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 អារម្ភក្ថា 

្មមត្ម ការន្ចករ ុំន្លករប ់របររផេងៗឱយរៅរគ ឱយកាន់ 
ន្ត្ររចើន អ ់ក៏កាន់ន្ត្ររចើនន្ដរ បុ៉ន្នតការន្ចករ ុំន្លកបុណ្យ
កុ លវញិ ន្ចកឱយរគកាន់ន្ត្ររចើន អនកឱយរ ះរងឹរតិ្ន្ត្បាន
បុណ្យកាន់ន្ត្ររចើនន្ដរ រោកររបៀបឧបមាដូចជាពនលឺរភលើងរទៀន
មួយរដើម របើរយើងយករទៀនរផេងរទៀត្រៅអុជ ចមលងបនត គឺរងឹរតឹ្
ន្ត្រ្វើឱយភលឺកាន់ន្ត្ខ្ល ុំងរ ើងន្ថ្មរទៀត្  ឯការន្ចកបុណ្យដល់អនក
ដឆទ ក៏មានឧបមាដូរ ន្ ះន្ដរ  ។ មយង៉រទៀត្ ការន្ចករ ុំន្លកផល 
បុណ្យរនះគឺ ុំខ្ន់ខ្ល ុំងណា ់  រមាប់អនកន្ដលន្ចកឋានស្លល ប់
រៅរ ើយ មិនបានឧទទិ ជូនចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះ រៅដល់
ពួកោត់្រទ រទាះបីរយើងរ្វើបុណ្យ្ុំបុ៉ណាណ ក៏រោយ ក៏ពួកោត់្
មិនអាចទទួលបានបាយ ទឹក នុំ ចុំណី្ ឬរប ់អវី  ូមបនី្ត្បនតិច
រ ើយ រម៉ាល ះរ ើយ បានជារាល់រពលន្ដលរគបាន ដឹក ុំឧទទិ 
ជូននូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះ ដល់បុពវការជីនន្ដលស្លល ប់ ន្ចក
ឋានរៅរ ើយ ឬ ពវ ត្វទា ុំងឡាយទាុំងពួង  ឱយបានអនុរមាទ  
ទទួលយកនូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះ រដើមបឱីយបានរួចផុត្្ក
ទុកខ បានជួបន្ត្រ ចកតី ុខចររមើនត្រៅរទៀត្រៅ ។ ឯការឧទទិ 
ជូនចុំន្ណ្កផលបុណ្យត្មមរោកអា្រយរនះ  គឺរតូ្វឧទទិ ថា
ត្មមឱយរចញពីកនុងចិត្តខលួនឯង រោយរស្លម ះ មិនន្មនថាន្ត្មាត់្
ឱយន្ត្ឮៗបង្គងរប់ៗកិចចរ ះរទ ។ 



 

 

រ ៀវរៅ បត្តិទានមយៈរនះ ខញុ ុំ ងឃមឹថា នឹងបានជាផលូ វ 
ចងអុលបង្កា ញអុំពីអានិ ងេខលះៗ ឆនការរ្វើបុណ្យរប ់ពុទធបរ ័ិទ
ទា ុំងឡាយ ន្ដលជាអនករបាថាន នូវបុណ្យ របាថាន នូវរ ចកតី ុខរ ះ។ 

រពលរ្វើបុណ្យរួចរ ើយ កុុំរភលចជូនផលបុណ្យរ ះ ដល់
 ពវ ត្វទូរៅទា ុំងអ ់ផង ជាពិរ  កុុំរភលចជូនបុណ្យដល់រពះ  
ឥង្គ ទ ្ិរាជ រ តចរទវត្ម រ តចចតុ្រោកបាលទាុំងបួន និងរ តច-
យមរាជផងណា...! ពីរររះរទវត្មរតូ្វការបុណ្យណា ់ រពញ
ចិត្តនឹងបុណ្យណា ់ អុំពីមនុ េន្ដលបានរ្វើបុណ្យ  ។  ឯចុំន្ណ្ក
រ តចយមរាជវញិ រតឹ្ន្ត្ ុំខ្ន់រៅរទៀត្ រររះន្រកងរោភាល ត់្
គតិ្ណាមួយ បានរៅជួបជាមួយរ តចមយរាជ, រោរ ះ  រ តច
យមរាជនឹង ួរថា អនកធាល ប់បានរ្វើបុណ្យអវីខលះ ខណ្ៈរ ះរបើ
រយើងនឹករឃើញដល់បុណ្យ រយើងនឹងរួចផុត្អុំពីនរកភាល ម ន្ត្របើ
រយើងនឹកមិនរឃើញរទ រ តចយមរាជនឹងរ ុំពឹងគិត្ថា រត្ើអនករនះ
រ្វើបុណ្យរ ើយ ធាល ប់ផាយចុំន្ណ្កផលបុណ្យដល់អាត្មម អញរទ 
របើរយើងធាល ប់ផាយផល បុណ្យដល់រ តចយមរាជ, រ តចយមរាជ
នឹងរបាប់ដល់រយើង រ ើយរយើងនឹងរួចផុត្អុំពីរ ចកតីទុកខភាល ម  ។ 

សូមអនុមោទនា !!!! 
ឆថ្ៃ ៧ ររាច ឆ្ន ុំមាញ់ បញ្ច  ័ក ព. . ២៥៥៧ 

ភិក្ខុសីលបបម្ញោ ឆឆ សុផលលី 
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ការជូនបុណ្យ 

កូនជាទីរ ឡាញ់ ! 
កូនរត្ូវ ិកានូវចុំណុ្ចឆនការជូនបុណ្យទា ុំង ៥ រនះគឺ៖ 
១-ជូនបុណ្យឧទទិ បុណ្យ គឺជាទានមយ៉ងដ៏ ុំខ្ន់ ។ 
២-ជូនបុណ្យ ររមចរោយទឹកចិត្តរមត្មត រពមរោយការយល់ដឹង ។ 
៣-រត្ូវនឹករបាថាន ឱយ ពវ ត្វបានរបរយជន៍ ុខពិត្ៗ  ។ 
៤-រត្ូវនឹករបាថាន ឱយ ពវ ត្វបានផុត្្កពីទុកខលុំបាក ។ 
៥-កុុំបងអួ ត្ខលួ នឯង រត្ូវរបាថាន ឱយរគររត្កអរទទួលបុណ្យ ។ 
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នញោ ត្សស ភគវញោ អរហញោ សោមោសម្ពុទធសស។ 
សូមនមស្កា រព្រះមានព្រះភាគ អរហនតសមាា សមពុទ្ធ អង្គន ះ។ 

3 
បតតិទានមយៈ 

បុណ្យរកើត្អុំពីការន្ចកបុណ្យ 
 បត្តិទាន  ន្មតងវចនត្ថៈថា បត្តព្វា ត្ិ បត្តិ បត្តិយា ទានំ      
បត្តិទានំ = ្មមជាតិ្ណាន្ដលអនករ្វើបានដល់រ ើយ ដូរ ន្ ះ     
្មមជាតិ្រ ះ រ ម្ ះថា បត្តិ បានដល់ ទាន  ីល ភាវ  ន្ដល
រកើត្រ ើងរ ើយកនុង  ត នរប ់ខលួន ការឱយចុំន្ណ្កបុណ្យន្ដល
ខលួនបានមករ ម្ ះថា បត្តិទាន បានដល់ ការឧទទិ ចុំន្ណ្ក
បុណ្យឱយដល់មាត្មបិត្ម រគូអា្រយ ញាតិ្ បងបអូន រ ូត្ ពវ ត្វ
ទា ុំងពួងន្ដលស្លល ប់រៅរ ើយ ។ 

ត្មមវចនត្ថៈរនះ ជាការ ន្មតងរោយបុគរោ្ិោា ន ន្ត្
កាលនឹង ន្មតងរោយ្មាម ្ិោា នរ ើយ ក៏មានដូរចនះ បត្តឹ ទទនតិ 
ឯរត្ តិ្ បត្តិទានុំ អនកចិត្តបុណ្យទា ុំងឡាយ រន្មងឱយចុំន្ណ្ក
បុណ្យន្ដលខលួនបាន មកដល់អនកន្ដលរ ុំោងខនធ ស្លល ប់រៅកាន់
បររោករ ើយ ‰អនកន្ដលរៅមានជីវតិ្រ ់រៅរោយ្មមជាត្ិរ ះ 
ដូរ ន្ ះ ្មមជាតិ្ន្ដលជារ តុ្ឆនការឱយរ ះ រ ម្ ះថា បត្តិទាន 
បានដល់ រចត្ ន្ដលរៅកនុងមហាកុ លចិត្តុបាទ ន្ដលរកើត្



2             បត្តិទានមយៈ   
រ ើងកនុងខណ្ៈន្ដលត្មុំងចិត្តឧទទិ ចុំន្ណ្កបុណ្យ ។ 

 ួរថា ការឧទទិ ចុំន្ណ្កបុណ្យឱយដល់បុគរលដឆទ ដូរ ន្ ះ 
រ ើយ បុណ្យរ ះនឹងកាត់្បនថយចុះរៅ‰រទ ? 

រឆលើយថា មិនកាត់្បនថយចុះរ ើយ យ៉ងណា មានន្ត្នឹង
រត្ ប់ បរងាើនរ ើងបន្នថមរ ើងរទៀត្ ដូរ ន្ ះ ក៏រររះថា ការឱយ
នូវបុណ្យរ ះ  រផេងោន ពីការឱយវត្ថុ ន្ដលររលថា មានន្ត្នឹង
បរងាើនរ ើង ន្ថ្មរ ើងរៅរ ះ រកយរនះ ឧបមាហាក់បីដូចការ
អុចរទៀនបន្នថមរ ើង គឺបុគរលអុជរទៀនទុក ១រដើម  ូមបរីបើថា  ុំ
រទៀនដឆទៗមកអុជត្មានចុំនួនររចើនរយ ររចើនរន់រដើមក៏រោយ
ពនលឺភលឺចា ់ន្ដលមានរៅកនុងទីរ ះ ជាមួយរទៀនរដើមដុំបូង ក៏មិន
បានអ ់រៅរោយរបការណា មានន្ត្បានទទួលពនលឺភលឺចា ់
បន្នថមរ ើងពីពនលឺរទៀនទា ុំងរ ះជារទវគុណ្យ៉ងណា  ការឧទទិ 
ចុំន្ណ្កបុណ្យឱយដល់បុគរលដឆទ ក៏រន្មងជួយរ្វើឱយកុ ល ន្ដល
ខលួនបានមក  មានអុំណាចររចើនឆរកន្លងៗរ ើង រៅរគប់កាល
ន្ដលរ្វើការឧទទិ ឱយ ដូរ ន្ ះ ។ 

មយង៉រទៀត្ ការន្ចកបុណ្យកុ លឱយដល់អនកដឆទ គឺជា
ការរបរៅចិត្តមួយន្ផនក រដើមបកុីុំឱយចិត្តគិត្បានអវីៗន្ត្ខលួនឯង រតូ្វ
រចះន្បងន្ចករប ់របរ ើរឱយអនកដឆទ ទូ ម នចិត្តឱយរចះរអើរពើកនុង
អុំរពើលអរោយយកចិត្តទុកោក់ ការជូនបុណ្យ គឺជូនរោយចិត្ត
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រមត្មត  រោយចិត្តទន់ភលន់ ជូនរដើមបឱីយអនកដឆទ បានបុណ្យពិត្ៗ 
រររះអនុរមាទ  ។ 

 

ការឧទទិសទានដល់អនក្ដដលស្លោប់មៅ 
រៅកនុងជាណុ្រ ាណិ្ ូរត្ រពះឆរត្បិដករលខ ៥១ ទុំព័រ 

១៣៩ រពះមានរពះភាគជាមាច  ់រទង់រត្ម ់អុំពី ការឧទទិ ទាន
ដល់អនកស្លល ប់ ជាមួយនឹងររ មណ៍្ថា៖ 

លុំោប់រ ះ ជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្ បានចូលរៅោល់
រពះមានរពះភាគ  លុះចូលរៅដល់រ ើយ រ្វើរ ចកតីរកីរាយជា
មួយនឹងរពះមានរពះភាគ លុះបញ្ច ប់រកយន្ដលគួររកីរាយ និង
រកយន្ដលគួររលឹក   ុំឱយរកើត្រ ចកតី និត្ស្លន លរ ើយ អងរុយ 
កនុងទី មគួរ ។ លុះជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្ អងរុយកនុងទី ម
គួររ ើយ រកាបបងរុំទូលរពះមានរពះភាគថា បពិរត្រពះរោត្ម
ដ៏ចររមើន រយើងជាររ មណ៍្ ន្ត្ងឱយទាន ន្ត្ងរ្វើអុំរពើន្ដលរគ
គបបរី្វើរោយ ទាធ  រ ើយឧទទិ ថា ទានរនះ ូមឱយ ររមចផល
ដល់ររបត្ទា ុំងឡាយជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ ពួកររបត្ទា ុំងឡាយ
ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្     ូមបររិភាគនូវទានរនះ បពិរត្រពះរោត្ម
ដ៏ចររមើន ចុះទានរ ះនឹង ររមចផលដល់ររបត្ទា ុំងឡាយជា
ញាតិ្ស្លរោ ិត្ន្ដរឬរទ  ររបត្ទា ុំងឡាយជាញាតិ្ស្លរោ ិត្
រ ះ នឹងបររិភាគនូវទានរ ះបានន្ដរឬរទ ។ 
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រពះមានរពះភាគ រទង់រត្ម ់ត្បថា មាន លររ មណ៍្ ទាន

រ ះ  ររមចផលកនុងទីគួរ មិន ររមចផលកនុងទីមិនគួរ ។ 
(ជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្) បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន 

ទីន្ដលគួរ រត្ើដូចរមតច ទីន្ដលមិនគួរ រត្ើដូចរមតច ។ 
(រពះអងរ)   មាន លររ មណ៍្ បុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនក

 មាល ប់ ត្វ លួចរទពយរគ របរពឹត្តខុ កនុងកាមទា ុំងឡាយ ររល
រកយកុ ក ររលរកយញុះញង់ ររលរកយអារកក់ ររល
រកយឥត្របរយជន៍ ជាអនកររចើនរោយអភិជា មានចិត្តពយបាទ 
មានរ ចកតីយល់ខុ  បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល បរ់ៅ 
ក៏រៅរកើត្កនុងនរក      អាហារណាជាអាហារ រមាប់ ត្វទា ុំងឡាយ 
រកើត្កនុងនរក  ត្វនរករ ះន្ត្ងញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុង
នរករ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ  ត្វនរករ ះ ឋិត្រៅកនុង
នរករ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះមិន 
 ររមចផលដល់ ត្វន្ដលឋិត្រៅកនុងទីណា ទីរ ះឯងរៅថា 
ទីមិនិគួរ ។ 

មាន លររ មណ៍្  មួយរទៀត្ បុគរលខលះកនុងរោករនះជាអនក
 មាល ប់ ត្វ លួចរទពយរគ របរពឹត្តខុ កនុងកាមទា ុំងឡាយ ររល
រកយកុ ក ររលរកយញុះញង់ ររលរកយអារកក់ ររល
រកយឥត្របរយជន៍ ជាអនកររចើនរោយអភិជា មានចិត្តពយបាទ 
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មានរ ចកតីយល់ខុ  បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់
រៅ ក៏រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ឆនតិ្រ េ្ ន អាហារណា ជាអាហារ
 រមាប់ ត្វទា ុំងឡាយន្ដលរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ត្ិរ េ្ ន  ត្វត្ិរ េ្ ន 
រ ះ  ក៏ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ  រោយអាហាររ ះ 
 ត្វតិ្រ េ្ នរ ះ  ឋិត្រៅកនុងទីរ ះរោយស្លរអាហាររ ះ មាន ល 
ររ មណ៍្ ទានរ ះមិន ររមចផលដល់ ត្វន្ដលឋិត្រៅកនុងទី
ណា ទីរ ះឯងរៅថា ទីមិនគួរ ។ 

មាន លររ មណ៍្  ចុំន្ណ្កឯបុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនក
រវៀររ  ះ្កបាណាតិ្បាត្ រវៀររ  ះ្កអទិ ន ទាន រវៀរ
រ  ះ្កមុស្លវាទ រវៀររ  ះ្កបិ ុណាវា្ រវៀររ  ះ
្កផរុ វា្ រវៀររ  ះ្ក មេបបោប ជាអនកមិនមាន
អភិជា  មិនមានចិត្តពយបាទ  មានរ ចកតីយល់រតូ្វ   បុគរលរ ះ
លុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ  ក៏រៅរកើត្កនុងពួករទវត្ម 
អាហារណា ជាអាហារ រមាប់ពួករទវត្ម រទវត្មរ ះក៏ញុា ុំង
អត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ រោយអាហាររ ះ រទវត្មរ ះ
ឋិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ មាន លររ មណ៍្ ទាន
រ ះមិន ររមចផល  ដល់ ត្វន្ដលឋិត្រៅកនុងទីណា  ទីរនះឯង
រៅថា ទីមិនគួរ ។ 

មាន លររ មណ៍្ មួយរទៀត្ បុគរលខលះកនុងរោករនះ  ជាអនក
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រវៀររ  ះ្កបាណាតិ្បាត្  ៘ មានរ ចកតីយល់រតូ្វ បុគរល 
រ ះ លុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ ក៏រៅរកើត្កនុងពួករទវត្ម 
អាហារណា ជាអាហារ រមាប់ពួករទវត្ម រទវត្មរ ះក៏ញុា ុំង
អត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ រោយអាហាររ ះ រទវត្មរ ះ
ឋិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ មាន លររ មណ៍្ ទាន
រ ះ មិន ររមចផលដល់ ត្វន្ដលឋិត្រៅកនុងទីណា ទីរនះឯង
រៅថា ទីមិនគួរ ។ 
  ូមចុំណាុំថា ៤ ចុំណុ្ចខ្ងរលើរនះ ញាតិ្ឧទទិ ទានរៅ 
មិនអាចទទួលអនុរមាទ បានរទ ។ 

មាន លររ មណ៍្ បុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនក មាល ប់  
 ត្វ ៘ មានរ ចកតីយល់ខុ  បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាង
កាយស្លល ប់រៅ ក៏រៅរកើត្កនុងបិត្តិវ ័ិយ អាហារណា ជាអាហារ
 រមាប់ ត្វទា ុំងឡាយ ន្ដលរកើត្កនុងបិត្តិវ ័ិយ ររបត្រ ះក៏
ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ រោយអាហាររ ះ ររបត្
រ ះឋិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ ឬក៏ពួកមិរត្
អាមាត្យកតី ជនជាញាតិ្ស្លរោ ិត្កតី ឧទទិ ឱយនូវទានណាដល់
ររបត្រ ះ អុំពីរោករនះ ររបត្រ ះក៏ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្ត
រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ ររបត្រ ះឋិត្រៅកនុងទី
រ ះរោយស្លរអាហាររ ះ មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះ ររមច
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ផលដល់ ត្វន្ដលឋិត្រៅកនុងទីណា ទីរនះឯងរៅថា ទីគួរ ។ 
ជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្ រកាបទូល ួរថា បពិរត្រពះ

រោត្មដ៏ចររមើន  ចុះរប ិនរបើររបត្ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្រ ះ  

មិនបានរៅរកើត្កនុងទីរ ះរទ រត្ើអនកណាបររិភាគទានរ ះ ។ 
ព.  រអើររ មណ៍្ ពួកររបត្ន្ដលជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ដឆទ

រទៀត្រប ់ រគគង់រៅរកើត្ទីរ ះមិនខ្ន ររបត្ទា ុំងរ ះឯង
បររិភាគទានរ ះ ។ 

ជា. បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន ចុះរប ិនរបើររបត្ជា
ញាតិ្ស្លរោ ិត្រ ះ មិនបានរៅរកើត្កនុងទីរ ះរទ ទា ុំងពួក
ររបត្ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ដឆទរទៀត្រប ់រគ ក៏មិនបានរៅរកើត្
កនុងទីរ ះន្ដរ រត្ើអនកណាបររិភាគទានរ ះ ។ 

ព. ន្នររ មណ៍្ ទីណាន្ដលស្លៃ ត់្្កររបត្ទា ុំងឡាយ  ជា 
ញាតិ្ ស្លរោ ិត្រោយកាលជាយូរអន្ងវងរនះ ទីរ ះមិនន្មន
ជារ តុ្ មិនន្មនជាឱកា  គឺថាមិនធាល ប់មានរ ើយ មាន ល
ររ មណ៍្ មួយរទៀត្ ្មមត្មអនកឱយទានមិនន្មនជាោម នផលរទ ។ 

 

ទក្ខិណាសូត្ត 
 រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤២ ទុំព័រ ១៩៨ រពះមានរពះ
ភាគជាមាច  ់ រទង់រត្ម ់អុំពីទកខិណាវ ុិទធិ    ៤  របការ  រ ចកតីថា៖ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាវ ុិទធិ (រ ចកតីបរ ុិទធិឆន       
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ទកខិណាទាន)រនះ មាន ៤ របការ ។ ទកខិណាវ ុិទធិ ៤ របការ     
ដូចរមតចខលះ ។ 
 ១-អត្ថិ កិខវេ  វ ្ខវេិ  ទ ទាតខវ វ វជ្ិឈតិត្ិ    
បដិគ្គា ហខវ វ  មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ  ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី  
ទាយក មិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  កក៏មាន ។ 
 ២-អត្ថិ កិខវេ  វ ្ខវេិ  ទ បដិគ្គា ហខវ វ វជ្ិឈតិតិ្ 
   ទាតខវ វ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី     
បដិោរ  ក មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយកក៏មាន ។ 
 ៣-អត្ថិ កិខវេ  វ ្ខវេិ  ទ  នវ ទាតខវ វ វជ្ិឈតិតិ្ 
   បដិគ្គា ហខវ វ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាមិនបរ ុិទធិ
អុំពីទាយក ទា ុំងមិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  កក៏មាន ។ 
 ៤-អត្ថិ កិខវេ  វ ្ខវេិ  ទ ទាតខវ វ  ចវ វជ្ិឈតិតិ្ 
បដិគ្គា ហខវ វ ច មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពី
ទាយកផង បរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  កផងក៏មាន ។ 

មសចក្តីអធិបាយទក្ខិណាវិសុទធិ ៤ ត្បការ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីទាយក មិន
បរ ុិទធិ អុំពីបដិោរ  ក ដូចរមតច ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងស្ល  រនះ មាន ីល 
មាន កលយណ្្ម៌ ន្ត្បដិោរ  ក ជាអនករទុ ត ីល មានបាប    
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្ម៌ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណាបរ ុិទធិ
អុំពីទាយក មិនបរ ុិទធអុំពីបដិោរ  ក ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  ក 
មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក ដូចរមតច ? 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងស្ល  រនះ ជាអនក
រទុ ត ីល មានបាប្ម៌ ន្ត្បដិោរ  ក ជាអនកមាន ីល មានក
លយណា្ម៌ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ងរនះ រ ម្ ះថា           
ទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  ក មិនបរ ុិទិអុំពីទាយក ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាមិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក
ទា ុំងមិនបរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  ក ដូចរមតច ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងស្ល  រនះ ជាអនក
រទុ ត ីល មានបាប្ម៌ ទាុំងបដិោរ  ក ក៏ជាអនករទុ ត ីល  មាន
បាប្ម៌ន្ដរ ។ មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណា
មិនបរ ុិទធិអុំពីទាយក ទា ុំងមិនបរ ុិទិអុំពីបដិោរ  ក ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ចុះទកខិណាបរ ុិទធិអុំពីទាយកផង 
បរ ុិទធិអុំពីបដិោរ  កផង រត្ើដូចរមតច ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទាយកកនុងស្ល  រនះ ជាអនកមាន
 ីល មានកលយណ្្ម៌ បដិោរ  ក ក៏ជាអនកមាន ីល មាន    
កលយណ្្ម៌ដូចោន  ។ 
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 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ យ៉ងរនះរ ម្ ះថា ទកខិណាបរ ុិទធិ
អុំពីទាយកផង អុំពីបដិោរ  កៈផង ។ 
 មាន លភិកខុទា ុំងឡាយ ទកខិណាវ ុិទធិមាន ៤ របការបុ៉រណ្ណះ
ឯង ។  

អដឋក្ថា 
 បទថា ទកខិណាវ ុិទធិរយ បានដល់ រ តុ្ទា ុំងឡាយឆន
រ ចកតីបរ ុិទធិរប ់ទកខិណា គឺទាន ។   
 បទថា ទាយករត្ម វ ុិទធិជឈតិ្ រ ចកតីថា រន្មងបរ ុិទធិ
រោយរ ចកតីន្ដលមានផលររចើន ។  
 បទថា កលយណ្្រមាម  គឺជាអនកមាន្ម៌លអ ។   
 បទថា បាប្រមាម  គឺជាអនកមាន្ម៌អារកក់ ។ 
 កនងបទថា ទាយករត្ម វ ុិជឈតិ្ រនះ គួរររលដល់រពះ
រវ េនតរមហារាជ ។ បាន‡ឮថា រពះរវ េនតរមហារាជរ ះ ឱយកូន
ទា ុំងពីរ(គឺជាលី និងរគឹស្លន ) ដល់ររ មណ៍្រ ម្ ះជូជក់ រ្វើឱយ
មហារបថ្ពីញាប់ញ័រ ។  
 បទថា បដិោរ  ករត្ម វ ុិទធិជឈតិ្ រនះគួរររលដល់អនក
រនស្លទ ន្ដលរ ់រៅន្កបរ ទឹងកលយណី្ ។ បាន‡ឮថា អនក
រនស្លទរ ះ បានថាវ យបិណ្ឌ បាត្បីដង ដល់រពះទីឃ ុមនរត្ថរៈ 
(រោ)រដករៅរលើន្រគមរណ្ៈ បានររលថា បិណ្ឌ បាត្ន្ដលបាន
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ថាវ យដល់រោកមាច  ់ទីឃ ុមនរត្ថរៈ (អាច)រលើកអាត្មម អញរ ើង
បាន ។ 
 កនុងបទថា រនវ ទាយករត្ម រនះ គួរររលដល់ យររន
អនករ ់រៅកនុងរ ុកវឌឍនៈ បានឮ‡ថា  យររនរ ះ កាលរ្វើ
បុណ្យឧទទិ ដល់មិត្តមួយ ក់ន្ដលស្លល ប់រៅ រទើបបានថាវ យទាន
ដល់បដិោរ  ក ន្ដលរទុ ត ីលមាន ក់រ ូត្ ៣ ដង ។ កនុងរលើកទី 
៣ អមនុ េ(អនកស្លល ប់រៅ រកើត្ជាររបត្)ន្រ កថា បដិោរ  ក
រទុ ត ីល បលន់រយើងរ ើយ ដូរចនះ ។ ទកខិណាន្ដលអាច ររមច
ដល់អនកស្លល ប់បានរ ះ គឺរតូ្វន្ត្ជាទកខិណា ន្ដលថាវ យដល់ភិកខុ
អនកមាន ីល ។ 
 កនុងបទថា ទាយករត្ម រចវ បដិោរ  ករត្ម ច វ ុិទធិជឈតិ្ 
រនះ បណ្ឌិ ត្គួរររលដល់អ ទិ ទាន ។  

 

ត្បវតតិត្ពះអនុរុទធមតេរ 
បទថា ទិពវចកខុកានុំ យទិទុំ អនុរុរទាធ  រ ចកតីថា រត្ម ់ថា 

រពះអនុរុទធរត្ថរជាកុំពូលរលើភិកខុទា ុំងឡាយ អនកមានចកខុ ទិពវ គបប ី
រជាបថា  រពះអនុរុទធរត្ថររ ះជាអនករបរ ើរបុំផុត្  ឬរររះជាអនកមាន
រ ចកតីជុំ ញ ន្ដល នេ ុំទុករ ើយ  ។  បាន‡ថារពះរថ្រៈរវៀរន្ត្រវោ
ឆ្ន់ប៉ុ រណាណ ះ រវោន្ដលរៅ ល់ ចររមើនអារោកក ិណ្រត្ួត្រមើល
ពួក ត្វ រោយទិពវចកខុ ន្ត្មយ៉ង  ដូរ ន្ ះ  រពះរថ្រៈរនះរទើបរ ម្ ះថា 
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ជាកុំពូលរប ់ភិកខុទា ុំងឡាយ អនកមានទិពវចកខុ  ឬរររះជាអនកមាន
រ ចកតីជុំ ញន្ដល នេ ុំទុករ ូត្ដល់អ ់មួយឆថ្ៃ និងយប់  ។  មយ៉ង 
រទៀត្ជាកុំពូលរប ់ភិកខុ  ន្ដលមានទិពវចកខុ ន្ដលរៅ ល់ ឬរររះ
របាថាន ទុករ ូត្ដល់អ ់ន្ នកបប  ក៏កនុងររឿងបុពវកមមរប ់រោក
កនុងរ ចកតីរ ះ មានររឿងន្ដល នឹងររលត្មមលុំោប់ដូចត្រៅ៖ 

រ ចកតីពិស្លត រថា  រោរពះដ៏មានរពះភាគរពះ មថា  បទុមុត្តរ 
នុ៎ះឯង កុលបុរត្ ូមបរីនះបានរៅនឹងមហាជនអនករៅកាន់វហិារ
រដើមបសី្លត ប់្ម៌ខ្ងររកាយភត្មត ហារ  ។  ក៏រោរ ះ  កុលបុរត្រនះបាន 
ជាកុដុមពីអនក្ុំឆរកន្លងមាន ក់ មិនរបាកដរ ម្ ះ ។ រគថាវ យបងរុំរពះ
ទ ពលរ ើយឈរចុងបរ ័ិទស្លត ប់្មមកថា  ។ រពះស្លស្លត រទង់បនត 
រពះ្ម៌រទ  ត្មមអនុ នធិ រ ើយ រទង់ស្លថ ប ភិកខុ ន្ដលមានទិពវ
ចកខុ មួយរូបទុកកនុងត្ុំន្ណ្ងឯត្ទគរៈ ។ លុំោប់រ ះ កុដុមពីបានមាន
រតិ្ះរះិដូរចនះថា  ភិកខុ រនះ្ុំ ន៎  រពះស្លស្លត រទង់ត្ម ុំងទុកកនុងភាពរបរ ើរ 
រប ់ភិកខុ ន្ដលមានទិពវចកខុ រ ះឯង រោយរបការយ៉ងរនះ  ឱ ន៎        

 ូមបរីយើងក៏គបបជីាអនករបរ ើររប ់ភិកខុ  ន្ដលមានចកខុ ទិពវកនុងរពះ
ស្ល  រប ់រពះពុទធន្ដលនឹងឧបបត្តិកនុងអ គត្  ដូរចនះរ ើយ  រកើត្ 
រ ចកតីគិត្ដូរចនះរ ើង រដើរចូលរៅចរ ល ះបរ ័ិទ ទូលនិមនតរពះដ៏
មានរពះភាគនឹងរពះភិកខុ មួយន្ ន រដើមបរីស្លយកនុងឆថ្ៃន្ អក  ។ កនុង
ឆថ្ៃន្ អករ ើង  ក៏ថាវ យមហាទានដល់ភិកខុ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន 
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គិត្ថា រយើងរបាថាន ត្ុំន្ណ្ង្ុំ រទើបទូលនិមនតកនុងឆថ្ៃរនះ រដើមប ី
រស្លយចង្កា នកនុងឆថ្ៃន្ អករនះ រ ើយរ្វើមហាទានឱយរបរពឹត្តរៅ
ដល់ ៧ ឆថ្ៃ រោយទុំនងរ ះឯង ថាវ យ ុំពត្់យ៉ងលអចុំររះរពះដ៏
មានរពះភាគ រពមទា ុំងបរវិាររ ើយរ្វើរ ចកតីរបាថាន ថា បពិរត្រពះ
ដ៏មានរពះភាគ ខញុ ុំរពះអងររ្វើ កាា រៈរនះ រដើមបរីបរយជន៍ដល់ទិពវ
 មបត្តិ ឬមនុ េ មបត្តិក៏រទ ក៏រពះអងររទង់ត្ម ុំងភិកខុណាទុក កនុង
ត្ុំន្ណ្ងជាកុំពូលរប ់ភិកខុ ន្ដលមានទិពវចកខុកនុង ៧ ឆថ្ៃន្ដលកនលង
មករាប់ពីឆថ្ៃរនះ  ូមបខីញុ ុំរពះអងរក៏គបបជីាកុំពូលរប ់ភិកខុ ន្ដល
មានទិពវចកខុ ដូចភិកខុអងររ ះ កនុងរពះស្ល  រប ់រពះពុទធមួយ
រពះអងរ កនុងអ គត្កាលដូរចនះរ ើយ រកាបចុះរទៀបរពះបាទ
រប ់រពះស្លស្លត  ។ រពះស្លស្លត រទង់រត្ួត្រមើលកនុងអ គត្ រទង់
រជាបថា រ ចកតីរបាថាន រប ់រគ ររមច រទើបរត្ម ់យ៉ងរនះថា 
មាន លបុរ ដ៏ចររមើន កនុងទីបុំផុត្ន្ នកបបកនុងអ គត្ រពះពុទធ
រពះ មថារោត្ម នឹងឧបបត្តិរ ើង រោកនឹងមានរ ម្ ះថា អនុរុទធៈ
ជាកុំពូលរប ់ភិកខុ ន្ដលមានទិពវចកខុ  កនុងរពះស្ល  រប ់រពះ
ពុទធ រពះ ម រោត្មរ ះ កាលរត្ម ់យ៉ងរនះរ ើយ រទង់រ្វើភត្ត
ត្មនុរមាទ រ តចរត្ ប់រៅរពះវហិារ ។ 

ចុំន្ណ្កកុដុមពីរ្វើកមមលអមិនោច់រ ើយ ដរាបន្ដលរពះពុទធ
រទង់រៅមានរពះជនម កាលរពះស្លស្លត បរនិិរវ នរ ើយ កាលស្លង
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រចតិ្យមា របមាណ្ ៧ រយជន៍ ររមចរ ើយ រទើបចូលរៅរក
ភិកខុ ងឃ ួរថា រោកមាច  ់ រត្ើអវីជាបរកិមមរប ់ទិពវចកខុ  ។ ភិកខុ
 ងឃរបាប់ថា ឧបា ក គួរឱយរបទីប ។ ឧបា កររលថា លអ
ណា ់ រោកមាច  ់ ខញុ ុំរពះករុណានឹងរ្វើ រទើបឱយស្លងរដើមរបទីប
មួយនញ់រដើម រដើមបរីបទីបមួយនញ់មុន, ប ទ ប់អុំពីរ ះស្លងឱយ តូ្ច
ជាងរ ះ រួមរ ចកតីថា បានស្លងរដើមរបទីបររចើនរន់រដើម ។ 
ចុំន្ណ្ករបទីបន្ដលរៅ ល់របមាណ្មិនបាន ។ រគរ្វើកលយណ្-
កមម យ៉ងរនះរ ូត្អ ់ជីវតិ្ អរ ទ លរៅកនុងរទវត្មនិងមនុ េ
ទា ុំងឡាយ កនលងរៅន្ នកបប កនុងកាលឆនរពះក េប មាម  មពុទធ 
រកើត្កនុងផទះកុដុមពីជិត្រកុងររាណ្ ី កាលរពះស្លស្លត បរនិិរវ ន 
កាលស្លងរចតិ្យរបមាណ្ ១រយជន៍រួចររ ចរ ើយ ឱយស្លង
ភាជន៍ ុំរតិ្ជាររចើន បញ្ចុ ះទឹករោះថាល រពញ ឱយោក់របរឆះចរងាៀង
រវៀរ ១ ធាន ប់ៗ រត្ង់កណាត ល ឱយអុជរភលើងរ ើងជុុំវញិរពះរចតិ្យ 
ឱយកណាត ប់មាត្់ទល់ោន  ឱយស្លងភាជន៍ ុំរតិ្្ុំជាងរគទា ុំងអ ់ 
 រមាប់ខលួនោក់ទឹករោះថាល រពញ អុជរបរឆះចរងាៀងមួយរន់ដួង
ជុុំវញិៗ កណាត ប់មាត្់ភាជន៍ ុំរតិ្រ ះ យក ុំពត្់្ ់ន្ដលជា
ខ្ងរលើរគបទុករត្ង់កណាត ល ឱយអុជរភលើងោក់រលើភាជនៈ ុំរតិ្ 
រដើរវលិជុុំវញិរចតិ្យរបមាណ្ ១ រយជន៍ អ ់មួយយប់ទល់ភលឺ ។ 
រគរ្វើកលយណ្កមមរ ូត្អ ់ជីវតិ្ រោយអត្តភាព ូមបរី ះ 
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រោយអាការយ៉ងរនះ រ ើយរកើត្កនុងរទវរោក ។  
កាលរពះពុទធមិនទាន់ឧបបត្តិរ ើង ។ រគ្ប់បដិ នធិកនុ ងផទះ

រប ់រត្កូលរកខេត្់ កនុ ងនគររ ះឯងរទៀត្ ជាអនកន្រករមម  រៅ
អារ ័យ ុមនរ ដាី រគបានមានរ ម្ ះថា អននភារៈ ។ ចុំន្ណ្ក 
 ុមនៈរ ដាីរ ះ ឱយមហាទានជិត្ទាវ រផទះដល់មនុ េកុំររ អនករ្វើ
ដុំរណ្ើ រវណិ្ពក និងយចករាល់ឆថ្ៃៗ ។ 

ររកាយមកឆថ្ៃមួយ រពះបរចចកពុទធ  មថា ឧបរដិាៈចូល
និររា្ មបត្តិ រលើភនុំគនធមាទន៍ រចញ្ក មាបត្តិរ ះរ ើយ 
ពិ្រណាថា ឆថ្ៃរនះ គួរនឹងរ្វើការអនុររោះអនកណា ។ ក៏្មមត្ម
រពះបរចចកពុទធទា ុំងឡាយ រន្មងជាអនកអនុររោះអនករកខេត្់ រោក
គិត្ថា ឆថ្ៃរនះរយើងគួររ្វើការអនុររោះ អននភារៈ រជាបថា អននភារៈ
នឹងរចញ្កឆរពមកកាន់ផទះខលួន រទើបកាន់បារត្និងចីវរអុំពីភនុំគនធ-
មាទន៍ រហាះរ ើងកាន់រវហា  មករបាកដចុំររះមុខអននភារៈជិត្
ទាវ រផទះនុ៎ះឯង។ អននភារៈ រឃើញរពះបរចចកពុទធកាន់បារត្ទរទ រទើប
ថាវ យបងរុំរពះបរចចកពុទធរ ើយ ួរថា រោកមាច  ់ បានភិកាខ ខលះរទ ។ 
រពះបរចចកពុទធរលញថា នឹងបាន អនកមានបុណ្យររចើន ។ រគររលថា 
រោកមាច  ់ និមនតរង់្ ុំរៅទីរនះ ិនចុះ រ ើយរបញាប់រៅ  ួរ
មាតុ្រោមកនុងផទះរប ់ខលួនថា  ងដ៏ចររមើនភត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ក
រកាទុករដើមបរីយើង មានឬរទ? ។  ងរឆលើយថា បពិរត្ស្លវ មី ភត្ត 
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មាន ។ រគរៅអុំពីទីរ ះ ទទួលបារត្អុំពីឆដរពះបរចចកពុទធមក
ររលថា  ងដ៏ចររមើន រររះន្ត្មិនបានរ្វើកលយណ្កមមទុកកនុង
ជាតិ្មុន រទើបរយើងទា ុំង ២ របាថាន បានរៅន្ត្ការទទួលឈនួល 
កាលរ ចកតីរបាថាន នឹងឱយរប ់ពួករយើងមាន ន្ត្រទយយ្ម៌មិន
មាន កាលរទយយ្ម៌មានក៏មិនបានបដិោរ  កៈ ឆថ្ៃរនះរយើងជួប
រពះឧបរដិាបរចចកពុទធលមម  និងភត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ករប ់ខលួនក៏មាន 
 ងចូរោក់ភត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ករប ់ខញុ ុំចុះកនុងបារត្រនះ ។ រ ី
ន្ដល ល្  គិត្ថា កាលណាស្លវ មីរប ់រយើងឱយភត្តន្ដលជា
ចុំន្ណ្កន្បងន្ចក កាលរ ះ ូមបរីយើង ក៏គបបមីានចុំន្ណ្កកនុង
ទានរនះ រទើបោក់ ូមបភីត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ករប ់ខលួនចុះ កនុ ងបារត្
ថាវ យដល់ឧបរដិាបរចចកពុទធ ។ អននភារៈ  ុំបារត្ន្ដលបញចុ ះភត្តមក
ោក់កនុងឆដរប ់រពះបរចចកពុទធរ ើយរលញថា  ូមឱយពួកខញុ ុំផុត្ពី 
រ ចកតីរៅយ៉ងលុំបាក ន្បបរនះចុះ រោកមាច  ់ ។ រពះបរចចកពុទធ 
អនុរមាទ ថា ចូរ ររមចយ៉ងរ ះចុះ អនកមានបុណ្យររចើន ។ 
រគរកាល ុំពត្់ដណ្ត ប់រប ់ខលួន កនុងទីមួយរ ើយ ររលថា  ូម
អងរុយឆ្ន់រៅទីរនះចុះ រោកមាច  ់ ។ រពះបរចចកពុទធអងរុយកនុង
អា នៈរ ះរ ើយ ពិ្រណារ ចកតីជារប ់បដិកូល ៩ យ៉ង 
រ ើយរទើបឆ្ន់ កាលឆ្ន់រួចររ ចរ ើយ អននភារៈ រទើបថាវ យ   
ទឹក រមាប់ោងបារត្ រពះបរចចកពុទធ ររមចភត្តកិចចរ ើយរ្វើ
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អនុរមាទ ថាៈ 
រ ចកតីរបាថាន  ន្ដលអនករត្ូវការរ ើយ ចូរ ររមចឱយបាន

ឆ្ប់រួ រាន់ទាន់ចិត្ត, រ ចកតីរតិ្ះរគប់យ៉ង ចូររពញដល់អនក ដូច
រពះចនទរពញវង់ កនុងឆថ្ៃ ១៥ រកើត្, ពុុំរ ះរស្លត្ ដូចមណី្មានរ មី
ដ៏រុងររឿង ជាន្កវវរិ  អាចញុាុំងរ ចកតីរបាថាន ទា ុំងពួងឱយ ររមច
បាន ដូរ ន្ ះ ។  

រ ើយរចញរ្វើដុំរណ្ើ ររៅ ។  
រទវត្មន្ដល ថិត្រៅរត្ង់ឆរត្រប ់ ុមនរ ដាីររលថា គួរ

អស្លច រយ ទានន្ដលត្មុំងទុកលអរ ើយ កនុងរពះបរចចកពុទធ មថា 
ឧបរដិាៈ ជាទានយ៉ងឆរកន្លង ៣ ដង, រ ើយបានឱយស្ល្ុការ ។  

 ុមនរ ដាីរលញថា រោកមិនរឃើញរយើង ឱយទានអ ់រយៈ
កាល របមាណ្ប៉ុរណ្ណះរទឬ ?  

រទវត្មរលញថា រយើងមិនឱយស្ល្ុការកនុងទានរប ់រោក 
រយើងរជះថាល កនុងបិណ្ឌ បាត្ ន្ដលអននភារមាណ្ពថាវ យចុំររះរពះ
បរចចកពុទធ  មថាឧបរដិាៈ រទើបឱយស្ល្ុការ ។  

 ុមនរ ដាីរតិ្ះរះិថា ររឿងរនះគួរអស្លច រយណា ់ រយើងឱយ
ទានអ ់រយៈកាលរបមាណ្ប៉ុរណ្ណះ ក៏មិនអាចរ្វើឱយរទវត្មឱយ
ស្ល្ុការ អននភារមាណ្ព រនះ រៅអារ ័យរយើង រោយការថាវ យ
បិណ្ឌ បាត្មតងប៉ុ រណាណ ះ រ្វើឱយរទវត្មឱយស្ល្ុការបាន រររះបាន
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បុគរលន្ដលជាបដិោរ  កៈដ៏ មគួរ រយើងឱយវត្ថុ ន្ដល មគួរដល់ 
អននភារមាណ្ពរ ះ រ ើយរ្វើបិណ្ឌ បាត្រ ះឱយជារប ់រយើង 
រទើបគួរ ដូរចនះ រៅអននភារមាណ្ពមករ ើយ ួរថា ឆថ្ៃរនះអនកឱយ
ទានអវីៗ ដល់អនកណាឬ ?  

បាទ រោក យ ខញុ ុំបានថាវ យភត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ករប ់ខញុ ុំ 
ដល់រពះបរចចកពុទធ មថាឧបរដិាៈ  

រ ដាីររលថា រណ្ាើ យចុះ អនកចូរទទួលកហាបណ្ៈរៅ 
រ ើយឱយបិណ្ឌ បាត្រ ះដល់រយើង  

“ឱយមិនបានរទ រោក យ”  
រ ដាីបន្នថមរទពយរ ើងដរាបដល់មួយញន់កហាបណ្ៈ អនន

ភារមាណ្ព ក៏រៅន្ត្រលញថា  ូមបដីល់មួយញន់កហាបណ្ៈក៏រៅន្ត្
ឱយមិនបាន រ ដាីររលថា រណ្ាើ យចុះ របើអនកមិនឱយបិណ្ឌ បាត្ ក៏
ចូរទទួលរទពយរន់កហាបណ្ៈរៅ រ ើយឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ខញុ ុំ
ចុះ អននភារមាណ្ពរលញថា ខញុ ុំមិនរជាបថា  ូមបចីុំន្ណ្កបុណ្យរ ះ 
គួរឱយ ឬមិនគួរឱយរទ, ន្ត្ខញុ ុំនឹង ួររពះបរចចកពុទធ មថាឧបរដិាៈ
 ិន របើគួរឱយក៏នឹងឱយ របើមិនគួរឱយក៏នឹងមិនឱយ អននភារមាណ្ព
រដើររៅទាន់រពះបរចចកពុទធ  ួរថា រោកមាច  ់  ុមនរ ដាីឱយរទពយ
ដល់ខញុ ុំមួយរន់  ូមចុំន្ណ្កបុណ្យកនុងបិណ្ឌ បាត្ ន្ដលថាវ យដល់
រោកមាច  ់ រត្ើខញុ ុំគួរឱយឬមិនឱយ? រពះបរចចកពុទធរលញថា បណ្ឌិ ត្ 
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អាត្មម នឹងរ្វើឧបមាដលអនក ដូចកនុងរ ុកត្ុំបន់រនះមានមួយរយ
រត្កូល រយើងអុជរបទីបទុកកនុងផទះមួយប៉ុ រណាណ ះ រត្កូលទា ុំងរនះ
យកររបងន្ថ្ម ឱយរបរឆះចរងាៀងរជាគរ ើយមកអុជរភលើងត្កាន់រៅ 
ពនលឺរប ់របទីបពីរដើមរៅមានឬរទ ? អននភារមាណ្ពរលញថា 
រោកមាច  ់ ពនលឺ របទីបក៏ភលឺរ ើងរៅរទៀត្ រ ចកតីរនះឧបមាយ៉ង
ណា មាន លបណ្ឌិ ត្ យគូមួយរបាយ ឬបាយន្វកមួយចូររលើកទុក 
កាលរោកឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់អនក ពួកដឆទកនុងបិណ្ឌ បាត្រប ់
ខលួន មួយញន់ ក់ឬន្ នអនកក៏រោយ ឱយដល់អនកប៉ុនណា បុណ្យក៏
បន្នថមរ ើងដល់ខលួន មានរបមាណ្ប៉ុរណាណ ះ កាលរោកឱយក៏ឱយ
បិណ្ឌ បាត្ន្ត្មួយនុ៎ះឯង ន្ត្កាលឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ ុមន
រ ដាីរទៀត្ បិណ្ឌ បាត្ក៏ពរងីករៅជា ២ គឺរប ់រោកមួយចុំន្ណ្ក 
រប ់រ ដាីមួយចុំន្ណ្ក ដូរ ន្ ះ អននភារមាណ្ព ថាវ យបងរុំរពះ
បរចចកពុទធរ ើយ រត្ ប់រៅកាន់ ុំណាក់រប ់ ុមនរ ដាីររល
ថា  ូមរោកទទួលចុំន្ណ្ក បុណ្យកនុងបិណ្ឌ បាត្ទានចុះ រោក
 យ រ ដាីររលថា អញ្ជី ញអនកទទួលរទពយមួយរន់កហាបណ្ៈ
រៅចុះ អននភារមាណ្ពរលញថា ខញុ ុំមិនបានលក់បិណ្ឌ បាត្ទាន ន្ត្ខញុ ុំ
ឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់រោករោយ ទាធ  រ ដាីរលញថា អននភារៈ អនក
ឱយចុំន្ណ្កបុណ្យដល់រយើងរោយ ទាធ  ន្ត្រយើងបូជាគុណ្រប ់
អនក ខញុ ុំឱយរន់កហាបណ្ៈរនះ ចូរទទួលរៅចុះ អននភារៈ អននភារ
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មាណ្ពររលថា ចូរជាយ៉ងរ ះ រទើបកាន់យករទពយមួយរន់         
កហាបណ្ៈរៅ រ ដាីរលញថា អននភារៈត្ម ុំងពីលមមបានរទពយរន់   
កហាបណ្ៈរ ើយ មិនរត្ូវរ្វើកិចចជាកមមកររោយឆដរប ់ខលួន, ចូរ
ស្លងផទះរៅជិត្ថ្នល់ចុះ របើអនករត្ូវការវត្ថុណា ខញុ ុំនឹងរបគល់វត្ថុ
រ ះឱយ អនកចូរមក ុំយករៅចុះ  

្មមត្មបិណ្ឌ បាត្ ន្ដលបុគរលថាវ យចុំររះរពះបរចចកពុទធ 
អនករចញ្កនិររា្ មាបត្តិ រន្មងឱយផលកនុងឆថ្ៃរ ះឯង រររះ
ដូរ ន្ ះ  ុមនរ ដាីកនុងឆថ្ៃដឆទ ូមបរីៅកាន់រាជរត្កូល មិនធាល ប់
បបួលអននភារមាណ្ពរៅផង ន្ត្កនុងឆថ្ៃរ ះ បានបបួលរៅផង 
រររះអារ ័យបុណ្យរប ់អននភារមាណ្ព រពះរាជាមិន មលឹង
រមើលរ ដាីរ ើយ រទង់រមើលន្ត្អននភារមាណ្ពប៉ុ រណាណ ះ រ ដាីរទើប
ទូល ួរថា រទវបពិរត្ មមតិ្រទព រ តុ្ដូចរមតច បានជារពះអងរ 
រទង់ មលឹងរមើលន្ត្បុរ  អនករនះឆរកន្លងណា ់រកាបទូល រពះ
រាជារត្ម ់ថា រយើង មលឹងរមើល រររះមិនធាល ប់ោល់កនុងឆថ្ៃដឆទៗ 
រ ដាីទូលថា បពិរត្រពះ មមតិ្រទព រគ មគួរ មលឹងរមើលយ៉ង
ណា? គុណ្ន្ដលគួរ មលឹងរមើលរប ់រគ គឺអវី រររះឆថ្ៃរនះរគមិន
បររិភាគភត្តន្ដលជាចុំន្ណ្ករប ់ខលួនរោយខលួនឯង ន្ត្ថាវ យ
ចុំររះរពះបរចចកពុទធ មថា ឧបរដិាៈ រគបានរទពយនញ់កហាបណ្ៈ
អុំពីឆដ រប ់ខញុ ុំរពះអងររពះអងរ រពះរាជារត្ម ់ ួរថា រគរ ម្ ះអវី? 
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រ ម្ ះអននភារៈ រកាបទូល រររះបានអុំពីឆដរប ់រោក ក៏គួរនឹង
បានអុំពីឆដរប ់រយើងខលះ រយើងក៏នឹងរ្វើការបូជារគ រទើបរពះរាជ
ទានរទពយមួយរន់កហាបណ្ៈរ ើយរត្ម ់ថា អនកចូររត្ួត្រមើល
ផទះន្ដលអនករនះនឹងរៅ រាជបុរ ទូលថា ករុណាឆថ្លវរិ   រាជ
បុរ ទា ុំងឡាយ្ត្់ន្ចង របា រ្  មាអ ត្ទី រមាប់ផទះរ ះ 
បានជួបររតត រទពយរ ម្ ះ   បិងរលៈ កនុងទីន្ដល្បប៉ះខទប់រ ើ
យៗ ត្ម ុំងររៀងោន  រទើបមករកាបទូលរពះរាជាឱយរទង់រជាប, រពះ
រាជារត្ម ់ថា របើយ៉ងរ ះចូររៅជីករ ើងមក កាលរាជបុរ 
ទា ុំងរ ះជីករៅ ររតត រទពយក៏លិចចុះរៅ រាជបុរ ទា ុំងរ ះរៅ
រកាបទូលរពះរាជារទៀត្ រពះរាជារត្ម ់ថា ចូររៅជីកត្មមរកយ
រប ់អននភារមាណ្ព រាជបុរ ក៏រៅជីកត្មមរកយបង្ករ ប់ ររតត
រទពយដូចផ្កា ផេតិ្រកពុុំៗ ផុ រ ើងកនុងទី្ប់ប៉ះខទប់រ ើយ រាជ
បុរ ទា ុំងរ ះជញ្ជូ នរទពយមកគរទុកកនុងរពះរាជ ុំណាក់ រពះ
រាជារបជុុំអាមាត្យទា ុំងឡាយរ ើយរត្ម ់ ួរថា កនុងរកុងរនះអនក
ណាមានរទពយរបមាណ្ដល់ប៉ុ រណ្ណះរទ អាមាត្យទូលថា មិនមាន
អនកណាមានរទ រកាបទូល រត្ម ់ថា របើយ៉ងរ ះ អននភារ
មាណ្ពរនះចូររ ម្ ះថា ្នរ ដាីកនុ ងរពះនគររនះ រគបានឆរត្
រប្ ុំត្ុំន្ណ្ងរ ដាីកនុ ងឆថ្ៃរ ះឯង ។  

ត្មុំងពីឆថ្ៃរ ះ រគរ្វើន្ត្កមមន្ដលលអដរាបអ ់ជីវតិ្ ចុតិ្អុំពី
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ភាពរ ះរៅ រកើត្កនុងរទវរោក វលិវល់រៅកនុងរទវត្ម និងមនុ េ
ជារវោយូរ រោន្ដលរពះស្លស្លត រប ់ពួករយើងរទង់ឧបបត្តិ ក៏មក
្ប់បដិ នធិកនុងនិរវ ន៍ រ តច កយៈរពះ មថា អមិរត្មទនៈ 
រកុងកបិលភ តុកនុ ងឆថ្ៃត្ម ុំង ម មនុ េទា ុំងឡាយត្មុំងរ ម្ ះរគថា 
អនុរុទធ ជាកនិដាភាគរប ់រ តច កយៈរពះ មថា មហា មៈ ជា   
ឱរ រប ់រ តចមាឆនរពះស្លស្លត  ជា ុខុមាលជាតិ្យ៉ងឆរកន្លង 
ជាអនកមានបុណ្យររចើន ភត្តររកើត្រ ើងកនុងថា មា ដល់រគរ ះ
ឯង ខ្ងររកាយរពះមាត្មរប ់រគគិត្ថា នឹងឱយកូនរប ់រយើង
ស្លរ ល់រកយថា មិនមាន យកថា មា បិទថា មា មួយរទៀត្ 
រ ើយបញ្ជូ នន្ត្ថា ទរទៗ កនុងចរ ល ះផលូ វ រទវត្មរ្វើឱយរពញរោយ
នុំទិពវ រគមានបុណ្យររចើនដល់រតឹ្មរនះ ន្ដលពួក ងរបា ុំន្ដល
របោប់ត្មក់ន្ត្ងរ ើយន្  មរស្លយ មបត្តិរលើរបាស្លទ ៣ ខនង 
 មគួរដល់រដូវទា ុំង ៣ ដូចរទវត្ម ។ 

ចុំន្ណ្ករពះររ្ិ ត្វរប ់រយើង ចុតិ្អុំពីតុ្ ិត្កនុង ម័យ
រ ះ មក្ប់បដិ នធិកនុងគភ៌រប ់អគរមរ  ីឆនរពះបាទ ុរទាធ ទ
នមហារាជ រទង់ចររមើនវយ័រោយលុំោប់ រទង់រគប់រគងផទះរៅ 
២៩ ឆ្ន ុំ រ ើយរទង់រ តចរចញមហាភិរនង្គ ាមណ៍្ រទង់រត្ម ់ដឹង
រពះ ពវញ្ដុ ត្ញដ ណ្រោយលុំោប់ រទង មៃុំជិត្រ្ញមិណ្ឌ ស្លថ ន ៧ 
 បាត  ៍ របកា រពះ្មមចរកកនុងឆរពឥ ិបត្នមិគទាយវន័ រទង់
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រ្វើការអនុររោះរោក រទង់ឱយអាមាត្យ ១០  ក់ រពមទា ុំងបរវិារ
មាន ក់មួយរន់ៗ ន្ដលរពះរាជបិត្មរទង់ស្លត ប់ដុំណឹ្ងថា បុរត្រប ់
រយើងមកកាន់រកុងរាជរគឹះរ ើយ រត្ម ់ថា អនកទា ុំងឡាយ រៅចុះ 
ពួកអនកចូរ ុំបុរត្រប ់រយើងមក ដូរចនះ ឱយបួ រោយឯ ិភិកខុ       
បពវជាជ រ ើយ ន្ដលរពះកា ុទាយីរត្ថរទូលអងវរឱយ រ តច្រកិរទើប
មានភិកខុ ន្ នរូបជាបរវិារ រ តចរចញពីរកុងរាជរគឹះ រៅកាន់រកុង 
កបិលភ តុ  រទង់រ្វើរពះ្ម៌រទ  ដ៏វចិិរត្មានបាដិហារយ រោយ
ឥទធិបាដិហារយជាររចើន កនុង មាគមឆនរពះញាតិ្ ញុា ុំងមហាជន 
ឱយផឹកទឹកអរមឹត្រ ើយ រោឆថ្ៃទី ២ រទង់កាន់បារត្ និងចីវររៅ
របថាប់ឈររត្ង់ទាវ ររពះនគរ រទង់រ ុំពឹងថា រពះពុទធទា ុំងឡាយរគប់
រពះអងររទង់របរពឹត្តការរ តចរត្ ប់ចូលកាន់រពះនគរ ឆនរត្កូល
ដូចរមតច ដូរចនះរជាបថា រទង់របរពឹត្តរត្មច់បិណ្ឌ បាត្ត្មមលុំោប់
រចកផលូ វ រទើបរទង់រ តចរដើមបបិីណ្ឌ បាត្ត្មមលុំោប់រចកផលូ វ រទង់
រត្ម ់្ម៌ថាវ យរពះរាជា អនករទង់ស្លត ប់ដុំណឹ្ងថា បុរត្រប ់រយើង
រត្មច់បិណ្ឌ បាត្ រ តចមករ ើយ, រពះមានរពះភាគន្ដលរពះរាជ
បិត្ម ទូលអារា្ ឱយរ តចមករ ើយ ទូលអារា្ ឱយរ តចចូល
និរវ ន៍រប ់រពះអងរ រទង់រ្វើ កាា រៈ មាម នះរ ើយ រទើបរទង់
អនុររោះរពះញាតិ្ន្ដលគួរអនុររោះកនុងទីរ ះ រ ើយឱយរា ុល
កុមារបពវជាជ រ ើយ មិនយូរប៉ុ ម ន ក៏យងរចញពីរកុងកបិលភ តុ  
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្រកិរៅកនុងមលលរដារ ើយរ តចរត្ ប់មកកាន់ អនុបិយអមពវន័ ។  

 ម័យរ ះ រពះបាទ ុរទាធ ទនមហារាជ រទង់របជុុំ កយៈ
រត្កូលទា ុំងឡាយ រត្ម ់ថា របើបុរត្រប ់រយើងរគប់រគងផទះ នឹង
បានជារ តចចរកពត្តិ របកបរោយរត្នៈ ៧  ូមបរីា ុលកុមារ
នត្មត រប ់រយើង នឹងន្  មរ តចចរកពត្តិរ ះរត្មច់រៅនឹងពួក
កេរតិ្យ៍ មួយរទៀត្  ូមឱយពួករោកទា ុំងឡាយ រជាបរ ចកតីរនះ
ទុកចុះថា ន្ត្ឥ ូវរនះ បុរត្រប ់រយើងរទង់ជារពះពុទធរ ើយ      
ខត្តិយកុមារចូរជាបរវិាររប ់រពះអងរចុះ ពួករោកចូរឱយទារកមាន ក់ 
អុំពីរត្កូលមួយៗ រោរពះបាទ ុរទាធ ទន រត្ម ់យ៉ងរនះរ ើយ 
រទើបខត្តិយកុមារមួយនញ់អងរ រចញបួ រោយរពះត្រមា ់រោន្ត្
មួយប៉ុ រណាណ ះ  ម័យរ ះរ តចមហា ម ជាមាច  ់ឆនកុដុមពី រទើប
ចូលរៅរករ តច កយៈរពះ មថា អនុរុទធៈបានររលរកយរនះថា 
អនុរុទធៈ ឥ ូវរនះ  កយៈកុមារន្ដលមានរករ តិ៍រ ម្ ះ រចញបួ ត្មម
រពះមានរពះភាគន្ដលរទង់បួ រ ើយ មិនទាន់មានអនកណាៗអុំពី
រត្កូលរប ់រយើងរ ើយ, របើដូរ ន្ ះ បអូនឯងចូរបួ  ឬថាបងនឹង
បួ  រ តចអនុរុទធបានស្លត ប់ត្រមា ់រប ់មាច  ់បងរ ើយ មិនររត្ក
អរកនុងការរគប់រគងផទះបានរចញរពះផនួ ជារពះអងរទី ៧ លុំោប់
ឆនការរពះផនួ រប ់រពះអនុរុទធរ ះ មករ ើយកនុងគមពីរ ងឃរភទ
កខនធកៈ រពះអនុរុទធរៅកាន់អនុបិយអមពវន័ បួ រ ើយរោយរបការ
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ដូរចនះ បណាត រ តច កយៈកុមារទា ុំងរ ះរពះភទទិយរត្ថរ ររមចរពះ
អរ ត្តខ្ងកនុងវ ានុ៎ះឯង, រពះអនុរុទធរត្ថររ្វើទិពវចកខុ ឱយរកើត្, 
រពះរទវទត្តរ្វើ មាបត្តិ ៨ ឱយរកើត្, រពះអាននទរត្ថរត្ម ុំងរៅកនុង
រស្លត្មបត្តិផល ខ្ងកនុងវ ានុ៎ះឯង, រពះភគររត្ថរនិងរពះកិមភិ-     
លរត្ថរ បាន ររមចអរ ត្តកនុងខ្ងររកាយ ក៏អភិនិហារឆនរ ចកតី
របាថាន  អុំពីកាលមុនរប ់រពះរថ្រៈរគប់រូបរ ះ នឹងមកដល់កនុង
ររឿងមួយអងរៗ ។ 

ក៏រពះអនុរុទធរត្ថររនះ ររៀនកមមោា នកនុ ង ុំណាក់រប ់រពះ
្មមរ  បតី្ រ ើយរៅបុំរពញ មណ្្ម៌បាចីនវងេទាយវន័ 
ន្ដនរចតិ្យៈក៏រតិ្ះរះិរ ើយដល់មហាបរវិតិ្កា ៧ របការ លុំបាក
កនុងវតិ្កាទី ៨ រពះស្លស្លត រទង់រជាបថារពះអនុរុទធលុំបាកកនុងរក   
បុរ ិវតិ្កាទី ៨ រទង់រពះត្រមិះថា រយើងនឹងរ្វើរ ចកតីរតិ្ះរះិរប ់
រោកឱយរពញ រទើបរ តចរៅកនុងទីរ ះ គង់រៅរលើពុទធអា នៈដ៏
របរ ើរន្ដលរគរកាលទុក រទង់រ្វើមហាបុរ ិវតិ្កាទី ៨ ឱយរពញ 
រ ើយរត្ម ់មហាអរយិវងេបដិបទា របោប់រៅរោយរ ចកតី 
រ ត  រោយបចច័យ ៤ និងមានភាវ ជាន្ដលមកររត្កអររ ើយ
រ តចរហាះរៅដល់រភ កឡាវន័ ។  

លមមរពះត្ថាគត្រ តច រៅរ ើយប៉ុ រណាណ ះរពះរថ្រៈ មាន
វជិាជ  ៣ ជារពះមហាខីណារ ព្ុំ គិត្ថា រពះស្លស្លត ដឹងចិត្តរប ់
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រយើង រ តចមករបទានមហាបុរ ិវតិ្កាន្ដល ៨ ឱយរពញ ។ មួយ
រទៀត្ មរ រថ្រប ់រយើងរ ះដល់ទីបុំផុត្រ ើយ របារឰ្ម៌
រទ  ដ៏ពីររាះ រប ់រពះពុទធទា ុំងឡាយ និង្ម៌ន្ដលខលួនរត្ម ់
ដឹងរ ើយ បានភា ិត្ឧទានោថាទាុំងរនះថាៈ 

 រពះស្លស្លត រទង់ជាអគរបុគរលកនុងរោក រទង់រជាបរ ចកតី
រតិ្ះរះិរប ់រយើង រ ើយរ តចមករករយើងរោយមរ មយិទធិផលូ វ
កាយ កាលណារ ចកតី រតិ្ះរះិបានមានដល់រយើង កាលរ ះរពះ
ពុទធរទង់ ន្មតង្ម៌ឱយខព ់រ ើង រពះពុទធអនករទង់ររត្កអរកនុង្ម៌
ររគឿងមិនយឺត្យូរ បានរទង់ ន្មតង្ម៌ររគឿងមិនយឺត្យូរ រយើង
ដឹងទូរៅដល់្ម៌រប ់រពះអងររ ើយ ជាអនកររត្កអរកនុងរពះ
ស្ល  រៅ វជិាជ  ៣ រយើងក៏ ររមចរោយលុំោប់រ ើយ កញយររបៀន
របរៅរប ់រពះពុទធរយើងក៏រ្វើ ររមចរ ើយ ដូរចនះ ។ 

ត្មកខ្ងររកាយ រពះស្លស្លត គង់រៅកនុងវត្តរជត្ពនមហា-
វហិារ រទង់ស្លថ ប រពះរថ្រៈទុកកនុងត្ុំន្ណ្ងឯត្ទគរៈថា អនុរុទធៈជា
កុំពូលរប ់ពួកភិកខុស្លវក អនកមានទិពវចកខុកនុងស្ល  រប ់     
រយើង ។ 

ត្ពះគាថាអនុមោទនា 
រៅកនុងរភ ជជកខនធកៈ រពះឆរត្បិដករលខ ៧ ទុំព័រ ៣០៩ 

មាន ន្មតងររឿងមហាអាមាត្យរៅកនុងន្ដនមគ្ៈ រ ម្ ះ ុនី្ៈ 



                    បុណ្យរកើត្អុំពីការន្ចកបុណ្យ          27 

និងវ េការៈ  ុំោន ចូលរៅោល់រពះអងរ  ូមអារា្ រពះអងរ 
រពមទា ុំងភិកខុ ងឃរដើមបទីទួលភត្តកនុងឆថ្ៃន្ អក ។ រពះមានរពះ 
ភាគរទង់ក៏បានទទួល លុះន្ អករ ើង  ុនី្ៈ និងវ េការៈមហា-
មាត្យ ក៏អង្ករ  រពះភិកខុ ងឃន្ដលមានរពះមានរពះភាគជា
របធាន  រោយខ្ទនីយរភាជនីយហារដ៏ឆ្ៃ ញ់ពិស្លរោយឆដ 
ខលួនឯង រត្មន្ត្ភិកខុ ងឃហាមឃាត់្ ឯរពះមានរពះភាគក៏រទង់
ន្លងលូករពះ  ថចូលរៅកនុងបារត្ ចុំន្ណ្កមហាមាត្យទា ុំង
ពីរក៏អងរុយកនុងទី មគួរ ។ រោរ ះរពះមានរពះភាគ រទង់រ្វើ
អនុរមាទ រោយរពះោថាទាុំងរនះថា៖ 

តជមឹ ប ្ ជ ខវ បបត្ិ វាជំ បណ្ឌិ ត្ជាត្ិ យា 
ជីលវ នតត្ថ  ោ ឈតវា  ជ ញោ ត្ ព្រហមចារ ិ  
យា ត្ត្ថ  ្វវ អាជំ្ វជំ ្ខវេិ ណ្មា្ិ ជ ។ 
វ បឈិូតវ បឈូតតនតិ មានិវ មានតនតិ នំ 
ត្ វ នំ អន្ខវម្បនតិ មាវ ប្ត្តំវ ឱរជំ។ 
 ្វវន្ខវម្ប ិវ   ោ ោ ជទា កព្ទានិ បជសត្ីត្ិ ។ 
មនុ េជាបណ្ឌិ ត្ជាតិ្  រន្មង ររមចនូវការរៅកនុងរបរទ  

ណារ ើយ ក៏ន្ត្ងឱយពួកបុគរលអនកមាន ីល ន្ដល រងួមលអ 
របរពឹត្ត្ ម៌ដ៏របរ ើរ ឱយបររិភាគកនុងលុំរៅរប ់ខលួន រ ើយបាន
ទា ុំងឧទទិ ផលទកខិណាទាន (ឱយចុំន្ណ្កបុណ្យ)ដល់ពួករទវត្ម
ន្ដលរៅកនុងរបរទ រ ះ (ន្ថ្មរទៀត្) ។ រទវត្មទា ុំងរ ះ ន្ត្ង
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បូជាចុំររះមនុ េន្ដលបានបូជាដល់ខលួន ន្ត្ងរាប់អានចុំររះ
មនុ េន្ដលរាប់អានដល់ខលួន ន្ត្ងអនុររោះមនុ េរ ះ ដូចជា
មាត្មអនុររោះបុរត្ន្ដលខលួនបីថ្នមផ្កទ ប់នឹងរទូងឱយចររមើនរ ើង  ។ 
មនុ េន្ដលរទវត្មបានអនុររោះរ ើយ ក៏ន្ត្ងរឃើញនូវរ ចកតី 
ចររមើន ពវៗកាល ។  

កាលរពះមានរពះភាគ រទង់រ្វើអនុរមាទ រោយរពះ
ោថាទាុំងឡាយរនះ ចុំររះមហាអាមាត្យរៅកនុងន្ដនមគ្ៈ 
រ ម្ ះ ុនី្ៈ  និងវ េការៈ(ចប់រ ើយ) រទង់ក៏ររកាក្កអា នៈ
រចៀ រចញរៅ ។ 

តិមោក្ុឌ្ឌសូត្ត 
រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៥៦ ទុំព័រ ៤៦ រពះអងររទង់

រត្ម ់អុំពី  ការឧទទិ ចុំន្ណ្កបុណ្យដល់អនកន្ដលស្លល ប់រៅ ន្ដល
រ ចកតីថា៖ 

ត្ិ ោខ្វ ឌឌជ្ ត្ិដឋនតិ ជនធិជិងាដ ខវជ្ ច 
ទាា រព្វហាជ្ ត្ិដឋនតិ អាគ តា  ជខំវ ឃរ ំ។ 
ពួកររបត្ទា ុំងឡាយមករ ើយ កាន់ផទះឆនញាតិ្រោយគិត្

ថា ផទះរប ់ខលួន រន្មងឈររៅជិត្ខ្ងររៅជញជ ុំងទា ុំងឡាយខលះ 
 ផលូ វន្បកជា ៤ និងផលូ វន្បកជា ៣ ទា ុំងឡាយខលះ ជិត្ទាវ ររកុង
និងទាវ រផទះទា ុំងឡាយខលះ ។ 

បហ្ ត្ អននោនម្ហិ ខឈតជ ោ ឈតជ ឧបដឋិ ត្ 
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 កាលបាយនិងទឹក និងបន្ងអម និងចមាអ បដ៏លមមរោន់ គឺ
ពួកញាតិ្ចូលរៅត្មុំងទុករ ើយ 

ន  ត្ជំ  ោចិ ជរត្ិ ជវត នំ ខវម្មបបចចយា ។ 
ញាតិ្ណាមួយមិននឹកដល់ររបត្ទា ុំងឡាយរ ះ រររះ

កមមរប ់ ត្វទា ុំងឡាយជាបចច័យ ។ 
ឯវ ំ្្នតិ ញាត្ីនំ  ត  ហានតិ អន្ខវម្បោ 
ជ្ចឹ បណី្ត្ំ ោ លន ខវបបតិ ំោន ោឈតនំ 
ញាតិ្ទាុំងឡាយឯណា ន្ត្ងអនុររោះញាតិ្ទា ុំងឡាយ

រ ះ រន្មងឧទទិ ឱយនូវទឹកនិងរភាជនដ៏ មត់្ចត់្ដ៏របរ ើរ ជា
រប ់គួរត្មមកាលដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ជាអនកលះរោករនះ
រៅរ ើយរ ះយ៉ងរនះថា៖ 

ឥ្ំ  វា ញាត្ីនំ  ហាត្្ ជ្ខិវ  ហានត្  ញាត្ យា ។ 
ទានរនះ ចូលមានដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ  ូមញាតិ្ទា ុំង

ឡាយ ចូរជាអនកដល់នូវរ ចកតី ុខ ។ 
 ត្ ច ត្ត្ថ ជមាគ តា  ញាត្ិ បវ ជមាគវ 
ក៏ររបត្ជាញាតិ្ទា ុំងឡាយរ ះ មករបជុុំោន រ ើយកនុង

ស្លថ នន្ដលឱយទានរ ះ ជាអនកមករ ើយរោយបុំណ្ងលអ 
បហ្ ត្ អននោនម្ហិ ជខវកចចំ អន្ មា្ រ 
កាលរបើថាវ យបាយនិងទឹកដ៏លមមរោន់  ក៏គបបអីនុរមាទ 
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រោយរោរពថាៈ 

ចិរ ំឈីតវនត្     ញាត្ី  តជំ  ហត្្លោម្ ជ 
រយើងទា ុំងឡាយបាន មបត្តិរនះ  រររះរ តុ្ឆនញាតិ្ទា ុំង

ឡាយឯណា  ូមញាតិ្ទា ុំងឡាយរ ះរប ់រយើងទា ុំងឡាយចូរ
រ ់រៅយឺនយូរ 

អមាហ ខវញ្ច  ខវវ បជូា ក៏បូជាគឺញាតិ្ទា ុំងឡាយ រ្វើ
រ ើយដល់រយើងទា ុំងឡាយ 

ទាតោ ច អនិបផលា ឯទាយកគឺអនកឱយទាន ក៏មិនឥត្
ផល  

ន ហិ ត្ត្ថ ខវជី អត្ថិ ក ិកមម គឺការភជួ រន្រ ចមាា រ ក៏មិន
មានកនុងភូមិឆនររបត្រ ះ 

 គ្គរ ខវេត្ថ ន វឈិតជតិ្ រោរកខកមម គឺការរការោ ក៏មិនមាន
កនុងភូមិឆនររបត្រ ះ 

វណិ្ជាជ  វ្ិជី នត្ថិ រណិ្ជជកមម គឺការជួញ ន្ដលជា
រ តុ្បាន មបត្តិដូរ ន្ ះក៏មិនមាន 

ហិរ ញោ ន ខវយាខវត ំ មិនមានការលក់ទិញផ្កល  ់បតូ រ
រោយរបាក់ ។ 

ឥ វ ្ិ ននន យា បនតិ  បវ ោលខវវ ត្ហឹ 
បុគរលទា ុំងឡាយរ្វើកាលកិរយិរៅរកើត្ជាររបត្ រន្មង
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ញុាុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងររបត្វ ័ិយរ ះ  រោយផលទាន
ន្ដលញាតិ្ឱយរ ើយអុំពីរោករនះ 

ឧនន ត្ ឧ្ខំវ វ្ដឋំ តថា និននំ បវត្តតិ្ 
ឯវ ម្វ ឥ វ ្ិននំ  បវនំ ឧបខវបបត្ិ។ 
ទឹកធាល ក់ចុះកនុងទីទួល រន្មង ូររៅកាន់ទីទុំ បដូចរមតច

មិញ ទានន្ដលបុគរលឱយរ ើយអុំពីរោករនះ រន្មង ររមចផល
ដល់ររបត្ទា ុំងឡាយដូរ ន្ ះន្ដរ ។ 

តថា វារវិហា បោូ បរបិ ូរនតិ ោគរ ំ
ឯវ ម្វ ឥ វ ្ិននំ  បវនំ ឧបខវបបត្ិ ។ 
រជលងផលូ វទឹកទា ុំងឡាយ មានទរនលនិង ទឹងជារដើម រន្មង

ញុា ុំងស្លគរឱយរពញររពៀបដូចរមតចមិញ  ទានន្ដលបុគរលឱយ
រ ើយអុំពីរោករនះ រន្មង ររមចផលដល់ររបត្ទា ុំងឡាយ
ដូរ ន្ ះន្ដរ ។ 

អទាជិ  ម្ អោជិ  ម្ ញាត្ិម្ិវត  ជខា ច  ម្ 
 បវនំ ្ខវេិ ណំ្ ្ជាជ  ប្ រា ខវត្ម្ន្ជសរ ំ។ 
បុគរលកាលរលឹករឃើញនូវឧបការគុណ្ ន្ដលរោករ្វើ

ទុកដល់ខលួនកនុងកាលមុនថា អនករនះបានឱយរប ់រនះដល់អញ 
អនករនះបានរ្វើគុណ្រនះដល់អញ ជនទា ុំងឡាយរ ះ ជាញាតិ្ 
មិត្ត និងជា មាល ញ់រប ់អញ ដូរចនះរ ើយ គួរឱយទកខិណាទាន
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រដើមបរីរបត្ទា ុំងឡាយ ។ 

ន ហិ រ្ណ្ណំ  វា  ោ ោ វា យាវញោ  បរ ិ្វ  
ការយុំឬរស្លករម ឬការខេកឹខេួលដឆទៗ មិនមាន

របរយជន៍រ ើយ 
ន ត្ំ  បវ នម្វថ ត រ្វើដូរ ន្ ះរកបានជារបរយជន៍

ដល់ររបត្ទា ុំងឡាយោម ន 
ឯវ ំត្ិដឋនតិ ញាត្ យា ញាតិ្ទា ុំងឡាយរន្មង ថិត្រៅឥត្ 

បានដឹង បានឮយ៉ងរនះ។ 
អតញ្ច   ខា ្ខវេិ  ទ ្ិ ន  របើទកខិណាទានន្ដល

បុគរលបានឱយរ ើយរនះឯង 
ជងឃម្ហិ ជ្បតិ្ដឋិវ ជាទានត្មាល់រៅលអរ ើយកនុង ងឃ 
្ីឃរត្តំ ហិវតជស ឋាន ោ ឧបខវបបត្ិ។ 
ទកខិណាទានរ ះ រទើបចូលរៅ ររមចត្មមស្លថ ន រដើមប ី

ជារបរយជន៍ដល់ររបត្រ ះ អ ់កាលជាអន្ងវង ។ 
 ោ ញាត្ិធ មាម  ច អត ំនិ្ជស ិវ ក៏ញាតិ្្ម៌រ ះ 

គឺអនកបាន ន្មតងជាន្បបយ៉ងរ ើយ 
 បវន បជូា ច ខវវ ឧឡាោ ការបូជាដ៏ឆថ្លថាល ចុំររះ

ដល់ររបត្ទា ុំងឡាយ គឺអនកបានរ្វើរ ើយ 
រលញ្ច  កិខវេូ នម្ន្បប្ិននំ  កមាល ុំងកាយឆនភិកខុទា ុំងឡាយ
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រ ម្ ះថា គឺអនកបានបុំរពញឱយរ ើយ 
ត្្ ម្ហហិ ប្ញ្ោំ  បជ្ត្ំ អនបបខវនតិ បុណ្យ គឺអនក នេ ុំ

ទុករ ើយ មិនន្មនតិ្ចដូរចនះ ។ (លុំ ុំ ូរត្ត្មមភាណ្វារៈ) 
អដឋក្ថា 

និ ខវេបបប យាឈតនំ 
ប្រយោជន៍ននការតាំងប្រះសូប្រ 

ឥ ូវរនះ ដល់លុំោប់ការពណ៌្ រ ចកតីឆនតិ្ររាកុឌឌ ូរត្ 
ន្ដលរកើត្រ ើងជាលុំោប់អុំពីរត្ន ូរត្រោយន័យថា តិ្ររាកុរឌឌ ុ 
តិ្ដានតិ ជារដើម  នឹងររលរបរយជន៍ឆនការត្ម ុំងតិ្ររាកុឌឌ ូរត្រ ះ
ទុកកនុងទីរនះរ ើយ រទើបពណ៌្ រ ចកតី ។ 

កនុងរ ចកតីរ ះ ការពិត្តិ្ររាកុឌឌ ូរត្រនះ  ូមបរីពះមាន
រពះភាគ ក៏មិនរត្ម ់ត្មមលុំោប់រនះ បុ៉ន្នតក៏រទង់ ន្មតងការ
បដិបត្តិកុ លកមមរនះ បានរោយរបការរផេងៗទុកមុន  រពះ ូរត្
រនះ រររះរ តុ្ន្ដលបុគរលរបមាទកនុងការបដិបត្តិកុ លកមមរ ះ 
កាលរកើត្កនុងឋានៈ ន្ដលរន្មងរស្លករមជាងនរករ ើយនឹង
កុំណ្ត់្ ត្វតិ្រ េ្ ន ក៏រន្មងរកើត្កនុងររបត្វ ័ិយរបាកដដូចរ ះ
ដូរ ន្ ះ រពះមានរពះភាគរទើបរត្ម ់រត្ន ូរត្ រដើមប ីន្មតងថា 
បុគរលមិនគួររ្វើរ ចកតីរបមាទ កនុងការបដិបត្តិកុ លកមមរ ះ 
រ ើយរដើមបរីមាៃ ប់ឧបរទពឆនរកុងរវស្លលី ន្ដលពួកភូត្ឯណា
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បានរបៀត្របៀនរ ើយ ឬរត្ម ់រដើមប ីន្មតងថា បណាត ភូត្ទា ុំង
អ ់រ ះ មានភូត្ពួកខលះ មានរូបរបាកដដូរ ន្ ះ គបបរីជាប
របរយជន៍ឆនការត្ម ុំងតិ្ររាកុឌឌ ូរត្រនះកនុងទីរនះ ។ 

អនុមោទនាគាថា 
ោថាអនុរមាទ  ក៏ការពណ៌្ រ ចកតីឆនតិ្ររាកុឌឌ ូរត្ 

មានដូរចនះ  រររះរ តុ្ន្ត្តិ្ររាកុឌឌ ូរត្  អនកណារបកា ,  របកា  
កនុងទីណា របកា ពីកាលណា រ ើយរបកា រររះរ តុ្អវី ការ
ពណ៌្ រ ចកតីឆនតិ្ររាកុឌឌ ូរត្រ ះទា ុំងអ ់រ ើយ កាលរ្វើ
ត្មមលុំោប់រ ម្ ះថា រ្វើលអរ ើយដូរ ន្ ះ ខញុ ុំក៏នឹងរ្វើការពណ៌្ 
រ ចកតីរ ះ យ៉ងរ ះដូចោន  ។ 

រ ចកតីថា ក៏តិ្ររាកុឌឌ ូរត្រនះអនកណារបកា  របកា 
កនុងទីណារបកា រពលណា រ ើយរបកា រររះរ តុ្អវី ។     
រ ចកតីពនយល់ដូរចនះ តិ្ររាកុឌឌ ូរត្រពះមានរពះភាគរទង់របកា  
ក៏តិ្ររាកុឌឌ ូរត្រ ះ រទង់របកា រដើមបរីទង់អនុរមាទ  ចុំររះ
រពះបាទមគ្រដាកនុងឆថ្ៃរពឹករ ើង ។ រដើមបរី្វើរ ចកតីរនះឱយជាក់
ចា ់ គួរររលររឿងពិស្លត រកនុងតិ្ររាកុឌឌ ូរត្ រ ះដូចត្រៅរនះ‹ 

កនុងកបបទី ៩២ រាប់អុំពីកបបរនះ មាននគររ ម្ ះកា ី ។ 
កនុងនគររ ះមានរពះរាជារពះ មថា ជយរ ន រពះរទវរីប ់
រពះរាជារ ះរពះ មថា  ិរមិា  រពះររ្ិ ត្វរពះ មថា  បុ េៈ 
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រកើត្កនុងគភ៌រប ់រពះ ង  រត្ម ់ដឹងនូវរពះ មាម  រមាព ្ិញាណ្
ត្មមលុំោប់   ។ រពះរាជាជយរ នរទង់រកើត្ការរឭកដល់ភាវៈរពះ
អងរថា ឱរ រប ់រយើងរទង់រចញស្លងផនួ  រ ើយរត្ម ់ដឹងជា
រពះពុទធ រពះពុទធក៏ជារប ់រយើង រពះ្ម៌ក៏ជារប ់រយើង រពះ
 ងឃក៏ជារប ់រយើង រទង់ឧបោា ករោយរពះអងរឯង រ ូត្រគប់
រវោ រន្មងមិនរបទានឱកា ដល់មនុ េដឆទ ។ 

បងបអូនរប ់រពះមានរពះភាគ រពះមាត្មរផេងៗោន មាន 
៣ រពះអងរ ុំោន រតិ្ះរះិថា ្មមត្មរពះពុទធទា ុំងឡាយ រន្មងរទង់
ឧបបត្តិរ ើង  រដើមបជីារបរយជន៍ ជួយដល់ ត្វរោកទា ុំងពួង មិន
ន្មនរដើមបរីបរយជន៍ដល់បុគរលន្ត្មាន ក់ ន្ត្រពះបិត្មរប ់រយើង 
មិនរទង់របទានឱកា ដល់រយើង និងមនុ េដឆទៗរ ើយ រយើង
នឹងបានការឧបោា កយ៉ងណា ន៎  ។ រពះរាជឱរ ពួករ ះ រទើប
គិត្យ៉ងរនះថា ្ ុំរយើងនឹងរ្វើឧបាយណាមួយ ។ រពះរាជបុរត្
ទា ុំង ៣ រពះអងររទើបឱយរមរ ុក ជាយន្ដនរ្វើការប៉ះរបារ។ អុំពី
រ ះ រពះរាជារទង់រជាបដុំណឹ្ងថា រមរ ុកជាយន្ដនប៉ះរបារ 
រទើបរទង់បញ្ជូ នរពះរាជឱរ ទា ុំង ៣ រពះអងរឱយរចញរៅបង្គង្កា ប ។ 
រពះរាជឱរ ទា ុំងរ ះបង្គង្កា បររ ចរ ើយ ក៏រ តចរត្ ប់មក
វញិ  រពះរាជារទង់រកីរាយរពះរាជ ˆឫទយ័  រពះរាជារទើបរបទាន
ពរថា បុរត្របាថាន វត្ថុណា ក៏ចូរទទួលវត្ថុ រ ះ ។ រពះរាជឱរ 
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ទាុំង ៣ រពះអងរ រកាបទូលថា ខញុ ុំរពះអងររបាថាន នឹងឧបោា ករពះ
មានរពះភាគ រពះរាជារត្ម ់ថា រលើកន្លងពររ ះរចញ ចូរ
បុរត្របាថាន ពររផេងរទៀត្ចុះ ។ រពះរាជឱរ រកាបទូលថា ពួកខញុ ុំ
រពះអងរមិនរបាថាន ពរដឆទរ ើយ ។ រពះរាជារត្ម ់ថា រប ិនរបើ
យ៉ងរ ះ បុរត្កុំណ្ត់្រវោមករ ើយទទួលចុះ ។ រពះរាជឱ
រ ទូល ុុំ ៧ ឆ្ន ុំ ។ រពះរាជាមិនរពះរាជទានឱយរពះរាជឱរ 
រទើបរកាបទូល ុុំថ្យចុះយ៉ងរនះគឺ ៦-៥-៤-៣-២-១ ឆ្ន ុំ ៧-៦-
៥-៤ន្ខ រ ូត្ដល់រតឹ្ម ៣ ន្ខ រពះរាជារទើបរទង់រពះរាជទានថា 
របើដូរ ន្ ះ អនកចូរទទួលយកចុះ ។ រពះរាជឱរ ទា ុំងរ ះ បាន
ទទួលពររ ើយ ក៏រទង់ររត្កអរយ៉ងឆរកន្លង ចូលោល់រពះដ៏
មានរពះភាគថាវ យបងរុំរ ើយរកាបទូលថា បពិរត្រពះអងរដ៏ចររមើន 
ពួកខញុ ុំរពះអងររបាថាន នឹងឧបោា ក រពះដ៏មានរពះភាគរគប់ ៣ ន្ខ 
 ូមរពះដ៏មានរពះភាគរទង់ទទួល្ុំវ ា  ៣ ន្ខ រដើមបជីា
របរយជន៍ដល់ខញុ ុំរពះអងរផងចុះ ។ រពះដ៏មានរពះភាគក៏រទង់
ទទួលនិមនតរោយតុ្ណ្ាី ភាព គឺអាការៈរ ៃៀម ។ ប ទ ប់ពីរ ះមក 
រពះរាជឱរ ទា ុំង ៣ រពះអងរ ក៏រទង់បញ្ជូ នរពះរាជស្លរ ឡាយ
រពះ  ថរៅរបាប់ដល់រាជបុរ អនក ុំ ួយស្លរអាករ  កនុងជន-
បទរប ់រពះអងរថា រយើងនឹងបររមើរពះដ៏មានរពះភាគអ ់ ៣ 
ន្ខរនះ អនកចូលររៀបចុំ មាភ រៈ របកបការទុំនុកបរមុងរពះដ៏មាន
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រពះភាគទុកឱយ ពវរគប់រផតើមពីការកស្លងរពះវហិារជារដើម  ។ 
អនក ុំ ួយ អាកររ ះ ្ត់្ការ ពវរគប់យ៉ងរ ើយ ក៏បញ្ជូ ន
បញ្ជី របាយការណ៍្ឱយរទង់រជាប ។ រពះរាជឱរ ទា ុំងរ ះ ក៏រទង់
រ លៀកដណ្ត ប់ ុំពត់្កាស្លយៈ រទង់ឧបោា ករពះដ៏មានរពះភាគ
រោយរោរព រោយបុរ ជារវយយវចចករចុំនួន ២,៥០០  ក់ ុំ
រពះដ៏មានរពះភាគរឆ្ព ះរៅកាន់ជនបទ រវរថាវ យរពះវហិារឱយ
រទង់គង់្ ុំរពះវ ា ។  

គ បតិ្បុត្តមាន ក់ ជាអនករកាឃាល ុំងរប ់រពះរាជឱរ ទា ុំង
រ ះ រពមទា ុំងភរយិ ជាបុគរលមានបស្លទ ទាធ បានចូលរៅ
បដិបត្តិថាវ យទានដល់រពះ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន រោយ
រោរព ។ អនក ុំ ួយស្លរអាករជនបទ  ុំគ បតិ្បុត្តរ ះ ឱយ
ដុំរណ្ើ រការថាវ យទានរោយរោរព រពមរោយអនករ ុកជនបទ
របមាណ្ ១១,០០០  ក់ ។ បណាត មនុ េទា ុំងរ ះ ជនពួកខលះ
មានចិត្តឥ ាមចេរយិៈរគប ងាត់្ ពួករគក៏ ុំោន រ្វើអនតរាយដល់
ទាន បររិភាគរទយយវត្ថុ រោយខលួនឯងខលះ ឱយដល់ពួកកូនៗខលះ 
រ ើយយករភលើងដុត្ស្លោទានខលះ  ។ រោបវារណារចញរពះវ ា
រពះរាជឱរ ទា ុំងឡាយ ក៏រទង់រ្វើ កាា រៈយ៉ងឆរកន្លង ចុំររះ
រពះដ៏មានរពះភាគ ត្មមរពះដ៏មានរពះភាគចូលរៅោល់រពះរាជ
បិត្ម  ។ រពះដ៏មានរពះភាគរ តចរៅកនុងទីរ ះរ ើយក៏បរនិិរវ ន។ 
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រពះរាជាផង រពះរាជឱរ ផង អនក ុំ ួយស្លរអាករកនុងជន- 
បទផង និងអនករកាឃាល ុំងផងរ្វើកាលកិរយិ រៅជាបនតប ទ ប់ក៏ 
រកើត្កនុងស្លថ ន ួគ៌រពមរោយបរ ័ិទជាបរវិារ ។ ចុំន្ណ្កពួកជន
ន្ដលមានចិត្តឥ ាមចេរយិៈរគប ងាត់្ ក៏រៅរកើត្កនុងស្លថ ននរក 
បណាត មនុ េទា ុំង ២ រកុមរ ះ មួយរកុមស្លល ប់ពីស្លថ ន ួគ៌ឱយរៅ
រកើត្ស្លថ ន  ួគ៌ ចុំន្ណ្កមួយរកុមរទៀត្ ស្លល ប់ពីនរកចូលរៅកាន់
នរក រោយអាការៈយ៉ងរនះ កបបក៏កនលងផុត្រៅអ ់ ៩២  កបប  ។  

ប ទ ប់មក កនុងភទទកបបរនះ កាលរពះពុទធរពះ មថា       
ក េបៈ ជនអនកមានចិត្តឥ ា និងមចេរយិៈរគប ងាត់្ទា ុំងរ ះ 
ក៏រកើត្ជាររបត្ ។ កាលរ ះមនុ េទា ុំងឡាយថាវ យទាន ឧទទិ 
រដើមបរីបរយជន៍ដល់ពួកររបត្ន្ដលជាញាតិ្រប ់ខលួនថា  ូម
ទានរនះចូរមានដល់ពួកញាតិ្រប ់រយើង ។ ររបត្ទា ុំងរ ះក៏
បាននូវ មបត្ត ិ។ ខណ្ៈរ ះររបត្ពួករនះ រឃើញដូរ ន្ ះ ក៏ចូល
រៅោល់រពះមានរពះភាគរពះ មក េបៈ ទូល ួរថា បពិរត្
រពះអងរដ៏ចររមើន រ្វើយ៉ងណា ន៎  ពួកខញុ ុំរពះអងររទើបនឹងបាន 
 មបត្តិយ៉ងរនះ ។ រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា ឥ ូវរនះ ពួកអនក
ទា ុំងឡាយនូវមិនបាន ររមចរទ ន្ត្ថាកនុងអ គត្ រពះពុទធរពះ
 មថា រោត្ម កនុងកាលឆនរពះដ៏មានរពះភាគអងររ ះ នឹងមាន
រពះរាជារពះ មថា ពិមពិស្លរ រពះរាជាអងររ ះ ជាញាតិ្រប ់
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អនកកាលពី ៩២ កបបមុន ។ រពះរាជានឹងថាវ យទាន ដល់រពះពុទធ
ឧទទិ ចុំន្ណ្កកុ លដល់ពួកអនកទា ុំងឡាយ រោរ ះ ពួកអនក
ទា ុំងឡាយនឹងបាន ។ បានឮថា កាលរពះពុទធមានរពះពុទធដីកា
យ៉ងរនះរ ើយ  រពះពុទធត្រមា ់រ ះ បានរបាកដដល់ររបត្ទា ុំង 
រ ះ  ហាក់បីដូចរត្ម ់ថា ពួកអនកទា ុំងឡាយនឹងបានកនុងឆថ្ៃន្ អក
រនះ ។ 

ត្មក រពលកនលងរៅចរ ល ះ ១ ពុទធនតរ រពះមានរពះភាគ
រប ់ពួករយើង ក៏រ តចឧបបត្តិរ ើងកនុងរោក ។ រពះរាជឱរ 
ទា ុំង ៣ រពះអងររ ះ ក៏ចុតិ្ពីរទវរោករពមរោយបរវិារចុំនួន 
២,៥០០  ក់ ទា ុំងរ ះរៅរកើត្កនុងរត្កូលររ មណ៍្ទា ុំងឡាយ
កនុងន្ដនមគ្ៈ បួ ជាឥ ីរោយលុំោប់ បានជាជដិល ៣  ក់ 
កនុងគយ ី របរទ  ។ រាជបុរ អនក ុំ ួយ ស្លរអាករ កនុង
ជនបទបានជារពះបាទពិមពិស្លរបុរត្គ បតិ្ ជាអនករកាឃាល ុំង 
បានជាមហារ ដាីរ ម្ ះ វសិ្លខៈ ភរយិរប ់អនករកាឃាល ុំងរ ះ 
បានជារ ដាី្ីត្មរ ម្ ះ ្មមទិ ន  ។ បរ ័ិទន្ដលរៅ ល់ រកើត្
ជារាជបរវិាររប ់រពះបាទពិមពិស្លរទា ុំងអ ់ ។ 

រពះដ៏មានរពះភាគរប ់រយើងរ តចឧបបត្តិរ ើងកនុងរោក 
កនលងរៅ ៧  បាត  ក៏រ តចមកកាន់រកុងររាណ្ ី រោយ
លុំោប់របកា រពះ្មមចរក ររបា បញ្ច វគរិយជារដើម រ ូត្ដល់
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រទង់ន្ណ្ ុំជដិល ៣  ក់ ន្ដលមានបរវិារ ២,៥០០ ក់ រទើប
រ តចរៅកាន់រកុងរាជរគឹះ ។ កនុងរកុងរាជរគឹះរ ះ រពះដ៏មាន
រពះភាគរទង់ររបា រពះបាទពិមពិស្លរ ន្ដលរ តចចូលរៅោល់
កនុងឆថ្ៃរ ះឯង ឱយត្ម ុំងរៅកនុងរស្លត្មបត្តិផល រពមរោយ 
ររ មណ៍្និងគ បតិ្អនកមគ្ៈ ១១ នវុតិ្ ។ រោរ ះបាន       
 ន្មតងថា រពះមានរពះភាគរទង់ទទួលនិមនតរពះបាទពិមពិស្លរ 
កនុងឆថ្ៃន្ អក ។ លុះដល់ឆថ្ៃរពឹករ ើង ន្ដលរ តច ការទវរាជ
កុំពូលរលើពពួករទរត  រទង់ ររ ើររោយោថាទាុំងឡាយជា
រដើមយ៉ងរនះថា៖ 

្  ត  ្ នតហិ ជហ ប្ោណ្ឈតដិ លហិ វបិបម្្ វត  
វបិបម្្ ត្តហិ ជិងាី និខវេ ជ្វ  ទណ  ោឈតគហំ ោវជិិ កគវា ។ 
រពះដ៏មានរពះភាគ រពះអងរទូ ម នរ ើយ(នូវឥង្គនទិយ) មានរពះ
 ˆឫទយ័ផុត្រ  ះរ ើយ (្កអា វ្ម៌) រពះអងរមានពណ៌្
លអដូចដុុំមា រ ម្ ះ ិងរី រទង់យងចូលរៅកាន់រកុងរាជរគឹះ 
មួយអរនលើរោយពួកបុរាណ្ជដិល ន្ដលជាអនកទូ ម នរ ើយ(នូវ
ឥង្គនទិយ)ន្ដរ ជាអនកមានចិត្តផុត្រ  ះរ ើយ(្កអា វ្ម៌)”។ 

រ តចយងរឆ្ព ះរៅរកុងរាជរគឹះ  រទង់ទទួលមហាទាន កនុង
រពះរាជនិរវ ន៍រប ់រពះបាទពិមពិស្លរ ។ ររបត្ទា ុំងរ ះឈរ
រ្មររាមរោយ ងឃមឹថា រពលរនះរពះរាជា្ត់្ន្ចងរទង់នឹង
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ឧទទិ ទានដល់ពួករយើង កាលរនះរទង់្ត់្ន្ចងទានឧទទិ ដល់
ពួករយើង ។ ចុំន្ណ្ករពះបាទពិមពិស្លរថាវ យទានរ ើយរទង់រពះ
ត្រមិះថា រពះដ៏មានរពះភាគនឹងគបបរីទង់គង់របថាប់រៅកនុងទី
ណា ន៎  រពះត្រមិះចុំររះន្ត្ររឿងន្ដលរបថាប់រៅរប ់រពះដ៏មាន 
រពះភាគប៉ុរណាណ ះ រទើបរទង់មិនបានឧទទិ ទានរ ះដល់នរណាៗ ។ 

ររបត្ទា ុំងឡាយអ ់ ងឃមឹ រៅរពលរក់កណាត លយប់ 
រទើប ុំោន រ្វើ ុំរ ងន្បលកៗគួរឱយត្ក់ លុត្ពន់រពក កនុងរពះរាជ
និរវ ន៍ ។ រពះរាជារទង់ លុត្រពះ ឫ̂ទយ័ខ្ល ចន្រកង ដល់រពល
រពឹករ ើង រទើបរកាបទូលរពះដ៏មានរពះភាគថា បពិរត្រពះអងរ
ដ៏ចររមើន ខញុ ុំរពះអងរបានឮ ុំរ ងដូចរនះ រត្ើអវីនឹងមានដល់ខញុ ុំ
រពះអងរ ។ រពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា ថាវ យរពះពរមហាបពិរត្ 
 ូមរទង់កុុំខ្ល ចរ ើយ មិនមានររឿងអនតរាយអវីៗដល់មហាបពិរត្
រទ ក៏បុ៉ន្នតពួករពះញាតិ្្ ់ៗ រប ់មហាបពិរត្រកើត្ជាររបត្ 
រន្មងមាន ររបត្ទា ុំងរ ះរត្មច់រៅអ ់ ១ ពុទធនតរ  ងឃមឹចុំររះ
មហាបពិរត្ថា រទង់នឹងថាវ យទានដល់រពះពុទធ រ ើយរទង់នឹង
ឧទទិ ចុំន្ណ្កកុ លដល់ពួករយើង ។ កាលពីឆថ្ៃមេលិ មហា-
បពិរត្រទង់មិនបានឧទទិ  ចុំន្ណ្កកុ លដល់ររបត្ពួករ ះ 
ររបត្ពួករ ះអ ់ ងឃមឹ រទើប ុំោន រ្វើ ុំរ ងខុ ន្បលកដូរចនះ ។ 
រពះបាទពិមពិស្លររកាបទូលថា ខញុ ុំរពះអងរកាលរនះ រពលខញុ ុំរពះ
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អងរថាវ យទាន ពួករគក៏គួរនឹងបានឬរទ ។ រពះដ៏មានរពះភាគ
រត្ម ់ថា ថាវ យរពះពរមហាបពិរត្បាន ។  

រពះបាទពិមពិស្លររកាបទូលថា បពិរត្រពះដ៏មានរពះភាគ 
រប ិនរបើដូរ ន្ ះ  ូមរពះដ៏មានរពះភាគ រទង់ររបា ទទួល
និមនតរស្លយភត្មត ហាររវោរពឹករនះរប ់ខញុ ុំរពះអងរផង ខញុ ុំរពះ
អងរនឹង្ត់្ន្ចងឧទទិ ទានដល់ររបត្ពួករ ះ ។ រពះមានរពះ
ភាគរទង់ទទួលនិមនតរោយតុ្ណ្ាី ភាព  រពះរាជារ តចចូលរៅកាន់
រពះរាជនិរវ ន៍្ត់្ន្ចងមហាទាន រ ើយឱយរកាបទូលរវោ
ភត្មត ហារដល់រពះដ៏មានរពះភាគ ។ រពះដ៏មានរពះភាគរ តច 
យងរៅកាន់រពះរាជនិរវ ន៍ របថាប់ខ្ងរលើពុទាធ  នៈន្ដល
រគ្ត់្ន្ចងទុក រពមរោយភិកខុ ងឃ ។ ររបត្ពួករ ះ ុំោន រៅ
ឈររៅររៅជញជ ុំងផទះជារដើម  រោយ ងឃមឹថា ឆថ្ៃរនះពួករយើង
គង់នឹងបានអវីខលះ ។ រពះដ៏មានរពះភាគរទង់ញុា ុំងរពះរាជាឱយ
បានរឃើញពពួកររបត្ទា ុំងអ ់  ។ រពះរាជាថាវ យទឹកទកខិរណាទក 
រ ើយរទងឧ់ទទិ ថា  ូមទានរនះចូរមានដល់ពួកញាត្ិរប ់រយើង ។ 
រៅរពលរ ះឯង រ ះរបាកខរណី្រដរោ រៅរោយឈូក ក៏
រកើត្ដល់ររបត្ពួករ ះ ។ ររបត្ពួករ ះ ក៏ងូត្ទឹក និងផឹកទឹក 
រ ះរបាកខរណី្រ ះរមាៃ ប់រ ចកតីរកវល់រកវាយ រ ចកតីលុំបាក
នឹងររ កឃាល នបាន រ ើយមានពណ៌្ មបុរដូចមា  ។ លុំោប់
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រ ះ រពះរាជាថាវ យយគូ រប ់ទុំរ ីុ រប ់បររិភាគជារដើម 
រ ើយរទង់ឧទទិ កនុងខណ្ៈ រពលរ ះឯង បាយ យគូ រប ់
ទុំរ ីុ និងរប ់បររិភាគន្ដលជារប ់ទិពវ ក៏រកើត្ដល់ពួកររបត្
រ ះ ។ ររបត្ពួករ ះ ក៏ ុំោន បររិភាគរប ់ជាទិពវទា ុំងរ ះ 
មានឥង្គនទិយរ  ់ប ់ ។ លុំោប់រ ះ រពះរាជាថាវ យ ុំពត់្ និង
រ   នៈជារដើម រទង់ឧទទិ ចុំន្ណ្កបុណ្យឱយរស្លប់ន្ត្រពល
រ ះ ររគឿងអលង្កា ររផេងៗ មាន ុំពត់្ទិពវ យនទិពវ របាស្លទ
ទិពវ ររគឿងករមាលនិងទីរដកជារដើមជាទិពវ ក៏រកើត្ដល់ររបត្ពួក
រ ះ ។  ូមបរីទពយ មបត្តិរប ់ររបត្ពួករ ះ របាកដរគប់យ៉ង
រោយរបការណា  រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់រទង់ក៏អ្ិោា ន (ឱយ
រពះរាជារទង់រឃើញ)រោយរបការរ ះ ។ រពះរាជាក៏រទង់
 បាយរពះរាជ ឫទយ័យ៉ងខ្ល ុំង ។ ប ទ ប់ពីរ ះរពះដ៏មាន
រពះភាគរស្លយររ ចរ ើយរទង់ហាមភត្មត ហាររ ើយ បានរត្ម ់ 
រពះោថាទាុំងរនះថា តិ្ររាកុរឌឌ ុ តិ្ដានតិ ជារដើម រដើមបរីទង់ 
អនុរមាទ ដល់រពះបាទមគ្រដា ។ រោយរកយមានរបមាណ្
បុ៉រណ្ណះ មាតិ្ការនះថា រយន យត្ថ យទា យស្លម  តិ្ររាកុឌឌុំ          
បកា ិត្ុំ បកា យិត្មវ  ត្ុំ  ពវុំ ក៏ជាចុំន្ណ្កឆនអត្ថរ ើយ ទា ុំង
រោយ រងខប ទា ុំងរោយពិស្លត រ ។ ឥ ូវរនះ នឹងររលពណ៌្ 
រ ចកតីឆនតិ្ររាកុឌឌ ូរត្រនះ ត្មមលុំោប់រៅ ។ 
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ពណ្៌នាគាថាទី ១ 

នឹងពណ៌្ រ ចកតីកនុងោថាដុំបូង ិន ។ ចុំន្ណ្កខ្ង
ររៅឆនជញជ ុំងទា ុំងឡាយរៅថា តិ្ររាកុឌឌ ។ បទថា តិ្ដានតិ ជា   
បទររលអុំពីឥរយិបថ្ឈរ រររះហាមឥរយិបថ្អងរុយជារដើម ។ 
រររះរ តុ្រ ះ រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ រទើបរត្ម ់អុំពីពួក
ររបត្ន្ដលឈររៅរត្ង់ចុំន្ណ្កដឆទឆនជញជ ុំងផទះ ទុកកនុងទីរនះ
ថា តិ្ររាកុរឌឌ ុ តិ្ដានតិ  ុំោន ឈររៅរត្ង់ខ្ងររៅជញជ ុំងផទះ ដូច
រោកររលអុំពីឫទធិរផេងៗ ន្ដលរៅកនុងចុំន្ណ្កដឆទឆនកុំន្ពង 
និងចុំន្ណ្កដឆទឆនភនុំថា រៅររៅកុំន្ពងររៅភនុំមិនរា ុំង ទះដូរចនះ ។ 
កនុងបទថា  នធិ ឹឃាដរក ុ ច រ ះ ផលូ វន្បកជា ៤ ឬ ូមបរីត្ង់ទី
ត្ឆនផទះទីត្ឆនជញជ ុំង និង ុ៊មបងអួច រោករៅថា  នធិ ។ ផលូ វ
ន្បកជា ៣ រោករៅថា  ឹឃាដកៈ ។ រពះដ៏មានរពះភាគជា
មាច  ់រទង់រ្វើរកយរ ះទុកកនុងកន្នលងន្ត្មួយ ភាជ ប់ជាមួយនឹង
រកយរដើម រទើបរត្ម ់ថា  នធិ ិងាដរក ុ ច ។ បទថា ទាវ រ
រហា ុ តិ្ដានតិ បានដល់ ឈរន្ផអកមាត់្ទាវ រនគរ និងទាវ រផទះ ។ 
ផទះញាតិ្អុំពីមុនកតី ផទះរប ់ខលួនន្ដលធាល ប់រគប់រគងជាមាច  ់រប ់
កតី រ ម្ ះថា ផទះរប ់ខលួន កនុងរកយថា អាគ តវ   កុំ ឃរ ុំ រនះ ។ 
រររះរ តុ្ន្ដលររបត្ពួករ ះ  ុំោន មករោយរតឹ្មន្ត្ ញដ
យល់ថា ជាផទះរប ់ខលួន រររះដូរ ន្ ះ រទើបរពះដ៏មានរពះភាគ
រត្ម ់ដល់ផទះពីររ ះថា អាគ តវ   កុំ ឃរ ុំ មកកាន់ផទះរប ់ខលួន ។ 
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ពណ្៌នាគាថាទី ២ 
រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់ ន្មតងចុំររះរពះ

រាជាអុំពីររបត្ជាររចើន ន្ដល ុំោន មកកាន់រពះរាជនិរវ ន៍រប ់
រពះបាទពិមពិស្លរ ន្ដលជាញាតិ្អុំពីមុនក៏រោយ  ូមបខីលួនមិន
ធាល ប់រគប់រគងមកអុំពីមុន រោយ មារ ល់ថា ជាផទះរប ់ខលួន  ុំ
ោន ឈររៅខ្ងររៅជញជ ុំងរត្ង់ផលូ វន្បកជា ៤ និងផលូ វន្បកជា ៣ 
និងមាត់្ទាវ រ រស្លយផលឆនរ ចកតីរចន្ណ្នឫ យ និងរ ចកតី
កុំណាញ់ ពួកខលះមានពុកមាត់្ និង ក់ន្វង មុខរមម  មានអវយវៈ 
តូ្ច្ុំចង ុំយុង និងយរ  រមកុំរពឹងមានពណ៌្រមម ដូចរដើមរត្មន ត្
រតូ្វរភលើងរឆះ ឈររៅកនុងទីរ ះៗ ពួកខលះមានរាងកាយរត្ូវ       
អណាត ត្រភលើងន្ដលត្មុំងរ ើងពីកនុងររះ រលៀនរចញត្មមមាត់្ 
រររះការកកិត្ោន ឆនរឈើកកិត្រភលើង  គឺការររ កឃាល នរឆះ  ររាលរាល 
ពួកខលះមិនអាចបររិភាគបានត្មមរតូ្វការ រររះមានបុំពង់-កមាន
ទុំ ុំតូ្ចបុ៉នរនធគូថ្មជុល និងរររះមានររះ្ុំដូចភនុំ ពួកខលះមាន 
រាងកាយមិនគួរឱយចង់រមើលន្បលកៗ និងគួរឱយរពឺខ្ល ចណា ់ មាន
្មខទុះ ទឹករ ុំអិលជារដើមន្ដល ូររចញពីដុំរៅបូ ន្ដលន្បក
រប ់ោន និងោន  ឬរប ់ ត្វពួកដឆទររកបជញជ ក់ដូចទឹកអរមឹក 
រទើបរត្ម ់ថា៖ 

ត្ិ ោខ្វ ឌឌជ្ ត្ិដឋនតិ ជនធិជិងាដ ខវជ្ ច 
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ទាា រព្វហាជ្ ត្ិដឋនតិ អាគ តា  ជខំវ ឃរ ំ។ 
ររបត្ទា ុំងឡាយមកកាន់ផទះឆនញាតិ្ រោយគិត្ថា ផទះ

រប ់ខលួន រ ើយឈររៅជិត្ខ្ងររៅជញជ ុំងទា ុំងឡាយខលះ  
ផលូ វន្បកជា ៤ និងផលូ វន្បកជា ៣ ទា ុំងឡាយខលះ ជិត្ទាវ ររកុងនិង
ទាវ រផទះ ទា ុំងឡាយខលះ ។ 

កាលរទង់ ន្មតងរ ចកតីឆនកមម ន្ដលររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ 
រ្វើមករ ើយជាកមមទារុណ្ រទើបរត្ម ់ោថាទី ២ ថា ប ុរត្    
អននបានមាិ ជារដើម ។ បណាត បទា ុំងរ ះ បទថា ប ុរត្ បានដល់ 
មិនតិ្ច ។ រោកអ្ិបាយថា ររចើនទាល់ន្ត្លមមរតូ្វការ ។ យក 
ភ ជា   ដូចកនុងរបរយគជារដើមថា ប ុ  រ ត  ន ភរតិ្ បុគរល
ជាអនក តុក តមភ ន្ត្មិនចិញ្ចឹ ម(មាត្មកតី បិត្មកតី) ។ ន្ត្អា្រយពួក
ខលះ ូរត្ថា ប ូរត្ ក៏មាន ព ូរក ក៏មាន ។ បាលីទា ុំងពីររនះ
មិនរតឹ្មរតូ្វរទ ។ បាយផង ទឹកផង រ ម្ ះថា បាយនិងទឹក ។ 
រប ់ទុំរ ីុផង រប ់បររិភាគផងរ ម្ ះថា រប ់ទុំរ ីុ និង
រប ់បររិភាគ ។ រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់ ន្មតងអាហារ 
៤ យ៉ង គឺរប ់បររិភាគ រប ់ផឹក រប ់ទុំរ ីុ រប ់ភលកេ
រោយបទរនះ ។ បទថា ឧបដាិរត្ បានដល់ ចូលរៅត្មុំងទុក ។ 
រោកអ្ិបាយថា ររៀបចុំតុ្បន្ត្ងរួបរួម ។ បទទា ុំងឡាយថា ន 
រត្ ុំ រកាចិ  រតិ្  ត្មត នុំ រ ចកតីថា កាល ត្វទា ុំងអ ់រ ះ 
រកើត្កនុងរបត្តិវ ័ិយ គឺនរណាមួយមិនថាជាមាត្មបិត្ម ឬបុរត្ក៏
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មិនរឭកដល់  ។ រររះរ តុ្អវី រររះកមមជាបចច័យគឺរ ចកតី 
កុំណាញ់ន្ដលខលួនរ្វើ រពមទា ុំងរោយការបដិរ ្ការទទួល 
និងការឱយជារដើមជាបចច័យ ។ រររះថា កមមរប ់ ត្វពួករ ះ 
មិនឱយញាតិ្នឹកដល់ ។ 

ពណ្៌នាគាថាទី ៣ 
រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់ ន្មតងថា មិនមាន

ញាតិ្ណាៗ ន្ដលគួរនឹងរលឹកដល់រររះកមមន្ដលមានវបិាកជា
ទុកខរៅត រកហាយ ន្ដល ត្វទា ុំងអ ់រ ះ រ្វើទុកជាបចច័យដល់
 ត្វន្ដលររបត្ទា ុំងឡាយរ ះ ន្ដលរត្មច់រៅបុំណ្ងចុំររះ
ញាតិ្ទា ុំងឡាយថា កាលបាយទឹកជារដើមដ៏ររចើន ន្ដលញាតិ្
ចូលរៅត្មុំងទុក(កនុង ងឃ) ញាតិ្ទាុំងឡាយ នឹងគបបឱីយអវីៗ
ឧទទិ ដល់ពួករយើងខលះយ៉ងរនះ រទើបរពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា 

បហ្ ត្ អននោនម្ហិ ខឈតជ ោ ឈតជ ឧបដឋិ ត្ 
ន  ត្ជំ  ោចិ ជរត្ិ ជវត នំ ខវម្មបចចយា ។ 
កាលរបើបាយទឹក បន្ងអម និងចមាអ បមានរគប់រោន់ ន្ដល

ពួកញាតិ្ត្មក់ន្ត្ងទុករ ើយ មិនមានញាតិ្ណាមួយ នឹកដល់
ររបត្ទា ុំងឡាយរ ះ រររះកមមរប ់ ត្វទា ុំងឡាយជាបចច័យ ។ 

កាលរទង់ ររ ើរទាន ន្ដលរពះរាជាថាវ យ ឧទទិ ដល់
ពួករពះញាតិ្ ស្លរោ ិត្រប ់រពះរាជា ន្ដលរកើត្កនុងរបត្តិវ ័ិយ 
(រកើត្ជាររបត្)រទៀត្ រទើបរត្ម ់រពះោថាទី ៣ ថា ឯវ ុំ ទទនតិ   
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ញាតី្នុំ ជារដើម ។ 

បណាត បទរ ះ  ពទថា ឯវ ុំ ជារកយឧបមា ។ រកយថា ឯវ ុំ 
រ ះ  មព័នធរ ចកតីជា ២ ន័យគឺ ១ ជនទា ុំងឡាយណាន្ដល
អាណិ្ត្ ជនទា ុំងឡាយរ ះ រន្មងឱយបាយទឹកជារដើម រដើមប ី
ញាតិ្ទា ុំងឡាយ កាលញាតិ្ណាៗ  ូមបរីឭកមិនរឃើញ រររះ
កមមរប ់ ត្វពួករ ះ ជាបចច័យយ៉ងរនះ ។ ២ ថាវ យរពះពរ
មហារាជ ជនទា ុំងឡាយណា ជាអនកអាណិ្ត្ ជនទា ុំងឡាយ 
រ ះ រន្មងឱយបាយទឹកដ៏ស្លអ ត្ របណី្ត្ ជាកបបយិៈរប ់គួរ 
ត្មមកាលរដើមបញីាតិ្ទា ុំងឡាយ ដូចជាមហាបពិរត្ ថាវ យទាន
ដូរ ន្ ះ ។ 

បទថា ទទនតិ បានដល់ ឱយឧទទិ  របគល់ឱយ ។ បទថា      
ញាតី្នុំ បានដល់អនកន្ដលទាក់ទិនខ្ងមាត្ម និងខ្ងបិត្ម ។ 
បទថា រយ បានដល់ ពួកណាមួយមិនថា បុរត្្ីត្ម ឬបងបអូន ។ 
បទថា រហានតិ ន្របថា រន្មងមាន ។ បទថា អនុកមបកា បានដល់ 
ន្ដលរបាថាន របរយជន៍ ន្ដលន្ វងរករបរយជន៍អនុររោះ ។ 
បទថា  ុចឹ បានដល់ ោម នមនទិល គួរ ររ ើរ រ  ់ថាល របកប 
រោយ្ម៌ បានមករោយ្ម៌ ។ បទថា បណី្ត្ុំ បានដល់ ខព ់
បុំផុត្ របរ ើរបុំផុត្ ។ បទថា ការលន បានដល់ ត្មមកាលន្ដល
ពួកររបត្ន្ដលជាញាតិ្មកឈររៅខ្ងររៅជញជ ុំងផទះជារដើម ។ 
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បទថា កបបយិុំ បានដល់ គួរ មរមយ មគួរដល់ការបររិភាគ
រប ់រពះអរយិៈទា ុំងឡាយ ។ បទថា បានរភាជនុំ បានដល់ ទឹក 
និងបាយ ។ កនុងទីរនះ រោកបុំណ្ងយករទយយវត្ថុ រគប់យ៉ង 
រោយរលើកយកបាយ និងទឹកជារបធាន ។ 

ពណ្៌នាគាថាទី ៤ សមព័នធជាមួយគាថាទី ៣ 
រពះដ៏មានរពះភាគន្ដលរទង់ ររ ើរបាយ និងទឹកន្ដល

រពះបាទមគ្រដា រទង់ថាវ យរដើមបអីនុររោះរកុមញាតិ្ស្លរោ ិត្ 
ន្ដលជាររបត្យ៉ងរនះ រទើបរត្ម ់ថា៖ 

ឯវ ំ្្នតិ ញាត្ីនំ  ត  ហានតិ អន្ខវម្បោ 
ជ្ចឹ បណី្ត្ំ ោ លន ខវបបតិ ំបន ោឈតនំ។ 
ញាតិ្ទាុំងឡាយណាជាអនកអនុររោះ ញាតិ្ទាុំងឡាយ

រ ះ រន្មងឧទទិ ឱយនូវទឹក និងរភាជនដ៏ មត់្ចត់្ដ៏របរ ើរ ជា
រប ់គួរត្មមកាលដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ។ 

កាលរពះមានរពះភាគរទង់ ន្មតងឧបការៈឆនទាន ន្ដល
ឱយរ ើយ ជាការឱយរដើមបញីាតិ្ពួករ ះរទៀត្ រទើបរត្ម ់រក់    
កណាត លរដើមឆនោថាទី  ៤ថា ឥ្ំ  វា ញាត្ីនំ  ហាត្្ ជារដើម ។ 
គបប ីមព័នធរ ចកតីជាមួយ នឹងរក់កណាត លរដើមឆនោថាទី  ៣ ថា 

ឯវ ំ្្នតិ ញាត្ីនំ  ត  ហានតិ អន្ខវម្បោ 
ឥ្ំ  វា ញាត្ីនំ  ហាត្្ ជ្ខិវ  ហានត្  ញាត្ យា ។ 
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ញាតិ្ទាុំងឡាយណា ជាអនកអនុររោះញាតិ្ទា ុំងឡាយ

រ ះ រន្មងឱយនូវបាយ និងទឹកយ៉ងរនះថា ទានរនះចូរមានដល់
ញាតិ្ទា ុំងឡាយ  ូមញាតិ្ទា ុំងឡាយបានដល់នូវរ ចកតី ុខ ។ 
រររះរ តុ្រ ះ ដូចអាការៈន្ដលគបបឱីយន្ដលរទង់រ្វើរ ើយរោយ 
ឯវ ុំ  ័ពទ ន្ដលមានអត្ថថា អាការៈកនុងរកយរនះថា ជនទា ុំង 
ឡាយរ ះ  រន្មងឱយរោយអាការៈយ៉ងរនះថា  ូមទានរនះឯង 
ចូរមានដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ មិនន្មនរោយអាការៈយ៉ងដឆទ ។ 

បណាត បទទា ុំងរ ះ បទថា ឥទុំ ជាបទ ន្មតងដូច
រទយយ្ម៌ ។  

បទថា រវា រោន់ន្ត្ជានិបាត្ន្ត្មយង៉ មិនន្មនឆដាីវភិត្ត 
ដូចកនុងរបរយគជារដើមយ៉ងរនះថា កចចិ បន រវា អនុរុទាធ       
 មោរ   រមាម ទមា  ។ ឬថា រយ ិ រវា អរយិ ។ បទថា ញាតី្នុំ 
រហាតុ្ រ ចកតីថា ចូរមានដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ន្ដលរកើត្កនុង    
របត្តិវ ័ិយ ។ បទថា  ុខិត្ម រហានតុ  ញាត្រយ រ ចកតីថា  ូម
ពួកញាតិ្ន្ដលចូលដល់បិត្តិវ ័ិយរ ះ ចូរជាអនករស្លយនូវផល
ទានរនះ ចូរមានរ ចកតី ុខចុះ ។ 

ពណ្៌នាវគ្គខាងចុងឆនគាថាទី ៤ 
 មព័នធជាមួយវគរខ្ងរដើមឆនោថាទី ៥ រពះដ៏មានរពះ

ភាគជាមាច  ់ កាលរទង់ ន្មតងឧបការៈឆនទាន ន្ដលបុគរលគបប ី
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ឱយដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ន្ដលចូលដល់បិត្តិវ ័ិយ រទើបរត្ម ់ថា 
 ូមទានរនះឯង ចូរមានដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ  ូមញាតិ្ទា ុំង 
ឡាយ ចូរជាអនកដល់នូវរ ចកតី ុខចុះ រររះរ តុ្ន្ដលរពះដ៏
មានរពះភាគជាមាច  ់រត្ម ់ថា  ូមទានរនះឯង ចូរមានដល់
ញាតិ្ទា ុំងឡាយ កមមន្ដលបុគរលមាន ក់រ្វើរ ើយរន្មងមិនឱយផល 
ដល់បុគរលមាន ក់រទៀត្ បុ៉ន្នតវត្ថុ រ ះន្ដលញាតិ្  ឧទទិ ឱយយ៉ងរ ះ 
ន្ត្មយង៉ រន្មងជាបចច័យដល់កុ លកមមរប ់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ។ 
រររះរ តុ្រ ះ កាលរទង់ ន្មតងឧបការៈឆនកុ លកមមន្ដល  
ឱយរកើត្ផលភាល មៗ  រររះវត្ថុ រ ះន៎ុះឯងរទៀត្ រទើបរត្ម ់រក់      
កណាត លររកាយឆនោថាទី ៤  ថា៖ 

រត្ ច ត្ត្ថ និងរក់កណាត លរដើមឆនោថាទី ៥ ថា ប ុរត្ 
អននបានមាិ ។ 

រក់កណាត លខ្ងរដើម  និងរក់កណាត លខ្ងចុងឆន
ោថារ ះ មានរ ចកតីអ្ិបាយទុកថា ររបត្ន្ដលជាញាតិ្ទា ុំង
អ ់រ ះមកជុុំវញិ មករួមោន  របជុុំរៅកនុងកន្នលងជាមួយោន  កនុងទី
ន្ដលញាតិ្ឱយទានរ ះ ។ រោកអ្ិបាយទុកថា ររបត្ទា ុំងអ ់
រ ះមករោយរបឆព មករួមោន  មករពមោន  រដើមបរី ចកតីរតូ្វការ
យ៉ងរនះថា  ញាតិ្ទាុំងឡាយរប ់រយើងនឹងឧទទិ ទានរនះ  រដើមប ី
របរយជន៍ដល់រយើងទា ុំងឡាយ ។ បទថា ប ុរត្ អននបានមាិ    
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រ ចកតីថា កនុងបាយទឹកន្ដលញាតិ្ឧទទិ ឱយរដើមបខីលួនមានររចើន
រ ះ ។ បទថា  កាចចុំ អនុរមាទររ រ ចកតីថា ររបត្ទា ុំងឡាយ
រ ះរជឿជាក់ផលកមម មិនលះរ ចកតីរោរពរកាត្ន្រកង មានចិត្ត
មិនកនទក់ករនទញ រន្មងររត្កអរអនុរមាទ  រកើត្បីតិ្រកីរាយថា 
ទានរនះ ចូរមានផលរដើមបជីារបរយជន៍ រដើមបរី ចកតី ុខ ដល់
រយើងទា ុំងឡាយ ។ 

 

ពណ្៌នាវគ្គខាងចុងឆនគាថាទី ៥ 
 មព័នធជាមួយវគរខ្ងរដើមឆនោថាទី  ៦ រពះដ៏មានរពះភាគ

ជាមាច  ់  កាលរទង់ ន្មតងឧបការៈឆនកុ លកមមឱយផលភាល មៗ 
ដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ ន្ដលចូលដល់បិត្តិវ ័ិយយ៉ងរនះ រទើប
រត្ម ់ថា៖ 

 ត្ ច ត្ត្ថ ជមាគ តា  ញាត្ិ បវ ជមាគវ 
បហ្ ត្ អននោនម្ហិ ជខវកចចំ អន្ មា្ រ ។ 
ចុំន្ណ្កររបត្ជាញាតិ្ ជាអនកមករបជុុំោន ទា ុំងរ ះ មក

ជួបជុុំោន  រ ើយកនុងមនទីរឱយទានរ ះ កាលរបើបាយ និងទឹក មាន
លមមរោន់ ក៏អនុរមាទ រោយរោរព ។ កាលរទង់ ន្មតងអាការៈ
 ររ ើរ របាកដដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយ រប ់ររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ 
ន្ដលរស្លយផលឆនកុ លកមម ន្ដលរកើត្រររះអារ ័យពួក
ញាតិ្រទៀត្ រទើបរត្ម ់រក់កណាត ល ររកាយឆនោថាទី ៥ ថា ចិរ ុំ 
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ជីវនតុ  និងរក់កណាត លរដើមឆនោថាទី ៦ ថា អមាា កញ្ច  កត្ម      
បូជា ។ រក់កណាត លខ្ងររកាយ និងរក់កណាត លខ្ងរដើមឆន
ោថាទាុំងអ ់រ ះ មានរ ចកតីថា បទថា ចិរ ុំ ជីវនតុ  បានដល់ 
មានជីវតិ្រ ់រៅយឺនយូរមានអាយុន្វង ។ បទថា រ  ញាតី្ ន្រប
ថា ញាតិ្ទា ុំងឡាយរប ់ពួករយើង ។ បទថា រយ ុំ រ តុ្ បាន
ដល់ រររះអារ ័យញាតិ្ពួកណា   រររះរ តុ្ឆនញាតិ្ពួក
ណា ។ បទថា លភាមរ  ន្របថា បាន ។ ពួកររបត្ររលនូវ
 មបត្តិន្ដលខលួនបានកនុងខណ្ៈរ ះ ។ ន្មនពិត្ ទកខិណារន្មង
 ររមចផលគឺ ឱយរកើត្ផលកនុងខណ្ៈរ ះបានរោយអងរ ៣ គឺ៖ 

១-របត្មនុំ អត្តរ  អនុរមាទរនន = រោយការអនុរមាទ 
រោយខលួនឯង រប ់ររបត្ទា ុំងឡាយ ។ 

២-ទាយកានុំ ឧរទទរ ន = រោយការឧទទិ រប ់ទាយក
ទា ុំងឡាយ ។ 

៣-ទកខិរណ្យយ  មបទាយ= រោយការដល់រពមរោយ     
ទកខិរណ្យយបុគរល ។  

បណាត អងរ ៣ រ ះ ទាយកទា ុំងឡាយជាអងរពិរ   
រររះរ តុ្ រ ះររបត្ទា ុំងឡាយរទើបររលថា រយ ុំ រ តុ្    
លភាមរ  រន្មងបានរររះរ តុ្ឆនញាតិ្(ន្ដលជាទាយក) ពួក
រ ះ ។ បទថា អមាា កញ្ច  កត្ម បូជា រ ចកតីថា ញាតិ្ទា ុំងឡាយ 
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ន្ដលឧទទិ ទានរនះយ៉ងរនះថា  ូមទានរនះចូរមានដល់ញាតិ្
រប ់រយើងដូរចនះ រ ម្ ះថា រ្វើការបូជាដល់ពួករយើងរ ើយ ។ 
បទថា ទាយកា ច អនិបផោ រ ចកតីថា កមមន្ដល ររមចមកអុំពី
ការបរ ិ្ ច គ ន្ដលទាយករ្វើរ ើយកនុង  ត នណា ទាយកទា ុំង
ឡាយរ ម្ ះថា មិនឥត្ផល ក៏រររះកមមរ ះឱយផល កនុង  ត ន
រ ះបុ៉រណាណ ះ ។ កនុងរ ចកតីរនះអនកជុំទា ់ររលថា ញាតិ្ទា ុំង 
ឡាយ ន្ដលចូលដល់របត្តិវ ័ិយបានបុ៉រណាណ ះឬ ឬថា ូមបអីនក   
ដឆទៗ ក៏បាន ។ 

 ូមពនយល់ដូរចនះ រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ រតូ្វ
ររ មណ៍្រ ម្ ះថា ជាណុ្រ ាណិ្ ទូល ួររ ើយ ក៏រទង់
ពយករណ៍្រ ចកតីរនះទុកដូរចនះថា កនុងរ ចកតីរនះ ត្ថាគត្នឹង
គបបរីរលរកយអវី ។  មដូចន្ដលរពះ ងរីតិ្កា្រយររលទុក
ដូរចនះថា ជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្ទូល ួរថា៖ 

បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន រយើងជាររ មណ៍្ ន្ត្ងឱយទាន
ន្ត្ងរ្វើអុំរពើន្ដលរគគបបរី្វើរោយ ទាធ រ ើយឧទទិ ថា  ទានរនះ
 ូមឱយ ររមចផលដល់ររបត្ទា ុំងឡាយ ជាញាត្សិ្លរោ ិត្ ពួក
ររបត្ទា ុំងឡាយ ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្  ូមបររិភាគនូវទានរនះ 
បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន ចុះទានរ ះនឹង ររមចផលដល់
ររបត្ទា ុំងឡាយ ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ន្ដររទ ររបត្ទា ុំងឡាយ 
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ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្រ ះ នឹងបររិភាគនូវទានរ ះបានន្ដរឬ 
រទ ។ រពះមានរពះភាគរទង់រត្ម ់ត្បថា មាន លររ មណ៍្ ទាន
រ ះ  ររមចផលកនុងទីគួរ មិន ររមចផលកនុងទីមិនគួរ ។ 
បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន ទីន្ដលគួររត្ើដូចរមតច ទីន្ដលមិនគួរ
រត្ើដូចរមតច ។ មាន លររ មណ៍្ បុគរលខលះកនុងរោករនះជាអនក
 មាល ប់ ត្វ ៘ មានរ ចកតីយល់រឃើញខុ  បុគរលរ ះលុះ
ន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់រៅ ក៏រៅរកើត្កនុងនរក អាហារណាជា
អាហារ រមាប់ ត្វទា ុំងឡាយ រកើត្កនុងនរក ត្វនរករ ះ ន្ត្ង
ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងនរករ ះ  រោយស្លរអាហាររ ះ
 ត្វនរករ ះ  ថិត្រៅកនុងនរករ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ 
មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះ មិន ររមចផលដល់ ត្វ ន្ដល ថិត្
រៅកនុងទីណា ទីរ ះឯង រៅថាទីមិនគួរ មាន លររ មណ៍្ មួយ
រទៀត្ បុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនក មាល ប់ ត្វ ៘ មាន   
រ ចកតីយល់ខុ  បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាងកាយ ស្លល ប់រៅក៏
រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ឆនតិ្រ េ្ ន អាហារណា ជាអាហារ រមាប់
 ត្វទា ុំងឡាយន្ដលរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្តិ្រ េ្ ន  ត្វតិ្រ េ្ នរ ះ 
ក៏ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ  រោយអាហាររ ះ  ត្វ
តិ្រ េ្ នរ ះ  ថិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហាររ ះ មាន ល
ររ មណ៍្ ទានរ ះមិន ររមចផលដល់ ត្វន្ដល ថិត្រៅកនុង
ទីណា ទីរនះឯង រៅថា ទីមិនគួរ ។ មាន លររ មណ៍្ ចុំន្ណ្កឯ
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បុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនករវៀររ  ះ្កបាណាត្ិបាត្៘ 
មានរ ចកតីយល់រតូ្វ បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់
រៅ ក៏រៅរកើត្កនុងពួកមនុ េ អាហារណាជាអាហារ រមាប់ពួក
មនុ េ ៘ ក៏រៅរកើត្កនុងពួករទវត្ម អាហារណាជាអាហារ
 រមាប់ពួករទវត្ម រទវត្មរ ះក៏ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុង
ទីរ ះ រោយអាហាររ ះ រទវត្មរ ះ ថិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយ 
ស្លរអាហាររ ះ មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះមិន ររមចផលដល់
 ត្វន្ដល ថិត្រៅកនុងទីណា ទីរ ះឯងរៅថា ទីមិនគួរ ។ មាន ល
ររ មណ៍្ បុគរលខលះកនុងរោករនះ ជាអនក មាល ប់ ត្វ ៘ 
មានរ ចកតីយល់ខុ  បុគរលរ ះលុះន្បកធាល យរាងកាយស្លល ប់
រៅក៏រៅរកើត្កនុងរបត្តិវ ័ិយ អាហារណា  ជាអាហារ រមាប់ ត្វ
ទា ុំងឡាយន្ដលរកើត្កនុងរបត្តិវ ័ិយ ររបត្រ ះក៏ញុា ុំងអត្តភាព
ឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ រោយអាហាររ ះ  ថិត្រៅកនុងទីរ ះ 
រោយស្លរអាហាររ ះ ឬក៏ពួកមិរត្អាមាត្យកតី ជនជាញាតិ្
ស្លរោ ិត្កតី ឧទទិ ឱយនូវទានណាដល់ររបត្រ ះ អុំពីរោក
រនះ ររបត្រ ះក៏ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងទីរ ះ រោយ
អាហាររ ះ ររបត្រ ះ ថិត្រៅកនុងទីរ ះ រោយស្លរអាហារ
រ ះ មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះ ររមចផលដល់ ត្វ ន្ដល ថិត្
រៅកនុងទីណា ទីរនះឯង រៅថា ទីគួរ ។ 

ជាណុ្រ ាណិ្ររ មណ៍្ រកាបទូល ួរថា បពិរត្រពះ
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រោត្មដ៏ចររមើន ចុះរប ិនរបើររបត្ជាញាតិ្ ស្លរោ ិត្រ ះ 
មិនបានរៅរកើត្កនុងទីរ ះរទ រត្ើអនកណា បររិភាគទានរ ះ ។ 
រអើររ មណ៍្  ពួកររបត្ន្ដលជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ដឆទរទៀត្រប ់
រគ គង់រៅរកើត្កនុងទីរ ះមិនខ្ន ររបត្ទា ុំងរ ះឯងបររិភាគ
ទាន ។ 

បពិរត្រពះរោត្មដ៏ចររមើន ចុះរប ិនរបើររបត្ជាញាតិ្
ស្លរោ ិត្រ ះ មិនបានរៅរកើត្កនុងទីរ ះរទ ទា ុំងពួកររបត្
ជាញាតិ្ស្លរោ ិត្ដឆទរទៀត្រប ់រគ ក៏មិនបានរៅរកើត្កនុងទី
រ ះន្ដរ រត្ើអនកណាបររិភាគទានរ ះ ។ ន្នររ មណ៍្ទីណា
ន្ដលស្លៃ ត្់្កររបត្ទា ុំងឡាយជាញាត្ិស្លរោ ិត្ រោយកាល
ជាយូរអន្ងវងរនះ ទីរ ះមិនន្មនជារ តុ្ មិនន្មនជាឱកា  គឺ
ថាមិនធាល ប់មានរ ើយ មាន លររ មណ៍្ មួយរទៀត្ ្មមត្មអនកឱយ 
ទាន មិនន្មនជាោម នផលរទ ។ 

 

ពណ្៌នាវគ្គខាងចុងឆនគាថាទី ៦ 
 មព័នធជាមួយោថាទី  ៧  រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ កាល

រទង់ ររ ើររពះរាជា រររះរទង់អារ ័យ មបត្តិរប ់រកុមរពះ
ញាតិ្វងានុវងេ កនុងជាតិ្មុនរប ់រពះបាទមគ្រដា ន្ដលចូល
ដល់របត្តិវ ័ិយ  រទើបរទង់ ន្មតងថា ថាវ យរពះពរមហាបពិរត្ 
រពះញាតិ្វងានុវងេរប ់មហាបពិរត្ទា ុំងអ ់រនះ ររត្កអរ ុំ
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ោន  ររ ើរកនុងទាន មបទារនះ រទើបរពះមានរពះភាគរត្ម ់ថា 

ចិរ ំឈីតវនត្     ញាត្ី  តជំ  ហត្្ លោម្ ជ 
អមាហ ខវញ្ច  ខវវ បជូា ទាតោ ច អនិបផលា ។ 
រយើងទា ុំងឡាយ បាន មបត្តិរនះ រររះរ តុ្ឆនញាតិ្

ទា ុំងឡាយណា  ូមពួកញាតិ្រប ់រយើងទា ុំងឡាយរ ះ រ ់
រៅយឺនយូរ ការបូជាន្ដលញាតិ្ទា ុំងឡាយរ្វើរ ើយ ដល់រយើង
ទា ុំងឡាយកតី ញាតិ្ទា ុំងឡាយជាអនកឱយទានកតី មិនន្មនជាឥត្
ផលរ ើយ ។ កាលរទង់ ន្មតងការមិនមានរ តុ្ន្ដលឱយបាន
 មបត្តិយ៉ងដឆទ មានក ិកមម និងរោរកខកមមជារដើម រប ់ពួក
ររបត្ន្ដលចូលដល់របត្តិវ ័ិយរ ះ និងការន្ដលពួកររបត្រ ះ
ញុាុំងជីវតិ្ឱយរបរពឹត្តរៅរោយទាន ន្ដលញាត្ិឱយអុំពីមនុ េរោក 
រនះ រទើបរត្ម ់រក់កណាត លររកាយឆនោថាទី ៦ ថា ន  ិ ត្ត្ថ 
ក ិ អត្ថិ និងោថាទី ៧ រនះថា វណិ្ជាជ  ត្មទិ ី ជារដើម ។ កនុង
ោថារ ះ ពណ៌្ រ ចកតីដូរចនះ ថាវ យរពះពរមហាបពិរត្ ក៏កនុង
របត្តិវ ័ិយរ ះ  មិនមានក ិកមមន្ដលពួកររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ 
នឹងអារ ័យ រ ើយបាន មបត្តិ ។ បទថា រោររកខត្ថ ន វជិជតិ្     
រ ចកតីថា មិនន្មន មិនមានក ិកមមន្ត្មយង៉បុ៉រណាណ ះរទ  ូមប ី
កនុងរបត្តិវ ័ិយរ ះ ក៏មិនមានរោរកខកមមន្ដរ ន្ដលពួកររបត្
ទា ុំងអ ់រ ះនឹងអារ ័យរ ើយបាន មបត្តិ ។ បទថា វណិ្ជាជ  
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ត្មទិ ី នត្ថិ រ ចកតីថា មិនមាន ូមបកីារលក់ដូរ ន្ដលនឹង       
ជារ តុ្ឱយបាន មបត្តិរប ់ពួកររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ ។ បទថា 
 ិររញដ ន កយកយុំ រ ចកតីថា កនុងរបត្តិវ ័ិយរ ះ មិនមាន    
 ូមបនី្ត្ការលក់ទិញដូរ រោយរបាក់ន្ដលជារ តុ្បាន មបត្តិ
រប ់ររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ ។ បទថា ឥរត្ម ទិរននន យរបនតិ របត្ម 
កាលកត្ម ត្ ឹ រ ចកតីថា ពួកររបត្រន្មងញុា ុំងជីវតិ្ឱយរបរពឹត្ត
រៅ ញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅរោយទានន្ដលពួកញាតិ្ ឬពួក
មិត្ត ុំឡាញ់ឱយរៅអុំពីមនុ េរោករនះន្ត្មយង៉ ។ បទថា      
របត្ម បានដល់ ពួក ត្វន្ដលចូលដល់បិត្តិវ ័ិយ ។ បទថា      
កាលគត្ម បានដល់ រៅត្មមរវោស្លល ប់រប ់ខលួន ។ ឬបាលីថា 
កាលកត្ម មានរ ចកតីអ្ិបាយថា រ្វើកាលៈ គឺមរណ្កាល ។ 
បទថា ត្ ឹ បានដល់ កនុងរបត្តិវ ័ិយរ ះ ។ 

 

ពណ្៌នាពីរគាថាគ្ឺគាថាទី ៨ និងគាថាទី ៩ 
រពះមានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់រត្ម ់ថា អនកន្ដល

រ្វើកាលកិរយិលះរោករៅរ ើយ រន្មងញុា ុំងអត្តភាពឱយរបរពឹត្ត
រៅកនុងរបត្តិវ ័ិយរ ះ រោយទានន្ដលពួកញាតិ្មិត្ត ុំឡាញ់
ឱយរ ើយអុំពីមនុ េរនះ យ៉ងរនះរ ើយ ឥ ូវរនះ កាលរទង់
របកា រ ចកតីរ ះ រោយរ ចកតីឧបមាទា ុំងឡាយ រទើបរត្ម ់ 
២ ោថារនះថា ឧននរត្ ឧទកុំ វុដាុំ ជារដើម ។ 
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ោថារ ះ មានរ ចកតីថា ទឹកន្ដលដុុំពពុះឱយធាល ក់ចុះរលើ

ទីទួល រលើរោក រលើភូមិភាគន្ដលខព ់ រន្មង ូរចុះទីទុំ ប គឺ
 ូររៅដល់ភូមិភាគ យ៉ងណា ទានន្ដលពួកញាតិ្មិត្តឱយអុំពី
មនុ េរោករនះ រន្មង ររមចផលដល់ររបត្ទា ុំងឡាយរ ះ 
អ្ិបាយថា បរងាើត្ផល របាកដផលដល់រកុមររបត្យ៉ងរ ះ
ដូចោន  ។ 

ន្មនពិត្ របត្រោក រ ម្ ះថា ឋានៈ ទីត្ម ុំងឆនរ ចកតី
 ររមចផលឆនទាន ដូចទីទុំ បជាឋានៈន្ដលទប់ទឹកន្ដល ូរ
មក ។ ដូចន្ដលរទង់រត្ម ់ទុកថា ឥទមប ិ រខ្ ររ មណា ឋានុំ     
យត្ថ ឋិត្ េ ត្ុំ ទានុំ ឧបកបបតិ្ មាន លររ មណ៍្ ទានរនះ ររមច
ផលដល់ ត្វន្ដល ថិត្រៅកនុងទីណា ទីរ ះឯងជារ ម្ ះថា ទី
គួរ ដូរចនះ ។ ដូចទឹកន្ដល ូរចុះមកអុំពីទួលមានររជាះ ចរ ល ះភនុំ 
របឡាយ ន្រពក បឹង ជាទរនល្ ុំរពញច ូរចូល ក៏រ្វើឲយស្លគរ គឺ
 មុរទឲយរពញររបៀប យ៉ងណា ទាន ន្ដលញាតិ្មិត្តឲយរៅ
រ ើយអុំពីរោករនះ រន្មង ររមចផលដល់រកុមររបត្ ត្មមន័យ
ន្ដលររលមកមុនរ ើយ ដូរ ន្ ះ ។ 

ពណ្៌នាគាថាទី ១០ 
រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់  កាលរទង់របកា រ ចកតីរនះ

ថា អនកន្ដលរ្វើកាលកិរយិលះរោករនះរៅរ ើយ រន្មងញុា ុំង
អត្តភាពឱយរបរពឹត្តរៅកនុងរបត្តិវ ័ិយរ ះ  រោយទានន្ដលញាតិ្
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មិត្តឱយអុំពីរោករនះ រោយរ ចកតីឧបមាដូរចនះរ ើយ កាល
រទង់ ន្មតងរទៀត្ថា រររះរ តុ្ន្ដលររបត្ពួករ ះ  ងឃមឹ
យ៉ងខ្ល ុំងថា ពួករយើងនឹងបានអវីៗអុំពីរោករនះ ក៏ ុំោន មក
កាន់ផទះឆនញាតិ្រ ើយ ក៏មិនអាចនឹងន្រ ក ូមថា  ូមរោក
ទា ុំងឡាយ រមត្មត ឱយរប ់រ ម្ ះរនះ ដល់ពួករយើងចុះ រររះ
រ តុ្រ ះ កុលបុរត្កាលរឭកដល់ររឿងន្ដលគួររលឹកទា ុំងអ ់
រនះ គបបឱីយទកខិណារដើមបពួីកររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ រទើបរត្ម ់
ោថារនះថា អទា ិ រម ជារដើម ។ 

ោថារ ះមានរ ចកតីថា កុលបុរត្កាលរឭករឃើញយ៉ង
រនះថា រោកបានឱយរទពយ ឬ្ញដ ហាររ ម្ ះរនះដល់រយើង 
រោកបានរបឹងន្របងរោយខលួនឯង បានរ្វើកិចចរ ម្ ះរនះដល់
រយើង អនករ ះជាញាតិ្ រររះជាប់ទាក់ទងខ្ងមាត្ម ឬខ្ង
បិត្មរប ់រយើង អនករ ះជាមិត្ត រររះអាចជួយ រង្គង្ករ ះ រោយ
រ ចកតីរ ឡាញ់ និងអនករ ះជាមិត្ត រលងដីជាមួយរយើង ដូរចនះ
គបបឱីយទកខិណា គឺគបបឱីយទកខិណាទានឱយដល់ររបត្ ន្ដលលះ
រោករៅរ ើយ ។ មានបាលីដឆទរទៀត្ថា របត្មនុំ ទកខិណា      
ទជាជ  ។ បាលីរ ះ មានរ ចកតីថា រ ម្ ះថា ទជាជ  រររះជារប ់
ន្ដលគបបឱីយ ។ រប ់ន្ដលគបបឱីយរ ះគឺជាអវី ក៏គឺទកខិណារដើមប ី
អនកន្ដលលះរោករៅរ ើយ ។ រររះរ តុ្រ ះ កុលបុរត្ 
កាលរឭកដល់រោក អ្ិបាយថា កាលនឹកដល់កិចច ន្ដល
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រោករ្វើមកពីមុនរោយន័យថា រោកបានឱយវត្ថុ រនះ ដល់រយើង 
ដូរចនះជារដើម ។ រកយរនះគបបរីជាបថា ជាបឋមាវភិត្ត ចុះកនុង
អត្ថបុំណ្ង ជាត្តិ្យវភិត្ត ។ 

ពណ្៌នាគាថាទី ១១ 
រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់  កាលរទង់ ន្មតងអនុ េរណ្វត្ថុ  

ន្ដលជារ តុ្កនុងការឱយនូវទកខិណា រដើមបរីកុមររបត្ទា ុំងឡាយ
យ៉ងរនះ រទើបរត្ម ់ថា៖ 

អទាជិ  ម្ អោជិ  ម្ ញាត្ិ ម្ិវត  ជខា ច  ម្ 
 បវនំ ្ខវេិ ណំ្ ្ជាជ  ប្ រា ខវត្ម្ន្ជសរ ំ។ 
បុគរលកាលរ†ករឃើញនូវឧបការគុណ្ ន្ដលរោករ្វើទុក

ដល់ខលួនកនុងកាលមុនថា អនករនះបានឱយរប ់រនះដល់អញ អនក
រនះបានរ្វើគុណ្រនះដល់អញ ជនទា ុំងឡាយរ ះ ជាញាត្ិមិរត្ 
ជា ុំឡាញ់រប ់អញ ដូរចនះរ ើយគួរឱយទកខិណាទានចុំររះ
ររបត្ទា ុំងឡាយ ។ 

កាលរទង់ ន្មតងរទៀត្ថា ជនទា ុំងឡាយណា មានការយុំ
ន្រ ក និងរស្លករមជារដើមជាខ្ងមុខ រររះរ ចកតីស្លល ប់
រប ់ញាតិ្ ន្ដលរ ់រៅន្ដលលះរោករៅរ ើយ រន្មងមិនឱយ
អវីៗ គបបរីបរយជន៍ដល់ជនអ ់រ ះ ការយុំ និងការរស្លករម
ជារដើមរ ះ រប ់ជនទា ុំងអ ់រ ះ មានន្ត្រ្វើខលួនឱយរៅត រកហាយ 
ន្ត្មយង៉បុ៉រណាណ ះ រន្មងមិនញុា ុំងរបរយជន៍អវីៗ ឱយ ររមចដល់
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អនកន្ដលលះរោករៅរ ើយរទ រទើបរត្ម ់ោថារនះថា ន  ិ 
រុណ្ណុំ  វា ជារដើម ។ 

បណាត បទទា ុំងរ ះ បទថា រុណ្ណុំ  បានដល់ ការយុំ ការ
ទួញរស្លក ការន្ដលទឹកន្ភនករ ក់ រទង់ ន្មតងរ ចកតីលុំបាក
កាយរោយបទរនះ ។ បទថា រស្លរកា បានដល់ រ ចកតីរពួយ 
រ ចកតីរស្លករម ។ រទង់ ន្មតងរ ចកតីលុំបាកចិត្តរោយបទ
រនះ ។ បទថា យវញដ  បានដល់ ការយុំរស្លករមណានីមួយ ។ 
បទថា បររិទវ  បានដល់ ការពណ៌្ ររៀបរាប់អុំពីគុណ្រោយ
ន័យថា ឱ! កូនន្ត្មាន ក់គត្់ ជាទីរ ឡាញ់ ជាទីោប់ចិត្ត រៅកន្នលង 
ដូរចនះជារដើម រប ់អនកន្ដលរតូ្វរ ចកតីវ ិ ្កញាតិ្រគប
 ងាត់្រ ើយ ។ រទង់ ន្មតងរ ចកតីលុំបាកវា្ រោយបទរនះ ។  

ពណ្៌នាគាថាទី ១២ 
រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់ ន្មតងការយុំជា

រដើម មិនជារបរយជន៍ថា ការយុំររៀបរាប់យ៉ងរនះយ៉ងរ ះ 
 ូមបទីា ុំងអ ់មិនមានរដើមបរីបរយជន៍ដល់អនក ន្ដលលះរោក
រៅរ ើយ ការពិត្មានន្ត្រ្វើខលួនឱយរៅត រកហាយន្ត្មយង៉បុ៉រណាណ ះ 
ញាតិ្ទា ុំងឡាយក៏របន្ លជារ ់រៅយ៉ងរ ះដូរចនះ  កាលរទង់
 ន្មតងភាពឆនទកខិណាន្ដលរពះបាទ មគ្រដា រទង់ថាវ យរ ើយ
មានរបរយជន៍ រទើបរត្ម ់ោថារនះថា អយញ្ច  រខ្ ទកខណិា 
ដូរចនះជារដើម ។ 
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ោថារ ះ  មានរ ចកតីថា  ថាវ យរពះពរមហារាជ ទកខិណា

រនះឯង មហាបពិរត្ ថាវ យឧទទិ ដល់រកុមរពះញាតិ្វងានុវងេ
រប ់មហាបពិរត្  កនុងឆថ្ៃរនះ  រររះរ តុ្ឆនរពះ ងឃជាន្រ 
បុណ្យដ៏កុំពូលឆនរោក រររះរ តុ្រ ះ ទកខិណារ ះគបបជីា  
ទកខិណាន្ដលរទង់ត្មាល់ទុកលអរ ើយកនុង ងឃ រទើប ររមច
ផល រោកអ្ិបាយថា បរងាើត្ផល រដើមបជីារបរយជន៍ រដើមប ី
រ ចកតី ុខដល់របត្ជនអ ់កាលយូរ ។ ក៏បទថា ឧបកបបតិ្ 
បានដល់  ររមចផលរោយឋានៈ គឺបរងាើត្ផលកនុងខណ្ៈរ ះ 
ភាល មមិនយូររ ើយ ។ ដូចជាជាក់ន្ តងភាល មមួយរ ុំរពចរ ះ ក៏
រត្ម ់ថា ក៏រ ចកតីរ ះជាក់ន្ តងដល់ត្ថាគត្រោយឋានៈយ៉ង
ណា ទកខិណាន្ដល ររមចផលភាល មមួយរ ុំរពចរ ះ  ូមបកីនុងទី
រនះក៏រត្ម ់ថា  ររមចផលរោយឋានៈក៏យ៉ងរ ះ ។ ឋានៈ
ណារទង់រត្ម ់ទុកថា មាន លររ មណ៍្ ទានរ ះ រន្មង ររមច
ផលដល់ ត្វន្ដលរ ់រៅកនុងរបត្តិវ ័ិយណា របត្តិវ ័ិយរ ះ
ឯងជាឋានៈ ដូរចនះ ។ ទកខិណាន្ដល ររមចផលកនុងឋានៈរ ះ
ន្ដលរផេងរោយរបរភទមាន ខុបបបិា ិកររបត្ (ររបត្ន្ដល
របៀត្របៀនរោយរ ចកតីររ កឃាល ន) វ ត  ររបត្ (ររបត្ន្ដល
 ីុទឹកមាត់្ រ ល ម៍ កុំអួត្ជាអាហារ) បរទត្តូបជីវតិ្ររបត្ (ររបត្
ន្ដលចិញ្ចឹ មជីវតិ្ រោយអារ ័យអាហារន្ដលអនកដឆទឱយ) និង 
និជិជាមត្ណ្ាិ កររបត្ (ររបត្ន្ដលរតូ្វរភលើងរឆះររាលឱយរៅត ជាប់
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ជានិចច)ជារដើម ក៏រត្ម ់ថា រន្មង ររមចផលរោយឋានៈ ដូច
ជាអនកឱយកហាបណ្ៈកនុងរោក រគក៏រៅថា អនករ ះឱយកហា-   
បណ្ៈ ដូរ ន្ ះ ។ បុ៉ន្នតរៅកនុងអត្ថវកិបបរនះ បទថា ឧបកបបតិ្ 
បានដល់របាកដផល រោកអ្ិបាយថា រន្មងរកើត្ផល ។ 
 

ពណ្៌នាគាថាទី ១៣ 
រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ កាលរទង់ ន្មតងភាពឆន     

ទកខិណា ន្ដលរពះរាជាថាវ យរ ើយមានរបរយជន៍យ៉ងរនះ 
រទើបរត្ម ់ថា៖ 

អតញ្ច   ខា ្ខវេិ  ទ ្ិ ន  ជងឃម្ហិ ជ្បត្ិដឋិវ 
្ីឃរត្តំ ហិវតជស ឋាន ោ ឧបខវបបត្ិ ។ 
លុះន្ត្ទកខិណាទានរនះ ន្ដលបុគរលបានឱយរ ើយ ត្មាល់

ទុករបឆពរ ើយកនុង ងឃ រទើប ររមចផលរោយរួ រាន់ រដើមប ី
របរយជន៍ដល់ររបត្រ ះ អ ់កាលជាអន្ងវង ។ រររះរ តុ្ឆន
ញាតិ្្ម៌ ន្ដលរពះរាជារទង់ថាវ យ ទកខិណាទានរនះរទង់ ន្មតង
រ ើយ រោយរទង់រ្វើកិចចន្ដលរកុមញាតិ្ គួររ្វើដល់រកុមញាតិ្ 
រទង់រ្វើឱយរបាកដដល់ជនជាររចើន ឬរទង់រលើកដូចជាថា ញាតិ្
្ម៌  ូមបរីោកទា ុំងឡាយ ក៏គបបបីុំរពញរោយការរ្វើកិចចន្ដល
រកុមញាតិ្គបបរី្វើយ៉ងរ ះ ដូចោន  មិនគបបរី្វើខលួនឱយរៅត
រកហាយរោយការយុំជារដើម ន្ដលឥត្របរយជន៍ ការបូជាដល់
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ររបត្ន្ដលរពះរាជា រទង់ញុា ុំងរកុមររបត្ទា ុំងអ ់រ ះ ឱយ
រប ពវទិពវ មបត្តិ ន្ដលរទង់រ្វើរ ើយយ៉ងឱឡារកិ និងកមាល ុំង
រប ់ភិកខុ ងឃមានរពះពុទធជារបធាន ឱយន្ឆអត្ ាប់ ាល់ រោយ
បាយទឹកជារដើម រ ម្ ះថារទង់បុំរពញឱយរ ើយ និងបុណ្យមិន
ន្មនតិ្ចរទ  កាលន្ដលរពះរាជារទង់ញុា ុំង្គរចត្  មានគុណ្ 
គឺរ ចកតីអនុររោះជារដើមជាបរវិារ ឱយរកើត្ក៏រទង់រប ពវរ ើយ
ដូរចនះ រទើបរពះមានរពះភាគរទង់ញុា ុំងរពះរាជាឱយរទង់រកីរាយ
រោយគុណ្ ត្មមរ ចកតីពិត្ ទា ុំងអ ់រនះរទៀត្ រទើបរទង់បញ្ច ប់
រទ  រោយរពះោថារនះថា៖ 

 ោ ញាត្ិ ធ មាម  ច អត ំនិ្ជស ិវ 
 បវនបជូា ច ខវវ ឧឡាោ 
រលញ្ច  កិខវេូ នម្ន្បប្ិននំ 
ត្្ ម្ហហិ ប្ញ្ោំ  បជ្ត្ំ អនបបខវនតិ ។ 
ញាតិ្្ម៌រ ះរ ម្ ះថា មហាបពិរត្ បាន ន្មតងជាន្បប

យ៉ងរ ើយ ការបូជាដ៏ឆថ្លថាល  ចុំររះររបត្ទា ុំងឡាយ រ ម្ ះថា 
បានរ្វើរ ើយផង កមាល ុំងកាយឆនភិកខុទា ុំងឡាយរ ម្ ះថា បាន
បុំរពញឱយរ ើយផង បុណ្យរ ម្ ះថា បាន នេ ុំទុក មិនន្មនតិ្ច
រ ើយផង ។ 

ន័យមួយរទៀត្ រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ រទង់ពនយល់
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រពះរាជារោយ្មមីកថារោយបទោថារនះថា រស្ល ញាតិ្្រមាម  
ច អយុំ និទ េរិត្ម ។ ន្មនពិត្ ការ ន្មតងញាតិ្្ម៌រនះឯង ជា
ការពនយល់ញឹកញាប់កនុងរ ចកតីរនះ ។ រទង់របកបរោយបទ
ោថារនះថា របត្មន បូជា ច កត្ម ឧឡារា ន្មនពិត្ ការ ររ ើរ
ថា ឧឡារា ក៏ជាការរបកបរោយការបូជាររឿយៗ កនុងរ ចកតីរនះ ។ 

រពះមានរពះភាគរទង់ផតល់ភាពអង់អាច រោយបទោថា
រនះថា ពលញ្ច  ភិកខូនមនុបបទិននុំ ។ ន្មនពិត្ ការបុំរពញកមាល ុំង
ដល់ភិកខុទា ុំងឡាយ ក៏ជាទាន មយង៉កនុងរ ចកតីរនះ ។ រកយថា    
ពោនុបបទានត្ម ជាការោ ់ឱយអង់អាច រោយការបុំរពញ   
រ ចកតីឧ ា ដល់រពះរាជារ ះ ។ រទង់រកីរាយរោយបទ 
ោថារនះថា តុ្រមា ិ បុញ្ដុំ  ប ុត្ុំ អនបបកុំ ។ ន្មនពិត្ ការ
បញជ ក់អុំពីការជួបបុណ្យរ ះឯង  គបបរីជាបថា  ជាការឱយរកើត្ 
រ ចកតីរកីរាយ រោយការពណ៌្ គុណ្ត្មមរ ចកតីពិត្ ដល់
រពះរាជារ ះកនុងរ ចកតីរនះ ។ 

កនុងទីបញ្ច ប់ឆនរទ   ការ ររមច្ម៌បានរកើត្មានដល់
 ត្វ ៨៤,០០០  ន្ដល លុត្ចិត្ត រររះការពណ៌្ រទា ឆនការចូល
ដល់របត្តិវ ័ិយ  រ ើយត្មុំងរ ចកតីពយយមរោយរងឹមាុំ ។  ូមប ី
ដល់ឆថ្ៃន្ អករ ើង រពះដ៏មានរពះភាគជាមាច  ់ ក៏រទង់ ន្មតង 
តិ្ររាកុឌឌ ូរត្រនះឯង ដល់ពួករទវត្ម និងមនុ េទា ុំងឡាយការ
រត្ម ់ដឹង្ម៌យ៉ងរ ះ រកើត្មានដល់ ៧ ឆថ្ៃរោយរបការដូរចនះ ។ 
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ោតាសូត្ត 

រៅកនុងរពះឆរត្បិដករលខ ៤៧ ទុំព័រ ១១៧ រពះមានរពះ
ភាគរទង់រត្ម ់ររឿង ននទមាត្មឧទទិ កុ លដល់រ តចរវ េវណ័្ 
ន្ដលមានរ ចកតីថា៖ 

 ម័យមួយ រពះមានរពះភាគ រពះស្លរបុីរត្ដ៏មានអាយុ 
និងរពះមហារមាគរោល នដ៏មានអាយុ រត្មច់រៅកាន់្រកិកនុង    
ទកខិណាគិរជីាមួយនឹងភិកខុ ងឃររចើនរូប ។  ម័យរ ះឯង ននទ-
មាត្មឧបា ិការៅកនុងរកុងរ ម្ ះរវ ុកណ្ត កៈ ររកាករ ើងកនុង
បចចូ  ម័យឆនរារតី្  ូរត្បារាយន្ម៌ គឺរពះនិរវ ន រោយ
 ុំរ ងដ៏ពីររាះ ។  ម័យរ ះឯង មហារាជរ ម្ ះរវ េវណ័្ 
រ តចរចញរៅអុំពីទិ ខ្ងរជើង រៅកាន់ទិ ខ្ងត្បូង រោយ
កិចចនីមួយ ។ មហារាជរ ម្ ះរវ េវណ័្ បាន‡ននទមាត្មឧបា ិកា 
កុំពុង ូរត្បារាយន្ម៌រោយ ុំរ ង(ដ៏ពីររាះ) ក៏បងអង់ឈរ្ ុំ
ស្លត ប់ រត្មន្ត្ចប់រកយររល ។ លុះននទមាត្មឧបា ិកា ូរត្នូវ
បារាយន្ម៌ រោយ ុំរ ង(ដ៏ពីររាះ)រួចរ ើយ ក៏រៅរ ៃៀម ។ 
លុំោប់រ ះ មហារាជរ ម្ ះរវ េវណ័្ រជាបចា ់នូវការចប់
ឆនកថារប ់ននទមាត្មឧបា ិការ ើយ ក៏អនុរមាទ ថា មាន ល
 ង ពីររាះណា ់ មាន ល ង ពីររាះណា ់ ។ 

(ននទមាត្មឧបា ិកា ួរថា)  បពិរត្រពះអងរមានមុខដ៏
ចររមើន ចុះអនកជាអវី ។ 
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រវ. មាន ល ង ខញុ ុំជាមហារាជ រ ម្ ះរវ េវណ័្ ជាបអនឆន
 ង ។ 

ន. បពិរត្រពះអងរមានមុខដ៏ចររមើន  របឆពរ ើយ  របើដូរ ន្ ះ   
្មមបរយិយន្ដលខញុ ុំររលរ ើយរនះ  ូមជាបណាណ ការយ៉ង
វរិ  ដល់ដ៏រពះអងរ ។ 

រវ. រវ េវណ័្មហារាជររលថា មាន ល ង របឆពរ ើយ 
រកយន៎ុះ   ូមជាបណាណ ការវរិ  ដ៏រពះអងរចុះ  ភិកខុ ងឃមានរពះ
ស្លរបុីរត្ និងរពះមហារមាគរោល នជារបធាន មិនទាន់បានរ្វើ
ភត្តកិចចកនុងរវោរពឹកនឹងមកកាន់រវ ុកណ្ត កនគរ កនុងឆថ្ៃន្ អក 
 ងចូលអង្ករ  នូវភិកខុ ងឃរ ះ ឧទទិ នូវចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ខញុ ុំ
ផង បណាណ ការយ៉ងវរិ  នឹងមានដល់ខញុ ុំយ៉ងរនះឯង ។  

រោរ ះ ននទមាត្មឧបា ិកា លុះកាលកនលងរៅ ក៏ររបើ
បុរ មួយ ក់ ឱយ្ត់្ន្ចងខ្ទនីយរភាជនីយហារដ៏ឧត្តម កនុង
លុំរៅរប ់ខលួន ។ លុំោប់រ ះ ភិកខុ ងឃមានរពះស្លរបុីរត្ និង
រពះមហារមាគរោល នជារបធាន មិនទាន់រ្វើភត្តកិចចកនុងរពលរពឹក
រៅរ ើយ   ក៏ ុំរៅរៅកាន់រវ ុកណ្ត កនគរ ។  ចុំន្ណ្កខ្ង     
ននទមាត្មឧបា ិកា ក៏រៅបុរ មួយ ក់ថា ន្នបុរ ដ៏ចុំររ ើន អនក
ចូរមក អនកចូររៅឯអារាម ចូរររកាកទូលនូវភត្តកាលចុំររះភិកខុ  
 ងឃថា បពិរត្រោកដ៏ចររមើនទា ុំងឡាយ កាលគួររ ើយ  ភត្តកនុង
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លុំោប់ឆនននទមាត្មឧបា ិកាជាមាច  ់ ក៏ ររមចរ ើយ ។ បុរ 
រ ះក៏ទទួលស្លត ប់ននទមាត្មឧបា ិកាថា បាទ អនកមាច  ់ រ ើយក៏
 ុំរៅរៅឯអារាម រកាបទូលនូវកាលដល់ភិកខុ ងឃថា បពិរត្
រោកមាច  ់ទា ុំងឡាយដ៏ចររមើន កាលគួររ ើយ ភត្តកនុងលុំរៅឆន
ននទមាត្មឧបា ិកាជាមាច  ់ ក៏ ររមចរ ើយ ។ លុំោប់រ ះ ភិកខុ
 ងឃមានរពះស្លរបុីរត្ និងរពះរមាគរោល នជារបធាន រ លៀក បង់
របោប់បារត្និងចីវរ កនុងបុពវណ្ណ ម័យ  ចូលរៅរត្ង់លុំរៅន្ដល
ននទមាត្មឧបា ិការៅ លុះចូលរៅដល់រ ើយ ក៏គង់រលើអា នៈ 
ន្ដលរគរកាលររ ចរ ើយ ។ ចុំន្ណ្កខ្ងននទមាត្មឧបា ិកា 
អង្ករ  ភិកខុ ងឃ មានរពះស្លរបុីរត្នឹងរពះរមាគរោល នជារបធាន 
រោយខ្ទនីយរភាជនីយហារដ៏ឧត្តមរោយឆដខលួនឯង ឱយន្ឆអត្
 ាប់ ាល់រត្មន្ត្ហាមឃាត្់ ។ ននទមាត្មឧបា ិកា លុះកុំណ្ត្់ដឹងនូវ
រពះស្លរបុីរត្ដ៏មានអាយុ កាលឆ្ន់រួច មានរពះ  តោក់រចញ
ពីបារត្រ ើយ ក៏អងរុយកនុងទីដ៏ មគួរ ។ លុះននទមាត្មឧបា ិកា 
អងរុយកនុងទីដ៏ មគួររ ើយ  រពះស្លរបុីរត្ដ៏មានអាយុក៏ ួរដូរចនះ 
ថា មាន លននទមាត្ម ចុះអនកណារបា ់ដុំរណ្ើ រមកឆនភិកខុ ងឃដល់
 ង ។ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ខញុ ុំមាច  ់ររកាករ ើងកនុងបចចូ -
 ម័យឆនរារត្ីឯរណាណ ះ  ូរត្បារាយន្ម៌រោយ ុំរ ង  (ដ៏
ពីររាះ) រ ើយរៅរ ៃៀម ។ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន រស្លប់ន្ត្
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មហារាជរ ម្ ះរវ េវណ័្ ដឹងចា ់នូវទីបុំផុត្ឆន្មមកថារប ់
ខញុ ុំក៏អនុរមាទ ថា មាន ល ង ពីររាះណា ់ មាន ល ង ពីររាះ
ណា ់ ។ ខញុ ុំជាមហារាជរ ម្ ះរវ េវណ្ ជាបអូនឆន ង ។ បពិរត្
រពះអងរមានរពះភ័ង្គកតដ៏ចររមើន  ការមករប ់រពះអងររបឆពណា ់ 
របើដូរ ន្ ះ ្មមបរយិយន្ដលខញុ ុំបានររលរ ើយរនះ  ូមជា
បណាណ ការយ៉ងវរិ  ដល់រពះអងរ ។ មាន ល ង របឆពរ ើយ 
រកយន៎ុះឯង  ូមជាបណាណ ការយ៉ងវរិ  ដល់ខញុ ុំ ភិកខុ ងឃមាន
រពះស្លរបុីរត្  និងរពះរមាគរោល នជារបធាន  មិនទាន់រ្វើភត្តកិចចកនុង
រវោរពឹករៅរ ើយ និមនតមកកាន់រវ ុកណ្ត កនគរកនុងឆថ្ៃន្ អក ចូរ
 ងអង្ករ  ភិកខុ ងឃរ ើយ ឧទទិ ជូនចុំន្ណ្កបុណ្យដល់ខញុ ុំផង  ។ 

បណាណ ការយ៉ងវរិ  នឹងមានដល់ខញុ ុំយ៉ងរនះឯង ។ បពិរត្រោក
មាច  ់ដ៏ចររមើន បុណ្យកនុងទានរនះ  ូមឱយជាបុណ្យន្ដលខញុ ុំបូជា
រ ើយ រដើមបរី ចកតី ុខដល់មហារាជរ ម្ ះរវ េវណ័្ចុះ ។ 

ស្ល. មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់  មាន លននទមាត្ម  ចុំន្ ក
ណា ់  រររះ ងបានចរ្កនុងទីចុំររះមុខជាមួយនឹងមហារាជ 
រ ម្ ះរវ េវណ័្ ជារទវបុត្ត មាន̂រទិធិ្ុំយ៉ងរនះ មាន ័កត្ ុំយ៉ង
រនះ ។  

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះឯង មិនន្មន អស្លច រយ 
ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ រៅមាន្ម៌ ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ ចុំន្ ករប ់
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ខញុ ុំ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន កនុងរោរនះខញុ ុំមានកូនរបុ មាន ក់
រ ម្ ះននទៈ ជាទីរ ឡាញ់ ជាទីរពញចិត្ត រពះរាជាទា ុំងឡាយ  

្ប់ទាញកុំន្ ងកូនរ ះ រររះរ តុ្នីមួយ មកផ្កត ច់ជីវតិ្ បពិរត្ 
រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន កាលទារករ ះ រគ្ប់យករៅរ ើយកតី 
កុំពុង្ប់កតី  មាល ប់រ ើយកតី កុំពុង មាល ប់កតី របៀត្របៀនរ ើយកតី 
កុំពុងរបៀត្របៀនកតី  ខញុ ុំមាច  ់មិនដឹងនូវរ ចកតីន្របរបួលឆនចិត្តរ ើយ  ។  

ស្ល.  មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់  មាន លននទមាត្ម ចុំន្ ក
ណា ់ រកាត្ន្ត្ ងជុំរៈនូវរ តុ្រត្ឹមន្ត្ការរកើត្រ ើងឆនចិត្តបាន ។ 

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះឯង មិនន្មន      
អស្លច រយ ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ រៅមាន្ម៌ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ ចុំន្ ក
រប ់ខញុ ុំ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន កនុងរោរនះ ស្លវ មីរប ់ខញុ ុំរ្វើ
មរណ្កាលរៅ ក៏រៅរកើត្កនុងកុំរណ្ើ ត្ឆនយកេមួយ ស្លវ មីរប ់
ខញុ ុំរ ះ  ុំន្ដងនូវអត្តភាពដល់ខញុ ុំដូចកនុងកាលមុន បពិរត្រោក
មាច  ់ដ៏ចររមើន ខញុ ុំមាច  ់មិនដឹងនូវរ ចកតីន្របរបួលឆនចិត្តន្ដលជា
រ តុ្ជាងរ ះរ ើយ ។  

ស្ល. មាន លននទមាត្ម  អស្លច រយណា ់ មាន លននទមាត្ម  ចុំន្ ក 
ណា ់ រកាត្ន្ត្ ងជុំរៈនូវរ តុ្រត្ឹមន្ត្ការរកើត្រ ើងឆនចិត្តបាន ។ 

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះ៌ឯង មិនន្មនអស្លច រយ 
ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ រៅមាន្ម៌ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ ចុំន្ ករប ់
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ខញុ ុំ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន កាលខញុ ុំមាច  ់រៅរកមុុំ រគ ុំមកឱយ
ស្លវ មីកុំរឡាះ ខញុ ុំមិនន្ដលរបរពឹត្តកនលងរោយចិត្តរទ មិនបាច់
និយយដល់ការរបរពឹត្តកនលងរោយកាយរ ើយ ។ 

ស្ល. មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់ មាន លននទមាត្ម ចុំន្ ក
ណា ់ រកាត្ន្ត្ ងជុំរៈនូវរ តុ្រត្ឹមន្ត្ការរកើត្រ ើងឆនចិត្តបាន ។ 

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះឯង មិនន្មនអស្លច រយ 
ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ រៅមាន្ម៌ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ  ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំ 
បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន កាលន្ដលខញុ ុំ ុំន្ដងខលួនជាឧបា ិកា
រ ើង មិនធាល ប់ន្កលងរបរពឹត្តកនលង ិកាខ បទណាមួយរទ ។  

ស្ល. មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់ មាន លននទមាត្ម  ចុំន្ ក 
ណា ់ ។  

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះឯង មិនន្មនអស្លច រយ 
ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ រៅមាន្ម៌ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ  ចុំន្ ករប ់ 
ខញុ ុំ បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ខញុ ុំមាច  ់បុ៉នប៉ងដរាបមកកនុងទីរនះ
ថា ខញុ ុំស្លៃ ត់្្កកាមទា ុំងឡាយ ស្លៃ ត់្្កអកុ លទាុំងឡាយ 
រ ើយបានដល់នូវបឋមជាន របកបរោយវតិ្តកៈ និងវ ិ្ រៈ មាន
បីតិ្និង ុខ រកើត្អុំពីរ ចកតី ៃប់ស្លៃ ត់្ រររះរមាៃ ប់នូវកាមវតិ្តកៈ
និងវ ិ្ រៈ  ក៏បានដល់ទុតិ្យជាន ជា្មមជាតិ្រកើត្មានកនុង  ត ន
ឆនខលួន របកបរោយរ ចកតីរជះថាល  គឺ ទាធ មាន ភាពជាចិត្ត
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ខព ់ឯក មិនមានវតិ្តកៈ មិនមានវ ិ្ រៈ មានន្ត្បីតិ្និង ុខ រកើត្
អុំពី មា្ិ គឺបឋមជាន រររះវ ិ រៅឆនបីតិ្ផង  ជាអនករបកប 
រោយឧរបកាខ ផង  ខញុ ុំជាអនកនឹករលឹកដឹងចា ់  ទទួលនូវ ុខ
រោយ មកាយផង  បានដល់នូវត្តិ្យជាន ន្ដលអរយិៈទា ុំង 
ឡាយន្ត្ង ររ ើរថា បុគរលមាន តិ្របកបរោយឧរបកាខ  រៅ
ជា ុខ រររះលះបង់នូវ ុខផង លះបង់នូវទុកខផង វ ិ រៅ
ឆនរស្លមន េ និងរទាមន េកនុងកាលមុនផង ខញុ ុំក៏បានដល់នូវ
ចតុ្ត្ថជាន  មាន ត្ិដ៏បរ ុិទធរោយឧរបកាខ  មិនជាទុកខ មិនជា ុខ ។ 

ស្ល មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់ មាន លននទមាត្ម ចុំន្ ក 
ណា ់ ។  

ន. បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន ្ម៌រនះ៌ឯង មិនន្មនអស្លច រយ 
ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំរទ  រៅមាន្ម៌ឯរទៀត្ន្ដលអស្លច រយ ចុំន្ ករប ់ខញុ ុំ 
បពិរត្រោកមាច  ់ដ៏ចររមើន  ុំរយជនៈខ្ងររកាមទា ុំង ៥ ណា 
ន្ដលរពះមានរពះភាគរទង់ ុំន្ដងរ ើយ  បណាត  ុំរយជនៈទា ុំង
រ ះ  ខញុ ុំមាច  ់ពិ្រណាមិនរឃើញនូវ ុំរយជនៈណាមួយកនុងខលួន 
ន្ដលមិនទាន់លះបង់រស្លះរ ើយ ។  

ស្ល. មាន លននទមាត្ម អស្លច រយណា ់ មាន លននទមាត្ម ចុំន្ ក 
ណា ់ ។  

លុំោប់រ ះ រពះស្លរបុីត្តដ៏មានអាយុ ញុា ុំងននទមាត្ម
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ឧបា ិកាឱយរឃើញចា ់  ឱយរបតិ្បត្តិត្មម  ឱយអាចហ៊ាន  ឱយ 
រកីរាយ រោយ្មមីកថា រ ើយររកាក្កអា នៈរចញរៅ ។  

ការដចក្ចំដណ្ក្ផលបុណ្យមនះោន ២ ត្បមភទគ្ឺ 
 របើរយើងន្ចកចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះ ដល់អនកន្ដលកុំពុង

រ ់រៅ ដូចោន  រៅថា របរគន ថាវ យ ឬជូន ។ 
រនះជារកយ រមាប់ជូនបុណ្យដល់ោន និងោន  ។ 
អនកជូនរតូ្វរលើកឆដ ុំពះរួចររលថា៖ 
បុណ្យកុ លឯណាន្ដលខញុ ុំបានរ្វើរ ើយ (អាចររៀបរាប់

រ ម្ ះបុណ្យរ ះ ផងក៏បាន) ខញុ ុំ ូម(របរគន ថាវ យ ឬជូន)នូវ
ចុំន្ណ្កផលបុណ្យរ ះដល់(អនកណាមួយ ន្ដលរយើងចង់ជូន) 
 ូម(....) បានអនុរមាទ  ររត្កអរទទួលយកនូវចុំន្ណ្កផល
បុណ្យរប ់ខញុ ុំរនះផងចុះ ! 

ចុំន្ណ្កអនកទទួល រតូ្វទទួលយករោយចិត្តរជះថាល  រកី
រាយថា ស្ល្ុ ! ស្ល្ុ ! ស្ល្ុ ! បីដងយ៉ងរនះ ។ 

ឧទា រណ៍្ថា កូនរបុ រ ីជូនបុណ្យដល់ឪពុកមាត យ គឺ
រតូ្វរកាប ុំពះពួកោត់្បីដង រលើកឆដរបណ្ម រួចររលជូន
បុណ្យរៅោត់្យ៉ងរនះថា៖ 

បុណ្យកុ លឯណាន្ដលកូនបានរ្វើរ ើយ (មានការឱយ
ទានជារដើម) កូន ូមជូននូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរ ះ ដល់រោក
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ឪពុកអនកមាត យ  ូមរោកឪពុកអនកមាត យ អនុរមាទ  ររត្កអរ
នូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះរប ់កូនផងចុះ ! 

របើន្ចកចុំន្ណ្កផលបុណ្យដល់អនកដឆទន្ដលស្លល ប់ ន្ចក
ឋានរៅរ ើយ រៅថា ឧទទិ  ។ 

រនះជារកយ រមាប់ឧទទិ ផលបុណ្យដល់អនកស្លល ប់ រតូ្វ
ត្ម ុំងចិត្តឧទទិ រចញពីកនុងចិត្តពិត្ៗ រោយររលវា្ថា៖ 

បុណ្យកុ លឯណាន្ដលខញុ ុំបានរ្វើរ ើយ  (ររៀបរាប់រ ម្ ះ
បុណ្យរ ះផងក៏បាន) ខញុ ុំ ូមឧទទិ នូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរ ះ 
ជូនដល់ញាតិ្កា បុពវការជីនរប ់ខញុ ុំរ ះ បានអនុរមាទ    
ររត្កអរនូវចុំន្ណ្កផលបុណ្យរនះ រ ើយ ូមឱយបានដល់នូវ
រ ចកតី ុខចុះ !   

ឬមោលឧទទិសខ្លី ដូចោក្យបាលីមនះថា៖ 
ឥទុំ រវា ញាតី្នុំ រហាតុ្  ុខិរ  រហានតុ  ញាត្រយ ផល

បុណ្យរនះ ចូរមានដល់ញាតិ្ទា ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំ  ូមឱយញាតិ្
ទា ុំងឡាយរប ់ខញុ ុំ បានដល់នូវរ ចកតី ុខចុះ ! 

រពលរ្វើបុណ្យរួចរ ើយ កុុំរភលចជូនផលបុណ្យរ ះដល់
 ពវ ត្វទូរៅទា ុំងអ ់ផង ជាពិរ  កុុំរភលចជូនដល់រពះ   
ឥង្គ ទ ្ិរាជ រ តចរទវត្ម រ តចចតុ្រោកបាលទាុំងបួន និងរ តច
យមរាជផងណា...! ពីរររះរទវត្មរតូ្វការបុណ្យណា ់ រពញចិត្ត
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នឹងបុណ្យណា ់ អុំពីមនុ េន្ដលបានរ្វើបុណ្យ ។ ឯចុំន្ណ្ក 
រ តចយមរាជវញិ រតឹ្ន្ត្ ុំខ្ន់រៅរទៀត្ រររះន្រកងរោភាល ត់្
គតិ្ណាមួយបានរៅជួបជាមួយរ តចមយរាជ, រោរ ះរ តច
យមរាជនឹង ួរថា អនកធាល ប់បានរ្វើបុណ្យអវីខលះ ខណ្ៈរ ះរបើ
រយើងនឹករឃើញដល់បុណ្យ រយើងនឹងរួចផុត្អុំពីនរកភាល ម ន្ត្របើ
រយើងនឹកមិនរឃើញរទ រ តចយមរាជនឹងរ ុំពឹងគិត្ថា រត្ើអនករនះ
រ្វើបុណ្យរ ើយ  ធាល ប់ផាយចុំន្ណ្កផលបុណ្យដល់អាត្មម អញរទ 
របើរយើងធាល ប់ផាយផល បុណ្យដល់រ តចយមរាជ, រ តចយមរាជ
នឹងរបាប់ដល់រយើងភាល ម   រ ើយរយើងនឹងរួចផុត្អុំពីរ ចកតីទុកខភាល ម ។ 
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ព្រះរុទធដីកា 

មនុ េជាបណ្ឌិ ត្ជាត្ិ  រន្មង ររមចនូវការរៅកនុ ងរបរទ 
ណារ ើយ  ក៏ន្ត្ងឲយពួកបុគរលមាន ីល  ន្ដល រងួមលអ 
របរពឹត្ត្ម៌ដ៏របរ ើរ  ឲយបររិភាគកនុ ងលុំរៅរប ់ខលួន រ ើយ
បានទា ុំងឧទទិ ផលទកខិណាទាន (ឲយចុំន្ណ្កបុណ្យ)ដល់
ពួករទវត្មន្ដលរៅកនុ ងរបរទ រ ះ (ន្ថ្មរទៀត្)។ 
រទវត្មទា ុំងរ ះ  ន្ត្ងបូជាចុំររះមនុ េន្ដលបានបូជាដល់
ខលួន  ន្ត្ងរាប់អានចុំររះមនុ េន្ដលរាប់អានដល់ខលួន  ន្ត្ង 
អនុររោះមនុ េរ ះ ដូចជាមាត្មអនុររោះបុរត្ន្ដលខលួន
បីថ្នម ផ្កទ ប់នឹងរទូងឲយចររមើនរ ើង ។ មនុ េន្ដលរទវត្ម
បានអនុររោះរ ើយ ក៏ន្ត្ងរឃើញនូវរ ចកតីចររមើន ពវៗ
កាល ។ 
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