជពលរដ្ឋ និងករអភិវឌ កនុង្រពះ ជ-

ច្រកកមពុជេយើង នមំកនូវភពចេ្រមើនរុងេរឿង នសម័យបចចុបបនន 
េនះ និងកនុងអនគតកល ។ 

សូម សេម្ដចអគគម េសនបតេីតេជ និង សេម្ដចកតិ្តិ្រពឹទធ-
បណ្ឌិ ត ្របកបេ យសិរមីងគល វបុិលសុខម ្របេសើរ ្រពមទងំទទួល 
បននូវធម៌ដ្៏របេសើរទងំ ៥ ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និង  
បដិភណៈ កុបីំេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
 ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខ អស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស.  ២៥៥៨  
 

កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របកឹ ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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បុព្វកថ 
េរឿងម នរទកស បៈេនះ គឺជជតកមួយកនុងម ទសជតក៍ 

ែដលមន្របភពេដើមជភ បលីៃនគមពីរអដ្ឋកថ ។ េយើងដឹងេហើយ 
ថ េន្របេទសកមពុជេយើងបចចុបបននេនះ មនអនកេចះភ បលីជ 

ព នស្រមប់ឆ្លងេទែស្វងយល់នូវពុេទធ ទជភ បលីេនះ មន 
ចនួំនតិចតួច ។ េបើទុកេរឿងកនុងជតកទងំអស់ឲយេនជភ បលី 
ដូេចនះ ជឧបសគគដធ៏សំ្រមប់អនកសិក ភគេ្រចើន រួមទងំសិស  និស តិ 
និងបញញវន្តទងំអស់ែដលមិនបនសិក ភ បលី ។ មយង៉វញិេទៀត 
្របេទសកមពុជេយើង ក៏ធ្ល បម់នេសៀវេភសេងខបទសជតក ែដលែ្រប 
និងេរៀបេរៀងេ យេ ក ឈមឹ សុ៊ម កលពីឆន  ំ១៩៥៩ មួយកបល 
្រគប់ទងំ ១០ េរឿងរួចមកេហើយ េឃើញថ មនេសចក្ដីសមលមម្រគប់ 
្រគន់ស្រមបពុ់ទធ សនិកជនសម័យេនះសិក េរៀនសូ្រត ែតមកដល់
សម័យបចចុបបននេនះ េរឿងសេងខបទសជតកេនះ មិនទន់ធួនលមមដល់
ត្រមូវករៃនករ្រ វ្រជវរបស់សិស  និស តិ បញញវន្ត និងពុទធ សនិក
េនេឡើយ ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ េមើលេឃើញពីត្រមូវករេនះ 
ថជករចបំច់បផុំតកនុងករចូលរួមចែំណកជួយអប់រសំងគម េទើប
ខនះែខនង ចតែ់ចង េរៀបចបំកែ្របនិងេរៀបេរៀងម នរទកស បជតក 
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េនះ ម្ដងេទៀតឲយមនេសចក្ដីពិ ្ដ រ មចបប់េដើមកនុងអដ្ឋកថ ជ 
ភ បលី កនុងេគលបណំងជួយបេំពញបែនថមដល់ករសិក  
្រ វ្រជវរបស់ សិកខ កម្រគប់ក្រមិតនិងដល់ពុទធបរស័ិទ្រគប់រូប ។ 

ករេរៀបេរៀងេសៀវេភេនះ ដបូំងេយើងែ្របពីភ បលីមកជ 
ភ ែខមរ បនទ ប់មក េយើងចបពិ់និតយែកស្រមួលអកខ វរុិទធ េ យ
េ្របើសនួំនេ រ មវចននុ្រកមែខមរ របស់សេម្ដច្រពះសងឃ ជ ជួន-

ត េជតញញ េ  ជេគល ។ ខ្លឹម រេសចក្ដី េយើងេ្របើពកយ យ 
មញញ ងយ ន ងយ ្ដ ប់ ងយយល់ ដល់អនកសិក ្រគប់ក្រមិត ។ 

មយង៉េទៀត ពកយពិបកខ្លះែដលជប់េ យភ បលី ែដលែខមរយក 
មកេ្របើជ ជសពទ និងសងឃសពទ េយើងមនិ ចេចៀស ងបន ក៏្រតូវ 
រក ទុក េ យ ក់េលខេយងពនយល់េនែផនកខងេ្រកមៃនទព័ំរ ។ 

ពកយេពចន ៍អកខ វរុិទធ ឃ្ល  លបះ និងខ្លឹម រេសចក្ដីកនុងេសៀវ-
េភេនះ េទះបីេយើងខ្ំរបឹងែ្របងពិនិតយែកជេ្រចើនេលើកេ្រចើន  
េ យផចិតផចង់ក៏េ យ ក៏គង់មនចណុំចខ្វះចេន្ល ះែផនកអកខ វរុិទធ និង 
េសចក្ដីេនមនឆគ ឆំគងខ្លះ ៗ មិនខន ។ សូមអស់េ កអនក នេឃើញ 
ខុស្រតង់  េម ្ត ជួយែកត្រមូវកនុងលកខណៈ ថ បនឲយបនរកីចេ្រមើន 
េដើមបបីនជកបួនខន តទុកស្រមប់កុលបុ្រតសិក តេទអនគត ។ 

កលវទិយល័យបញញ ្រស្តកមពុជ សូមែចករែំលកនូវកងករ 
ម កុសលែដលេកើតេឡើងពីករបកែ្របេរៀបេរៀងេសៀវេភម នរទ

ឍ



 

 
 

កស បជតកពិ ្ដ រេនះ ថ្វ យ ្របេគន ជូនដល់អស់េ កអនកែដល 
បនកនេ់សៀវេភេនះ ន និងដល់បុព្វករជីន ញតិមិ្រត ច់  
េ ហិតទងំអស់កនុងសង រវដ្ដ សូមឲយេ កអនកមនគុណទងំេនះ 
បនសេ្រមចនូវសមបត្តិ ៣ គឺសមបត្តិមនុស  សមបត្តិេទព្ដ  និងសមបត្តិ 
្រពះនិព្វ ន កុបីំេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ ។ 
សូមសត្វេ កទងំពួងបន្របកបេ យេសចក្ដីសុខជនិរន្តរត៍េទ ។ 

 
ជធនីភនេំពញ, 

ៃថង ៩ េកើត ែខអស ុជ ឆន  ំមមី ឆស័ក ព.ស. ២៥៥៨ 
 

កលុ េផង 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបលពុទធិកបណ្ឌិ តយសភ 
ៃន កលវិទយលយ័បញញ ្រស្តកមពុជ 
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ជំពកូទ ី១ 

េស្ដចអងគតិកនងុ្រកុងមិថិ ែដនវិេទហៈ 

ខងេដើមនិទន 

កល្រពះ ្ត គងេ់នកនុងឧទយនលដ្ឋិវន័ ្រទង់្របរឰនូវករ 
ទូនម នឧរុេវលកស ប េហើយសែម្តងនូវធមមេទសនេនះ មនពកយថ  
“អហុ ជ វេិទ ន”ំ ដូេចនះជេដើម ។  

មនេសចក្តីពិ ្ត រថ េ្រកយេពល្រពះ ្ត ញុងំធមមច្រកដ៏ 
បវរឲយ្រប្រពឹត្តេទ ្រពះអងគបនទូនម នជដលិ ៣ នក ់មនជដិលេឈម ះ
ឧរុេវលកស បជេដើម េហើយ្រពះអងគមនបុ ណជដិល ១.០០០ នក់
ជបរ ិ រ ។ េស្តចយងេទកន់ឧទយនលដ្ឋវិន័េដើមបេី ះពកយេប្តជញ  
ែដល្រពះអងគបនសនយជមួយនឹង្រពះបទពិមពិ រ េស្តចៃនែដន        
មគធៈ ។ ្រគេនះ ្រពះបទពិមពិ រ្រពមទងំបរពិរ ១២ នហុត1 យង 
មកថ្វ យបងគ្ំរពះទសពល រួច្របថប់គង់ ។ ្រពហមណ៍និងគហបតីទងំ 

យ កនុងចេន្ល ះបរស័ិទេនះមនេសចក្តី្រតះិរះិេកើតេឡើងថ ៖ 

                                                 
1 (ប. ស.ំ) (ប.) (ន.) មុឺន (១០.០០០) ។ ចនួំនមួយរយែសនេកដិបេកដិ កេ៏  
នហុតែដរ ។ 
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“ឧរុេវលកស ប ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ2កនុងសមន កម់ សមណៈ
េទដឹង ឬថម សមណៈ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈកនុងសមន ក់
ឧរុេវលកស បវញិ” ។ 

លំ បេ់នះឯង ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រជបេសចក្តី្រតះិរះិរបស់បរស័ិទ 
ទងំេនះេ យចតិ្តរបស់្រពះអងគ  េទើប្រទង់មន្រពះត្រមិះថ ៖ 

“អញតថគតនឹងេធ្វើឲយបរស័ិទទងំេនះដឹងថ កស បបួសកនុង
សមន ក់របស់អញតថគត”  ។   

លុះ្រទង់្រពះត្រមះិដូេចនះេហើយ ្រទង់្រ ស់ថ ៖  
‘‘កិេមវ ទិ ្វ  ឧរុេវល ស ិ  ប ស ិអគគិ ំ 
កិសេកវទេន; 

                                                 
2 ្រពហមចរយិ ឬ ្រពហមចរយ ន. (ប. ្រពហមចរយិ ស.ំ ្រពហមចយ៌) ែបបបទ ឬស ្ដ ប់
ធន បរ់បស់្រពហមចរ ីឬ្រពហមចរនីិ; ករ្រប្រពឹត្តធមដ៌្៏របេសើរ ។ មន័យខងពុទធ

សនថ ករឲយទន ករខ្វល់ខ្វ យ ឬខនះែខនងចេំពះអេំពើជកុសល កររក សីល 
៥ ករចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ ៤ ករសែម្ដងធម៌ ឬែណនពំនយល់ឲយអនកដៃទកន់អេំពើ
សុចរតិ ករេវៀរចកេមថុនធមម េសចក្ដីសេន្ដ សចេំពះភរយិរបស់ខ្លួន េសចក្ដី
ពយយមដខ៏ជ ប់ខជួនកនុងករកុសល កររក ឧេបសថសីល មកលកណំត់ អរយិ
មគគ ្រពះពុទធ សនទងំមូល អធយ្រស័យ (ទងំ ១២ យ៉ងេនះ) េ ថ ្រពហមចរយិ 
ឬ ្រពហមចរយ 
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បចុឆ មិ តំ កស ប ឯតមតថំ កថំ បហីន ំតវ អគគិហុត្តំ ។ 

“អនកឯងេនកនុងឧរុេវល្របេទស ជអនក្របេ ពួក បស េតើអនក 
េឃើញអ្វី បនជលះបង់ករបូជេភ្លើងេចល ។  មន លកស ប 
តថគតសួរេសចក្តេីនះនឹងអនក ករបូជេភ្លើងែដលអនកលះបង់ 
េហើយ េតើេ្រពះេហតុអ្វី ?”  

ចែំណក្រពះេថរៈឧរុេវលកស ប ដឹងនូវបណំងរបស់្រពះមន្រពះភគ 
បន្រកបបងគទូំលថ ៖  

‘‘រេូប ច សេទទ ច អេថ រេស ច, កមិតថិេយ ចភិវទន្ត ិយញញ ; 
ឯត ំមលន្ត ិឧបធីស ុញ ្វ , ត ម  ន យិេដ្ឋ ន ហុេតអរញជឹ ’’ ។ 

“ជនទងំ យែតងេពលសរេសើរនូវកមទងំ យ គឺ រូប
សេំឡង ្រពមទងំរសផង នូវ្រសីទងំ យផង េ្រពះករបូជ 
ខញុ ្ំរពះអងគដឹងថ កមគុណមនរូបជេដើមេនះ ជេ្រគ ងេ ហមង 
កនុងឧបធិ3ទងំ យ េ្រពះេហតុដូេចន ះ ខញុ ្ំរពះអងគមិនេ្រតកអរ
កនុងករបូជធនិំងករបូជតូច គឺករេគរពេភ្លើង ល់ៃថងេទ” ។ 

                                                 
3 (ន.) (ស.ំ),(ប.) (អ៊ុប៉ៈធិ) កិេលស, កិេលសជេ្រគ ងទក់ទិន; ដេំណើ រឆេបក, 
្របវញ័ចន៍, ករបេញឆ ត; កិរយិេកងកច ។ 
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េដើមប្ីរបកសខ្លួនជ វក័ ឧរុេវលកស ប ក់សីសៈេលើខនង្រពះបទ
របស់្រពះតថគត រួចេពលថ ៖ 

“បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្រពះមន្រពះភគជបរម្រគូៃនខញុ ្ំរពះ
ករុ  ខញុ ្ំរពះករុ ជ វក័របស់្រពះអងគ” ។ 

រួចេ ះេទឰដ៏ កសេវ ស៍ បនកមពស់្របែវងមួយេដើមេ ន ត 
េហើយចុះមកវញិ រួចេ ះេទម្តងេទៀត បនកមពស់្របែវងពីរេដើមេ ន ត 
េហើយចុះមកវញិ េ ះែបបេនះ ៧ ដង រហូតបនកមពស់្របែវង ៧ 
េដើមេ ន ត ចុះមកវញិេហើយថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ រួចគង់កនុងទីដ៏
សមគួរ ។ លុះបនេឃើញនូវបដិ រយដូេចន ះ ម ជនេសងើច
សរេសើរដល់គុណ្រពះ ្ត ថ ៖ 

‘‘អេ  ម នភុេ  ពុេទធ  ឯវ ំថមគតទិដ្ឋិេក នម  
អ ្ត ន ំ‘អរ ’តិ មញញមេន ឧរុេវលកស េបប ិទិដ្ឋិជល ំ        
ភិន ទិ ្វ  តថគេតន ទមេិ ’’ ។ 
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“ឱ នុភព្រពះពុទធជមច ស់ខ្ល ងំអ្វីេម៉្លះហន៎ ! អមបល្រគូដ៏លប ី
ឧរុេវលកស ប មនទិដ្ឋិរងឹត្អឹង4សមគ ល់ខ្លួនថ្រពះអរហន្តម្លុ ឹង
េហើយ គង់្រតូវ្រពះ ្ដ បែំបកប ្ត ញទិដ្ឋិ5េចញ េហើយ
ទូនម នបន” ។  

្រទង់្រពះស ្ត ប់ដូេចន ះ ្រពះ ្ត ្រ ស់ថ ៖ 

“កិចចករែដលតថគតទូនម នឧរុេវលកស បកនុងេពលសេ្រមច 
សព្វញញុ តញណ6កនុងកលឥឡូវេនះ មិនែមនអ ច រយេទ, កល
ពីអតីត ែដលកពុំងមន គៈេនេឡើយ តថគតេនះេកើតជ
្រពហមេឈម ះនរទៈ ក៏ធ្ល ប់បនបែំបកប ្ត ញទិដ្ឋិរបស់ឧរុេវល
កស បេនះ េហើយេធ្វើឲយែលងមនេសចក្តីរងឹត្អឹងអីុចឹងែដរ កនុង
កលេនះ េទើបអ ច រយ” ។ 

                                                 
4 មនទិដ្ឋិយល់ខុសេហើយចេចសរបឹងរងឹរូសមិនងយនរ ែកែ្របបន ។ 
5 ទិដ្ឋិរួបរតឹចក់េ្រសះចកក់ ្ដ ញ់សមុគ ម ញខ្ល ងំ េ ះមិនេចញ្រ យមិនរួច ។ 
6 ញណឬ្របជញ ែដលដឹងសព្វ្រគប់ ញណេនះមនស្រមប់ែត្រពះពុទធអងគប៉ុេ ្ណ ះ 
្រពះបេចចកពុទធ ឬ វក័ពុទធ មិន ចមនញណេនះេទ។ 
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ពួកបរស័ិទ ធន្រពះបរម្រគូឲយ្រទង់សែម្ដងេរឿងេនះឲយបនជក់
ចបស់ េទើប្រពះអងគ្រទងន់អំតីតនិទនមកតំ លដូចតេទ ៖ 

កនុងអតីតកល មន្រពះ ជមួយអងគ ្រពះនមថ អងគត ិេ យ 
ជសមបត្តិកនុង្រកុងមិថិ  ែដនវេិទហៈ ្រទង់្របកបេ យធម៌ ជធមម- 
ជ7 មនយនេ្រចើន មន្រទពយេ្រចើន មនពលេ្រចើនឥតគណន ។ 

មន្រពះ ជធី មួយ្រពះអងគ្រពះនមថ រុច ្រពះនងមនរូប ្អ ត 
គួរឲយគយគន ់ជទី្រជះថ្ល  ្រពះនងមនេសចក្តី្របថន ងំទុកមកអស់ 
១០០.០០០ កបបមកេហើយ ្រពះនងជអនកមនបុណយេ្រចើន េទើបបន
មកេកើតកនុងៃផទៃនអគគមេហសី ។ ចែំណកឯ្រសីសនេំផ ង ៗ របស់េស្តច
អងគេនះ មនចនួំន ១៦.០០០ ។ ជធី េនះបនជទី្រស ញ់ ជទី
សព្វ្រពះទយ័របស់្រពះ ជអងគេនះ ។ ្រពះបិ ែតងបញជូ ននូវផក នន
ចនួំន ២៥ កែ្រញចងនិងសពំត់ទងំ យែដលមន ច់ល្អិតសុខុម
កត់ៃថ្លមិនបន ដល់្រពះ ជធី ជេរៀង ល់ៃថង ែថមទងំមន្រពះ
បនទូលផ្ដ ថំ “ចូរបុ្រតីយករបស់ទងំេនះេទ្រប ប្់រពះកយចុះ” ។ 

                                                 
7 ្រពះ ជែដល្រគប្់រគង ្រស្ត្របកបេ យធម ៌េ ថ ធមម ជ។  
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និយយពីខទនីយៈ8និងេភជនីយៈ9វញិ េ្រចើនេលើសលុប ឥត
្របមណបន ។ ជេរៀង ល់កន្លះែខ ្រពះម ក ្រតិយ៍ែតងបញជូ ន 
្របក់េទ ១.០០០ ក បណៈ េដើមប្ីរពះនងបរចិច គទនេ យ្រពះ
ត្រមស់ថ “ចូរ្រពះនងយក្រទពយេនះឲយទនចុះ” ។ ្រពះអងគមន

មតយ ៣ នក ់គឺវជិយៈ មតយ ១ សុនមៈ មតយ ១ អ តៈ
មតយ ១ ។ កនុង្រពះនគរទងំមូលទងំកនុងទី្រកុង ទងំកនុង្រពះ ជ ងំ

មនករេរៀបចតុំបែតងលម្អយ៉ង្រសស់្រតកល ដូចជេទវនគរ េ្រពះ
មនេរៀបចពិំធីេលងមេ ្រសព្រប្រពឹត្តេទ ៤ ែខ ។ េស្តចអងគេនះ
្រសងសុ់គនធ រ ី10 បលន11 ្រពះវរកយ ្រប បេ់ យអលងក រទងំ
ពួង េ យ្រកយេ ង យេពល ង ច េហើយ្រទង់មនគណៈរដ្ឋម្រន្តី

                                                 
8  រស្រមបទ់ពំ (ពួកបែង្អម ឬ ចណីំ) : ែផ្លេឈើមនែផ្ល ្វ យជេដើម ជ
ខទនីយ ។ 
9 ែដលគួរបរេិភគ, ស្រមបប់រេិភគ ។ ន. រែដលគួរបរេិភគ ។ 
10 ទឹក្រកអូប ទឹកែដលមន យេ្រគ ង្រកអូប ។ 
11 េធ្វើវតថុខប់ វឬផង ់ឲយដិតជប់, ឲយេជក, ឲយ្រប ក;់ ផត់ េហើយលនបែនថម 
ពណ៌ឲយរតឹែតមនេ ភណែថមេទៀតៈ ប្រម័ក េហើយលនជតិហិងគុលពីេលើ 
បែនថមេទៀត ។ 
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េចមេ មកនុង្រពះ ជមនទីរ12ែដលមនសីហបញជ រ13េបើក េហើយ្រពះ 
អងគ្រទង់ទតេឃើញនូវ្រពះចនទេពញវង់មូល្រកឡងរ់ះ្រតែដតេឡើងេនឯ
ៃផទនភល័យ េនេពលបឋមយម ែដលមិនទន់កន្លងៃន ្រតីជគ្រមប់ 
១៥ ជទីបផុំតៃនែខេភ្ល ង ៤ ែខ ជទីរកីៃនផក កុមុទ ្រពះអងគ្រទង់្របជុំ

មតយេឈម ះវជិយៈ ១ េឈម ះសុនមៈ ១ និងេសនបតេីឈម ះ
អ តៈ ១ ែដលជបណ្ឌិ ត បរបូិណ៌េ យករ ្ត បជ់អនកញញឹមមុន
និយយ ជអនកមន្របជញ  ្រទង់សួរ មតយទងំេនះ មលំ បថ់ ៖ 

“គួរឲយរកី យអ្វីេម៉្លះេទ អស់េ កេអើយ ្រតីខងេខនើតេនះ, អនក
ទងំ យ ចូរេពល មេសចក្តីេពញចិត្តេផ ង ៗ គន  កនុង ្រតី
យប់េនះ ជ ្រតីជទីបផុំតៃនែខេភ្ល ង ៤ ែខ ជទីរកីៃនផក កុមុទ 
មណ្ឌ ល្រពះចនទដ៏ស កមច ត់បង់ងងឹត េតើេយើងទងំ យនឹងេន 
េ យេសចក្តីេ្រតកអរដូចេម្តច កនុង ្រតីរដូវេនះ ?” 

 

                                                 
12 ជមនទីរ ្រពះ ជដំ ក;់ ្រកមុ្រពះ ជមនទីរ ្រកុមឱភសម្រន្តីឬ្រកមុេរឿនហ្លួង ។  
13 បង្អួចរបស់េ កអនកមន នុភពដូចសីហៈ គឺបង្អួចដំ កឬ់្រប ទរបស់
ក ្រតិយ៍្រទង់ ជយ : ្រពះ ជ្រទង្់របថបែ់កបរសីហបញជ រ ។ ឬ បង្អួចមនរង្វងដូ់ចជ
្រទងជ់ហំរសីហៈ ។ 
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េយបលម់្រន្តី ៣ នក់ 

្រពះ ជ្រទងសួ់រម្រន្តីទងំ យដូេចនះ ។ ពួកេគកលែដល្រតូវ 
េស្តចសួរេហើយ កប៏នបេញចញនូវេយបល់ សមគួរ មអធយ្រស័យ 
េរៀង ៗ ខ្លួន ។ ជលំ ប់ដបូំង េសនបតីរបស់្រពះ ជ េឈម ះអ តៈ 
បន្រកបទូលដូេចនះថ ៖ 

“ខញុ ្ំរពះអងគនឹងចត់ែចងយន ពល និងេសនទងំអស់ ែដលមន
ចិត្តអង់ ចក្ល ន ។ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូល្រពះបងគមំន
ពួកពលមិនមនទីបផុំត នឹងេចញេទេដើមបចីបំង ។ ពួក្រពះ ជ

មិនទនម់កចុះចូលកនុងអំ ចរបស់្រពះអងគ ។ ទូល្រពះបងគំ
នឹងនចូំលមកចុះកនុងអំ ច្រពះអងគ ។ េនះជេសចក្តីយល់
ផទ ល់ខ្លួនរបស់ទូល្រពះបងគ ំពួកទូល្រពះបងគនឹំងផច ញ់ស្រតូវែដល
មិនទន់ផច ញ់ ។ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគេ្រតកអរកនុង
ចមបំង េនះជេសចក្តីចូលចតិ្តរបស់ទូល្រពះបងគ”ំ ។  

ចែំណក មតយសុនមៈ បន ្ត ប់ពកយរបស់អ តេសនបតីេហើយ 
ក៏្រកបទូល្រពះ ជដូេចនះថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ ពួកស្រតូវទងំអស់បនធ្ល ក់េនកនុងអំ ច
របស់្រពះអងគ្រ ប់េហើយេតើ ។ ពួកស្រតូវមនេ្រគ ងស្រ ្ត
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ក់ចុះេហើយ ែតងបក់បបខ្លបខ្ល ច ែតង្រប្រពឹត្តបនទនប់នទ ប ។ 
មេ ្រសពដ៏ឧត្តមនឹងមនកនុងៃថងេនះ ករចបំង ទូល្រពះបងគំ
មិនេពញចិត្តេទ ។ ជនទងំ យចូរនយំកបយទឹក និងបែង្អម
យ៉ងឆប់មកថ្វ យ្រពះអងគ ។ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគ
េ្រតកអរកនុងករ េំ្រច ង និងេ្រគ ង្របគ ំេ យកមទងំ យ
ចុះ” ។ 

វជិយមតយវញិ បន ្ត បព់កយរបស់សុនម មតយេហើយ ក៏្រកប 
ទូល្រពះ ជដូេចនះថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ កមទងំអស់្របកដដល់្រពះអងគជនិចចេហើយ 
េតើ ។ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កមទងំេនះ ្រពះអងគមិនែមនបន 
េ យ្រកេទ កលេបើ្រពះអងគ្របថន រកី យេ យកមទងំ យ 
កមទងំ យ ្រពះអងគបនសព្វ ៗ កល េនះមិនែមនជេសចក្ត ី
េពញចិត្តរបស់ទូល្រពះបងគេំទ ។ សមណ្រពហមណ៍  អនក 
ដឹងអតថនិងធម1៌4 ជអនកែស្វងរកគុណ ចបេនទ បងនូ់វេសចក្តី 

                                                 
14 េចះបក្រ យអធិបបយេសចក្ដីៃនធម៌ េចះេ ះ្រ យបញ្ហ ចបបឬ់្របៃពណី
ទេំនៀមទម្ល ប់ េ ថដឹងអតថនិងធម៌។ 
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សង យ័ៃនេយើងទងំ យកនុងៃថងេនះបន េយើងទងំ យនឹង 
ចូលេទរកសមណ្រពហមណ៍ ជពហុស ូត15េនះ”  ។  

េស្ដចអងគតិចូលេទរកអេចលក៍ 

្រពះ ជអងគត ិ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវពកយរបស់វជិយមតយេហើយ 
្រទង់្រ ស់ថ ៖ 

“ករណ៍ែដលវជិយមតយេពលេនះេយើងសព្វ ជហឫទយ័ 
ស់ ។ សមណ្រពហមណ៍ែដលជអនកដឹងអតថនិងធម៌ ជអនក

ែស្វងរកគុណែដល ចបេនទ បងេ់សចក្តីសង យ័របស់េយើង
ទងំ យបន ។ កនុងៃថងេនះ េយើងនឹងចូលេទរកសមណ-
្រពហមណ៍ជពហុស ូតេនះ ។ អនកទងំអស់គន  ចូរេធ្វើេសចក្តីយល់
ថេតើេយើងគួរចូលេទរកបណ្ឌិ ត  ែដលជអនកដឹងអតថនិងធម ៌
ជអនកែស្វងរកគុណដ៏ធ ំ ចកមច ត់បង់េសចក្តីសង យ័របស់ពួក
េយើងបនកនុងៃថងេនះ” ។  

                                                 
15 (ពហុ្រឝុត; ពហុស ុត) អនកែដលបន ្ដ ប់េ្រចើន គឺអនកែដលេរៀនបនេ្រចើន, ែដល
មនចេំណះេ្រចើន : អនកពហុស ូត; មនុស ពហូសូត ។ ពហូសូត (ពៈហូ៊--) 
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អ តេសនបតី បន ្ត ប់្រពះបនទូលៃន្រពះបទវេិទហៈេហើយ ក៏ 
្រកបទូលដូេចនះថ ៖ 

“មនអេចលក1៍6 ១ អងគ ែដលេគសនមតថជអនក្របជញ គង់កនុង 
មិគទយវន័ ។ អេចលក៍េនះ េឈម ះគុណៈ ជកស បេគ្រត ជ 
អនកេចះដឹង ជអនកពូែកខងនិយយែថ្លងេសចក្ដីយ៉ងពីេ ះេកបះ
កបយ ជគ ចរយ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េយើងគួរចូលេទរក
អេចលក៍េនះ េ កនឹង ចជួយផ្ដល់មេធយបយេដើមបបីេនទ បង់
េសចក្តីសង យ័ៃនពួកេយើងបន”  ្រកបទូល ។  

្រពះ ជ្រទង្់រពះស ្ត ប់ពកយៃនអ តេសនបតីេហើយ ្រទង់បងគ ប់ 
នយ រថីថ ៖ 

“េយើងនឹងេទកន់មិគទយវន័ េដើមបជួីបអេចលក៍អងគេនះអនកចូរ 
េទយកយនែដលទឹមេ្រសច មកទីេនះ” ។ 

                                                 
16 អនកមិនេស្ល កសពំត់ គឺអនកបួសពួកតិរ ថយិែដលតមមិនេស្ល កសពំត់ េ យ្របកន់

មលទធិថករ្រប្រពឹត្តដូេចនះ ជេ្រគ ងកមច តេ់សចក្ដីេ ភជេដើម (អនកបួស ្រកត) 
: ពួកអេចលក៍មនែតកនុង្របេទសឥ ្ឌ  ។  
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រថីទងំ យ ឮ្រពះបនទូលរបស់េស្តចអងគេនះេហើយ បនន ំ
គន េធ្វើ មយ៉ងេនះ ។  

តមតថំ បកេសេន្ត  ស ថ  ហ កលនឹង្របកសេសចក្ដីេនះ 
ឲយបនជក់ចបស់្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  ៖ 

‘‘តស  យន ំអេយេជសុ ំទន្ត ំរបូយិបកខ រ;ំ 
សកុកមដ្ឋបរ ិ រ ំ  បណ្ឌ រ ំេទសនិ មុខំ។ 
 ត្រ សុ ំកុមុទយុ ្ត  ច ្ត េ  សនិធ  ហយ; អនលិបូម
សមុបប  សទុន្ត  េ ណ្ណមលេិន។ 
 េសតចឆត្តំ េសតរេថ  េសតស  េសតពីជន;ី 
េវេទេ  សហមេចចហិ  នយិយ ំចេនទ វ េ ភតិ។ 

‘‘ពួកនយ រថី17បនទឹមយនជវកិរៈភ្លុក18 មន្រទពងជវកិរៈ 
្របក់19ពណ៌សរេ ងជេ្រគ ងលម្អបែនថម េ្រប បដូចជ្រពះចនទ
េពញវង់ែដលគម នពពកបងំ កនុងេពល ្រតី ។ រថេនះនយ

                                                 
17  អនកបររថ; អនកបររេទះ; អនកបង្ហ តេ់សះ ។  
18 យនេធ្វើអពីំភ្លុក; យនភ្លុក ។ 
19 យនេធ្វើអពីំ្របក់ យន្របក់ ។ 
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រថីទឹមេសះសិនធព្វ20 ៤ មនសមបុរដូចផក កុមុទ្រប ប់តុបែតង
េ យក្រមងផក ជវកិរៈមស េសះទងំអស់េនះសុទធែតជសត្វ
បនបង្ហ ត់បង្វឹក បល្អេហើយ  ជសត្វមនសនទុះេលឿនដូចខយល់”។ 
្រពះបទវេិទហៈមនពួក មតយែហហមេចមេ ម ល្អដូចជ
្រពះច្រនទ ្រទង់យងេទេ យរថែដលេ្របើវតថុពណ៌សទងំអស់ គឺ
មនក្លស់ពណ៌ស រថពណ៌ស េសះស ែស៊ពណ៌ស” ។ 

ពួកពលដ៏អង់ ចក្ល នជេ្រចើននក់ សុទធែតជអនក ទ ត់ជនំញកនុង
ករេ្របើលែំពងនិង វ បនជិះេសះ មែហ្រពះ ជអងគេនះ ែដលជ
ធដ៏ំ្របេសើរជងពួកជន ។ ្រពះបទវេិទហៈអងគេនះ ក៏យងេទកន់
ឧទយនេ យ្រទង់ជិះយនបនែតបន្តិច ្រទង់ក៏ចុះចកយន ្រទង់យង
ផទ ល់្រពះបទ ជមួយនឹងពួក មតយសេំ េទរកអេចលក៍េឈម ះ 
គុណៈ ។ ្រគេនះ មន្រកុម្រពហមណ៍និងគហបតីទងំ យេផ ង
េទៀតមក្របជុគំន មុនកនុងឧទយនេនះែដរ បនឱកសអងគុយេកៀកកិត
ជិតនឹងអេចលក៍ជង្រពះ ជនិងបរ ិ ររបស់្រពះអងគ ជេហតុេធ្វើឲយ
្រពះ ជមិនមនឱកសទីកែន្លងស្រមប់្រទង់ចូលេទ្របថប់គង់
                                                 
20 ែដលជប់ទក់ទងេ យទេន្លសិនធុ  េសះែដលេកើតកនុងែដនសិនធវៈ, េសះែដលមន
ពូជពីែដនសិនទវៈ (េសះេទស) : េសះសិនធព; េ្របើសេំ េសចក្ដី្រតឹមែត “េសះ” ក៏មន ។ 
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ជិតអេចលក៍េ ះ ។ ្រពះ ជក៏មិនបន្រទង់ពិេ ធេ្រកធខឹង
បេណ្ដ ញពួក្រពហមណ៍និងគហបតីទងំេនះេទ ែបរជ្រទង់
្រ ស់ថ ៖ 

“អនកទងំ យកុ្ំរពួយេឡើយ ! ពួកេយើងមកេ្រកយអនក
ទងំ យ ជកហុំសរបស់េយើង” ។ 

េសចក្ដីសនទនរ ងេស្ដចអងគតិនិងអេចលក៍ 

       លំ បេ់នះ ្រពះ ជ្រតូវបរស័ិទជេ្រចើនែដលេន យឡគំន
េនះេចមេ ម យងចូលេទកនុងទីសមគួរ្របថប់េលើពូកមនសមផស
ទន់21េលើក្រមលដ៏វចិិ្រត មនសមផស ទន់ េលើទីែដលេគ្រកលេ យ
ក្រមលដ៏ទន់ ។ ្រពះ ជលុះគង់េហើយ េធ្វើនូវបដិស ្ឋ រៈ22 ក៏បន
ចប់េផ្ដើមសេំណះសំ លរកី យ កទ់ក់ជមួយនឹងអេចលក៍ 
េ យ្រទង់្រ ស់នូវពកយគួររលឹកថ ៖ 

                                                 
21 ករប៉ះពល់្រតូវ្រពមរ ងកយនឹងពូក េ យ ច់ពូកហមត់ល្អ ករទទួលសមផស
ទន់្រសួល គួរជបជ់ពំក់េ្រតក្រត ល ។ 
22 ករទទួល ក់ទក់ : េធ្វើបដិស ្ឋ រៈ, មនបដិស ្ឋ រៈ ។ 
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“បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន សររីៈរបស់េ ក ច្រប្រពឹត្តេទបនេទ 
ឬ ? ធតុខយល់មិន្រប្រពឹត្តេទ្រសួលកនុងសររីៈ23េទឬ ? ករែស្វង
រក រចិញចឹ មជីវតិរបស់េ ក មិនលបំកេទឬ ? េ កបនដុំ
បយខ្លះែដរឬ ? េ កមិនមន ពធ24េទឬ ? ចកខុ របស់េ ក
មិន បសូនយ ងងឹត្រស ងំេទឬ ?” 

អេចលក៍េឈម ះគុណៈ បនរកី យតបនឹង្រពះបទវេិទហៈ ែដល្រទង់ 
េ្រតកអរកនុងវនិ័យេ យពកយថ ៖ 

“បពិ្រតម ជ ម ភពលមមញុងំសររីៈ25ឲយ្រប្រពឹត្តេទបន  
រឯី ករៈេ គកនុងសររីៈនិងឥរយិបថ បញ្ហ ទងំពីរេនះែដល
្រពះអងគ្រ ស់សួរេហើយេនះ ក៏្រសួលែដរ” ។ បពិ្រត្រពះបទ

                                                 
23 អត្តភព, រូប, ងកយ, ខ្លួន្របណ; កសព; ងឆ្អឹង : ែថទសំររីៈ; រម្ល យ       
សររីៈ ។ េបើេរៀងពីខងេដើមសពទដៃទសរេសរជ សររី អ. ថ. សៈរុរីៈ៉, ដូចជ សររីកយ 
ងកយទងំមូល, េ្រគងរូប ។ 

24 ជងឺំ : មន ពធ (េ្របើចេំពះែតបព្វជិតនិង្រគហសថជឥស រជនេ្រកពីក ្រតិយ៍; 
ចេំពះក ្រតិយ៍ េ្របើពកយថ ្របឈួន)។ ែខមរេ្របើជ កិ. កម៏ន “ឈឺ” : ្រពះេតជ្រពះ
គុណ ពធបីៃថងេហើយ ។ 
25 អត្តភព, រូប ងកយ, ខ្លួន្របណ; កសព; ងឆ្អឹង : ែថទសំររីៈ; ។  
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វេិទហៈ បចចន្ត្រគម26ទងំ យរបស់្រពះអងគមិនបះេបរេទឬ ? 
យនរបស់្រពះអងគមនិខូចខតេទឬ ? ហនៈេន្រប្រពឹត្តេទបន
េទឬ ? ពយធិទងំ យែដលេបៀតេបៀនប ្ដ លឲយេក្ដ ្រកហល់
្រក យកនុងសររីៈរបស់្រពះអងគមនិមនេទឬ ?” 

លំ បេ់នះ ្រពះ ជមន្រពះវរកយនិងយសដ៏្របេសើរកនុងរថ ្រទង់
្របថន ធម៌ ក៏ កទ់ក់រកី យតប េទើបសួរអតថផង ធម៌ផង េហតុែដល
គួរដឹងផងថ ៖ 

“បពិ្រតកស បេគ្រត េតើសត្វគបប្ីរប្រពឹត្តធម៌កនុងម បិ  ដូច
េម្តច ? េតើគបប្ីរប្រពឹត្តកនុង ចរយដូចេម្តច ? េតើគបប្ីរប្រពឹត្តកនុង
កូននិង្របពនធដូចេម្តច ? េតើគបប្ីរប្រពឹត្តកនុងពួកមនុស ចស់ដូច
េម្តច ? កនុងសមណ្រពហមណ៍27 ដូចេម្តច ? កនុងពួកពលដូចេម្តច ? 

                                                 
26 ្រសុកេនចុងែដន, ្រសុកេនជិត្រពំ្របទល់ែដន (ចុង្រសុក; ព. . ្រសុកចុងកត់

មត់ញក) ។  

27 សមណៈ និង្រពហមណ៍ អនកមនចិត្តសងបឬ់អនកអនុវត្តធម៌េដើមបឈីនេទរក
េសចក្ដីសងប់ ។ខងលទធិពុទធ សន េ ្រពះអរហន្តថ ្រពហមណ៍ សេំ េសចក្ដីថ 
អនកបន តប់ប ឬកមច តកិ់េលសអស់េហើយ េ្រពះ្រពះអរហន្តេ កកមច តក់ិេលស
្រជះ្រសឡះអស់េ យអរហត្តមគគេហើយ; េ ថ ខី សវ្រពហមណ៍ ក៏បន ។ 
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េតើគបប្ីរប្រពឹត្តកនុងជនបទ ដូចេម្តច ?  េតើសត្វទងំ យ្រប្រពឹត្ត
ធម៌ដូចេម្តច ? លះេ កេនះេហើយេទកន់សុគត ិសត្វពួកខ្លះ 
ឋិតេនកនុងអធម2៌8 មនកបលសយុំងចុះធ្ល កេ់ទកន់នរក េតើ
ដូចេម្តច ?” 

អេចលក៍គុណៈេនះ កល្រតូវេស្តចសួរយ៉ងេនះ មិនយល់នូវ 
ចេម្លើយែដល្រពះអងគ្រ ស់សួរេ ះ េហើយក៏សូមឱកសអពីំ្រពះ ជ
ថ “សូម្រទង់្រពះស ្ត ប់ចុះ ម បពិ្រត” េហើយបនសែម្តងនូវមិចឆ -
ទ29របស់ខ្លួន ក់ដូចជយកដបំង យេគកពុំងេដើរនិងដូចជេបះ

សំ មកនុងចនបយ ដូេចនះថ ៖  

“បពិ្រតម ជ សូម្រពះអងគ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវបទែដលពិត 
មិនេឃ្ល ងឃ្ល តរបស់ ម ភពចុះ ។ ផលល្អនិង ្រកករ់បស់ 
បុគគលអនក្រប្រពឹត្តធម៌មិនមនេទ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បរេ ក 
ក៏គម នែដរ េ្រពះថកនុងេ កេនះ មននរ មកពីបរេ ក ។ 

                                                 
28 ែដលពំុែមនធម,៌ែដលខុសធម៌,េ្រកគន្លងធម៌,ខុសចបប;់ ្រកក,់ពំុ្របេសើរ : 
មនុស អធមម (េ្របើជ អធម ៌ក៏បន) ។  
29 សម្ដីខុស គឺករេ្របើ ចខុសគន្លងមនេពលពកយកុហក,ពកយញុះញងជ់េដើម ។ 
ព. ផទ. នឹងពកយសមម ទ ។ 
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បពិ្រត្រពះសមមតិេទព មួយេទៀត ម បិ មនិមនេទ ម  
នឹងមនពី  បិ នឹងមនពី  បុគគលែដលេឈម ះថ ចរយ 
មិនមនេទ បុគគល នឹងទូនម នបុគគលែដលទូនម នមិនបន ។ 
សត្វទងំ យមនតុលយភពេសមើ ៗ គន  សត្វទងំ យ ជអនក 
េគរពចេំពះបុគគលចស់មនិមនេទ កម្ល ងំក្តី ពយយមក្តី ក៏មិន 
មនែដរ បុរសអនកពយយមនឹងមនពី  ? េ្រពះថ សត្វទងំ

យេទៀង ដូចទូកតូចចងភជ ប់នឹងទូកធ ំសត្វរែមងបនរបស់
ែដល្រតូវបនផលទនកនុងបរេ កេនះ នឹងមនពី  ? 
បពិ្រត្រពះសមមតិេទព30 ផលទនមនិមនេទ បពិ្រត្រពះសមមតិ- 
េទព េសចក្តីពយយម មិនមនអំ ចេទ ទនគឺពួកជនពល 
េទេតើ បញញត្តមក ពួកបណ្ឌិ តចែំតទទួលយកនូវទនេនះ ពួក 
ជនពល ជអនកមិនមនអំ ច សមគ ល់ខ្លួនថជបណ្ឌិ ត រែមង 
ឲយទនដល់បណ្ឌិ តទងំ យ” ។ 

                                                 
30 េទព េ យសនមតិ គឺមនុស ែដលេគសនមតទុកដូចជេទវ របស់មនុស       
(ក ្រតិយ៍្រទង់ ជយ) : បពិ្រត្រពះសមមតិេទព, សូម្រទងម់ន្រពះជនម យុយឺនយូរ        
ៃ្រកែលងជងរយវស   ។  
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លុះនិយយថទនឥតផលយ៉ងេនះេហើយ តេទអេចលក៍េនះបន 
និយយដូេចនះ េដើមបពីណ៌នបបឥតផលម្តងថ ៖   

“េភ្លើង ដី ទឹក ខយល់ សុខ ទុកខ និងជវីតិទងំ ៧ េនះេឈម ះថ ពួក 
េទៀង ជសភវៈឲយ ច់មិនបន ឲយកេ្រមើកមិនបន ។ ពួកេទៀង 
ទងំ ៧ េនះ គបបរីស់េនជដ ប ែដលបុគគលកត់េហើយមនិ 
េឈម ះថកត់ បុគគលអនកសម្ល បក់្តី បុគគលអនកកត់ក្តី មិនមនអនក 

េឈម ះថ សម្ល ប់អនក បន ។ េ្រគ ងស្រ ្ត ទងំ យ 
្រគន់ែតចូលេទកនុងចេន្ល ះៃនពួកេទៀងប៉ុេ ្ណ ះ បុគគល យក 

វែដលសេំលៀងេហើយ កត់កបលជនដៃទ បុគគលេនះមិន
េឈម ះថកត់ពួកេទៀងទងំេនះេទ ផលៃនបបកនុងករកត់េនះ 
នឹងមនពី  ។ សត្វទងំអស់ កលអេនទ ល31អស់ម កបប32 

                                                 
31 ្រគវ;ី ្រគែវង; សទុះ; េលឿន; េលឿនេ យកម្ល ងំខយល់”) ្រ ច់រងគ ត់េកើត ្ល ប់ កនុង
លវដ្ដសង រ, វលិេកើតវលិ ្ល ប់ : អេនទ លេកើត ្ល ប់, អេនទ លេទកនុងភពតូចភពធ,ំ 

អេនទ លជតិ ។ មស្វះែស្វងរកមិនែលង : អេនទ លរកសព្វទិសទីករ៏កពំុេឃើញ ។ (ព. 
ក.) : សព្វសត្វកនុងេ ក សុទធែតវេិយគ េ្រពះករអេនទ ល មនក្តីនិ ស ្រពត់្របស
ជេគល េទះបងរ់ត់េចល ក្៏រគនែ់តបង់ ។ រ្ីរពះសមពុទធ មនញណេមះមុត បេំពញ
បណំង េ យ្រទងយ់្រ  មមគ៌្រតង់ ពីេ្រពះ្រពះអងគ ្រជបករអេនទ ល ។ 
32 កបបមន ៤ យ៉ង 
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៨៤ េទើបបរសុិទធឯង កលេបើមិនទន់ដល់កលេនះ  បុគគល
េទះបីខ្ំរបឹងស្រងួមយ៉ង  ក៏មិនបននូវភពបរសុិទធែដរ ។ 
កលេបើមិនទន់ដល់កណំត់េនះ ពួកសត្វសូមប្ីរប្រពឹត្តល្អេ្រចើន 
ក៏មិនបរសុិទធ ទុកជេធ្វើបបេ្រចើន ក៏មិនកន្លងហួសនូវខណៈេនះ
ែដរ ។ េសចក្តីបរសុិទធៃនេយើងទងំ យ មលំ ប់ៃនកបប ៨៤ 
េយើងទងំ យមិនកន្លងហួសក្រមិតដេ៏ទៀងេនះេទ ដូច គរ
មិនកន្លងហួស្រចងំ” ។  

េយបលអ់ តេសនបតី 

សរុបមកថ អេចលក៍គុណៈេនះ ជមនុស ឧេចឆទ ទ33 បន 
សែម្តងនូវេយបល់ផទ ល់ខ្លួន េ យេសចក្តីពយយមរបស់ខ្លួន េ យ 

                                                                                                                         
១. យុកបប កលកណំតៃ់នករអស់ យុរបស់ពពួកមនុស  
២. អន្តរកបប កលកណំត់ៃនមនុស ែដលមន យុ ១ អសេងខយយឆន  ំកនុងអឡុំង  
     ១០០ ឆន  ំ យុ្រតូវថយចុះមក ១ ឆន  ំរហូតេនសល់ែត យុ ១០ ឆន ំ ្ល ប់ រួច 
     េហើយកនុងអឡុំង ១០០ ឆន  ំេកើនេឡើង យុ ១ ឆន  ំេកើនរហូតដល់ យុ ១  
     អសេងខយយវញិ 
៣. អសេងខយយកបប េសមើនឹង ៦៤ អន្តរកបប 
៤. ម កបប េសមើនឹង ៤ អសេងខយយកបប ឬេសមើនឹង ២៥៦អន្តរកបប ។ 

33 អនកេពលថសត្វ ្ល ប់េហើយសូនយ មិនេកើតេទៀត ។ 
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ឥត្រពំែដន ។  អ តេសនបតី លុះ ្ត ប់ពកយអេចលក៍ជកស ប- 
េគ្រត េហើយក៏េពលដូេចនះថ ៖ 

“េ កដ៏ចេ្រមើនេពលយ៉ង  ពកយេនះេពញចិត្តខញុ ែំដរ ។ 
ខញុ រំលឹកជតិរបស់ខ្លួនកនុងកលមុន ែដលអេនទ លេទេហើយថ 
កនុងកលមុន ខញុ េំកើតជមនុស ្រប្រពឹត្ត ្រកក់ េឈម ះបងិគលៈ ជ 
អនកសម្ល បេ់គ ។ ខញុបំនេធ្វើបបដ៏េ្រចើន កនុង្រកុងព ណសី ជ 
្រកុងសមបូរ ខញុបំនសម្ល ប់សត្វដ៏េ្រចើន គឺ្រកបី ្រជូក ពែព ។ លុះខញុ  ំ
ចយុតចកអត្តភព34េនះ ក៏បនមកេកើតកនុង្រតកូលេសនបតី ដ៏ 
ស្តុកស្តមភ35កនុងទីេនះ ផលបបរបស់ខញុ មិំនមនពិត េទើបបនជ
ខញុមំិនេទេកើតកនុងនរក”  ។ 

េយបលទ់សៈេឈម ះវីជកៈ 

្រគេនះ កនុង្រកុងមថិិ  មនបុគគលកម ត់មន កជ់ទសៈេឈម ះ 
វជីកៈ រក ឧេបសថេហើយ ចូលេទកនស់មន កៃ់នអេចលក៍េឈម ះ 
គុណៈ ។ វជីកៈលុះ ្ត ប់ពកយរបស់គុណៈ ជកស បេគ្រត និងពកយ 

                                                 
34 អត្តភព ភវៈរបស់ខ្លួន;ខ្លួនទងំមូល;ធមម របស់ខ្លួន;និស យ័ៃនខ្លួន; ម ភព ។ 
35 អនកមនស្ដុក អនកមន្រទពយេ្រចើន ។  
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ែដលអ តេសនបតីេពលេហើយ កដ៏កដេង្ហើមេចញដ៏េក្ត េរឿយ ៗ យ ំ
បង្ហូ រទឹកែភនក ។ ្រពះបទវេិទហៈ ្រទង់្រ ស់សួរវជីកៈេនះថ ៖  

“មន លសម្ល ញ់ អនកយេំរឿងអ្វី ? អនកបនឮ ឬបនេឃើញអ្វី ? អនក 
ដល់នូវទុកខេវទនដូចេម្តច ? ចូរ្របបឲ់យេយើងដឹងផង ?” 

វជីកៈបន ្ត ប់្រពះបនទូល្រពះបទវេិទហៈេហើយ ្រកបបងគទូំលថ ៖  

“បពិ្រតម ជ ទុកខេវទនរបស់ទូល្រពះបងគ ំមនិមនេទ សូម
្រពះអងគ្រទង់្រពះស ្ត បចុ់ះ ។ ទូល្រពះបងគរំលឹកេឃើញនូវ
េសចក្តីសុខរបស់ទូល្រពះបងគ ំកនុងជតិមុន កលែដលបនេកើត
ជេសដ្ឋី ជអនកេ្រតកអរកនុងគុណធម៌ កនុងបុរេីឈម ះ េកត ។ 
ទូល្រពះបងគ ំ្រតូវពួក្រពហមណ៍និងគហបតី 36សរេសើរេហើយថ 
ជអនកេ្រតកអរកនុងករែចករែំលកទន ជអនកមនករងរដ៏ ្អ ត 
ែតទូល្រពះបងគ ំមិន ៊ ននឹកននូវអេំពើ ្រកក់របស់ខ្លួនែដលេធ្វើ
េហើយេទ ។ បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈ ទូល្រពះបងគលុំះចយុត37ចក

                                                 
36  បុរសជមច ស់ផទះ; អនកមនធនធនស្ដុកស្ដមភ; ពណិជែដលមនេភគសមបត្តិ
េ្រចើន; េសដ្ឋី ។ ឥតថី. គហប នី ។ 
37  ដេំណើ រែដលឃ្ល តចកជីវតិ គឺេសចក្ដី ្ល ប់ ។ 
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អត្តភព38េនះ ក៏មកេកើតកនុងគភ៌39ៃនកុមភទសី ជ្រសីទុគ៌ត40 

កនុង្រកុងមិថិ េនះ ងំពីេកើតមក ទូល្រពះបងគទុំគ៌តៃ្រកេពក ។ 
សូមបទូីល្រពះបងគទុំគ៌តយ៉ងេនះ ក៏ ងំេនកនុងករ្រប្រពឹត្តេសមើ41 

ែតងឲយភត្តពក់ក ្ត លដល់បុគគលអនក្រតូវករ, ែតងរក
ឧេបសថ អស់ៃថងទី ១៤ និងៃថងទី ១៥ សព្វ ៗ កល ទងំមិន
េបៀតេបៀនសត្វផង បនេវៀរបង់ករលួច ក់ឆក់ប្លន់ផង ។ អេំពើ
ែដលសន លំ្អេហើយទងំអស់េនះ មិនមន្របេយជន៍េទ ដូចជ
អ តេសនបតីេពលែដរ ។ ែដលទូល្រពះបងគ ំទទួលទុកខេទស
េ យជក់ែស្តងេនះ ដូចជអនកេលងែដលមិនមនសិលបៈ ឬដូច

                                                 
38 ភវៈរបស់ខ្លួន; ខ្លួនទងំមូល; ធមម របស់ខ្លួន; និស យ័ៃនខ្លួន; ្ល ប់េចលរូប ង
កយ ចិត្តវញិញ ណេនះេទ ឲយេឈម ះថ ចយុតចកអត្តភពេនះេទ ។  
39 សត្វេកើតកនុងៃផទ : ្រទងគ់ភ៌, ្រសីមនគភ៌ ពកយធមម េ ថ មនៃផទ, មនៃផទេពះ, 
ទមងន,់ ជេដើម ។  
40 ែដលដល់នូវេសចក្ដីលបំកគឺែដលទល័្រក, ែដល្រកី្រក្រទពយ, ែដលខ ត្់រទពយ : 
មនុស ទុគ៌ត ។  
41 ្រប្រពឹត្ត មធមម ដូចកលពីមុន គឺពីមុនធ្ល ប់េធ្វើយ៉ង  ក្៏រប្រពឹត្តបន្តេទៀត
មិនឲយ ក់ខន េបើពីមុនធ្ល ប់ឲយទន ក៏េនែតឲយទនបន្ត ធ្ល ប់រក សីល ក៏េនែត
រក សីលបន្តរហូត ។ 
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ជអ តេសនបតីជអនកេលង ក 42បនេរៀនេហើយ ក៏បន
ទទួលជ័យជមនះ ទូល្រពះបងគមំនិេឃើញទ្វ រស្រមប់េទសុគតិ 
េ ះ បពិ្រត្រពះ ជ េ្រពះេហតុេនះ បនជទូល្រពះបងគយំ ំ
ទួញ េ្រពះបន ្ត ប់ភសិតៃនអេចលក៍ ជកស បេគ្រត” ។  

្រពះ ជ្រពះនមអងគតិ ្រទង់្រពះស ្ត ប់ពកយវជីកៈេហើយ ្រទង់្រ ស់ 
ថ ៖ 

“មន លវជីកៈ ទ្វ រៃនសុគតិ43មិនមនេទ អនកចូរសងឃមឹករដ៏េទៀង 
ចុះ ។ បនឮថ សុខឬទុកខ ជរបស់េទៀង ែដលពួកសត្វែតងបន
េសចក្តីបរសុិទធិ េ្រពះសង ររបស់សត្វទងំអស់ រែមងមន ចូរ
អនកកុ្ំរបញប់ចង់េឃើញ កនុងកលែដលមិនទន់ដល់កណំតេ់នះ 
េឡើយ ។ កនុងកលមុន េយើងជបុគគលល្អ បនខ្វល់ខ្វ យបេ្រមើនូវ 

                                                 
42 េឈម ះែលបងមួយ្របេភទ ពួកច្រតងគ ែតមនេមពីរ េ កត់ថ េ  មនស ្ឋ ន 
៤ ្រជុង មនរនធ ៦ ស្រមប់េលើកទម្ល ក់េលើក្ដ រ, មនកូន ២៤ ឬ ៣០ ... ។ េ  
បសក ឬ ប ក  ក៏បន ។    
43 ដេំណើ រល្អ, ករេទេ យល្អ (ចេំពះករ ្ល ប់េកើត); ករ្រប្រពឹត្ត្រតវូផ្លូ វ, ្រតូវគន្លង
ធម៌; គន្លងឬលំ នយុត្តិធម៌ ។  នសួគ ៌: ្ល ប់េទេកើតកនុងសុគតិ ។ 
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ពួក្រពហមណ៍ និងគហបតី44 កលេ្រប ន្របេ នូវេ រ ជកិចច 
ក៏ បសូនយចកេសចក្តេី្រតកអរកនុងកមគុណ45ជលំ ប់” ។  

លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ ជ្រ ស់ថ ៖ 

“បពិ្រតកស បៈដ៏ចេ្រមើន េយើងេធ្វស្របែហសអស់កលប៉ុេណ្ណះ 
េហើយ ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ េយើងបនេ កជ ចរយ ងំពី្រគេនះ 
េទ េយើងនឹងេ យតេ្រមកេ្រតក្រត លកនុងកមែតម៉យង ករ

្ត ប់ធម៌របស់េ កមកប៉ុេណ្ណះេឃើញថសមលមមេហើយស្រមប់
េយើង ករ ្ដ ប់បន្តេទៀត ជករយឺតយូរ ស់ ឥឡូវេនះ េយើង
ឈប់ ្ដ ប់បុណ្ណឹ ងសិនចុះ េ្រពះេយើងមន ្រពះ ជកិចច46ជេ្រចើន
និងមនដេំណើ រ្រតូវយងេចញេទេទៀត”  ។ 

រួច្រទង់្រ ស់នឹងអេចលក៍ជកស បេគ្រតថ ៖ 

                                                 
44  (គហ “ផទះ” + បតិ “មច ស់; េម; េច ្វ យ”; គ្ឫហបតិ) បុរសជមច ស់ផទះ; អនកមន
ធនធនស្ដុកស្ដមភ; ពណិជែដលមនេភគសមបត្តិេ្រចើន; េសដ្ឋី ។ ឥតថី. គហប នី ។ 
45 ករយល់ថកមមនគុណ កមមន្របេយជន៍ សមគ ល់ថកមមនេសចក្ដីសុខ  
46 កិចចឬ្រកឹតយរបស់្រពះ ជ; កិចចករែផនដី (កនុងកមពុជរដ្ឋសព្វៃថងេ្របើពកយេនះជ
េឈម ះេសៀវេភ ែដល្របបអ់ពីំដេំណើ រកិចចករ ជករេផ ងៗ : េសៀវេភ ជកិចច) ។  
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“បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើមនករ្របជុ ំេយើងនឹងជួបគន  
ម្តងេទៀត” ។ 
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ជំពកូទី ២ 

េស្ដចអងគតិ្របកន់ទស នៈខុស 

្រពះបទវិេទហៈលះបង់ ជកិចច 

្រពះបទវេិទហៈ ្រទង្់រ ស់្រពះត្រមស់េនះេហើយ ្រទង់យង 
េឡើងរថ ្រតឡប់េទកន់្រពះ ជនិេវសន៍ េឡើងកនៃ់ផទ្រប ទវមិន
ចនទករ៍បស់្រពះអងគវញិ ។ 

្រពះ ជ យងេទកន់សមន ក់អេចលក៍េឈម ះ គុណៈដបូំង 
ថ្វ យបងគគុំណៈេនះ រួចសួរបញ្ហ  ។ ប៉ុែន្តកលយងមកវញិ មិនថ្វ យ
បងគំ េទ យងមកែតម្តង ។ អេចលក៍េឈម ះ គុណៈមិនបនទទួល

ភសកក រៈអ្វីពី្រពះ ជ េ យេ ចេទសូមប្ីរតមឹែតកិរយិថ្វ យ 
បងគកំ៏អត់េទេហើយ កុបំច់និយយេឡើយដល់េ្រគ ងសកក រៈពិេសស ៗ
មនដុបំយជេដើម នឹងបនដូចេម្តចេទេ្រពះភពៃនខ្លួនជបុគគល
គម នគុណធម៌ ។ ្រពឹកេឡើង ្រពះ ជ្រទង់េកះ្របជុមំ្រន្តីទងំ យមក 
េហើយ្រ ស់្របប់ថ ៖ 
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“អនកទងំ យចូរទនុំកប្រមុង កមគុណទងំ យដល់េយើង
ពី្រគេនះេទ េយើងនឹងេ យសុខកនុងកមគុណែតមយង៉បុ៉េ ្ណ ះ 
ចូរ មតយទងំ យចត់ែចងកមទងំ យ កនុងវមិនចនទក៍
របស់េយើងសព្វ ៗ កល នកលេសចក្តីកបំងំ និងេសចក្តីជក់
ែស្តងេកើតេឡើង មតយឯ នីមួយ កុមំករកេយើងេឡើយ ។ 

មតយេឈម ះ វជិយៈ ១ េឈម ះសុនមៈ ១ អ តេសនបតី ១ 
ទងំ ៣ េនះ ជអនកឈ្ល សៃវកនុងេ រ ជកិចច ចូរអងគុយកនុងទី
ជទីវនិិចឆ័យេសចក្តីេនះចុះ ។ កិចចករេផ ង ៗ មិនចបំច្់របប់
េយើងេទ ហ៏ម្រន្តីេនះ ហ៏ម្រន្តីេនះ ចូរេធ្វើកិចចវនិិចឆ័យចុះ” ។ 

្រពះបទវេិទហៈ លុះ្រទង់្រ ស់រួចេហើយ ក៏េ យេសពកមទងំ
យដ៏េ្រចើន វេង្វង្រជប់ងប់ងុល តេ្រមកកនុងកមយ៉ងខ្ល ងំ  ឈប់ខ្វល់

ខ្វ យចេំពះ្រពហមណ៍ គហបតី និង ជកិចចេផ ង ៗ ទងំអស់ ។ 

 

 

 

 



ម នរទកស បជតក 

30 
 

្រពះ ជធី រចុចូលគល្់រពះបិ  

ងំពីកលេនះមក រហូតដល់ ្រតី ១៤ នង ជកញញ របស់្រពះបទ
វេិទហៈ ្រពះនមរុចជធី 47បេងកើត ជទី្រស ញ់បនេពលចេំពះ
េមនំ48ថ ៖ 

“បពិ្រតែម៉ សូមែម៉្រប បស់្អិត ្អ ង្រពះកយខញុ  ំទងំពួក្រស្តីជ 
សម្ល ញ់របស់ខញុ  ំកចូ៏រ្រប ប់ស្អិត ្អ ងែដរ ែស្អកជៃថងទី ១៥ ជ
ៃថងទិព្វ ខញុ នឹំងេទកន់សមន ក់បិ របស់ខញុ ”ំ ។ 

្រស្តីទងំ យបននមំកនូវផក ក្រមង ខ្លឹមចនទន៍49 ែកវមណី50 ស័ងខ51 

ែកវមុក្ត 52 មនតៃម្លដ៏េ្រចើននិងសពំត់កមពល53ពណ៌្រកហមេផ ង ៗ 
                                                 
47 កូន្រសី : ធី ខញុមំនពយយមេរៀន ស់ ។ 
48 ្រស្តីអនកទទួលភរៈបេំបេ ះកូនតូចជជនួំសម្ដ យបេងកើត។ 
49 េឈម ះេឈើមនខ្លឹម្រកអូប : ចនទន៍ស, ចនទន៍្រកហម ។ 
50 េឈម ះែកវ ឬ តបូងវេិសសមួយ្របេភទ;េព្រជ,ខយង ;ំេ្រចើននិយយថ ែកវមណី ។ 
51 ខយងសមុ្រទមួយែបប គូទ្រសួចមន ន មវលិ្រសួល សមបុរ-ស, ស្រមបពួ់កបរគូផ្លុ  ំ
ឬស្រមបដ់ងទឹកសក្ដិសិទធិេ្រ ចកនុង្រពះ ជពិធីជេដើម : ពួកបរគូផ្លុ ស័ំងខ, េ្រ ច
ទឹកក្លស់ទឹកស័ងខថ្វ យ ។ េឈម ះ យសមុ្រទមួយ្របេភទេដើមល្អិតល្វន់សមបុរ-ស : 

យស័ងខ  (េ  យអេំបះ កប៏ន) ។ 
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ថ្វ យ្រពះ ជកញញ េនះ ។ ពួក្រស្តីដេ៏្រចើន បនេចមេ ម្រពះ ជកញញ
្រពះនមរុចេនះ ែដលមនសមបុរដ៏រុងេរឿង កពុំងគង់េលើ ងំជវកិរៈ 
ៃនមស ។  

        ឯនងរុចេនះ ស្អិត ្អ ងេ យេ្រគ ង ភរណៈទងំពួងឋតិេន 
កនុងក ្ត លៃនពួក្រស្តីជសម្ល ញ់ បនចូលេទកន់វមិនចនទក5៍4ដូចជ 
េផ្លកបេនទ រ ្រស័យេមឃ ។ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះ 
បទវេិទហៈ ែដល្រទង់េ្រតកអរកនុងវនិ័យ េហើយយងចូលេទគងេ់លើ 

ងំ ែដលវចិិ្រតេ យមស កនុងទីសមគួរ ។  

      ្រពះបទវេិទហៈ ្រទងទ់តេឃើញករ្របជុេំនះ ដូចជទី្របជុពួំក 
្រស្តីេទពអប រ េទើប្រ ស់្រពះត្រមស់េនះនឹងរុច ែដលឋតិេន្រតង់ 
ក ្ត លៃនពួក្រស្តីជសម្ល ញ់ថ ៖ 

                                                                                                                         
52 េឈម ះែកវ ឬតបូងមនតៃម្លមួយ្របេភទ; តបូងែដលេកើតអពីំខយង, គជ់ខយង; ខយង  ំ
: ែកវមុក្ត  ។ 
53 េឈម ះសពំតវ់េិសសមួយ្របេភទ ែដលេធ្វើេ យេ មសត្វ.... ។ 
54 ្រប ទដល៏្អវេិសសស្រមប្់រពះម ក ្រត េ្រចើន ងេនខងមុខេគ 
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“នងេ្រតកអរកនុង្រប ទ្រសះេបកខរណីខងកនុងែដរឬ ? ពួក
ជនបននបំែង្អមមកមន្របករដ៏េ្រចើន្របករ ដល់នងសព្វ
កលែដរឬេទ ? នងទងំ យជកុមរ ីបន្រកងក្រមងផក ដ៏
េ្រចើន ជ្រស្តីេនេលងែលបង េ្រតកអរេ យេសចក្តសីបបយ បន
េធ្វើផទះតូច ៗ ទងំ យេផ ង ៗ គន ខ្លះែដរឬ ? មួយេទៀត នងខ្វះ
ខតេ យវតថុអ្វី ជនទងំ យបននមំកឲយនងឆប់ែដរឬ ? 
មន លនងមនភ្រក្តផត់ បលនល្អ នងចូរេធ្វើ មចតិ្តចុះ សូមប ី
របស់េសមើេ យ្រពះចនទ ក៏ឪពុកផ្តល់ឲយនងបនែដរ” ។  

នងរុច បន ្ត ប់្រពះ ជឱងក រ55្រពះបទវេិទហៈេហើយ ទូលតប្រពះ 
បិ ថ ៖ 

                                                 
55 ែខមរកនុងបុ ណសម័យ, កលែដលកពុំង្របតិបត្តិេជឿកន់ មលទធិ្រពហមណ៍, េ្របើ
ពកយេនះជជនួំស្រពះបរមនមៃន្រពះម ក ្រតថ ្រពះ ជឱងក រ សេំ េសចក្ដីថ 
“្រពះ ជ ឬ្រពះករុ ជអមច ស់ជីវតិេលើតបូង” (មិនេចញឲយច្ំរពះបរមនម) : ្រពះ
បទសេម្តច្រពះ ជឱងក របរមបពិ្រត្រកុងកមពុជធិបតី... ។ លុះចេំណរកលតៗមក 
ែខមរេ្របើពកយេនះជ្រពះ ជត្រមស់ៃន្រពះម ក ្រតថ ្រពះឱងក រ  ឬ ្រពះ ជឱងក រ, 
្រពះបរម ជឱងក រ េ្របើជប់េរៀងដ បមកដល់សមយ័បចចុបបននេនះ ។ ឱងក រ្រពះ ្រពះ
បនទូល្រពះ គឺពុទធវចនៈ ឬពុទធភសិត ។ 
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“បពិ្រតម ជ របស់ទងំអស់នុ៎ះ ខញុមំច ស់ែតងបនកនុងសមន ក ់
របស់្រពះអងគជឥស រៈ ។ ែស្អកជៃថងទី ១៥ ជៃថងទិព្វ សូមឲយពួក 
ជននកំ បណៈ ១.០០០ ដល់ខញុមំច ស់ ៗ នឹងឲយទនចេំពះអនក
ដេំណើ រទងំអស់ មទនំងែដលខញុមំច ស់ធ្ល ប់ឲយេហើយ” ។  

្រពះបទអងគតិ ្រទង្់រពះស ្ត ប់ពកយនងរុចេហើយ ្រទង់្រ ស់ថ ៖  

ពហំុ វនិសតំិ វតិ្តំ នរិតថំ អផល ំតយ។ 
ឧេបសេថ វស ំនចិចំ អននបន ំន ភុញជស ិ
នយិេតតំ អភុត្តព្វំ នតថិ បញុញំ  អភុញជេ  ។ 

“្រទពយដេ៏្រចើនេឈម ះថនងេធ្វើឲយវនិស េធ្វើឲយឥត្របេយជន៍ េធ្វើ 
ឲយឥតផលេហើយ ។ នងរក ឧេបសថ មនិបរេិភគបយទឹក 
ជនិចច ឯបយនិងទឹកែដលនងមិនបរេិភគេនះ ជរបស់េទៀង 
បុណយមិនមនដល់បុគគលបរេិភគផង អនកមិនបរេិភគផង” ។ 

ែមនពិត សត្វទងំ យកន្លងហួសម កបប ៨៤ េទ គង់ែតបរសុិទធ
ឯង ។ ដូចយ៉ងទសៈេឈម ះវជីកៈបន ្ត ប់ភសិតរបស់អេចលក៍ ជ
កស បេគ្រត កនុងកលេនះ ក៏ដកដេង្ហើមេចញដេ៏ក្ត េរឿយៗ យសំ្រមក់
ទឹកែភនក ។ មន លនងរុច នងកលរស់េន ដ ប  កុអំត់បយ
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េឡើយ ។ មន លនងដ៏ចេ្រមើន បរេ ក56មិនមនេទ ។ េ្រពះេហតុអ្វី
នង្របងឹឲយលបំកឥត្របេយជន៍ ?   

្រពះ ជបននមំកនូវេរឿងវជីកៈ េដើមបេីធ្វើជឧទហរណ៍ដល់
នងរុចែដរថ ៖ 

“សូមបវីជីកៈ កលពីអតីតជតិ គត់បនេធ្វើកលយណកមម57  េហើយ 
េកើតកនុងៃផទទសី េ យ និសង ៃនកលយណកមមេនះ ។ 
គុ ចរយេពលដូេចនះថ េ កេនះមិនមន, េ កដៃទមិន
មន ម មិនមន, បិ មិនមន, សត្វទងំ យជឱបបតិក58

កេំណើ តមិនមន, សមណ្រពហមណ៍អនកេ ម ះ្រតង់ បដិបត្តិ្រតមឹ
្រតូវកនុងេ កមនិមន ។ ែមនពិត កលេបើេ កដៃទមន សូមប ី

                                                 
56 េ កឯមុខ : េទកន់បរេ កេហើយ គឺេធ្វើមរណកលេទកនេ់ កឯខងមុខ
េហើយ ។ ព. ផទ. ឥធេ ក ។ 
57 ន. អេំពើល្អ, កុសលកមម ។ ព. ផទ. មកកមម ។ 
58 ែដលេកើតឯង; សត្វែដលចបក់េំណើ តឯងៗ : កេំណើ តឧបបតិក  (េ  ឧបបតិក
ជតិ  ឬ ឧបបតិកកេំណើ ត កប៏ន) ។ ឧបបតិកសត្ត ឬ ឱប-- សត្វែដលឧបបត្តិកេកើត
ឯង េ យអំ ចកម្ល ងំកុសលឬអកុសលប ្ដ លឲយេកើត (ឥតម បិ , ឥតេម
ឥតប) : េទវ ពួកខ្លះនិងសត្វនរកជេដើមជឧបបតិកសត្ត ។ 



                                  ម នរទកស បជតក                        

35 
 

េ កេនះក៏េឈម ះថមន, ែតេ កដៃទេនះ មនិមន ។ កល
េបើម បិ មន បុ្រតធី ក៏េឈម ះថមន ែតពួកគត់មិនមន។ 
កលេបើធម៌មន សមណ្រពហមណ៍អនក្របកបេ យធម៌ ក៏េឈម ះ
ថមន ែតពួកេគមិនមន ។ នងឲយទនេធ្វើអ្វី នងរក សីលេធ្វើអ្វី 
នងជួបែតអេំពើឥត្របេយជន៍” ។ 

្រពះ ជធី បេនទ សករេសពគប់ពល 

នងរុច មនសមបុរដ៏រុងេរឿង បន ្ត ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះបទ 
វេិទហៈ កលដឹងធម៌ខងេដើមនិងខងចុង េទើបេពលពកយេនះនឹង 
បិ ថ ៖ 

សតុេមវ បេុរ ស ិ សកខិ  ទិដ្ឋមិទំ មយ 
ពលបូេសវ ីេយ េ តិ  ពេ វ សមបជជថ។ 

មេូ ្ហ  ហិ មឡូ ្ហមគមម ភិេយយ េមហំ នគិចឆតិ 
បតិរបូ ំអ េតន ពីជេកន ច មុយ្ហិតុន ្ត។ិ 

“ពីេដើម ខញុមំច ស់្រគន់ែតឮ ៃថងេនះ េរឿងេនះខញុមំច ស់េឃើញជក់ 
ចបស់េហើយថ បុគគល េសពគប់នឹងជនពល បុគគលេនះេទ 
ជបុគគលពលែដរ ។ ដបតិថ បុគគលវេង្វង ្រស័យនឹងបុគគល
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វេង្វង រែមងរងឹរតឹែតេសចក្តីវេង្វងខ្ល ងំេឡើង តេសនបតី 
និងទសៈេឈម ះវជីកៈគួរវេង្វងេទចុះ ែត្រពះអងគកុវំេង្វងេឡើយ”។ 

លុះរះិគន់ជនទងំពីរនក់យ៉ងេនះេហើយ ្រពះនងរុចេហតុែតចង់ 
េ ះបិ ឲយរួចពីទិដ្ឋិ ក៏បនេពលសរេសើរបិ ថ ៖  

‘‘ត្វញច  េទ ស ិសបបេញញ  ធីេ  អតថស  េកវេិទ 
កថំ ពេលភិ សទិស ំ ហីនទិដ្ឋិ ំឧបគមិ។ 

សេចប ិសំ របេថន សជុឈតិ  នរិតថិយ បព្វជជ គុណស  
កីេ វ អគគិ ំជលតំិ អបបតំ ឧបបជជតិ េមហមេូ ្ហ នគគភវ។ំ 

សំ រសទុធីតិ បេុរ នវិ ិ ្ឋ  កមមំ វទិេូសន្ត ិពហ ូអជន ំ
បេុព្វ កល ីទុគគហិេ វន ថ   ទុេមម ចយ ពលិ  អមពុ េជវ។ 

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រពះអងគ្របកបេ យបញញ  ជអនក្របជញ 
ឈ្ល សកនុងេសចក្តីចេ្រមើន េហតុអ្វី្រពះអងគ្របែហលនឹងពួកជន 
ពល េហើយលុះកនុងទិដ្ឋិេថកទប ? ្របសិនេបើសត្វបរសុិទធេ យ 
គន្លងៃនសំ រ បព្វជជ ៃនអេចលកេ៍ឈម ះគុណៈ ក៏មិនមន 
្របេយជន៍ែដរ អេចលក៍េឈម ះគុណៈ ជអនកវេង្វងេ យេមហៈ 
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ដល់នូវភពជអនក ្រកត ដូចជសត្វកណ្តូ ប ទម្ល កខ់្លួនកនុងេភ្លើង 
កពុំងេឆះ ។ ជនទងំ យេ្រចើននក់ កលមិនដឹង ្រតូវអេចលក៍ 
េឈម ះគុណៈទូនម នេហើយ កនុងកលមុនថ េសចក្តីបរសុិទធិេ្រពះ 
គន្លងៃនសំ រដូេចនះ កប៏ដិេសធនូវកមមេចញ ្របេយជន៍ែដល
ជនកន់មិនល្អេហើយកនុងកលមុនក៏េទជេទសដូច្រតីែដលរួច
អពីំសនទូច បនេ យ្រក” ។ 

្រពះនងរុច បននមំកនូវឧទហរណ៍បែនថមថ ៖  

ឧបមំ េត ករសិ មិ  ម ជ តវតថិយ 
ឧបមយ មិេធកេចច  អតថ ំជនន្ត ិបណ្ឌិ ។ 

ណិជន ំយថ ន  អបបមណភ  គរុ 
អតភិរ ំសមទយ  អណ្ណេវ អវសទីតិ។ 

ឯវេមវ នេ  បប ំ   េថកំ េថកមប ិ ចិន ំ
អតភិរ ំសមទយ   នរិេយ អវសទីតិ។ 

ន វ ភេ  បរបិេូ   អ តស  មហីបតិ 
ចិនតិ ច តំ បប ំ  េយន គចឆតិ ទុគគតិ។ំ 
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បេុពពវស  កតំ បញុញំ   អ តស  មហីបតិ 
តេស វ េទវ នសិ េនទ   យេញចេ  លភេត សខំុ។ 

ខីយេត ចស  តំ បញុញំ  តថ ហិ អគុេណ រេ  
ឧជមុគគំ អវ យ  កុមមគគមនធុវតិ។ 

តុ  យថ បគគហិ  ឱហិេត តុលមណ្ឌ េល 
ឧននេមតិ តុ សសី ំ  ភេរ ឱេ បេិត សតិ។ 

ឯវេមវ នេ  បញុញំ   េថកំ េថកមប ិ ចិន;ំ 
សគគ តិមេន ទេ វ ពីជេក តេវ រេ ។ 

“បពិ្រតម ជ ខញុមំច ស់នឹងេធ្វើឧបមថ្វ យដល់្រពះអងគ េដើមប ី
្របេយជន៍ដល់្រពះអងគ េ្រពះថ បណ្ឌិ តពួកខ្លះ កនុងេ កេនះ 
រែមងដឹងេសចក្តេី យពកយឧបម ។ ទូករបស់ពួកឈមួញ ផទុក 
ភរៈធងន់ហួស្របមណ នេំទនូវភរៈធងន់េលើសលុប រែមងលិច 
កនុងសមុ្រទយ៉ង  នរជនកលសន បំបបន្តិចម្តង ៗ េឈម ះថ 
ជអនកកន់យកនូវភរៈដ៏េលើសលុប រែមងលិចចុះកនុងនរក ក៏
យ៉ងេនះែដរ ។ បពិ្រត្រពះអងគជមច ស់ែផនដី ភរៈដ៏ធងន់របស់
អ តេសនបតី មិនទនេ់ពញេ្រប បេនេឡើយ អ តេសន-
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បតីេទកន់ទុគគតិ េ្រពះបប  គត់េនែតសន បំបេនះ ។ 
បពិ្រត្រពះអងគជមច ស់ែផនដី អ តេសនបត ីបនេធ្វើបុណយកនុង
កលមុន បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ឯអ តេសនបតីនុ៎ះ បនសុខ
េ្រពះ និសង បុណយ ែដលគតប់នេធ្វើេហើយកនុងកលមុនេនះ
ឯង ។ បុណយរបស់គត់េនះអស់េហើយ បនជគត់េ្រតកអរកនុង
អកុសលកមម លះបង់នូវផ្លូ វ្រតង់េហើយេដើរេទ មផ្លូ វេវៀចវញិ ។ 
កលវតថុធងន់ ែដលគត់ កេ់លើថសៃនជញជី ង ជញជី ងក៏បះ កល
េបើេគដកវតថុធងន់េចញេហើយ កបលជញជី ងក៏េងើបេឡើង យ៉ង  
មិញ ។ នរជនកលសន បុំណយ សូមបបីន្តិចម្តង ៗ ដូចជទសៈ
េឈម ះ វជីកៈ កល្របថន នសួគ៌ េ្រតកអរកនុងកុសលកមម 
មនផលល្អ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ កនុងកលអស់ៃនបបកមមេនះ 
គត់នឹងេកើតកនុងេទវេ ក េ យ រផលៃនកលយណកមម ។ 
បុ៉ែន្តឥឡូវេនះ គត់ដល់នូវភពជទសៈ ភពជទសៈេនះ មិន 
ែមនដល់េ យ រផលៃនកលយណកមមេទ ។ ែមនពិត បបកមម 
ែដលគត់បនេធ្វើពីអតីតជតិ ស្រមប់្រប្រពឹត្តេទេដើមបភីពជ 
ទសៈមនពិត្របកដ” ។ 

កលនឹងបញជ ក់េសចក្តីេនះ ្រពះនងរុចបនេពលថ ៖ 
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យមជជ ពីជេក ទេ  ទុកខំ  បស តិ អត្តន ិ
បេុព្វវស  កតំ បប ំ  តេមេ  បដេិសវតិ។ 

ខីយេត ចស  តំ បប ំ តថ ហិ វនិេយ រេ  
កស បញច  សមបជជ  ម េហវុបបថមគម ។ 

“បប  ែដលវជីកៈេនះបនេធ្វើទុកកនុងកលមុន ទសៈេឈម ះ 
វជីកៈេឃើញទុកខ  ចេំពះខ្លួនកនុងៃថងេនះ េ្រពះគត់បនេធ្វើ 
បបកនុងជតិមុន បនជគត់ទទួលទុកខេនះ ។ បបរបស់គត ់
េនះអស់ បនជគត់េ្រតកអរកនុងវនិ័យ សូម្រពះអងគកុគំប់រក 
អេចលក៍េឈម ះគុណៈ ជកស បេគ្រត េហើយេដើរកន់ផ្លូ វខុស 
ផ្លូ វេទនរកេឡើយ សូម្រពះអងគកុេំធ្វើបបកមមេឡើយ” ។ 

តេទេនះ ្រពះនងរុចបង្ហ ញអពីំេទសៃនករគប់រកបបមិ្រត59 និង 
គុណៃនករគប់រកកលយណមិ្រត60ដូេចនះ ៖ 

យ ំយញ្ហិ  ជ ភជតិ  សន្ត ំ  យទិ  អស ំ
                                                 
59 មិ្រត ្រកក ់គឺមិ្រតែដលនឲំយខូច្របេយជន,៍ នឲំយមនេសចក្ដីវនិសេផ ងៗ : កុំ
េសពគប់នឹងបបមិ្រត ។ ព. ផទ. កលយណមិត្ត ។ បបមិ្រត 
60 មិត្តល្អ,មិត្ត្រតឹម្រតូវែដលបុគគលគួរេសពគប់ គួរ បរ់កយកជគន  ។ ព.ផទ.បបមិត្ត។ 
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សលីវន្ត ំវសិលី ំ   វស ំតេស វ គចឆតិ។ 

យទិស ំកុរុេត មតិ្តំ  យទិស ំចបូេសវតិ; 
េ ប ិ ទិសេក េ តិ សហ េ  ហិ ទិេ ។ 

េសវមេន េសវមន ំ  សមផុ េ ្ឋ  សមផុស ំបរ;ំ 
សេ  ទិេទធ  ក បវំ អលតិ្តមុបលមិបតិ 
ឧបេលបភយ ធីេ   េនវ បបសខ សយិ ។ 

បតិូមចឆ ំកុសេគគន  េយ នេ  ឧបនយ្ហតិ 
កុ ប ិបតិូ យន្ត ិ  ឯវ ំពលបូេសវន។ 

តគរញច  ប េសន  េយ នេ  ឧបនយ្ហតិ 
ប ្ត ប ិសរុភិ យន្ត ិ  ឯវ ំធីរបូេសវន។ 

ត ម  បត្តបដុេស វ  ញ ្វ  សមបកមត្តេន 
អសេន្ត េនបេសេវយយ សេន្ត េសេវយយ បណ្ឌិ េ  
អសេន្ត  នរិយ ំេនន ្ត ិ  សេន្ត  បេបន្ត ិសគុគតិ ំ។ 
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“បពិ្រត្រពះ ជ បុគគលគប់រកបុគគល  ៗ ជសបបុរស61 ឬជ 
អសបបុរស62 មនសីលឬមិនមនសីល រែមងលុះនូវអំ ចៃន 
បុគគលេនះ ៗ ឯង ។ បុគគលេធ្វើបុគគលែបប ឲយជមិ្រតផង 
េសពបុគគលែបប ផង បុគគលេនះ រែមង្របកដដូចបុគគល
េនះែដរ េ្រពះថ ករេនរួមគន  រែមង្របកដដូេចន ះ ។ ចរយ
ែដលកូនសិស ពល់្រតូវេហើយ រែមង្រប ក់នូវកូនសិស ែដល
មិនទន់្រប ក់ ដូច្រពួញ បថន ពិំស ្រប ក់បពំង់្រពួញ
ដូេចន ះ អនក្របជញមិន្រតូវមនសម្ល ញ់ដ៏ មក63 េ្រពះខ្ល ច

                                                 
61 បុរសអនកសងប់ គឺមនុស  (្របុសក្តី្រសីក្តី) អនកមិនេធ្វើអេំពើ ្រកកេ់ យកយ ចចិត្ត
, អនក្រប្រពឹត្តល្អ, អនក្រតឹម្រតូវ : ពួកសបបុរស ។ ែខមរេ្របើជ គុ. សេំ េសចក្ដីថ “ល្អ, 
្របេសើរ, ្រតឹម្រតូវ” កម៏ន : មនចិត្តសបបុរស, មនធម៌សបបុរស, មនុស សបបុរស, ្រតូវ
េ្របើសម្ដីសបបុរសរកគន  (ឬេ្របើជ ន. ែដរ. សេំ េសចក្ដីថ “ចិត្តសបបុរស,...”កប៏ន) ។ 
62 បុរសអនកមិនសងប់ គឺបុរស្រស្តីអនកកន់អេំពើ ្រកកេ់ យកយ ចចិត្ត; អនកមន
ចិត្ត ្រកក់ : សូម្របថន កុឲំយចួប្របទះអសបបុរស ! ។ ែខមរេ្របើជ គុ. កម៏ន, សេំ
េសចក្ដីថ “ ្រកក;់ ែដលមនចិត្ត ្រកក”់ : ចិត្តអសបបុរស; មនុស អសបបុរស ។ ព. 
ផទ. សបបុរស (ម. ព. អសបបុរសិ ផង) ។ 
63 ្រកក,់ ពំុ្របេសើរ, េថកទប, ថយេថក : អេំពើ មក, មនុស មក ។ ែខមរេ្របើ
ជ ន. សេំ េសចក្ដីថ “ឧចច រៈ” កប៏ន : បេនទ មក, ស្អុយដូច មក ។ 
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្រប ក់ ។ ជន ខចប់្រតីស្អុយេ យសបូវភ្ល ងំ សបូវភ្ល ងំរបស់
ជនេនះ េទជមនក្លិនស្អុយផ យេទ យ៉ង មិញ ករេសព
គប់បុគគលពល ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ជន ខចប្់រក ន 64 េ យ
ស្លឹកេឈើ ស្លឹកេឈើរបស់ជនេនះ េទជមនក្លិន្រកអូបផ យេទ 
យ៉ង មិញ ករេសពបុគគលជអនក្របជញ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 
េ្រពះេហតុេនះ បណ្ឌិ តកលដឹងចបស់នូវភពៃនខ្លួនែដលែ្រប
្របួលបន ដូចជកញចប់ៃនស្លឹកេឈើ មនិ្រតូវេសពគប់អសបបុរស 
្រតូវេសពែតសបបុរស េ្រពះថពួកអសបបុរសែតងនេំទកន់នរក 

ពួកសបបុរសែតងឲយដល់សុគតិ65” ។ 

្រពះ ជធី បង្ហ ញអតតីជតិ 

្រពះ ជធី  បនសែម្តងនូវធម៌ដល់បិ េ យពកយទងំេនះ 
យ៉ងេនះេហើយ តេទេនះ ្រពះនងបនបង្ហ ញអពីំទុកខែដលខ្លួននង 
ផទ ល់បនទទួលរងពីអតីតជតិ ដូេចនះ ៖   
                                                 
64 (ន.) េឈម ះរុកខជតិមួយយ៉ងពួកក្ល ពំក,់ ចនទន៍ខ្លឹមមនក្លិន្រកអូប េគេ្រចើននិយម
េ្របើេធ្វើជថន ែំកេ គ ។ 
65 ដេំណើ រល្អ, ករេទេ យល្អ (ចេំពះករ ្ល ប់េកើត); ករ្រប្រពឹត្ត្រតវូផ្លូ វ, ្រតូវគន្លង
ធម៌; គន្លងឬលំ នយុត្តិធម៌ ។ (ប.) នសួគ ៌: ្ល ប់េទេកើតកនុងសុគតិ ។ 
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“ខញុមំច ស់បនរលឹកេឃើញនូវភពៃនខ្លួនែដលអេនទ លេទមកអស់ 
៧ ជតិមកេហើយ នឹង ៧ ជតិេទៀត ែដលខញុមំច ស់នឹងចយុតចក 
អត្តភពេនះ េទកនុងអនគត ។ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន កនុង 
កលមុន កនុងជតិជគ្រមប់ ៧ េនះ ខញុមំច ស់បនេកើតជកូនជង
មស កនុង ជគហបូរ ីកនុងែដនមគធៈ ។ បបដ៏េ្រចើនខញុមំច ស់បន
េធ្វើេហើយ េ្រពះ ្រស័យសម្ល ញ់ដ៏ មក ខញុមំច ស់ទងំពីរនក ់
កលេបៀតេបៀន្របពនធៃនបុគគលដៃទ ្រប្រពឹត្តខ្លួនដូចមិន ្ល ប់ ។ 
អេំពើេនះ កប់េនដូចេភ្លើងែដលកប់កនុងេផះ បពិ្រតម ជ 
តេទ ខញុមំច ស់បនេកើតកនុងវសំភូម ិ្រកុងេកសមពី ជកូន្របុសែត
មួយ មនេគេធ្វើសកក រៈបូជជនិចចកនុង្រតកូលេសដ្ឋី ជ្រតកូល
ស្តុកស្តមភ សមបូរ មន្រទពយេ្រចើន េ យកមមដៃទ ។ កនុងកលេនះ 
ខញុមំច ស់បនេសពគប់ម្ិរតសម្ល ញ់ អនកេ្រតកអរកនុងកុសល ជ
បណ្ឌិ តអនកបរបូិណ៌េ យករេចះដឹង មិ្រតេនះបនតមកល់ខញុមំច ស់
កនុងអេំពើជ្របេយជន៍ ។ ខញុមំច ស់បនរក ឧេបសថ អស់ ្រតីទី 
១៤ និងទី ១៥ ដ៏េ្រចើន កមមេនះេនកប់ដូចកណំប់កនុងទឹក ។ ក៏
ប ្ត បបកមមទងំ យ បរទរកមម66 ែដលខញុមំច ស់ បនេធ្វើ

                                                 
66 អេំពើែដលបុរស្រប្រពឹត្តខុសចេំពះភរយិរបស់អនកដៃទ គឺអេំពើលួច្របពនធេគ : បរ
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េហើយកនុងែដនមគធៈ ផលៃនបរទរកមមេនះ ផ្តល់កនុងកលជ
ខងេ្រកយ ដូចបុគគលអនកបរេិភគេភជន ែដល យេ យថន ំ
ពិសដ៏កចដូេចន ះ ។ បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈ ខញុមំច ស់ចយុតចក
្រតកូលេសដ្ឋីេនះមក េឆះកនុងេ រុពនរក67 អស់កលដ៏យូរេ យ
កមមរបស់ខ្លួន ខញុមំច ស់កលរលឹកេឃើញទុកខកនុងនរកេនះ រែមងមិន
បនេសចក្តីសុខ ។ ខញុមំច ស់ញុងំេសចក្តទុីកខដ៏េ្រចើនឲយអស់េទកនុង
េ រុពនរកេនះអស់ពួកៃនឆន ដ៏ំេ្រចើន បនមកេកើតជពែពេគេ្រក វ
អណ្ឌ ៈ68 កនុង្រកុងភិនន គតៈ ។ ប៉ុែន្តពែពេឈម លេនះ បរបូិណ៌
េ យកម្ល ងំ ។ ជនទងំ យជិះេលើខនងេហើយ េដញ ឲយេដើរ
េទបន សូមបទឹីមយនក៏បន” ។ 

កលនឹងបញជ ក់េសចក្តីេនះ ្រពះនងរុចេពលថ ៖  

                                                                                                                         
ទរកមម ជអេំពើ មក ្រកករ់បស់បុរសពយងយ ឈ្លកចិ់ត្តងប់ស៊បក់នុងអបយមុខ
េឈម ះឥតថីធុត្តៈ ឬ ឥតថីធូត, ្រស្តីទយូត  ។ បរទរកកមម (--កៈក័ម) 
67 េឈម ះ ននរកមួយមនសូរសែ្រមកកងរពំង ។ គុ. (ព. ្រប.) ែដលអនថមនទុកខ
េវទនខ្ល ងំ ែ្រសកថងូ រឮរពំងឥត្រ កឬែដលគ្រគកក់ខ្វក់សព្វអេន្លើ : មនុស េ រព, 
ផទះេ រព (ម. ព. ម េ រព កនុងពកយ ម  ផង) ។ 
68 អវយវៈមួយែប៉កេន្រតងខ់ងេ្រកមអងគជតបុរស (ព. ខព.; ព. . ពង ្វ ស ឬ 
ពង ្វ ) : េហើមអណ្ឌ ៈ ។ អណ្ឌ ៈធ ំអណ្ឌ ៈេកប (ពងេកប) ។ 
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“ខញុមំច ស់បននពួំកកូន មតយេ យខនង69ផង េ យរថផង 
ករេឆះកនុងេ រុពនរកជេដើមេនះ ជផលកមមគឺករ្រប្រពឹត្តខុស 
កនុង្របពនធបុគគលដៃទ ៃនខញុមំច ស់េនះ” ។  

លុះចយុតចកអត្តភពជពែពេនះេហើយ ពែពេនះចប់បដសិនធិ 
កនុងកេំណើ តជ ្វ  ។ ្រគេនះ ពួក ្វ បននកូំន ្វ េនះេទបង្ហ ញ 
ដល់ ្វ ជេមហ្វូង ។ េមហ្វូងថ “ចូរនកូំនមកឲយអញ” ។ ពួកេគនយំក
មកឲយ ្វ េមហ្វូងេនះ ។ ្វ ជេមហ្វូងចបយ៉់ងម ំកូន ្វ ែ្រសកយ ំ

្វ ជេមហ្វូងេនះក៏ខបំ ្ត ច់ពង ្វ សកូន ្វ េនះ េ យចងកូម ។  

កលនឹងបញជ ក់េសចក្តីេនះ ្រពះនងរុចេពលដូេចនះ  

“បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈ ខញុមំច ស់ចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ ក៏ 
េកើតជ ្វ កនុងៃ្រពធ ំ្រតូវ ្វ ជមច ស់ហ្វូង ជសត្វេឃនើសឃនង70 ខ ំ
កត់ផ្ដ ច់ពូជេចញ េនះជផលកមម គឺករ្រប្រពឹត្តកេមសុមិចឆ ចរ
កនុង្របពនធបុគគលដៃទ ៃនខញុមំច ស់េនះ” ។ 

                                                 
69 នេំទេ យខនងមននយ័ថ េអៀវ ក ឬបេង្អ ប ក  ឬជិះេលើខនង ។  
70 (គុ.) ្រចេឡើសេបើស, ឈនះឈន ន, ្រពេហើន, ឈ្ល នពន, េ្រទើសឃនង : មនុស
េឃនើសឃនង, សដំីេឃនើសឃនង ។ 
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បនទ ប់មក ្រពះនងរុចបង្ហ ញនូវជតិេផ ង ៗ េទៀត ៖ 

“បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈខញុមំច ស់ចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ បន 
េកើតជេគកនុងែដនទសននៈ ជេគដ៏ចេ្រមើន មនសនទុះេលឿន ្រតូវ 
េគេ្រក វ ខញុមំច ស់បនអូសរេទះ អស់កលដ៏យូរ េនះជផលកមមគឺ 
ករគប់រក្របពនធអនកដៃទ ៃនខញុមំច ស់េនះ ។ បពិ្រត្រពះបទ 
វេិទហៈ ខញុមំច ស់ចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ បនមកេកើតកនុង 
្រតកូលកនុងែដនវជជី កនុងអត្តភពជមនុស ែដលេគបនេ យ្រក 
ែតមិនែមន្រសីមិនែមន្របុស េខទើយ េនះជផលកមមគឺករគប់រក 
្របពនធបុគគលដៃទៃនខញុមំច ស់េនះ។ បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈ ខញុមំច ស់ 
ចយុតចកអត្តភពេនះេហើយ បនេកើតជ្រសីអប រ មនវណ្ណៈគួរ 
្របថន កនុងននទវន័ឧទយនកនុង ន វត្តិង  ។ មនសពំត់និងេ្រគ ង 

ភរណៈដ៏វចិ្ិរត ពក់កុណ្ឌ លជវកិរៈៃនែកវមណី ជ្រសី 
ឈ្ល សកនុងករ និំងេ្រច ង ជ្រសីបេ្រមើេទវ ជេឈម ះ សកកៈ ។ 
បពិ្រត្រពះបទវេិទហៈ ខញុមំច ស់ឋតិេនកនុង ន វត្តងិ េនះ 
រលឹកេឃើញជតិ ៧ ែដលខញុមំច ស់នឹងេទកនុងអនគត ។ កុសល 

ែដលខញុមំច ស់បនេធ្វើេហើយ កនុង្រកុងេកសមពី កុសលេនះ 
មមកឲយផល ។ ខញុមំច ស់ចយុតចកអត្តភព ជេទពធី នុ៎ះ នឹង 

អេនទ លេទេហើយ កនុងេទវេ កនិងមនុស េ ក ។ បពិ្រតម  
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ជ ខញុមំច ស់ែដលេគេធ្វើសកក របូជជនិចច អស់ជតិទងំ យ ៧ 
ែតខញុមំច ស់នឹងមិនរួចេហើយ ចកភពជ្រសី អស់គតិ 71៦ េនះ ។ 
បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កនុងគតជិគ្រមប ់៧ ខញុមំច ស់នឹងេកើតជ 
េទវ ្របុស ជេទវបុ្រតមនឫទធិេ្រចើនដឧ៏ត្តមកនុងពួកេទវ  ។ 
ក៏កនុងៃថងេនះ នងេទពកញញ ទងំ យ កពុំងែត្រកងផក ជផទ ងំ
កនុងននទវន័ េទវបុ្រតេឈម ះជវៈ ជ ្វ មីខញុមំច ស់េនះ កពុំងទទួល
ក្រមងផក េដើមបខីញុមំច ស់ ។ ១៦ ឆន  ំកនុងជតរិបស់ខញុមំច ស់េនះ ក់
ដូចជកលទិព្វេនះ មួយរេំពច មួយយប់មួយៃថងទិព្វេនះ ជ 
១០០ ឆន រំបស់មនុស  ។ កមមទងំ យរែមងអេនទ ល ម្រគប់
ជតិជអសេងខយយដូេចនះឯង ដបតិថ កមមល្អក្តី មកក្ត ីមិន 
បត់បង់េទ” ។ 

្រគេនះ ្រពះនងរុចបនសែម្តងនូវធមប៌ែនថមដល់្រពះ ជថ ៖  

េយ ឥេចឆ បរុេិ  េ តំុ ជតិ ំជតិ ំបនុបបុន ំ
បរទរ ំវវិេជ ជយយ  េធតបេទវ កទទមំ។ 

                                                 
71 ករេទ, ករេដើរេទ, ដេំណើ រ; ផ្លូ វគន្លង; ទីេកើតេផ ងៗ; និស យ័; អធយ្រស័យ; 
្របជញ ញណ; ទីេន; បរសុិទធ ។ 
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“្របុស ្របថន ឲយបនជេភទ្របុស ល់ ៗ ជតិ ្រតូវេវៀរ្របពនធ 
បុគគលដៃទ ដូចជបុគគលអនកមនេជើង ងេហើយ េវៀរបង់នូវភក់ 
ដូេចន ះ” ។ 

យ ឥេចឆ បរុេិ  េ តុំ ជតិ ំជតិ ំបនុបបុន ំ
មិកំ អបចេយយយ ឥនទវំ បរចិរកិ។ 

“្រស្តី ្របថន ឲយបនជ្របុស ល់ ៗ ជតិ ្រតូវេគរពប្តី 
ដូចជពួក្រសីអប រ ជអនកបេ្រមើេគរព្រពះឥ្រនទដូេចន ះ” ។  

េយ ឥេចឆ ទិពយេភគញច  ទិព្វមយុ ំយស ំសខំុ 

បបន ិបរវិេជ ជ ្វ   តិវធំិ ធមមមចេរ។ 
“បុគគល ចង់បនេភគៈជទិព្វ72 យុ យស និងសុខជទិព្វ 
្រតូវេវៀរបង់អេំពើបបទងំ យ ្រប្រពឹត្តសុចរតិ73ធម៌ ៣ យ៉ង” ។ 

                                                 
72 ្រទពយរបស់ែដលេកើតេឡើងេ យ របុណយ សេ្រមចពីបុណយ េកើតឯងសម ម
្របថន  ។ 
73 ករ្រប្រពឹត្តល្អ: កន់សុចរតិ, មនសុចរតិ (េ  សុចរតិធម៌ ក៏បន), មន ៣ យ៉ង
គឺ ករ្រប្រពឹត្តល្អេ យកយ េ  កយសុចរតិ;... េ យ ច េ  វចីសុចរតិ; ... 
េ យចិត្តសុទធ េ  មេនសុចរតិ ។ ព. ផទ. ទុចចរតិ ។ 
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កេយន ច មន  អបបមេ ្ត  វចិកខ េ  
អត្តេន េ តិ អ ថ យ ឥតថ ី  យទិ  បមុ។ 

្រស្តីក្ត ីបុរសក្តី ជអនកមិនេធ្វស្របែហសេ យកយ ចចិត្ត មន
្របជញ ជេ្រគ ងពិចរ  េឈម ះថេកើតមកេដើមប្ីរបេយជន៍
របស់ខ្លួន ។  

េយ េកចិេម មនជុ ជវីេ េក 
យសស េិន សព្វសមន្តេភគ 
អសសំយ ំេតហិ បេុរ សចុណិ្ណំ  
កមមស កេស បថុុ សព្វស ្ត ។ 

“ពួកមនុស នីមួយ កនុងជវីេ ក74ជអនកមនយស មន
េភគៈបរបូិណ៌ទងំអស់ ពួកមនុស ទងំេនះ បនសន កំមមល្អ
េហើយ កនុងកលមុន េ យឥតសង យ័ សត្វទងំអស់ជេ្រចើន 
សុទធែតមនកមមជរបស់ខ្លួន” ។ 

ឥងឃនចិុេន ្តស ិសយមប ិេទវ 

                                                 
74 េ កជទីរស់េនរបស់ពពួកសត្វ ។ ពពួកសត្វែដល ្រស័យេលើពីភពេ ក 
េហើយចិញចឹ មជីវតិ ។ 
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កុេ នទិន េត ឥម ជននិ ទ 
យ េត ឥម អចឆ សននកិ  
អលង ក  កញចនជលឆនន  ។ 

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រពះអងគ្រទង់្រតិះរះិេរឿយ ៗ េ យ
្រពះអងគឯងចុះ បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន ្រស្តីទងំ យ
របស់្រពះអងគ ្របកដេសមើេ យ្រសីអប រ75 មនខ្លួន្រប ប់េហើយ 
បិទបងំេ យប ្ត ញមស េតើ្រស្តីទងំេនះ របស់្រពះអងគ 
មនអ្វីជេហតុ” ។  

្រពះ ជកញញ ្រពះនមរុច ថ្វ យេយបល់្រពះបិ យ៉ងេនះញុងំ្រពះ 
បទអងគតិ ជ្រពះបិ ឲយេ្រតកអរយ៉ងេនះឯង នងជអនកមនវត្តល្អ 
បន្របប់ផ្លូ វសុគតដិល់្រពះបិ  ដូចបុគគល្របប់ផ្លូ វដល់មនុស វេង្វង 

                                                 
75 ្រស្តីមនសមបុរថ្ល ្រសស់, ផូរផង់ឬ្រស្តីមនមុខថ្ល ្រសស់ប្ំរពង”) ្រស្តីសួគ៌ : ្រសីអប រ
, ្រសីេទពអប រ, នងអប រ ។ មេសចក្ដីតំ លកនុងគមពីរ្រពហមណ៍ថ ្រស្តីសួគពួ៌ក
មួយែដលផុសេឡើងអពីំទឹក កនុងកលែដលកូរទឹកអម្ឫត (ប៉ុែន្ត មករណ៍ពិត មិន
ែមនដូេចន ះេទ, ែដលេ ថ អប រ  ឬ អប  េនះមនេសចក្ដីថ “្រសីសួគម៌ន
សមបុរភ្លឺថ្ល ផូរផង់ឬ្រសីសួគេ៌ឆើតេឆម”) ។ ែខមរេ្របើក្ល យជ អក រ កម៏ន : ្រសីអក រ, 
្រសីេទពអក របវរកញញ  (គួរេលើកែលងឈប់េ្របើ គួរេ្របើ អប រ  ឬ អប , អចឆ  វញិ ។ 
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នងបនសែម្តងសុចរតិធម៌ ។ ្រពះនងរុច បនសែម្តងនូវធម៌ដល់្រពះ 
បិ  ងំពី្រពឹកទល់ ង ចយ៉ងេនះ រួចបន្ត្របបថ់ ៖  

‘‘ម, េទវ, នគគស  មិចឆ ទិដ្ឋិកស  វចន ំគណ្ហិ , ‘អតថ ិអយ ំ
េ េក, អតថ ិបរេ េក, អតថ ិសកុដទុកកដកមម ន ំ 
ផល’ន្ត ិវទន ្តស  មទិសស  កលយណមិត្តស  វចន ំគណ្ហ , 
ម អតិេតថន បកខន ទ’ី’តិ ហ។ 

“បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កុេំជឿនូវពកយរបស់អនកមិចឆ ទិដ្ឋ7ិ6ែដល 
្រកត77 េនះេឡើយ, េ កេនះមន បរេ កមន ផលៃន

អេំពើល្អ អេំពើ ្រកក់ មន, ករេពលដូេចនះ ជពកយរបស់

                                                 
76  េសចក្ដីយល់េឃើញខុស គឺដេំណើ រយល់ខុសអពីំេសចក្ដីពិត ដូចយ៉ងយល់េឃើញ
ថ ម បិ គម នគុណ, សត្វទងំអស់ ្ល ប់េហើយែលងេកើតេទៀតជេដើម ។ ព. ផទ. 
សមម ទិដ្ឋិ ។  
77 ែដលែលងខ្លួនធ្ល ងំទេទឥតេស្ល កដណ្ដ ប់េ ះឬែដល្រគនែ់តដណ្ដ ប់ ប៉ុែន្តមិន
េស្ល កបិទបងំេករ ្តិ៍ខម ស, ែដល្រ តធ្ល ងំ : ្រកតធ្ល ងំ ។ (ព. ខព.; ព. . ្រ ត) ។ 
េ្របើជ កិ. កប៏ន “្រ ត” : ្រកតខ្លួនទេទ ។ សមណៈ ឬ ្រសមណ៍ ្រកត  
អេចលក៍ ។ 
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កលយណមិ្រត78 តួយ៉ងដូចខញុមំច ស់េនះឯង សូម្រទង់េជឿចុះ, 
សូម្រពះអងគកុសំទុះេទ មមគ៌ខុស” ។ 

                                                 
78 មិត្តល្អ, មិត្ត្រតឹម្រតូវែដលបុគគលគួរេសពគប់ គួរ បរ់កយកជគន  ។ 
ព. ផទ. បបមិត្ត ។ 
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ជំពកូទី ៣ 

្រពះ ជរកផ្លូវេសចក្ដីបរសិទុធេឃើញ 

ជធី រចុ ងំសចច ធិ ្ឋ ន 

       េបើទុកជយ៉ងេនះក៏េ យ ្រពះនងមិន ចពនយល់្រពះ ជបិ  
ឲយរួចចកមិចឆ ទស នៈបនេទ ។ ពិតែមនេហើយ ្រពះ ជអងគតិេនះ 
្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវ ចដ៏ពីេ ះរបស់្រពះនងរុច េហើយ្រទង់បន 
្រតមឹែតេ្រតកអរបុ៉េ ្ណ ះ ។ ជករណ៍ពិត ស់ ម្ត យឪពុកែតងែត 
្រស ញ់នូវសម្តីរបស់កូនជទី្រស ញ់ទងំ យ ប៉ុែន្ត្រពះ ជអងគ 
េនះ មិនលះេចលនូវទស នៈខុសេនះេទ ។ សូមបែីតកនុងនគរ ក៏េកើត
មនេក ហល79មួយ គឺេសចក្តីភញ កេ់ផ្អើលរេំជើបរជួំលែដរថ ៖ 

“បនឮថ ្រពះនងរុចសែម្តងធម៌ដល់្រពះបិ  ្របប់្រទងឲ់យ
លះេចលទស នៈខុស” ។ 

ម ជនមនេសចក្តីេ្រតកអរ្រគប់គន េ យនឹកថ ៖ 

                                                 
79 េសចក្ដីភញ កេ់ផ្អើល, ្រជួលេ្រជើម ភពវកឹវរ : េកើតេក ហល ។ 
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‘‘បណ្ឌិ  ជធី  អជជ បតិរ ំមិចឆ ទស ន េមេច ្វ   
នគរ សនី ំេ តថិភវ ំករសិ តិ’’ ។ 

“បណ្ឌិ ត ជធី  ៃថងេនះពនយល់្រពះបិ ឲយរួចចកមិចឆ ទស នៈ 
មុខែតេធ្វើនូវសុវតថិភព ជូនដល់អនកនគរទងំ យ” ។ 

កល្រពះនងរុចមិន ចពនយល់្រពះបិ ឲយយល់បន ្រពះនងេន
ែតពំុលះបង់នូវពយយម គតិថ ៖ 

‘‘េយន េកនចិ ឧបេយន បតុិ េ តថិភវ ំករសិ មិ’’ ។ 

“អញនឹងេធ្វើនូវសុវតថភិព80ដល់បិ  េ យឧបយ មួយឲយ
ទល់ែតបន” ។                         

រួច ក់អញជលីេលើសិរ នម ក រនូវទិសទងំ ១០ ទងំអធិ ្ឋ ន
បេណ្តើ រថ ៖  

‘‘ឥមសមិ ំេ េក េ កសនធ រក ធមមកិសមណ្រពហម  
នម េ កបលេទវ  នម ម ្រព ម េន នម អតថិ, 

                                                 
80 ករមនសួស្ដី, ករ្របកបេ យេសចក្ដីសុខ : បន្រតឡបម់កដល់្រសុកវញិ េ យ
សុវតថិភព ។ល។  
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េត ឥធគន្ត្វ  អត្តេន ពេលន មម បតិរ ំមិចឆ ទស ន ំ 
វសិ ជជ េបន្តុ, ឯតស  គុេណ អសតិប ិមម គុេណន មម  
សេីលន មម សេចចន ឥធគន្ត្វ  ឥមំ មិចឆ ទស ន ំ 
វសិ ជជ េប ្វ  សកលេ កស  េ តថិ ំកេ ន្តុ’’ ។ 

“កនុងេ កេនះ េឈម ះថសមណ្រពហមណ៍អនក្របកបេ យធម៌ 
េ កបលេទវ  ម ្រពហម មនពិត្របកដ សូមអេញជើញពួក 
េ កមកទីេនះ ជួយ្របបឲ់យបិ ខញុលំះេចលនូវមិចឆ ទស នៈ 
េ យកម្ល ងំរបស់ខ្លួន ថ្វដីបតិែតគុណៃនបិ េនះមិនមនក ៏
េ យ ែតសូមពួកេ កមកទីេនះ េ យគុណរបស់ខញុ  ំេ យ 
សីលរបស់ខញុ  ំេ យសចចៈរបស់ខញុ  ំជួយពនយល់បិ ខញុ េំនះឲយលះ 
េចលនូវមិចឆ ទស នៈ េធ្វើនូវសុវតថិភពដល់សកលេ កផង” ។  

ម ្រពហមនរទ 

្រគេនះ េពធិសត្វ េកើតជម ្រពហមេឈម ះថ នរទៈ ។ ជ 
ធមម េពធិសត្វទងំ យ ែតងែត្របេមើលេមើលនូវេ ក ជញឹក 
ញបេ់ដើមបេីឃើញនូវសត្វទងំ យ អនកេដើរផ្លូ វ្រតូវនិងេដើរផ្លូ វខុស 
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េ យេម ្ត ភវន81របស់្រពះអងគ និងេ យេសចក្តី ណិត សូរដ៏ 
ែសនធេំធង ។ កលនរទម ្រពហម ្របេមើលេមើលកនុងៃថងេនះ បន 
ទតេឃើញនូវ្រពះ ជធី េនះ កពុំងែតនម ក រេទវ ទងំ យអនក 
្រទ្រទង់េ ក េសនើសូមឲយជួយេ ះបិ ចកមិចឆ ទិដ្ឋិ េ កគតិថ ៖ 

“េលើកែលងែតអញេចញ គម នបុគគល មនសមតថភព
ពនយល់េស្តចនុ៎ះឲយលះនូវមិចឆ ទស នៈបនេទ កនុងៃថងេនះ គួរ

ស់ែតអញេធ្វើេសចក្តីសេ្រងគ ះដល់្រពះ ជធី  និងេធ្វើនូវ
សុវតថិភពដល់្រពះ ជ្រពមទងំបរជិនរបស់្រពះអងគផង េហើយ
សឹម្រតឡប់មកវញិ េតើអញនឹងេទេ យេភទដូចេម្តចហន៎ ?” 

េ កេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នថ៖ 

“បព្វជិតទងំ យជទី្រស ញ់របស់មនុស ទងំ យផង 
ជទីេគរពផង ជទីទុកចិត្តផង ដូេចន ះអញនឹងេទេ យេភទ
បព្វជិតចុះ” ។  

                                                 
81 ករចេ្រមើនេម ្ត , ដូចយ៉ងរពឹំងថ សូមឲយសត្វទងំ យបនេសចក្ដីសុខ ល់គន  
េធ្វើឲយេកើតមនេ្រចើនកនុងចិត្ត! ... ។ 
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នរទម ្រពហម បននិមមិតខ្លួនជមនុស  មនពណ៌ដូចមស ជទី្រជះ
ថ្ល  ចងជ មណ្ឌ ល82គួរឲយគប់ចិត្ត េសៀតេសន តសក់មសកនុងចេន្ល ះ
ជ  េស្ល កនិងដណ្ត ប់សពំត់សបំកៃធមពណ៌្រកហមពីេលើប ្រកហម 
ខងកនុងពក់េឆៀង ម មខ ងនូវែសបកខ្ល ជវកិរៈៃន្របក ់វចិិ្រតេ យ
សុវណ្ណ  រួចកន់យកភជន៍បយជវកិរៈៃនមស ែដល ក់ទុក
កនុងេ ្ល កែកវមុក្ត  េហើយបនែរកនូវសែ្រងកែដលឱនចុះកនុងទីទងំ ៣ 
យកែកវ្របពលអពីំថងែ់កវមុក្ត ហនឹងែដរ េ ះមក ម កសេ យ
េភទជឥសីរុងេរឿងេមើលេទដូចជ្រពះចនទេនឰដ៏ៃផទនភល័យ83 រួច
ចូលេទកន់្រពះ ជមនទីរ84ៃន្រប ទចនទ ែដលតុបែតងយ៉ង ្អ ត 
ឈរឰដ៏ កស ចេំពះមុខ្រពះភ្រក្តៃន្រពះបទវេិទហៈ ។ នងរុច
បនេឃើញនរទ្រពហមេនះែដលមកដល់េហើយ ក៏ថ្វ យបងគនំរទ្រពហម
ែដលតែំណងខ្លួនជឥសី ។ 

 

 
                                                 
82 មណ្ឌ លផនួងសក់របស់ បស។ 
83 លេំនពពក គឺេមឃ, កស : អែណ្ដ ត្រតែសតក ្ដ លនភល័យ ។ 
84 ផទះែដល្រពះ ជ្រទងគ់ង់េន (្រពះ ជមនទីរ) ។ 



                                  ម នរទកស បជតក                        

59 
 

សណួំរចេម្លើយៃននរទៈនិង្រពះ ជ 

ចែំណក្រពះ ជ ្រគន់ែតេឃើញឥសីភ្ល ម ្រទង់្រតូវេតជះៃន្រពហម
គំ មេធ្វើឲយ្រទង់តក់ស្លុត កល្រទង់មនិ ចឋិតេនេលើ សនៈ85ៃន
្រទង់បន ្រទង់ក៏យងចុះចក សនៈ ឈរេលើែផនដី សួរនូវទីលេំន
ែដលអេញជើញមកនិងនមេគ្រតថ ៖ 

េ កមនវណ្ណៈដូចេទវ  ញុងំទិសទងំអស់ឲយភ្លឺដូច្រពះចនទ 
េតើេទើបនឹងមកអពីំទី  ? េយើងសួរេហើយ េ កចូរ្របប់នម 
និងេគ្រត មនុស ទងំ យកនុងមនុស េ ក េតើេគ គ ល់េ ក
បនដូចេម្តច ?”  

្រគេនះ ឥសីេនះគិតថ “េស្តចអងគេនះសមគ ល់ថ បរេ កមិនមន, 
ដូេចនះអញនឹង្របប់បរេ កដល់្រពះអងគជមុនចុះ” េហើយឥសីបន 
េពលដូេចនះ ៖   

‘‘អហញ្ហិ  េទវេ  ឥទន ិឯម ិឱភសយ ំសព្វទិ  ចនទមិវ; 
អកខ មិ េត បចុឆេិ  នមេគត្ត,ំ ជនន្ត ិមំ នរេទ កស េប ច’’។ 

                                                 
85 ទីអងគុយ, កែន្លងអងគុយ, ក្រមលឬ្រប បស់្រមបអ់ងគុយ : អងគុយេលើ សនៈេសមើ
គន  ។ ព. ក. េ្រចើនេ្របើ សន៍ ជង : កុំ ល្រច ស អងគុយេដើម សន៍ រួចែបរជ
ថយ ចុះមកចុង សន៍ ឲយខម ស ្ត យេ្រកយ ្របយ័តនកុេំធ្ល យ ឲយេខ យភពខ្លួន ។ 
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“ ម ភពេទើបនឹងមកអពីំេទវេ ក កនុងកលឥឡូវេនះ ញុងំ 
ទិសទងំអស់ឲយភ្លឺដូច្រពះចនទ ម ភពែដល្រពះអងគសួរេហើយ 
និងទូលនមនិងេគ្រតថ មនុស ទងំ យ គ ល់ ម ភពថ 
នរទៈ ជកស បេគ្រត” ។ 

្រគេនះ ្រពះ ជមន្រពះចិន្ត ថ “បញ្ហ បរេ ក អញទុកសួរឥសី
េនះេពលេ្រកយចុះ ឥឡូវអញនឹងសួរេហតុៃនករបនឫទធិជមុន” 
ដូេចនះេហើយ ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់សួរថ ៖   

‘‘អេចឆររបូ ំតវ យទិសញច , េវ យស ំគចឆស ិតិដ្ឋស ីច; 
បចុឆ មិ តំ នរទ ឯតមតថំ, អថ េកន វេណ្ណន ត យមិទធិ’’។ 
“ស ្ឋ នរបស់េ ក្របកដយ៉ង ផង េ កកពុំងេដើរក្តី 
កពុំងឈរក្តី ឰដ៏ កសផង េនះមនសភពជអ ច រយ បពិ្រត
នរទៈ ខញុសួំរេសចក្តីេនះនឹងេ ក េតើឫទធិរបស់េ កេនះ មន
េ យេហតុអ្វី ?” 

នរទៈេឆ្លើយថ ៖ 
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‘‘សចចញច  ធេមម  ច ទេម ច ចេគ, គុ  មេមេត បក   
បុ ; េតេហវ ធេមមហិ សេុសវេិតហិ, មេនជេ  េយន 
កមំ គេ ស ម’ិ’ ។ 
“សចចៈ ១ ធម៌ ១ ទមៈ ១ ចគៈ ១ គុណធម៌េនះ ម ភពបន

ងមកេហើយអពីំជតិមុន ម ភពមនសនទុះចិត្តេទ ម
្របថន បន េ្រពះធម៌ែដល ម ភពេសពល្អេហើយទងំេនះ
ឯង” ។ 

្រពះ ជ េបើទុក ជឥសី្របប់យ៉ងេនះ ក៏្រទង់េនែតមនិេជឿនូវ 
បរេ ក េ្រពះ្រពះអងគ្របកន់នូវមិចឆ ទស នៈ ្រទង់ ន់មត់ថ “ឱ ! 
ផលៃនបុណយ មនែដរហន៎” រួច្រទង់្រ ស់បន្តថ ៖ 

“ឥឡូវេនះ េ ក្របប់ករសេ្រមចៃនបុណយជរបស់អ ច រយ 
េហើយ បពិ្រតនរទៈ ្របសិនេបើដូចជេ កេពលយ៉ងេនះែមន 
ខញុសូំមសួរេសចក្តីេនះនឹងេ កេទៀត េបើខញុ សួំរេហើយ សូមេ ក 
េឆ្លើយឲយ្របៃពចុះ” ។  

នរទេឆ្លើយថ ៖  

បចុឆស ុ មំ ជ តេវស អេ ថ  យ ំសសំយ ំកុរុេស ភមិូបល 
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អហំ តំ នសិ សំយតំ គេមមិ នេយហិ ញេយហិ ច េហតុភី 
ច ។ 

“បពិ្រត្រពះ ជជភូមិបល86 ្រពះអងគេនមនេសចក្តីសង យ័
យ៉ង  ៗ សូម្រទង់សួរ ម ភពចុះ ម ភពជ្របេយជន៍
របស់្រពះអងគ េហើយ ម ភពនឹងញុងំ្រពះអងគឲយដល់នូវភព
ជអនកអស់េសចក្តីសង យ័ េ យន័យ េ យញណ និងេ យ
េហតុទងំ យ” ។  

្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ៖      

“បពិ្រតនរទៈ ខញុសូំមសួរេសចក្តេីនះនឹងេ ក បពិ្រតនរទៈ ខញុ  ំ
សួរេហើយ េ កកុេំពលមុ ទេឡើយ នរជនបនសួរថ 
េទវ  មនឬ ? ម បិ មនឬ ? បរេ ក87មនឬ ?” ។  

                                                 
86 េឈម ះ្រកមុកនុង្រកសួង ជករ មនមុខងរនទីខងកនក់ប់បញជី ដីភូមិ និងដីែ្រស
ចមក ររបស់្របជពលរដ្ឋ : ករយិល័យៃនភូមិបល, ចតភ់ន ក់ងរភូមិបលឲយេទ
អេងកតដីចមក រែដលេកើតេហតុ េស្ដចែផនដី េ ថភូមិបល។ 
87 េ កឯមុខ : េទកន់បរេ កេហើយ គឺេធ្វើមរណកលេទកនេ់ កឯខងមុខ
េហើយ ។ ព. ផទ. ឥធេ ក ។ 
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នរទេឆ្លើយថ ៖ 

អេតថវ េទ  បតិេ  ច អតថ ិេ េក បេ  អតថិ ជេន យមហុ 
កេមស ុគទិធ  ច ន  បមូ ្ហ  េ កំ បរ ំន វទិ ូេមហយុ ្ត ។ 

“នរជនបនេពលថ េទវ មន ម បិ មន បរេ កមន 
ពួកជនជអនកជប់កនុងកម ជអនកវេង្វង្របកបេ យេមហៈ 
រែមងមិនបនដឹងនូវបរេ កេឡើយ” ។  

លុះឮដូេចន ះ ្រពះ ជេធ្វើករេសើចចអំក េហើយ្រទង់្រ ស់ថ ៖ 

“បពិ្រតនរទៈ ្របសិនេបើេ កេជឿថ លេំនៃនជនទងំ យ 
ែដល ្ល ប់េទេហើយ មនកនុងបរេ កែមន សូមេ កឲយខចី្របក់ 
៥០០ ក បណៈ កនុងេ កេនះសិនចុះ ចដំល់េទបរេ ក 
ខញុ នឹំងសងេ កវញិ ១.០០០ ក បណៈ” ។ 

្រគេនះ ្រពះម សត្តរះិគន់្រពះ ជកនុងក ្ត លបរស័ិទថ ៖  

ទេជ ជមុ េខ បញច  ស ន ិេភេ  ជញញ មុ េច សលីវន ្ត ំវទញញុំ  
លទុទំ តំ េភន្ត ំនរិេយ វសន្ត ំេក េចទេយ បរេ េក  
សហស ។ំ 
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ឥេធវ េយ េ តិ អធមមសេី , បបចេ  អលេ  
លទុទកេមម  ន បណ្ឌិ  តសមិ ំ ឥណំ ទទន្ត ិន ហិ គេម 
េ តិ តថវធិម្ហ ។ 
ទកខញច  េបស ំមនជុ វទិិ ្វ , ឧ ្ឋ នកំ សលីវន្ត ំវទញញុំ ; 
សយេមវ េភេគហិ នមិន្តយន្ត,ិ កមមំ ករ ិ ្វ  បនុ មហេរស’ិ’។ 

“្របសិនេបើេយើងដងឹនូវអនកដច៏េ្រមើនថមនសីល ជអនកដឹងនូវ 
ពកយសមូម េយើងនឹងឲយ ៥០០ ក បណៈ ដល់អនកេ យឥត
មន ទ ក់េសទើរេឡើយ ប៉ុែន្តេបើអនកជមនុស ្រកក់េនះ មន
ដេំណើ រេទកនុងនរក េតើបុគគល នឹងេទ មទរក បណៈ 
១.០០០ កនុងបរេ កបន ។ សូមបកីនុងេ កេនះ បុគគល មិន
មនធម៌ជ្រប្រកតី មនមរយទដ៏ មក ជអនកខជិល្រចអូស 
មនករងរ ្រកក់ ពួកបណ្ឌិ តក៏មិនឲយបុគគលេនះបុល្រទពយេទ 
េ្រពះថ ករបន្រទពយអពីំបុគគលមន្របករដូេចន ះ មិនមន
េឡើយ ។ ពួកមនុស ដឹងនូវបុរសថ ជអនកបុិន្របសប ់មន
ពយយម មនសីល ជអនកដងឹពកយសមូម រែមងអេញជើញខ្លួន
ឯងេ យេភគៈទងំ យថ អនកេធ្វើករងរេហើយ គបបសីង
េយើងវញិ” ។ 
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នរទៈសែម្ដងនិរយកថ 

េ យ្របករយ៉ងេនះ ្រពះ ជ្រតូវឥសីេនះផទញ់ផទ ល់េហើយ 
្រទង់ទល់ត្រមិះតបតែលងេកើត ។ ម ជនរកី យេ្រតកអរ ។ េកើត
មនសភពអ៊ូអរទូទងំនគរថ “េទវ មនឫទធិេ្រចើនៃថងេនះ ញុងំ
្រពះ ជឲយ្រទង់លះបង់នូវមចិឆ ទស នៈ” ។ ្រគេនះ ្រកុងមិថិ មន
ទហំំ ៧ េយជន៍ អនក្រកុងេនះទងំអស់បន ្ត ប់ធមមេទសនរបស់នរ-
ទ្រពហម្រគប់ ៗ គន  េ យ នុភពៃន្រពះម សត្ត ។ ្រគេនះ 
ម សត្តគតិថ “្រពះ ជេនះ ្របកនទ់ស នៈខុសមខំ្ល ងំ ស់ 
អញនឹងេលើកយកភ័យកនុងនរកមកគំ មេស្តចេនះ េធ្វើឲយ្រទង់លះ
មិចឆ ទិដ្ឋិ េហើយនិងេលើកេទវេ កមកលួងេ ម្រពះអងគជថម”ី ។ 
លុះគតិដូេចនះេហើយ ឥសីេពលថ ៖  

‘‘ម ជ សេច ទិដ្ឋិ ំន វសិ េជ ជស ស ិឯវ ំអនន្តទុកខំ  នរិយ ំ 
គមសិ ស’ិ’ ។ 

“បពិ្រតម ជ ្របសិនេបើ្រពះអងគមិនលះបង់នូវទិដ្ឋេិនះេទ 
កលេបើយ៉ងេនះ ្រពះអងគមុខែតេទកន់នរកែដលមនទុកខឥត 
ទីបផុំត” ។ 
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រួច្រពះអងគែថ្លងនិរយកថដូេចនះ  

‘‘ឥេ  ចុេ  ទកខស ិតតថ ជ កេកលសេងឃហិ  
វកិស មន ំតំ ខជជមន ំនរិេយ វសន្ត ំកេកហិ គេិជឈហិ ច 
េសនេកហិ សញឆិ ន នគត្តំ រុហិរ ំសវន្ត ំេក េចទេយ  
បរេ េក សហស ’ំ’ ។ 
“បពិ្រត្រពះ ជ េបើ្រពះអងគចយុតចកអត្តភពេនះេទ នឹងទត 
េឃើញខ្លួន្រពះអងគ ែដលហ្វូងែក្អកកពុំងចឹកជែញជងកនុងនរកេនះ 
្រពះអងគគង់កនុងនរក ែដលហ្វូងែក្អក ម ត និងែឆកកពុំងខសីុំ មន 
ខ្លួនធ្លុះធ្ល យកពុំងហូរឈម បុគគល នឹងេទទរក បណៈ 
១.០០០ កនុងបរេ កបន” ។ 

លុះពណ៌ននូវកេកលនរកេនះរួចេហើយ ឥសីេនះេពលថ ៖  

សេចប ិឯតថ ន នពិ្វត្តិស ស ិេ កន្តរនរិេយ នពិ្វត្តិស ស ិ។ 
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“្របសិនេបើ្រពះអងគមិនេកើតកនុងនរកេនះេទ ្រពះអងគមុខែតេកើត 
កនុងនរកេ កន្តរ88” ។ 

រួចេ កបន្តេពលនិរយកថេនះដូេចនះ  

អនធតំមំ តតថ ន ចនទសរូយិ នរិេយ សទ តុមុេ  េឃររេូប 
 េនវ រត្តី ន ទិ  បញញ យតិ តថវេិធ េក វចិេរ ធនតថេិក។ 

“ភពងងឹតខ្ល ងំរែមងមនកនុងនរកេនះ ្រពះចនទនិង្រពះ ទិតយ
កម៏ិនមន នរកេនះមនងងឹតដ៏្រកស់សព្វកល ជកែន្លង
ឃត់នូវចកខុ វញិញ ណមិនឲយេកើតេឡើង មនសភពគួរខ្ល ច យប់
ក៏ងងឹត ៃថងក៏ងងឹត នរ ជអនក្រតូវករេ យ្រទពយ គបប្ីរ ច់
េទកនុងនរក ក៏ដូេចន ះែដរ” ។  

                                                 
88 រេ ្ដ េនកនុងចេន្ល ះៃនេ ក ជេឈម ះរេ ្ដ នរក ែដលសត្វជបុថុជជន្របេភទ
ខ្លះ្របកនឧ់េចឆទទិដ្ឋិ េជឿស៊បថ់គម នបុណយគម នបបសួគន៌រកអ្វីេទ សត្វ ្ល ប់េទក៏
សូនយឈឹងឥតមនជតិកេំណើ តតេទេទៀតេឡើយ, នរកេនះេកើតមនេ្រពះលទធិេនះ
ឯង ។ល។ (ព. ពុ.) : លទធិពុទធនិយមថ សត្វជបុថុជជន ែដល្របកន់េជឿថ ្ល ប់
េទសូនយឥតមនជតិកេំណើ តតេទេទៀតេទ, បុថុជជនេនះ កលេបើ ្ល ប់ក៏ែតងែត
េកើតកនុងេ កន្តរនរក េភ្លើង្របល័យកបបកពំុ៏េឆះរ ំ យនរកេនះេឡើយ ។ 
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លុះពណ៌ននូវនរកេ កន្តរេនះយ៉ងពិ ្ដ រថ្វ យ្រពះ ជយ៉ង
េនះេហើយឥសីេពលថ ៖  

‘‘ម ជ, មិចឆ ទដិ្ឋិ ំអវសិ េជ ជេន្ត  ន េកវល ំឯតេទវ, 
អញញមប ិទុកខំ  អនភុវសិ ស’ិ’ ។ 

“បពិ្រតម ជ កលេបើមិនលះេចលនូវមិចឆ ទិដ្ឋិ ្រពះអងគមិន
ែមន្រតមឹែតេ យទុកខែតប៉ុណ្ណឹ ងេទ ចេ យនូវទុកខដៃទេផ ង
េទៀត” ។ 

េហើយបន្តែថ្លងថ ៖   

“ែឆកពពលនិងែឆកេលឿងទងំពីរពួក មនកយធតធ់ ំមនកម្ល ងំ 
ែតងខសីុំ នូវសត្វែដលចយុតអពីំេ កេនះ ធ្ល ក់េទកនុងបរេ ក 
េ យេធមញជវកិរៈៃនែដក ។ ្រពះអងគកលេនកនុងនរក ្រតូវពួក 
ែឆកដ៏កច វ ្រកក់ ខសីុំ មនខ្លួនធ្លុះធ្ល យ កពុំងហូរឈម
នមំកនូវេសចក្តីទុកខដ៏ខ្ល ងំក្ល  េតើនរ នឹងទរក បណៈ
១.០០០ កនុងបរេ កបន ។ ពួកនយនិរយបល េឈម ះកលូប
កលៈកនុងនរកគួរខ្ល ចដ៏ពន្លឹក ជបចច មិ្រត ែតងសម្ល ប់ឬចក់
នរជន ែដលេធ្វើអេំពើ ្រកកក់នុងកលមុន េ យ្រពួញនិងលែំពង
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ែដលសេំលៀងយ៉ងមុត ។ ្រពះអងគកលេទកនុងនរកេនះ ្រតូវ
នយនិរយបល ចក់្រតង់េក្ល ក ្រតង់ឆ្អឹងជនីំរ វះេពះ មនខ្លួន
ធ្លុះធ្ល យ មនឈមហូរេចញ េតើនរ នឹងទរក បណៈ 
១.០០០ កនុងបរេ កបន ។ កនុងនរកេនះ មនេភ្ល ងបង្អុ រចុះជ

វុធេផ ង ៗ គឺលែំពង ្រពួញ លែំពងែសនង្រកបី និងចបូក េភ្ល ង
វុធ មនអ ្ត តដូចជរេងើកេភ្លើង រែមងធ្ល ក់េលើកបល រនទះថម

រែមងបង្អុ រចុះេលើបុគគលអនកមនអេំពើ ្រកក់ ។ កនុងនរកេនះ 
មនខយល់ដ៏េក្ត ែដលអត់ធន់បនេ យ្រក ្រពះអងគែដលមនកមម

្រកក់ រែមងមិនបនេសចក្តីសុខតចិតួចកនុងនរកេនះេឡើយ េតើ
នរ នឹងទរកក បណៈ ១.០០០ កនុងបរេ កពី្រពះអងគ 
េនះ ែដលេក្ត ្រក យជនិចច សទុះេទមក មិនមនទីពួន ។ ្រពះ
អងគសទុះេទសទុះមកែដលនយនិរយបលទឹមកនុងរថ ្រពះអងគជន់
ែផនដីមនអ ្ត តេភ្លើងសេនធ សេនធ  ែដលនយនិរយបលកពុំង
ចក់េ យជន្លួញ េតើនរ នឹងទរក បណៈ ១.០០០ កនុង
បរេ កបន ? ្រពះអងគេឡើងកន់ភន ំដ៏េដរ សេ យកបំិត ជ 
ភនគួំរេសញើប មនអ ្ត តេភ្លើង្រចលរនទ លឆ្អិនេឆ្អ គួរខ្ល ច ្រពះអងគ
មនខ្លួនធ្លុះធ្ល យកពុំងហូរឈម េតើនរ នឹងទរក បណៈ 
១.០០០ កនុងបរេ កបន ។ ្រពះអងគេឡើងកន់គនំររេងើកេភ្លើង 
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្របកដេសមើេ យភនដំ៏្រចល េឆ្អ គួរខ្ល ច មនខ្លួនេឆះសព្វ ជសត្វ 
ក្ំរពទួញយ ំេតើនរ នឹងទរក បណៈ ១.០០០ កនុងបរេ ក 
បន ។ េដើមេឈើដ៏ខពស់េសមើនឹងពពក វចិ្ិរតេ យបន្ល ដ៏មុត ជ 
វកិរៈៃនែដក ជបន្ល បឺតជញជក់ឈមរបស់នរជន ។ ពួក្រស្តីនិង 
បុរស ែដលកបត់្រប្រពឹត្តខុសកនុង្របពនធៃនបុគគលដៃទ ្រតូវពួក
នយនិរយបលមន វកនុងៃដ ជអនកេធ្វើ មពកយរបស់យម ជ
ចក់េហើយ រែមងេឡើងេដើមេឈើេនះ ។ ្រពះអងគនឹងេឡើងេដើមរក
កនុងនរក មនកយ ត់ យ្រប ក់េ យឈម មនែសបករបក 
េក្ត ្រក យជនិចច មនេវទនដ៏ខ្ល ងំ ដកដេង្ហើមេក្ត េរឿយ ៗ មន
កហុំសេ្រពះបុព្វកមម មនខ្លួនរបកែសបកេនេលើចុងបន្ល រក េតើ
នរ នឹងេទទរ្រទពយេនះ ពី្រពះអងគបន ។ េដើមេឈើខពស់េសមើ
នឹងពពក វចិិ្រតេ យស្លឹកជ វ ជវកិរៈៃនែដកដ៏មុត ជស្លឹក
បឺតជញជក់ឈមៃននរជន ។ ្រពះអងគនឹងេឡើងេដើមរកមនស្លឹក
ជ វ ្រតូវនយនិរយបលកប់េ យ វដ៏មុត មនខ្លួនធ្លុះ
ធ្ល យកពុំងហូរឈម េតើនរ នឹងទរក បណៈ ១.០០០ កនុង
បរេ កបន ។ ្រពះអងគនឹងេដើរេចញអពីំនរក មនេដើមរក មន
ស្លឹកជ វេនះ េហើយក៏ធ្ល ក់េទកនុងសទឹងនរក េឈម ះេវត្តរណី 
េតើនរ នឹងទរ្រទពយេនះពី្រពះអងគបន ។ សទឹងនរកេឈម ះ
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េវត្តរណីដ៏កច វមនទឹកផ េក្ត លបំកឆ្លងផុត ស់ កនុង
នរកេនះដ៏េដរ សេ យស្លឹកឈូកជវកិរៈែដក សត្វនរករែមង
មុតេ យស្លឹកដ៏មុតេនះ ។ ្រពះអងគមនខ្លួនធ្លុះធ្ល យ ្រប ក់
េ យឈម ែដលែខ ទឹកហូរកួចេទកនុងសទឹងនរកេឈម ះេវត្តរណី
េនះជសទឹងមិនមនអ្វីេ ងេទ េតើនរ នឹង ៊ នេទទរ្រទពយ
េនះពី្រពះអងគបន ?”  

នរទៈ្រពហមសែម្ដងផ្លូវៃនេសចក្ដីបរសិទុធ  

្រពះ ជ ្រទង់្រពះស ្ត បនូ់វនិរយកថរបស់្រពះម សត្ត្រតឹមែត 
បុ៉េណ្ណះ ្រទងម់នហឫទយ័សេង្វគ ក្ល យជមនុស អនកែស្វងរកទីពឹង 
េហើយ្រទង់មន្រពះ ជឱងក រថ ៖ 

េវធមិ រុេកខ  វយិ ឆិជ ជមេន ទិស ំន ជនមិ បមឡូ ្ហសេញញ ; 
ភយនតុបបមិ ម  ច េម ភយ  សុ ្វ ន កថ តវ  
ភសិ  ឥេស។ 

“ខញុញំប់ញ័រ ដូចជេដើមេឈើប្រមុងបក់ ខញុ វំេង្វងសញញ  មិនដឹង 
ទិស េក្ត ្រក យេរឿយ ៗ េ្រពះភ័យនឹងបបែដលខ្លួនេធ្វើេហើយ 
បពិ្រតឥសី ភយ័ដធ៏េំកើតេឡើងដល់ខញុ  ំេ្រពះបន ្ត ប់គថែដល 
េ កសែម្តងេហើយ ។ 
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ទិេត្ត រមិជឈវំ   ទីបេំ េឃ មហណ្ណេវ; 
អនធកេរវ បេជជ េ   ត្វំ េនស ិសរណំ ឥេស។ 

បពិ្រតឥសី សូមេ កជទីពឹងរបស់ខញុ  ំដូចជបុគគលកលចុះេទ
កន់ទីពក់ក ្ត លទឹក េ្រពះកយ ្រតូវេភ្លើងកពុំងេឆះ ឬដូចជ
េកះរបស់ពួកជន ែដលធ្ល យសេំព កនុងអន្លង់ធ ំកនុងម សមុ្រទ 
ឬក៏ដូចជ្របទីបរបស់ពួកជនអនកេទកនុងទីងងតឹ ។  

‘‘អតថញច  ធមមំ អនុ ស មំ ឥេស, អតីតមទធ  អប ធិតំ មយ; 
ចកិខ  េម នរទ សទុធមិគគំ, យថ អហំ េន នរិយ ំបេតយយ ំ’’ ។ 

បពិ្រតឥសី សូមេ កេ្រប ន្របេ អតថនិងធម៌ ដល់ខញុ ចុំះ កហុំស
ខញុបំន្រប្រពឹត្តកន្លងេហើយអស់កលយូរ បពិ្រតនរទៈ សូមេ ក
្របប់ផ្លូ វេសចក្តីបរសុិទធិដល់ខញុ  ំកុឲំយខញុធំ្ល កេ់ទនរកេឡើយ” ។ 

លំ បេ់នះ ្រពះម សត្ត េហតុែតេដើមប្ីរបប់នូវផ្លូ វៃនេសចក្តបីរសុិទធ 
េ កក៏បនបង្ហ ញទកទ់ងេទនឹងឧទហរណ៍ៃន្រពះ ជអពីំបុ ណ 
ែដលពួក្រពះអងគយងកនុងផ្លូ វ្រតូវ តេទេនះថ ៖  

‘‘យថ អហ ូធតរេ ្ឋ  
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េវស មិេ ្ត  អដ្ឋេក យមតគគិ; 
ឧសនិ ទេ  ចប ិសវិ ីច ជ បរចិរក 
សមណ្រពហម ន។ំ 

“្រពះបទធតរដ្ឋ ១ េវស មិត្ត ១ អដ្ឋកៈ ១ យមទគគិ ១ ឧសិននរៈ ១ 
សិវ ិ១ ្រពះ ជទងំ ៦ អងគេនះ នឹងពួក្រពះ ជដៃទ ជអនក
បេ្រមើនូវសមណ្រពហមណ៍ េទកន់វស័ិយ នសួគ៌យ៉ង  ។  

ឯេត ចេញញ ច ជេន  េយ សគគវសិយ ំគ  
អធមមំ បរវិេជ ជ ្វ   ធមម ំចរ មហីបតិ។ 

បពិ្រត ្រពះអងគជធេំលើែផនដី ្រពះអងគចូរេវៀរអធម៌ េហើយ
្រប្រពឹត្តធម៌យ៉ងេនះចុះ ។ 

‘‘អននហ ថ  ច េត ពយេម្ហ, េឃសយន្តុ បេុរ តវ; 
េក ឆេ  េក ច តសេិ , េក មល ំេក វេិលបន;ំ 
ននរ ្ត ន ំវ ថ ន,ំ េក នេគគ  បរទិហិស តិ។ 

ម៉យងេទៀត ពួក ជបុរសអនកកន់យកបយកនុង្រប ទរបស់្រពះ
អងគក្តី កនុងបុររីបស់្រពះអងគក្តី ចូរេឃសនថ នរ ឃ្ល ន នរ
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េ្រសក នរ ចងប់នក្រមងផក  នរ ចង់បនេ្រគ ង ប 
នរ ្រកត ចង់េស្ល កដណ្ត បស់ពំត់្រជលក់ពណ៌េផ ង ៗ ។ 

េក បេន ថ ឆត្តមេនតិ   បទុក ច មុទ ូសភុ 
ឥត ិ យញច  បេ  ច  េឃសយន្តុ បេុរ តវ ។ 

“នរ ចង់បងំឆ្រតេដើរកនុងផ្លូ វ នរ ចង់បនែសបកេជើងដ៏
ទន់ល្អ ពួក ជបុរស ចូរេឃសនកនុងបុររីបស់្រពះអងគ ល់្រពឹក
ល់ ង ចដូេចន ះឯង“ ។ 

ជណិ្ណំ  េបស ំគ ស ញច  មស ុ យុញជ  យថ បេុរ 
បរ ិ រញច  ទជជ ស ិ  អធកិរកេ  ពល’ិ’ ។ 
 

សូម្រពះអងគកុទឹំមេគនិងេសះ ជសត្វចិញចឹ មចស់ ៗ ដូចកនុង
កលមុនេឡើយ សត្វ មន កម្ល ងំេធ្វើឧបករៈេ្រចើនដល់្រពះ
អងគ ៗ ចូរ្របទនកររក ដល់សត្វេនះផង ។ 
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េ យ្របករដូចែដលេពលមកេនះ ្រពះម សត្តបនសែម្តងនូវទន
កថ89ផង សីលកថ90ផង ថ្វ យ្រពះ ជ ។ េហតុែត្រពះ ជអងគ
េនះ្រទង់េ្រតកអរនឹងករពណ៌នែដលេ្រប បេធៀបអត្តភពរបស់្រពះ
អងគថដូចជរថ, ដូេចន ះ ឥសីេពធិសត្វបនបន្តសែម្តងនូវធម៌េ យ 
ឧបមដូចរថែដលឲយសេ្រមចក្ត្ីរបថន ្រគប់យ៉ងដល់្រពះ ជអងគេនះ 
ដូេចនះ ៖ 

កេយ េត រថសញញ េ  មេន រថិេក លហុ 
អវហិិ ំ រតិេកខ    សវំភិគបដិចឆេទ។ 

កយរបស់្រពះអងគចូរសមគ ល់ថដូចរថ មនចិត្តជនយ រថី 
ជកយរហ័សរហួន មនករមិនេបៀតេបៀនជេភ្ល ែដលេគ 
សេ្រមចល្អេហើយ មនករែចករែំលកទនជផទុរ91 ។ 

បទសញញមេនមិេយ   ហតថសញញមបកខ េ  
កុចឆិសញញមនពភេន្ត   ចសញញមកជូេន ។ 

                                                 
89 ករេពលអពីំទន ពីរេបៀបេធ្វើទននិង និសង របស់ទន ។ 
90 ករេពលអពីំសីល រេបៀបរក សីល និង និសង របស់សីល ។ 
91 ដបូំលរេទះ (េ ក្ល យជ ផទុល ឬ ផទូ រ កម៏ន) ។ 
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មនករស្រងួមេជើងជខនងកង់92មនករស្រងួមៃដជ្រទពង93 
មនករស្រងួមៃផទជេ្របង បករស្រងួម ចជករ ង ត់សូរ ។ 

សចច កយសមត្តេងគ    អេបសញុញសសុញញេ  
គិ សខិលេនលេងគ    មិតភណិសេិលសេិ ។ 

មនពកយពិតជតួៃនរថដ៏បរបូិណ៌ មនករមិនញុះញងជ់
ដំ ប9់4ជិតល្អ មន ចពីេ ះជតួៃនរថ មនិមនេទស គឺថ 
រលីង មនករេពលលមម្របមណ ជេ្រគ ងចង ។ 

សទធ េ ភសសុងខ េ   និ តញជលកុិព្វេ  
អថទធ នតី េក   សលីសវំរនន ធេន ។ 

                                                 
92 ្រប បរ់េទះេធ្វើពីេឈើមនវងព័់ទធជុវំញិចុងក ំ: ខនងកង់រេទះ ។ 
93 េឈើែវង១គូែដលេ្របើជេមស្រមប់ ក់ខងេលើខទង់ឬេជើងេទៀនរេទះទុកដូចជ
ភន កៃ់ដ : ្រទពងរេទះ ។ 
94 រេ ្ដ , រនធ ែដលេកើតពី ប់ : ដំ បស់សរ ។ 
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មនសទធ និងអេ ភៈជេ្រគ ង្រប ប់រថ មនករបនទន់បនទ ប 
ខ្លួននិងអញជលីកមម95ជទូក មនករមិនរងឹត្អឹងជចេនទ លរថ96 

មនករស្រងួមកនុងសីលជ្រព័្រត្រជម97 ។  

អេកក ធនមនគុឃតី  ធមមបណ្ឌ រឆត្តេក 
ពហុសចចមបលេមព  ឋិតចិត្តមុបធិេយ ។ 

មនករមិនេ្រកធ98ជករមនិសណ្ត ក មនសុចរតិធម៌99ជឆ្រត
ស មនពហុសចចៈ100 ជែខ ចេនទ ល មនចិត្ត ងំេននឹងជ

សនៈ101 ។ 

                                                 
95 ករេធ្វើអញជលី គឺករេលើក្រកពំុ្រមមៃដទងំ ១០ សពំះេគរព ។  
96 េឈើមនស ្ឋ ន-ង តភជ បនឹ់ងកបល្រកេពើរេទះ ស្រមបច់ងែខ ទញមកចង
ភជ បនឹ់ងកន្លុះេគ, ្រកបី; ែខ ែដលចងេនះ េ ថ ែខ ចេនទ ល មចេនទ លរេទះ
េនះែដរ ។ 
97 ចណំងែដលចង្រជម ។ ែខ , ពួរ, ្រព័្រតចង្រជមកេ៏ ថ ែខ ្រជម, ពួរ្រជម, 
្រព័្រត្រជម ែដរ ។ 
98 (“កហឹំង”) ែតកនុង្របេទសេយើងេ្របើជ កិ. “ខឹង” កប៏ន : កុំ លេ្រកធ ។  
(ន.) (ស.ំ) កហឹំង : ស្ដីឲយេ យេ្រកធខ្ល ងំ គឺស្ដីឲយេ យកហឹំងខ្ល ងំ ។  
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កលញញុ ចិត្ត េ   េវ រជ ជតិទណ្ឌ េក; 
និ តវុត្តិេយត្តេក  អនតិមនយុេគ លហុ។ 

មនករដឹងកល ជេឈើខ្លឹមដ៏វចិិ្រត មនេសចក្តីេក្ល វក្ល  ជ
ចនទល់102 មនករ្រប្រពឹត្តបនទន់ខ្លួនជែខ  មនករមិនេមើល
ងយជនឹម103 ដ៏្រ ល ។  

អលនីចិត្តសនថ េ   វុទធិេសវ ីរេជហេ  

                                                                                                                         
99 Fម៌ល្អមន ៣ យ៉ងគឺ ករ្រប្រពឹត្តល្អេ យកយ េ  កយសុចរតិ;... េ យ
ច េ  វចីសុចរតិ; ... េ យចិត្តសុទធ េ  មេនសុចរតិ ។ 

100  ភវៈៃនបុគគលជពហុស ូត គឺករ ងំចិត្តេរៀនសូ្រតមុតម ំឬករេចះដឹងេ្រចើន
េ្រពះេសចក្ដីខ្ំរបឹងេរៀន (ៃនអនកសិក ) : មនុស មនពហុសចច ។ 
101 ទីអងគុយ, កែន្លងអងគុយ, ក្រមលឬ្រប បស់្រមបអ់ងគុយ : អងគុយេលើ សនៈេសមើ
គន  ។ ព. ក. េ្រចើនេ្របើ សន៍ ជង : កុំ ល្រច ស អងគុយេដើម សន៍ រួចែបរជ
ថយ ចុះមកចុង សន៍ ឲយខម ស ្ត យេ្រកយ ្របយ័តនកុេំធ្ល យ ឲយេខ យភពខ្លួន ។ 
102 ្រប បស់្រមបទ់ល់ : ចនទល់ផទះ, ចនទល់រេទះ ។ 
103 ្រប បរ់េទះស្រមបទឹ់មគូសត្វពហនៈ ែដល្រតូវអូស្រតូវទញរេទះឬគវជ
េដើម : នឹមរេទះ,នឹមនងគ័ល ។ គូ (សត្វពហនៈ) : េគមួយនឹម គឺេគមួយគូែដលទឹម
បះ៉គន  ។ 
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សតបិេ េទ ធរីស   ធិតិ េយេគ ច រស មេិយ។ 

មនចិត្តមិនរួញ ជក្រមល មនករេសពេសចក្តចីេ្រមើនេ យ
បញញ ជអេំបស សតិរបស់្រពះអងគជអនក្របជញ ទុកជជន្លួញមន
ពយយមដ៏ម ំនិងករ្របកបជែខ បរ ។ 

មេន ទន្ត ំបថំ េនតិ  សមទេន ្តហិ ហិភិ 
ឥចឆ  េ េភ ច កុមមេគគ  ឧជមុេគគ  ច សយំេម ។ 

ចិត្តែដលទូនម នល្អេហើយ រែមងេទកន់ផ្លូ វដូចរថែដលេទកន់ផ្លូ វ
្រតង់េ យ រេសះទងំ យែដលនយ រថីហ្វឹកហ្វឺនល្អ
េហើយេ្រពះេសចក្តី្របថន និងេសចក្តីេ ភជផ្លូ វខុស ករស្រងួម
ជផ្លូ វ្រតង់ ។ 

រេូប សេទទ រេស គេនធ ហនស  បធវេ  
បញញ  េកដន ី ជ តតថ អ ្ត វ រថិ។ 
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បពិ្រត្រពះ ជ កលេបើរថគឺកយរបស់្រពះអងគសទុះេទកនុងរូប 
សេំឡង ក្លិន រស តួបញញ ជជន្លួញ104ស្រមប់េគះ ឯតួខ្លួន្រពះ
អងគជនយ រថីកនុងរថេនះ ។ 

សេច ឯេតន យេនន  សមចរយិ ទ ្ហ  ធិតិ 
សព្វកមទុេ  ជ   ន ជតុ នរិយ ំវេជ។ 
បពិ្រត្រពះ ជ ្របសិនេបើករ្រប្រពឹត្តេសមើ និងេសចក្តីពយយម 
ដ៏មេំ យយនគឺកយេនះ ករបង្ហូ រេសចក្តី្របថន ្រគបយ៉់ង
ក៏េកើតមនសត្វមនិេទកនន់រកេ យ ច់ខត” ។ 

ឥសីេពធិសត្វ លុះសែម្តងនូវធម៌ដល់្រពះ ជយ៉ងេនះេហើយ 
ក៏បនពនយល់្រពះ ជឲយលះបង់នូវមិចឆ ទិដ្ឋិ ឲយ ងំេនស៊ប់កនុងសីល 
រួចផ្តល់ដបូំនម នថ “ចប់ពីៃថងេនះតេទ ្រពះអងគចូរលះបង់បបមិ្រត
ទងំ យ េហើយចូរចូលេទរកកលយណមិ្រតទងំ យ ចូរកុ្ំរបែហស
េធ្វសជនិចចកល” ។ បនទ ប់មក ឥសីបនពណ៌នគុណរបស់ ជធី  
ផ្តល់នូវឱ ទដល់ ជបរស័ិទផង ដល់្រសីសនផំង ។ េ យ នុភពដ៏ធំ

                                                 
104 ែដក្រសួចមនដងស្រមបច់កេ់គ : ជន្លួញស្រមបេ់្របើចក់គូទេគ ។ 
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េនះ ឥសីេពធិសត្វយងេទកន់្រពហមេ កវញិ ម ជនទងំអស់ 
បនេមើលេឃើញជក់ចបស់នឹងែភនក្រគប់គន  ។ 

្រពះ ្ដ ្របជុជំតក 

្រពះ ្ត បរម្រគូៃនេយើង លុះនធំមមេទសនេនះមកបរយិយ 
េហើយ ្រទង់បញជ ក់ថ “មន លភកិខុទងំ យមិនែមនែតឥឡូវេនះ សូមប ី
ពីអតីតជត ិក៏តថគតធ្ល បប់ែំបកប ្ត ញទិដ្ឋិេហើយទូនម នឧរុេវល 
កស បអីុចឹងែដរ” ។ បនទ ប់មក ្រទង់្រ ស់្របជុជំតកដូេចនះ ៖ 

- អ តេសនបតី បនមកជេទវទត្ត  

- សុនម មតយ បនមកជភទទជិ  

- វជិយ មតយ បនមកជ របុីត្ត  

- វជីកទសៈ បនមកជេមគគ ្ល ន  

- អេចលកៈេឈម ះ គុណៈ បនមកជសុនកខត្តលិចឆវបុី្រត  

- នងរុចែដលបនញុងំ្រពះ ជឲយ្រជះថ្ល  បនមកជ
ននទ 
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- ្រពះ ជអងគតិែដលមនទិដ្ឋិ ្រកកក់នុងកលេនះ បនមក
ជឧរុេវលកស ប 

- នរទម ្រពហមេពធិសត្វ  បនមកជអញតថគតេនះឯង  
អនកទងំ យចូរចទុំកនូវជតកដូចសែម្តងមកេនះ ។ 

ម នរទកស បជតកទី ៨ ចប់ែតបុ៉េណ្ណះ ។ 




