ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
រុទ្ធម្ណ្ឌលវិបសសនាធុរៈ
នៃព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

រតនបជោតោតក

អច្ឆរយំ
ំ ុ កខនតិ ឥទំសត្ថាជេតវជន
ិ ទទ
សត្ថា

វហរជត
ត មាតុ ជោសកំ ភក
ិ
ិ ុ ំខ អារព្ភកជេសិ

រ ីសម្ដេចព្រះបរដសាសាេចារយកាលព្រះអង្គគង្់ម្ៅក្នុង្ម្េតវនដហាវ ិហារ

ព្ាររធនូវភិក្ុខ ១ រូបជាអនក្ចិញ្ចឹដមាត្ថ ម្

ព្រង្់

ើយព្រង្់សម្ដេង្ធដមម្រសនាម្នះមានពាក្យថា អចឆរ ិយំវ

តីរំរុក្ំខ ដូម្ចនះជាម្ដើដ ម្រឿង្ម្នះមានម្សចក្េីរិសាេរព្បម្
គដពីររសជាតក្ឯម្

លគ្នននឹង្សាដជាតក្ ម្ដលមានដក្ក្នុង្
ះ ក្នុង្រីម្នះមានម្សចក្េីសម្ង្ខបដូចនឹង្ម្ពាលតម្ៅម្នះ ។

ម្សចក្េីខាង្ម្ដើដម្រឿង្ម្នះថា

ត្ថំង្អំរីភិក្ុម្នាះានឧបបទាម្
ខ

ម្សែង្រក្នូវបិណ្ឌាតដក្ចិញ្ចឹដមាត្ថរបស់ខ្ួន
ល
ម្ទាសថា ធដមត្ថអនក្បួសម្
គួរម្

ើយម្វលា

ក្៏ម្តង្ម្ត

ទាល់ម្តភិក្ុទាំ
ខ ង្ឡាយនាំគ្ននតិះម្ដៀលម្លើក្

ើយម្ៅខ្ំម្សែង្រក្អាហារបិណ្ឌាតដក្ចិញ្ចឹដព្គ

សាម្នាះដិនសដ

ើយ ពាក្យទាំង្ម្នះដិនាត់សាាត់ក្៏ព្េួតព្ជាបដល់ព្រះម្សាតរិរែថ្លលថ្នព្រះបរដសាសាេចារយ

ម្រើបព្រង្់មានរុរធភាសិតព្ត្ថស់ថា ថ្នភិក្ុទាំ
ខ ង្ឡាយក្ុំម្បៀតម្បៀនម្ដើលងាយនូវភិក្ុម្ដលជាអន
ខ
ក្
ចិញ្ចឹដមាត្ថម្នះម្ ើយអនក្ព្ាេញទាំង្ឡាយអំរីបុរាណ្ដុននាយ ក្៏ម្តង្រំនុក្បព្ដុង្មាត្ថរបស់
ខ្លួនម្ោយម្ភរជាអនក្បួសដូចយ៉ា ង្ ឹង្
ន ម្ដរ ព្ត្ថស់ដូម្ចនះម្ ើយព្រះអង្គក្៏ព្រង្់ម្សាៀដម្ៅម្ោយ
តុណ្ីហ ភារ ម្រើបភិក្ុទាំ
ខ ង្ឡាយម្នាះមានម្ចតនាព្ាថានចង្់ដឹង្ម្រឿង្រា៉ា វម្នាះម្ោយរិសាេរ ម្ ើយក្៏
ព្កាបបង្គំរូលអារាធនាសូដឲ្យព្រះអង្គសម្ដេង្ម្លលង្ធដមម្រសនាតម្ៅ

ឯព្រះបរដព្គូក្៏ព្រង្់

យឹតម្យង្ទាញយក្ម្រឿង្រា៉ា វម្ដលក្នលង្ម្ៅម្

េ ប់ ឲ្យភិក្ុខ

ើយម្នាះដក្សម្ដេង្ជារីស

ទាំង្ឡាយម្នាះសាេប់ក្ុង្កាលព្គ្នម្នាះឯង្
ន
។

អតជី តភក
ិ ខ ជវ ជេឃវតន
ិ គជរេហារជោតេរាោរេជំកាជរសិ

ម្សចក្េីថា ម្នភិក្ុទាំ
ខ ង្ឡាយកាលម្ដលក្នលង្ម្ៅម្ ើយម្នាះ មានព្រះដហាក្សព្តអង្គ ១
ព្រង្់ព្រះនាដថា សិរ ិរតនអាភា ព្គ្នម្នាះព្រះបរដម្ពាធិសតតម្សេចម្ធែើចុតាការក្ិចចអំរីម្រវម្លាក្
ក្នុង្ជាន់តុសិត ចុះដក្កាន់យក្បដិសនធិក្ុនង្គភ៌ថ្នព្រះអគគដម្ សីអង្គម្នាះ ឯព្រះអគគដម្ សី
ម្នាះលុះព្រង្់គភ៌បរ ិបូណ្៌ម្ ើយ ក្៏ប េ លឲ្យមានព្រះ ឫរ័យព្ាថានចង្់ម្ចញម្ៅព្ក្សាល
ម្លង្ក្នុង្ព្រះរាេឧរានរន់ម្រក្
ស់
ដហារលរាេជាព្រះសាែដីម្សេចានព្ជាបម្

ម្រើបរូ លព្រះរាេសាែដីឲ្យម្សេចព្ជាបឯសម្ដេចព្រះ
ើយម្រើបម្សេចព្រង្់ព្ត្ថស់បងាគប់ឲ្យម្ៅនូវឧយាន

ាល គឺអនក្រក្ាឧរានឲ្យចូលដក្គ្នល់ ម្

ើយព្រង្់ព្ត្ថស់បងាគប់ថា ម្ននាយឧរានចូរអនក្

ទាំង្ឡាយចាត់ការត្ថក្់ម្តង្សមាាតនូវរាេូរានម្នាះឲ្យលាព្បថ្រ
ព្រះរាេតព្មាស់ម្

ឯនាយឧរានម្នាះក្៏ររួល

ើយត្ថំង្ម្រៀបត្ថក្់ម្តង្ត្ថដព្រះរាេអាជាញបងាគប់

ម្រសចម្

ើយម្រើបយក្

ម្សចក្េីព្កាបបង្គំរូល លុះដល់ថ្លាម្ដលម្សេចនឹង្ព្រង្់ព្រះរាេដំម្ណ្ើរម្ៅម្នាះ ព្រះដហាក្សព្ត
និង្ព្រះរាេម្រវ ីព្រដទាំង្ម្សវកាមាតយដុខ្ដន្រនតីនិង្រាេបរ ិវារដ៏ម្ព្ចើន ម្សេចក្៏ម្ៅសាិតម្ៅក្នុង្ព្រះ
រាេឧរានម្

ើយព្រង្់រតព្រះម្នព្តនិង្ព្រង្់ព្ក្សាលសព្មានតត្ថដព្រះរាេ

អំរីម្វលាព្រឹក្រ

ូតដល់ព្រះអារិតយអសេង្គតម្ៅ

នឹង្ម្សេចចូលម្ៅក្នុង្ព្រះនគរានម្

ើយ

ឫរ័យព្ាថាន ត្ថំង្

ព្រះដហាក្សព្តព្រដទាំង្ព្រះរាេម្រវ ីដិនអាច

ម្ព្ពាះ

ួសម្វលាម្សេចក្៏ព្រង្់ផ្ំម្ទ ៅក្នុង្ឧរានម្នាះ

អស់រាព្តី ១ ។

ក្នុង្ថ្លាម្នាះព្រះបរដរាជានិង្អគគដម្ សី ម្សេចក្៏ផ្ំរទ ដ
ួ ម្សយាសនជាដួយគ្ននទាំង្រីរព្រះ
អង្គ លុះដល់ម្រលបចចុសសដ័យម្វលាេិតព្រឹក្ម្ ើង្ ព្រះរាេម្ររីនាង្ព្រង្់សុបិននិដិតតយល់ស
បេិថាដូម្ចនះ មានបុរសមានក្់មានកាយដ៏ម្មមម្ភនក្ព្ក្
ព្ក្

ម្

ើយក្៏ចាប់ នូវផ្នួង្ព្រះម្ក្សាថ្នព្រះរាេម្រវ ីទាញផ្េួលម្ផ្េក្ព្រះអង្គនាង្ម្ៅ

ម្លើម្ផ្នដីម្្កៀលម្ខ្ែះយក្ព្រះម្នព្តទាំង្រីរម្
ម្ដើដព្រូង្

ព្តង្យក្នូវតំណ្ក្់ម្លា

ស់ ក្៏សុះម្ព្កាក្ម្
ទ

ម្រអហះ ម្

ើង្ម្ោយរ

ើយនាង្ក្៏ម្ព្កាក្ម្

ើយកាត់ផ្ដេច់នូវព្រះ

ិតម្ដល

ើយ ក្៏ម្បដុខ្ចំម្ពាះម្ៅកាន់បសចិដរិសម្
ឯព្រះរាេម្រវ ីនាង្ក្៏មានព្រះ

ើយ លុះគិតដូម្ចនះម្

ើយម្ចៀសម្ចញម្ៅ ។

ឫរ័យញាប់ញ័រតក្់សុតអំ
ល
រីដរណ្ភ័យម្នាះថ្ព្ក្ម្រក្

័សម្រើបដឹ ង្ព្រះសាមរតីចាស់ព្ាក្ដ ថាឱខ្លួនអញយល់សបេិ

ើង្រ ំរឹង្គឹតថា សុបិនម្ដលអាត្ថមអញម្

តុផ្លថ្នសុបិនម្នះដិនខាន

ើយព្រង្់ព្ត្ថស់ព្ាប់នូវដំម្ណ្ើរសុបិនម្នាះ ដល់ម្ហារាម្ដលជាអនក្

រំនាយនូវសុបិននិដិតតថាែយ

ឯម្ហារាទាំង្ឡាយម្នាះានយល់ចាស់ក្ុង្សុ
ន
បិនម្នាះម្

ម្រើបយក្ម្សចក្េីព្កាបបង្គំរូលថា
រំនាយថាព្រះក្រុ

បរិព្តព្រះសដមតិម្ររ

ើយ

ឯសុបិនម្ដលព្រះរាេម្រវ ីព្រង្់យល់

ជាមាចស់េីវ ិតនិ ង្ព្រះរាេម្ររីដុខ្ជានឹ ង្ព្ពាត់ព្ាសចាក្គ្ននម្ោយ

ផ្លថ្នសុបិនម្នាះ ដិនខានម្

ើយ សូដព្រង្់ព្ជាប ។

ព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះអគគដម្
មានព្រះរាេ

ើញម្នះជាសុបិនលាដក្

ើយម្រើបព្កាបបង្គំរូលនូវម្រឿង្ម្នះឲ្យព្រះរាេសាែដីម្សេចព្រង្់ព្ជាប – លុះ

ព្រះដហាក្សព្តម្សេចព្ជាបម្

ម្នះ

សតខាង្សាេំ រួចរុះរមាលយនូវ

ូរម្ចញដក្រុក្ម្រើបរូង្យក្សាច់ម្បះដូង្ាន

អាព្ក្ក្់សល់ខានត ម្សចក្េីអនតរាយនឹង្មានដល់ខ្ួនអញ
ល
ម្ោយម្
ម្

ដ ម្សលៀក្សំរត់មានរណ្៌

ដ ថ្ដកាន់នូវអាវុធមានដុខ្ដ៏ដុតថាល ម្ដើរដក្រីរិសបសចិដ តព្ដង្់ចូលដក្កាន់រីម្លែង្ម្ដល

ព្រះរាេម្រវ ីនាង្ផ្ទំ

ម្

ដ សក្់ព្ក្

សីម្សេចព្រង្់ព្រះស

េ ប់រំនាយម្នាះម្

ើយព្រះអង្គក្៏

ឫរ័យរនធត់ញាប់ញ័រម្ព្ពាះភ័យខាលចម្សចក្េីព្ពាត់ព្ាសម្បក្គ្ននម្នាះម្លើស

ព្បមាណ្ម្រើបព្រង្់សួរម្ៅម្ហារម្នាះថា ម្នម្ហារាទាំង្ឡាយ ម្

តុម្ដលម្ធែើឲ្យម្យើង្វ ិនាសម្បក្

គ្ននម្នាះម្តើដូចម្ដេចខ្លះ ម្ហារទាំង្ម្នាះក្៏ព្កាបរូលថា បរិព្តព្រះសដមតិម្រវរាេក្នុង្ម្វលារម្សៀល
ថ្លាម្នះ

ដហាម្ដ

នឹង្ត្ថំង្ម្

ើង្ម្ោរោលជាម្ភលៀង្ធ្លលក្់ចុះដក្ម្រញម្ដនដីម្នះ

កាលដំបូង្

ម្

ើយមានរឹក្ព្បមាណ្ព្តឹដក្រម្េើង្បនតិចម្ៅព្តឹដេង្គង្់ ព្តឹដចម្ង្កះ ព្តឹដម្ោះ ព្តឹដក្ ព្តឹដក្ាល

រ

ូតដល់េម្ព្ៅម្ដើដម្ត្ថនត ១ និង្ ៧ ម្ដើដម្ត្ថនតម្

អនក្ទាំង្ឡាយ ម្បើមានម្

តុយ៉ាង្

ឹង្
ន ម្

ើង្ម្ៅម្រើបម្សេចព្រង្់សួរតម្ៅម្រៀតថា ម្ន

ើយ ម្តើម្យើង្ព្តូវម្ធែើដូចម្ដេចម្រើបានរសួល ម្នដិតតម្កា

ទាំង្ឡាយក្៏ព្កាបរូលថា បរិព្តសម្ដេចព្រះបរដដហារាេ ម្រឿង្ម្នះនឹង្រក្វតាុដថ្រម្ព្ៅចាក្រូក្
ដក្ជារីរឹង្រំនាក្់ម្នាះគ្នមនម្
ដក្ ម្

ើយ ព្គ្នម្នាះព្រះដហាក្សព្តម្សេចឲ្យម្ៅនូវជាង្ម្

ើ ទាំង្ឡាយ

ើយព្រង្់ព្ត្ថស់បងាគប់ថា ម្នអនក្ទាំង្ឡាយចូរអនក្ទាំង្ឡាយម្ធែើនូវរូក្ឲ្យានឆាប់ ម្

ចង្ភាាប់គ្ននម្រសចម្វលា

ើយ

ចូរអនក្ទាំង្ឡាយព្ាប់ដល់ម្យើង្ក្ុំខាន នាយជាង្ទាំង្ឡាយក្៏

ររួលព្រះរាេតព្មាស់ម្

ើយក្៏ត្ថំង្ចាត់ម្ចង្ការតរូក្រួចម្រសចម្

ើយម្រើបព្កាបរូលថាែយត្ថដ

ព្រះរាេបងាគប់ ។
លុះដល់សាយណ្ហសដ័យ (ថ្លារម្សៀល) ក្៏ដហាម្ដ
ចុះដក្ឥតមានោច់ព្គ្នប់ម្
ដំបូង្ម្

ើយ ឯរឹក្ម្ភលៀង្ម្នាះម្សាតកាន់ម្តម្ព្ចើនម្ក្ើនម្

ូតដល់េម្ព្ៅ ៧ ម្ដើដម្ត្ថនតម្

ើង្ឥតមានអាក្់ រី

ើង្ម្ៅដូចរំនាយ ដហាេនទាំង្ឡាយ ាន

ើញរឹក្មានេម្ព្ៅព្បមាណ្ ៧ ម្ដើដម្ត្ថនតដូម្ចានះម្

សាលប់ម្តរាល់គ្ននជារីបំផ្ុត ម្

ើយ ក្៏មានចិតតរនធត់ញាប់ញ័រខាលចម្សចក្េី

ើយក្៏ខ្ំម្សែង្រក្រីរឹង្អារស័យ ចំម្ណ្ក្ខាង្រលក្ធំ ៗ ក្៏ម្ាក្បក្់

ផ្ទប់នូវដហាេនទាំង្ម្នាះឲ្យដល់នូវម្សចក្េីវ ិនាសយ៉ា ង្ធំក្ុនង្ជាន់ម្នាះ
និង្ព្រះអគគដម្

សីក្៏ម្សេចខ្ះខ្ំម្

នាវាម្នាះឲ្យអម្ណ្េតព្ត
ម្

េ លជាម្ភលៀង្ធំធ្លលក្់

ើយមានរឹក្ព្បមាណ្ព្តឹដក្ម្េើង្ យូរបនតិចម្ៅមានេម្ព្ៅព្តឹដេង្គង្់ ព្តឹដចម្ង្កះ េម្ព្ៅ

ម្ដើដម្ត្ថនត ១ រ
ម្

ត្ថំង្ម្ោរប

ប់ព្ត

ើង្ម្លើរូក្ម្នាះានម្

រលក្ធំក្៏បក្់ផ្ដត់បនាត់នូវរាេ

ិនម្ៅត្ថដម្ខ្សរឹក្ព្រះរាេម្រវ ីនាង្ព្រង្់ គភ៌បរ ិបូណ្៌ព្គប់ម្ខ្

ើយជារសីព្បក្បម្ោយម្សចក្េីភ័យខាលចម្ព្ចើន

ព្រង្់ព្រះក្ម្នសង្ខាលំង្

ើយ

ឯព្រះារដហារលរាេ

ទាំង្រឹក្ព្រះម្នព្តម្សាតក្៏

ដិនអាចនឹង្រប់ រល់តដកល់ខ្ួនាន
ល

ូរម្ចញម្រសាចដូចម្គរសប់ព្រះភន្រកាេ

នាង្ក្៏
ម្រើប

ព្ត្ថស់នូវព្រះគ្នថាម្នះថា ។
អច្ឆរយំ
ិ វតទ
ិ ំទុកំខ

កេំេីវាេហជសជទវ

អជហាអតោកបបណា
សលិជលអបបតិឋស
េ ឹម
តហនតំជទវបសាេិ

សុ ខេតតំនោយតិ

អបបតជិ ឋេេហណ្ណជវ

លភាេហជសេជហាទធឹ

កេំទីបល
ំ ភាេហជស

អតោេរណ្ញ្ច ជេតិ

ម្សចក្េីថា បរិព្តព្រះសដមតិម្ររព្រះសាែដី ម្សចក្េីសុខ្មាត្ថថាបនតិចបនតួចរបស់ម្យើង្ដិន

មានម្សាះម្

ើយ ម្សចក្េីរុក្ខក្ុង្ព្គ្នម្នះម្
ន

សម្ដបើដជារីអសាចរយចម្ដលក្ម្រក្
ក្

េ លចំម្

ើយជារុក្ខធំធាន់សល់ខានតម្លើសធដមត្ថ ជាម្

តុគួរ

ស់ ម្យើង្ទាំង្រីរកាលម្បើម្ចះម្តសាត់ម្ៅ ៗ ក្នុង្រីម្ព្ៅ
ដរឹក្ធំម្ដលរក្រីព្េក្រីអារស័យដិនមានម្ ើយ ម្ដេចម្ ើយនឹង្មានេីវ ិតរស់

ម្ៅតម្ៅម្រៀតាន
ចំម្

ឱម្យើង្ទាំង្រីរអនក្ជាដនុសសក្ំព្ពាផ្ុតរីរឹង្ព្តឹដ

ដរឹក្ធំម្នះជាផ្ទះម្ៅកាលម្បើដក្ម្ៅក្នុង្ក្

ម្ធែើម្ដេចម្

ើយនឹង្េួបព្បរះនូវម្កាះម្ព្តើយឯ

ម្សចក្េីសាលប់របស់ខ្ំុដ
ញ ុខ្ជារក្រីរឹង្ដិនាន ។
កាលព្រះរាេម្ររ ីម្ពាលគ្នថាយ៉ា ង្ម្នះម្

ឹង្
ន ម្

ើយ

េ លរឹក្ម្ព្ៅ ម្ដលព្ាសចាក្រីរឹង្ម្

ាន

ខ្ញំុនឹង្ដិ នានម្

ើយ

វ ិនាសរុំម្លង្ម្

ឹង្
ន

ម្រើបព្រះបរដក្សព្ត្ថធិរាេលួង្ម្លាដ

ម្ព្ពាះថាសដបតតិទាំង្រួង្ម្ដលមានម្

ើយ មានវ ័យដ៏ចម្ព្ដើនក្នុង្កាលខាង្ម្ដើដម្

កាលជារីបំផ្ុត ដិនមានម្រាគ្នរាធិក្ុង្កាលខាង្ម្ដើ
ន
ដម្
ខាង្ម្ព្កាយ រុំខានម្
រំម្នៀដ

ើយមានម្សចក្េីរស់ម្ៅម្

ើយ

ើញព្រះអង្គតម្ៅម្រៀត

ព្បម្លាដព្រះរាេម្រវ ីថា ម្នព្រះនាង្ដ៏ចម្ព្ដើន បាូនក្ុំភ័យក្ុំ ខ្សឹក្ខ្សួលឲ្យព្េុលម្រក្ម្
ានជាបង្ម្ពាលយ៉ា ង្

ដក្ានឯ

ើយ

ើយ ម្

តុអីែ

ក្៏គង្់ដល់នូវម្សចក្េី

ើយ ម្តង្នឹង្ចាស់េរាព្គ្នំព្គ្នក្នុង្

ើយម្តង្នឹ ង្មានេំង្ឺ

ឺចាប់ក្ុង្កាល
ន

ើយ គង្់ នឹង្ដល់នូវម្សចក្េីសាលប់ ក្ុង្រី
ន
បំផ្ុតជា

ព្រះដហាក្សព្តព្រង្់ម្ព្ាសព្បទានឱវារដល់ព្រះម្ររីដូម្ចនះម្

ើយម្រើបព្រះអង្គព្ត្ថស់

គ្នថាដូម្ចនះថាាៈ
មាពាឡ្ំ ប
ិ
ិ
ហ រជទជវស

ឯសាជោកសសធេមត្ថ

អនច្ច
ិ ច វតសំ ខារា

សព្វព្ុជទេហិជទសត្ថ
ិ

យំកិញ្ចិ កុ សលំ កតំ

េយហជញ្ច វតយាកតំ

សព្វហិតញ្ច កុ សលំ

ច្ិជនតជព្វហិជសាភជណ្

ម្សចក្េីថា ព្រះនាង្ក្ុំខ្សឹក្ខ្សួលអួលអន់ម្រក្ម្

ម្តង្មានជាធដមត្ថយ៉ា ង្

ឹង្
ន ម្

ព្រះអង្គម្តង្ព្ត្ថស់សម្ដេង្ម្
ម្

ើយម្ធែើម្ដេចម្សចក្េីព្បព្រឹ តតម្ៅរបស់ម្លាក្

ើយ សំខារធដ៌ទាំង្ឡាយដិនម្រៀង្ទាត់ព្ាក្ដម្រ ព្រះរុរធព្គប់

ើយយ៉ា ង្

ឹង្
ន ក្ុសលឯ

១ ម្ដលព្រះនាង្ានសាង្សនសំរុក្

ើយក្េី ព្បម្យេន៍ទាំង្រួង្ម្ដលព្រះបាូនានម្ធែើរុក្ម្ដើដបីឲ្យបង្ក្េី ចូរបាូននឹក្រឭក្ព្តង្់ក្ុសល

ទាំង្ម្នាះជាចំម្ណ្ក្ដ៏លា ។

កាលព្រះារដហារលរាេ

ម្សេចានព្បទានឱវារលួង្ម្លាដព្រះរាេម្រវ ីដូម្ចានះម្

ើយ

ចំម្ណ្ក្ខាង្រលក្រឹក្ធំ ៗ ម្នាះក្៏បក្់ម្ាក្ខាលំង្ខ្ទប់ចូលដក្ ឯនាវាម្នាះម្សាតក្៏ម្បក្ាក្់ម្ៅ
ជាចំម្ណ្ក្រីរ
ឧាយ

ព្រះម្រវ ីក្៏មានម្សចក្េីភិតភ័ យនឹង្ដរណ្សន្រងាគដម្នាះឥតឧបមា

១ ដក្េួ យម្ោះខ្លួនឲ្យរួចផ្ុតរីម្សចក្េីម្ព្គ្នះថានក្់ម្នះដិនម្

ើញម្

ើយ នាង្ក្៏ព្រង្់

ព្រះរិលាបម្សាយម្សាក្ ម្រសក្ម្ៅរក្ព្រះរាេសាែដីឲ្យេួយម្ោះនាង្អំរីរុក្ខធំ ម្
ព្រះគ្នថាដូម្ចនះថា៖
ឯហិគណ្ហហិេំជទវ
តយាវតនេ
ិ
ី វាេិ

ខប
ំ
ិ បជមាជច្ហ
ិទុកខជត្ថ

មាេំសជេជេរជេសភ

នឹង្នឹក្រក្
ើយព្ត្ថស់

ម្សចក្េីថា បរិព្តព្រះសដមតិរាេ សូដព្រះអង្គម្សេចដក្េួ យខ្ញំុ ចូរម្ោះខ្ញំុមាចស់ឲ្យរួចចាក្

ម្ព្គ្នះថានក្់ធំក្ុង្ជាន់
ន
ម្នះឲ្យឆាប់ឲ្យទានផ្ង្ ឯខ្លួនខ្ញំុមាចស់ម្សាតម្បើម្វៀរម្លង្ព្រះអង្គម្
ដិនមានេីវ ិតតម្ៅម្រៀតម្

ើយ ព្រះអង្គម្សេចក្ុំ លះបង្់ម្ចាលខ្ញំុម្

ព្រះារសម្ដេចព្រះដហារលរាេ ម្សេចានព្រង្់ព្រះស

ម្សាក្ថ្នព្រះរាេម្រវ ី ម្ព្ពាះម្សចក្េីនិរាសព្ាសព្ពាត់ដូម្ចានះម្

ើយ

ព្រះក្រុ

េ ប់សរទសំម្

ើយ នឹង្

។

ង្រិលាបម្សាយ

ើយ ម្សេចក្៏មានព្រះ

ឫរ័ យ

សលុតសលុង្ភាន់ភាំង្ព្រះសាមរតីម្រើបយក្ព្រះភូសារបស់ព្រះអង្គចង្ពាត់ព្រះអង្គនឹង្ព្រះរាេម្រវ ី
ផ្ដាប់គ្ននយ៉ា ង្មាំរុក្ម្ ើយ ព្គ្នម្នាះព្រះភូសាសាដក្ ក្៏ោច់ោចផ្ុតម្ចញរីគ្នន ហាក្់ដូចជា
សម្ដេង្ឲ្យម្

ើញនូវផ្លថ្នអក្ុសលក្ដមរបស់ព្រះអង្គម្ដលានម្ធែើរច
ួ ម្

ើយអំរីដុន ។

ព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះរាេម្ររីទាំង្រីរព្រះអង្គ ព្តូវរលក្រឹក្ម្ាក្ម្បក្គ្ននម្ៅម្ត ១ ព្រះ
អង្គ ៗ ។
ពាក្យសួរថា ព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះរាេម្រវ ីានម្ធែើនូវអំម្រើ អក្ុសលអែី ម្រើបានដក្ដល់
ព្បរះម្លើម្សចក្េីអនតរាយដូម្ចនះម្នះ ។
ពាក្យម្្លើយថា
ម្នះ

កាលអំរីជាតិដុនម្នាះព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះអគគដម្

ជាម្សេចម្សាយរាេសដបតតិម្ៅក្នុង្ពារាណ្សី

សីទាំង្រីរព្រះអង្គ

ព្គ្នដួយម្នាះព្រះអង្គទាំង្រីរម្សេចចុះម្ៅ

រសង្់រឹក្ម្រៀបម្្នរថ្នគងាគ ម្រលម្នាះមានសាដម្ណ្រដួយអង្គអាយុាន ៧ ឆានំ អុំរូក្បព្ដុង្ចត
ម្ៅព្តង្់រីម្នាះ

ក្៏ព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះម្ររី

ម្សេចចង្់ព្ក្សាលសបាយម្

ម្ដលសាដម្ណ្រេិះម្នាះឲ្យម្

ង្
ល ម្លលង្ម្លង្ ឯសាដម្ណ្រម្នាះម្សាតក្៏ម្

មានម្សចក្េីភិតភ័យនឹង្រូក្ម្

ង្
ល ម្លលង្ម្នាះថ្ព្ក្ម្រក្

ម្

ើយម្ៅម្ធែើរូក្

តុម្តជាដនុសសម្ក្មង្

ស់ ក្៏ម្រសក្ម្ោយសំម្

ង្ម្

ើង្ខាលំង្

តុម្តផ្លថ្នក្ដមម្ដលព្រះដហាក្សព្តនិង្ព្រះនាង្ឲ្យសាដម្ណ្រម្នាះភិតភ័យម្នាះឯង្ម្

ើយ

ានជាជាប់ត្ថដដក្ម្ធែើឲ្យព្រះអង្គទាំង្រីរព្ពាត់ព្ពាក្ចាក្គ្ននយ៉ា ង្ម្នះ ។
ឯអំម្រើអាព្ក្ក្់សូដបីមាព្ត្ថថាតូចដួយ
ម្

ក្៏គួរម្យើង្រាល់គ្ននក្ុំម្ធែើម្

ើយ

ម្ព្ពាះម្

តុ

ឹង្
ន

ើយានជាសម្ដេចព្រះភគវាព្រង្់ព្ត្ថស់ម្រសនាហាដលត់រុក្ថា៖
ខុ ទទកញ្ច េិទំកេមំ
ទុ កករសុ
ំ ករកេម
ំ
ំ

ម្សចក្េីថា ក្ដមម្នះតូចតិចម្រក្
ថ្នក្ដមម្នាះម្
អំរីរី

១ ម្

នតំបជត្ថតតេ
ិ ុ ញ្ចតិ

នភជវយយកុ ទាច្នំ
ស់ ចំម្ណ្ក្បុគគលអនក្ម្ធែើម្នាះដុក្ជាដិនដល់នូវផ្ល

ើយគង្់នឹង្របូតរួចផ្ុតម្ៅរម្រ ការងារម្ដលម្ធែើអាព្ក្ក្់ក្ីេ លាក្ីេ ដុក្ជាដិនមាន ដក្
ើយ បុរសព្បុសរសីក្ុំមានព្បមារយ៉ា ង្នឹង្ម្

ើយ ឯការម្ដលម្ធែើអាព្ក្ក្់ឬម្ធែើលា

ម្នាះសូដបីបនតិចបនតួចក្៏គង្់សង្ផ្លដល់អនក្ម្ដលម្ធែើត្ថដក្ំឡាំង្ដិនម្លង្ម្

ើយ

ដូចជា

ព្រះារដហារលរាេ នឹង្នាង្សិរ ិរតនអាភា ម្ដលម្ធែើម្លង្ឲ្យសាដម្ណ្រភិតភ័យប៉ាុណ្ឹ ណ ង្ ផ្ល
ម្នាះក្៏អាចសង្វ ិញម្ធែើឲ្យព្ពាត់ព្ពាក្ចាក្គ្ននជាក្់ម្សេង្យ៉ា ង្ម្នះដិនខាន ។
ឯព្រះរាេម្រវ ីលលតចាក្ព្រះរាេសាែដីម្

ើយក្៏អម្ណ្េតសាត់ម្ៅម្ោយលំោប់ ៗ ម្

ើយ

ានម្ៅដល់ម្រៀបម្េើង្ភនំចនទបរ៌តនាង្ក្៏ម្សេចម្

ើង្រីរឹក្ម្នាះម្

ើយព្រង្់រតព្រះម្នព្តរក្ម្ដើល

ម្ៅក្នុង្រិសខាង្ម្នះខាង្ម្នាះក្៏ដិនព្បរះម្ ើញនូវដនុសសមានឯ
ដួ យម្ ើយ ម្ ើយម្រើបព្រង្់
រដាយព្រះភូសាសាដក្
ហាលក្ម្ៅេពាក្់ក្ េ ល
នាង្ព្រង្់ម្សលៀក្បិរាំង្ព្រះអង្គ
ពាក្់ក្

េ ល លុះម្ព្បព្ត

ប់សួតទាំ
ា
ង្អស់ម្

ើយ ក្៏ព្រង្់ម្សលៀក្ត្ថដព្បព្ក្តីធដមត្ថ ម្រើបព្រង្់

សាិតម្ៅម្ព្កាដម្ដើដម្

ើ ដួយ ម្រលម្នាះព្រះរាេម្រវ ីនាង្គង្់ម្ៅម្តមានក្់ឯង្ ជាអនក្ក្ំព្ពាឥតមាន

គនីគ្ននដិតតសមាលញ់ឯ

១ ជារីរឹង្រុំនាក្់ម្

ព្រះរិលាបម្សាយម្សាក្ រឹក្ព្រះម្នព្តក្៏

ើយ គួរឲ្យក្រុ
ូរម្

អាណ្ិតម្រក្

ៀររសក្់ម្រសាចព្រះភន្រកាត ម្

ស់ នាង្ក្៏ព្រង្់
ើយនាង្មានព្រះ

រាេសវនីយ៍ម្ពាលនូវព្រះគ្នថាដូម្ចនះថា៖
វជយាជោជេកជត្ថបុ
ជព្វ
ិ
ជតនកេមវោជកន
ិ

កេំបសសសេ
ិ ំឯកំ

នរសសេិគបកខិ ជត

វជយាជោបត
ត
ិ
ិ សហ
េហារាេេហិបបតិ

អតេិទានជិ េអេជ

ឯកិកាវព្ព្ហាវជន

ម្សចក្េីថា ការម្ដលរព្ងាត់រព្ងាសដនុសសនិង្សតែព្ដិគ ឬសតែសាលប រំនង្ជាអញាន
ម្ធែើម្

ើយក្នុង្ព្គ្នដុនឲ្យម្គព្ពាត់ព្ពាក្ចាក្គូ ឬក្ូនរបស់ម្គដឹង្ លុះដល់ដក្ជាតិម្នះ ម្រើបអញ

ព្តូវព្ពាត់ព្ពាក្ចាក្ព្រះរាេសាែដីជារីរសឡាញ់របស់ខ្ួន
ល
ដក្ព្បគល់ឲ្យ បរិព្តសម្ដេចដហារាេដ៏ព្រង្់នូវអំ
អង្គនឹង្ានដក្េួបម្

ើញខ្ញំុមាចស់

ម្ោយផ្លថ្នក្ដមម្នាះឯង្ជាប់ ត្ថដ

ចព្គប់ព្គង្នូវម្ផ្នដី ម្ធែើម្ដេចម្

ម្ដលជារសីក្ំព្ពាមានក្់ឯង្ក្នុង្រីម្នះម្រៀតម្ៅ

មាចស់ជារសីអនាថាព្តម្មាចម្ៅម្តមានក្់ឯង្ក្នុង្ដង្គំថ្ព្រធំរក្រីរឹង្គ្នមនម្
ដរាបដល់សាលប់ក្ុង្ថ្លា
ន
ម្នះម្
ក្៏ម្

តុម្តអំ

ូវម្នះខ្ញំុ
ើយ ដុខ្ជានឹង្រង្ម្វរនា

ម្ដលព្រង្់អារស័យម្ៅក្នុង្

េ លឲ្យរិ ភរសម្ដេចអដរ ិនទឥនទម្កាសី ម្ៅេព្ក្ហាយម្

សសម្នព្ត ព្រង្់ានព្ជាបនូវម្

ើង្ ព្គ្នម្នាះ

តុម្នាះព្គប់ព្បការម្រើបមានម្រវឱងាករ ព្ត្ថស់ឲ្យ

ម្ៅវ ិសសក្ដមម្រវបុព្តឲ្យចូលដក្គ្នល់ លុះដក្ដល់ម្
ចុះម្ៅកាន់ម្េើង្ភនំចនទបរត៌ម្

ឥ

។

ចម្តេះបុញ្ញាធិការរបស់ព្រះបរដម្ពាធិសតត

គភ៌ថ្នព្រះរាេម្រវ ីម្នាះប
សម្ដេចព្រះស

ើយព្រះក្រុ

ើយព្រះ

ើយម្រើបព្រង្់បងាគប់ថា ម្នវ ិសសក្ដម ចូរអនក្

ើយនិដិត
ម នូវរសះដួយ ព្រដទាំង្

ូក្មានផ្ដកមានរណ្៌ ៥ យ៉ា ង្

ក្នុង្វនព្បម្រសឲ្យជារីសបាយរ ីក្រាយនឹង្និ ដិមតបណ្ណ សាលាដួយ
ព្រដទាំង្ម្ព្គឿង្បរ ិកាខរ
សព្មាប់អនក្បួសរុក្ម្ៅក្នុង្រីម្នាះផ្ង្ រួចម្ ើយចូរអនក្ព្ត ប់ដក្វ ិញចុះ ឯព្រះវ ិសសក្ដមម្រវ
បុព្តម្នាះក្៏ររួលម្រវអាជាញម្
រុក្ម្ៅម្កាលង្ទាែរម្នាះថា ។

ើយ

ចុះដក្និដិត
ម ត្ថដព្រះរាេឱងាករម្រសចម្

ើយម្រើបចារ ឹក្អក្សរ

ម្យបរែេិត
ា ុកាម្មាយថាសុខ្ំគណ្ហតុ ម្សចក្េីថាអនក្ឯ
កាន់នូវម្ព្គឿង្បរ ិកាខរម្នះត្ថដម្សចក្េីសបាយចុះ

ព្តូវការនឹង្បួស

ើយវ ិសសក្ដមក្៏ព្ត

ម្

អនក្ម្នាះចូរ

ប់ម្ៅកាន់រីម្ៅរបស់

ខ្លួនវ ិញព្កាបបង្គំរូលម្សចក្េីទាំង្ម្នាះដល់សម្ដេចព្រះឥន្រនាទធិរាេម្សេចានព្ជាបព្គប់ព្បការ ។
ឯព្រះារដហារលរាេ កាលម្ដលអម្ណ្េតម្ោយរលក្បនាត់ម្ៅ ានរង្នូវម្សចក្េីរុក្ខ
លំាក្ថ្ព្ក្ម្លង្ម្លើសព្បមាណ្ អម្ណ្េតម្ៅ

ួស ៧ ថ្លា ម្រើបានដល់ដក្នគររបស់ព្រះអង្គ

ដម្ដលវ ិញ ។
ចំម្ណ្ក្ខាង្នាង្ម្រវ ីម្នាះម្សាតនាង្ក្៏ម្្ាត្ាន់ម្ៅម្ោយម្សចក្េីម្ទាដនសស

ម្តរាល់

ម្រលឥតមានរសាក្រសានតម្

ើយ ក្នុង្ថ្លាដួយម្នាះនាង្ក្៏លីលាម្ៅត្ថដដគគមាគ្ន៌ ានម្ ើញនូវ
បណ្ណ សាលាព្រដទាំង្អក្សរចារ ឹក្រុក្ម្ៅរីម្កាលង្ទាែរម្នាះនាង្ក្៏ព្បឹង្រតសរែម្សចក្េីម្ ើយ ក្៏
ព្រង្់ព្ជាបថាជាម្សេចម្រពាតព្រះអង្គសាង្រុក្ឲ្យ

ម្រើបចូលម្ៅសមានក្់អារស័យក្នុង្បរដសាលា

ើយក្៏ព្រង្់ព្រះផ្នួសបួសជាត្ថបសនី ម្ៅក្នុង្រីម្នាះ ឯនាង្ម្រវ ីជារសីមានគភ៌បរ ិបូណ្៌

ម្នាះ ម្

ព្គប់ម្ខ្ថ្លាម្

ើង្បង្ែិលគភ៌នាង្ម្

ើយឲ្យព្រង្់ព្បសូត

នូវព្រះរាេឱរស ដ៏លមា
ា នរណ្៌បី ដូចជារណ្៌ថ្នមាស្ាិនក្នុង្ម្វលាពាក្់ក្

េ លអព្ធ្លព្តម្នាះ

លុះព្រឹក្ម្

ើយ ម្វលាម្នាះខ្យល់ក្ដមេាវាតបក្់ក្ម្ព្ដើក្ម្

ើង្នាង្ក្៏រសង្់រឹក្េព្ដះព្រះដហាសតតម្

ើយ

ឲ្យម្សាយនូវក្សីរធ្លរារួចម្រសចម្រើប

ម្ផ្េក្ព្រះម្ពាធិសតតរុក្ក្នុង្រីម្នាះ ។

ឯព្រះរាេម្រវ ីកាលម្ដលនឹង្ក្ំណ្ត់ព្រះនាដថាែយព្រះម្ពាធិសតតម្នាះ គឺព្រះនាង្កាន់យក្

នូវនិដិត
ម ក្នុង្ថ្លាម្ដលព្បសូតម្នាះ ម្ព្ពាះថ្លាយប់ម្នាះរនលឺម្ក្វព្គប់យ៉ាង្ប

េ លឲ្យភលឺម្ព្ពាង្ព្ពាត

បណ្ណ សាលា ម្

ើ និង្ម្ផ្លម្

ោសម្រញក្នុង្ថ្ព្រ ិដពានតទាំង្អស់ ម្រើបកាន់យក្ម្ តុម្នាះដក្ក្ំណ្ត់ជាព្រះនាដថាែយថា
រតនបម្ជាត ដូម្ចនះ ។ ក្នុង្ព្គ្ន ១ ម្នាះព្រះរាេម្រវ ីនាង្ក្៏ោក្់ម្ពាធិសតតឲ្យព្រង្់ផ្ំម្ទ ៅក្នុង្
ានម្

ើយក្៏ព្ត

ើយព្រះអង្គនាង្ក្៏ចូលម្ៅក្នុង្ថ្ព្រម្ដើដបីម្សែង្រក្ម្ដើដម្

ើ តូចធំ លុះ

ប់ដក្អង្គុយម្ៅក្នុង្បណ្ណ សាលាវ ិញបរ ិម្ភាគនូវផ្លាផ្លទាំង្ម្នាះត្ថដធដម

ត្ថ ម្ដលនាង្ព្បព្រឹតតម្ធែើយ៉ាង្ម្នះដរាបដល់ព្រះម្ពាធិសតតមានព្រះេនាមយុាន ៥ ឆានំ ។

ក្នុង្ថ្លា ១ ម្នាះព្រះម្ពាធិសតតព្រង្់ព្ត្ថស់សួរព្រះវររាេេននី ថា បរិព្តអនក្ម្ដ៉ា បិត្ថរបស់ខ្ំុញ
ម្នាះជាអែី ម្ៅក្នុង្រី
?
ព្រះមាត្ថានសាេប់ម្

ម្សាយរាេយ

ើយ ក្៏ព្ាប់ម្ៅវ ិញថាឱក្ូនសមាលញ់ បិត្ថរបស់អនក្ម្នាះជាម្សេច

មាត្ថម្នះជាព្រះរាេម្រវ ី

ម្

ើយនាង្ក្៏និយយរាប់ម្រៀបម្រឿង្រីម្ដើដព្ាប់ព្រះរាេ

បុព្តដរាបដល់ចប់ ព្រះម្ពាធិសតតានព្រង្់ព្រះស

េ ប់ម្រឿង្ម្នាះម្

ើយ ដិនអាចនឹង្រប់រល់

ខ្លួនាន ម្ោយអានុភារថ្នម្សចក្េីក្តញ្ាូ ម្រើបរូលព្រះមាត្ថថា បរិព្តអនក្ម្ដ៉ា ត្ថំង្អំរីថ្លាម្នះ
ម្ៅ សូដព្រះមាត្ថម្ៅចាំសាលាចុះ ខ្ញំុនឹង្ម្ៅម្សែង្រក្ម្ដើដម្ ើ ម្ផ្លម្ ើ ដក្បម្ព្ដើចិញ្ចឹដអនក្ ព្រះ
មាត្ថានសាេប់ម្

ើយ ម្រើបព្ាប់ម្ៅម្ពាធិសតែវ ិញម្ោយម្សចក្េីម្សនហានឹង្ក្ូនម្នាះថា ម្នក្ូន

សមាលញ់អនក្ក្ុំចូលម្ៅក្នុង្ថ្ព្រម្

ើយ កាលម្បើអនក្មានេីវ ិតរស់ម្ៅ មាត្ថក្៏ម្្មះថារស់ម្ៅម្ដរ

ម្ព្ពាះម្

តុអីក្
ែ ៏ានជាមាត្ថ ម្ពាលយ៉ា ង្

ន
ន ឹង្ ម្ព្ពាះថាខ្លួនអនក្ម្ៅម្ក្មង្តូចម្រក្
ើយ ព្រះបរដម្ពាធិសតែកាលដិ នានឱកាសយ៉ា ង្ ឹង្
ន ម្

ម្នាះក្ូនក្ុំម្ៅក្នុង្ថ្ព្រម្

ស់ ម្

តុ

ើយ ក្៏សិត
ា

ម្ៅម្សាៀដម្ៅរីម្នាះ ។
ម្វលាថ្លាម្ព្កាយព្រះរាេម្រវ ីនាង្ក្៏ ម្សេចចូលម្ៅក្នុង្ថ្ព្រម្សែង្រក្ផ្លាផ្លម្តរាល់ ៗ ថ្លា

ក្នុង្ថ្លាដួយម្នាះព្រះម្ពាធិសតែក្៏ម្ចញចាក្បណ្ណ សាលា ម្
ម្ព្ពាះានចាំផ្ូវនិ
ល ង្រិ សម្ដលមាត្ថម្សេចម្ៅត្ថំង្រីដំបូង្ម្
ថ្លាដួយម្នាះ

ក្ម្ញ្ាើម្

ើយម្ៅត្ថដសានដព្រះារព្រះមាត្ថ

ើយ ។

ព្រះរាេម្រវ ីម្សេចម្ចញម្ៅថ្ព្រត្ថំង្រីព្រលឹដរក្ម្បះម្ផ្លម្

ើយ ម្រើបគិតថា អញនឹង្ព្ត

ប់ដក្បណ្ណ សាលាវ ិញ ម្

ើយនាង្ចូ លម្ៅ

ដលប់ម្ដើដថ្ព្េ ១ ម្ដើដបីបម្នាទបង្់នូវម្សចក្េីព្រួយកាយ រួចនាង្ព្ាថានម្ព្កាក្ម្
ណ្ាៈម្នាះមានយក្ខ ១ ម្្មះរលា
សតនាង្ទាញរុក្
តូច

ស់ ម្

ើង្ម្ចញម្ៅម្រៀត ខ្

ើញរូបយក្ខម្នាះម្

ើយក្៏ញ័ររនធត់សុតខា
ល
លច

ើយក្៏នឹក្ដល់ព្រះដហាសតតថា ក្ូនសមាលញ់អញម្អើយអនក្ម្ៅ

ើយនាង្ព្រង្់រិលាបម្សាយម្សាក្ម្ាក្ខ្លួន ម្រើបម្ពាលនូវគ្នថាដូម្ចនះថា៖

អតជោទានិជេបុ ជត្ថត

វសជតតឯជកាអសសជេ

អសសមានក
ិ ខ េត្ថ
ិ វ ន

វច្រត
ព្ិ ព្ហាវជន
ិ

ផោផលំ អលទាេន

េេំទិសា
វ អនយតឹ

េេបុ តតំអទសា
ិ វ ន

េជញ្េជហសាេេ
ិ
ិ ី វតំ

ជសានូនកបបជណាបុ ជត្ថត

ច្រី រត្ថ
ំ ត យរុច្ចតិ

អឌ្ឍរជតតច្រជតតវា

នទីវអវសុ សសតិ

ម្សចក្េីថា ឥ

ម្

ប់ម្ព្កាដ

ក្អារស័យម្ៅម្ដើដថ្ព្េ យក្ខម្នាះក្៏សុះចូ
ទ លដក្ចាប់ព្រះ

នាង្ក្៏រតព្រះម្នព្តម្ៅម្

ម្សចក្េីសាលប់ម្នាះរន់ព្បមាណ្ ម្

ើ ានោក្់ម្រញ

ដួ យ ជារីរឹង្ដិនមាន
ូវម្នះក្ូនអញម្ៅក្នុង្អារសដម្តមានក្់ឯង្រក្អនក្
ើយ ដុខ្ជានឹង្ដិនានបរ ិម្ភាគនូវម្ផ្លម្ ើ ម្ ើយ ម្ ើយក្៏នឹង្ម្ចញចាក្អារសដម្ៅម្សែង្រក្

អញក្នុង្ថ្ព្រធំ ម្ព្ពាះម្ តុម្តដិនានម្ ើញអញដក្ អញម្សាតក្៏ដិនខានម្ ើញក្ូនរបស់អញ
ម្ ើយអាត្ថមអញព្បម្ លជានឹង្អស់េីវ ិតម្ៅដិនខានម្ ើយ ឯក្ូនសមាលញ់អញម្សាតក្៏នឹង្ម្ៅ
ក្ំព្ពាម្តមានក្់ឯង្នឹង្ម្រសក្យំរក្មាេយទាំង្យប់ក្
សំម្

ង្ម្ៅ ដូចជារឹក្ក្នុង្សទឹង្ម្ដល

ួតម្

េ លអព្ធ្លព្តដរាបដល់

ង្ម្នាះឯង្ដិ នម្លង្ម្

ព្គ្នម្នាះព្រះបរដម្ពាធិសតតអង្គុយម្ៅចាំព្រះមាត្ថត្ថំង្រីព្រឹ ក្រ

ម្

ើញព្រះមាត្ថព្ត

ម្

ើយ ចុះព្រះមាត្ថរបស់អញម្

ខានម្

ប់ដក្

ើយ លុះគិតដូម្ចនះម្

ម្រើបគឹតរ ំរឹង្ថា

ត់ាត់

ើយ ។
ូតដល់ម្វលាលាាច

ដិន

ម្រលម្នះព្រះអារិតយអសេង្គតរលត់ាត់រសមីម្ៅ

តុអីក្
ែ ៏ាត់យូរដល់ម្ដល៉ាះព្បម្

ើយក្៏ម្ព្កាក្ម្

ប

លជាមានអែីដួយម្បៀតម្បៀនដិន

ើង្ចាក្បណ្ណ សាលា ម្រសក្បង្កូក្រក្ម្ៅព្រះមាត្ថ
ថា អនក្ម្ដ៉ាៗ ដូម្ចនះ ម្ៅក្នុង្រីម្រៀបមាត់សឹង្
ទ និ ង្ថ្ព្រញាតសាតរ ូតដល់ម្េើង្ភនំធំនិង្រី ដថ្រ ៗ

ឯព្រះម្ពាធិសតតព្ាសមាត្ថ ព្រង្់ម្សាយរុក្ខម្វរនាម្ព្បៀបដូចក្ូនសុវណ្ណ
ម្ដ

កាលម្បើរុំម្

ើញព្រះមាត្ថម្

ង្សម្ដលព្ាសចាក្

ើយក្៏ចូលម្ៅកាន់ម្ដើដថ្ព្េម្ដលយក្ខចាប់ព្រះមាត្ថរុក្ម្ៅ

ម្នាះ ។
ឯព្រះរាេម្រវ ីសិរ ិរតនអាភា ព្រង្់ព្ជាបថា ព្រះដហាសតតត្ថដដក្រក្ ម្រើបម្រសក្ព្ាប់ម្ៅ
ក្ូនថា ម្នក្ូ នសមាលញ់មាេយ ៗ ម្ៅឯម្ណ្ះម្
ម្

ើយក្៏ម្

ើយ ៗ ព្រះម្ពាធិសតតក្៏សុះចូ
ទ លម្ៅរក្មាត្ថ ដល់

ើញមាត្ថអង្គុយេិតដហាយក្ខ ព្រះអង្គក្៏មានព្រះ

ដូចជាព្រះអង្គានព្ត្ថស់ជាព្រះរុរធក្ុង្ថ្លា
ន
ម្សាក្
ម្

ឫរ័យម្សាដនសសម្ព្តក្អរ ហាក្់

ព្រះដហាសតតក្៏ខ្ិតចូលម្ៅេិតដហាយក្ខ

ើយនិយយអង្ែរយក្ខម្នាះថា បរិព្តដហាយក្ខ សូដអម្ញ្ាើញអនក្រំពារនូវសាច់្ដនឹង្ម្បះ

ដូង្របស់ខ្ំុញចុះ សូដម្តអនក្ម្ព្ាសព្បណ្ីម្លង្មាត្ថខ្ញំុឲ្យរួចេីវ ិតម្ចញម្ៅជាឆាប់ រួចម្រើបម្ពាល
នូវព្រះគ្នថា ដូម្ចនះថា

ខាទជេេហាយកខ អានុ ភាវ
រុធរិ ជេហទយំ
ំ
េំសំខាទ

មាតុ អត្ថាយេហាេេ
ិ
ិ ី វតំ

ខាទាហិេប
ំ តេ
ិ ុ ញ្ចមាតរ ំ

ម្សចក្េីថា បរិព្តដហាយក្ខ អនក្ជាបុគគលមានអានុ ភារធំខ្ំុស
ញ ូដលះបង្់នូវេីវ ិតរបស់ខ្ំុញ

េំនួសព្រះមាត្ថ សូដអនក្បរ ិម្ភាគនូវ្ដនិ ង្ម្បះដូង្និ ង្សាច់របស់ខ្ំុច
ញ ុះ ចូរអនក្បរ ិម្ភាគនូវរូប
ខ្ញំុទាំង្ដូលឲ្យអស់ចុះ ម្ ើយសូដម្ដត្ថតម្លង្មាត្ថខ្ញំុម្ចញម្ៅ ។
ព្រះម្ពាធិសតតនិយយយ៉ា ង្ម្នះម្ ើយ ម្រើបម្ដើរចូលម្ៅេិតថ្នដហាយក្ខ រួចនិយយថា

បរិព្តម្សេចយក្ខ អនក្អាណ្ិតខ្ញំុ ៗ សូដឲ្យអនក្រំពារសុីនូវខ្លួនខ្ញំុម្ៅ សូដម្តម្លង្មាត្ថខ្ញំុ ក្ុង្
ន
ម្វលាម្នះក្ុំខានម្

ើយ ។

ម្រើបដហាយក្ខម្នាះម្្លើយម្ៅកាន់ម្ពាធិសតតវ ិញថា ម្នដហាបុរស ម្បើអនក្និ យយយ៉ា ង្
ឹង្
ន រិតម្ដន ចូរអនក្រុ ះនូវព្រូង្រូង្យក្ម្បះដូង្នឹង្សាច់ដក្ឲ្យម្យើង្សុីឥ
ម្ពាធិសតត ឮដូម្ចានះម្
យ៉ា ង្

ឹង្
ន ម្

ូវម្នះម្ដើល ឯបរដ
ើយ ម្រើបដក្គិតក្នុង្ព្រះអង្គថាចុះអញនឹង្ានកាំបិតអំរីរី
ម្អះ នឹក្

ើយម្រើបម្ង្ើបម្ង្ើយខ្ំសព្ដឹង្ព្រះសាមរតីសដលឹង្ម្ដើលម្ៅឯអាកាស

ម្

ើយព្ត្ថស់នូវ

ារព្រះគ្នថាដូម្ចនះថា
កតញ្េត្ថយជតជេន
ុ
ឯជតនសច្ចវជេជន

ព្ុ ជទាេជហាេិអតគជត

សតាំបតតុ ជេេុ ខា

ម្សចក្េីថា

ខ្ញំុសូដព្ាថានជាព្រះរុរធដួយព្រះអង្គក្ុង្កាលជាអនាគតខាង្ដុ
ន
ខ្
ម្ោយ
ម្តជានុភារថ្នចិតតក្តញ្ាូ របស់ខ្ំុម្ញ នះសូដកាំបិតធ្លលក្់ចុះដក្ក្នុង្រី ចំម្ពាះដុខ្ខ្ញំុក្ុំខានម្ ើយ
ម្ោយពាក្យសចចម្នះ ។

ម្ពាលយ៉ា ង្ម្នះដិនទាន់ ផ្ុតពាក្យសចចវាចាម្នាះម្វលា
ដក្អំរីរីក្

េ លអាកាសដក្ចំម្ពាះម្ៅដុខ្ថ្នព្រះម្ពាធិសតត

កាំបិតសស្រ្សាតដ៏ដុតធ្លលក្់ចុះ
ជាលំោប់ម្សមើថ្នពាក្យសចចវារី

ម្នាះឯង្ ម្

ើយព្រះដហាសតតនិកាយនិង្យក្ខម្នាះម្រៀតថា ម្បើខ្ំុដ
ញ ុខ្ជានឹង្ានព្ត្ថស់ជាព្រះ
រុរធក្ុនង្កាលខាង្ដុខ្ ខ្ញំុសូដថាែយបង្គំលាព្រះមាត្ថនឹង្សាលប់ សូដអនក្ឲ្យនូវេីវ ិតរបស់ខ្ំុដ
ញ ល់ព្រះ
មាត្ថខ្ញំុក្ុំខានម្ ើយ ។ ព្គ្នម្នាះព្រះមាត្ថក្៏អង្ែរលត់ព្រះម្ពាធិសតតក្ុំឲ្យម្ធែើដូម្ចានះ ឯព្រះម្ពាធិ
សតតម្សាតអនក្តដកល់នូវពាក្យព្រះមាត្ថម្លើតបូង្ម្លើក្រុក្ម្ ើយក្៏រុះនូ វព្រូង្របស់ព្រះអង្គ
ម្ោយសស្រ្សាតដ៏ដុត

ម្

ើយចាប់យក្នូវម្បះដូង្ទាញម្ចញដក្តដកល់ម្លើតបូង្ម្រើបម្ពាលព្រះ

គ្នថាដូម្ចនះថា ។

កតញ្េត្ថយជតជេន
ុ
ហទយំខាទតុ េយហំ

ព្ុ ជទាេជហាេិអតគជត

មាជេយកខ នខិយតុ

ម្សចក្េីថា ខ្ញំុសូដឲ្យានព្ត្ថស់ជាព្រះរុរធដួយព្រះអង្ខក្ុង្កាលខាង្ដុ
ន
ខ្ ម្ោយអំ
ច
ធដ៌ក្តញ្ាូ ក្តម្វរីរបស់ខ្ំុម្ញ នះបរិព្តដហាយក្ខ អម្ញ្ាើញអនក្រិសានូវម្បះដូង្របស់ខ្ំុញចុះ ម្ ើយខ្ញំុ
សូដេីវ ិតរបស់ខ្ំុក្
ញ ុំអាលឲ្យរលត់អស់ដុនម្
ម្

ើយ

ព្រះបរដម្ពាធិសតតសម្ដេង្នូវព្រះគ្នថាដូម្ចនះ

ើយ ព្រង្់ព្ាថាននឹង្ឲ្យនូវ

ម្លើថ្ដយក្ខម្

រយវតាុដល់យក្ខម្នាះម្ោយម្គ្នររ ម្រើបម្លើក្ម្បះដូង្ម្នាះតដកល់
ើយព្រង្់ព្បកាសម្សចក្េីឲ្យជាក្់ ចាស់ថា ម្នដហាយក្ខ ខ្ញំុឯង្ឲ្យសាច់ម្ដលមាន

តថ្ដលម្សមើេីវ ិតម្នះជាទានដដល់អនក្ ខ្ញំុដិនព្ាថានសដបតតិបរដចព្ក្រព្ត្ថធិរាេ ឬសដបតតិព្រះឥនទ
សដបតតិព្រះព្រ ម និង្ព្រះបម្ចចក្រុ រធម្ ើយ ឯផ្លម្ដលខ្ញំុ ឲ្យេីវ ិតម្នះ ខ្ញំុសូដឲ្យានព្ត្ថស់ជា

ព្រះសមាមសដពុរធ ១ អង្គក្ុង្កាលខាង្ដុ
ន
ខ្នឹ ង្ានម្រសាចរសង្់សតតនិក្រម្ដលលង្់លិចម្ៅក្នុង្
សដុរទសាគរម្ពាលគឺភរទាំង្ ៣ ព្បការ ឲ្យម្ ើង្កាន់សុវណ្ណ នាវាម្ពាលគឺព្រះសរធដម នឹង្នាំ
ម្ចញចាក្សំសារភរ

ចដលង្ម្ៅកាន់ម្ព្តើយគឺព្រះនិពាែន

ទាំង្រួង្ ព្រះដហាសតតព្បកាសយ៉ា ង្ម្នះម្
ដូង្ម្នាះត្ថដម្ចតនា
ម្

ម្ដលជាសាានម្ក្សដក្ានតនិរាសភ័យ

ើយ ក្៏ព្ាប់ម្ៅដហាយក្ខឲ្យបរ ិម្ភាគនូវសាច់ម្បះ

ឯដហាយក្ខក្៏ររួលយក្សាច់ម្នាះម្ៅបរ ិម្ភាគទាំង្អស់ដិនមានសល់

ើយនាំយក្មាត្ថរបស់ម្ពាធិសតតម្នាះដក្ព្បគល់ឲ្យម្ពាធិសតតវ ិញ ។
ព្រះបរដម្ពាធិសតតានេួបនឹង្ព្រះមាត្ថម្

ើយក្៏នាំម្ៅឲ្យគង្់ម្ៅម្ព្កាដដលប់ម្

ព្កាបថាែយបង្គំរូលព្រះមាត្ថថាបរិ ព្តព្រះរាេេននីមាចស់
ព្រះឧរទរអនក្ដក្រ

ើ ១ ម្រើប

ចាប់ម្ដើដត្ថំង្អំរីខ្ំុញដក្ព្េក្ម្ៅក្នុង្

ូតដល់ថ្លាម្នះ ម្សចក្េីភាលំង្ភាលត់របស់ខ្ំុញម្ោយកាយវាចាចិតតឯ

១ សូដ

ព្រះមាត្ថម្ដត្ថតម្ព្ាសព្បណ្ីព្បទានម្ទាសម្នាះដល់ខ្ំុម្ញ ោយម្សចក្េីការុញ្ាភាររបស់អនក្ចុះ
លុះម្ពាលពាក្យប៉ាុណ្ឹ ណ ង្ម្

ើយក្៏ាត់ាត់សំម្

ង្

ឹង្

រន់ម្ទាព្រះអង្គព្កាបចុះម្ៅព្តង្់រី

ចំម្ពាះព្រះភន្រក្តព្រះមាត្ថ ។
ចំម្ណ្ក្សម្ដេចព្រះវររាេេននីព្រង្់ានរតព្រះម្នព្តម្
សាមរតីដូម្ចានះម្

ើយ

ព្រះឱរារតន៍ មានព្រះ

នាង្ក្៏ម្ព្កាក្ម្

ើង្ព្តក្ង្ចាប់ព្រះ

ើញព្រះដហាសតតភាំង្ាត់ ព្រះ

សេលនដព្រះអង្គម្ពាធិសតតដក្ផ្ទប់នឹង្

ឫរ័យម្ៅេផ្ារហាក្់ដូចជានឹង្ម្បក្ម្លលើដម្ចញជារីរភាគ ម្

រប់រល់នូវម្សចក្េីម្សាក្ម្នាះានម្

ើយ

ម្

ើយនាង្ក្៏យក្ព្រះ

ើយដិនអាច

សេទាំង្រីរដក្ឱបព្ក្ម្សាប

លនដព្រះឱរសដក្ោក្់ម្ផ្េក្ផ្េិតេិតនឹង្ព្រះឱរា

ម្

ើយព្រង្់ព្រះរិលាបម្សាយម្សាក្ជាគ្នថា

ដូម្ចនះថា ៖
បតជិ ត្ថនូនជេបុ ជត្ថត

សុ រជយាវ
យេហ
ិ
ិ
ីតជល

ឧជឋេហិបុតតមាសជយ

ទយហជនតហទយំេេ

បតជិ ត្ថទានជិ េបុ ជត្ថត

ច្ជតទវបតជិ ត្ថឆមា

តយិេជតេរសាេ
ិ
ិ

កេំេីវាេឯ
ិ កិកា

អរជញ្េវច្រ
ិ សាេ
ិ
ិ

វជនហិច្េរសាេ
ិ
ិ

អតោទានហ
ិ ំ បុតត

បុ តតនដ្ឋេយោេគ
ិ ី

បព្វត្ថនិវតនិច្

រកខ
េដ្ឋេ
ិ
ិ វមានភូ

អាកាសឋេជទវត្ថច្

េលេោច្ជយជទវា

ឥនទជទវាសព្ព្ហមកា

អញ្ជ លជឹ តនេសាេិ

ខប
ិ ប ំបុ តតំបេុ ញ្ចេ
ម្សចក្េីថា
អំ
ម្

ចរសមីម្

ខប
ិ ប ំបុ តតំបេុ ញ្ចេ

ឱក្ូនអញដួលព្កាបម្ៅម្លើម្ផ្នដីម្

ើយដូចព្រះអារិតយឬព្រះចនទម្ដលអស់

ើយ ធ្លលក្់ចុះដក្ម្លើម្ផ្នព្បឹលរី ឱក្ូនសមាលញ់មាេយ ចូរអនក្ម្ព្កាក្ម្

ើង្ក្ុំម្ដក្ម្ៅ

ើយ សាច់ម្បះដូង្របស់មាេយម្ភលើង្គឺម្សចក្េីរុក្ខនឹង្ម្្ះឥ

អនក្សាលប់ម្ៅម្

ើយមាេយក្៏នឹង្សាលប់ជាដួយដិនខានម្

ូវម្នះម្ ើយ កាលម្បើក្ូនសមាលញ់
ើយ មាេយនឹង្រស់ម្ៅឯ
ានម្តមានក្់

ឯង្ ម្នបុព្តជារីរសឡាញ់បំផ្ុតរបស់មាេយ ឥ
ម្ដព្ដិគម្ដលព្ពាត់ព្ាសចាក្ក្ូន

ូវម្នះមាេយរក្រីរឹង្រុំនាក្់ដិនមានម្ ើយ ដូច
មាេយនឹង្ព្ត្ថច់ម្ៅក្នុង្ថ្ព្រនឹង្ក្ស័យេីវ ិតដល់នូវដរណ្កាល

ក្នុង្ដង្ថ្នថ្ព្រដិនខាន ។
ដួយម្សាតម្រវត្ថទាំង្ឡាយ ម្ដលម្លាក្សាិតម្ៅក្នុង្ភនំនឹង្ថ្ព្រទាំង្ឡាយ និង្ម្ដើដម្

ើ

វ ិមានភូដិសាានទាំង្ឡាយឬម្រវត្ថម្ដលសាិតម្ៅម្លើអាកាសសាាននិង្េលសាាននិង្លលសាាន
ទាំង្ឡាយឯ

និង្សម្ដេចនរ ិន្រនាទធិរាេព្រដទាំង្ដហាព្រ

ម ខ្ញំុមាចស់សូដព្បណ្ដយនដសាករនូវ
ម្រវត្ថទាំង្ឡាយម្នាះសូដម្លាក្ទាំង្ឡាយអម្ញ្ាើញដក្េួយម្ោះរុក្ខក្ូនខ្ញំុ
ឲ្យរួចផ្ុតចាក្
ូវម្នះក្ុំខាន ៗ ព្រះម្រវ ីព្រង្់ឱបនូវព្រះឱរសរបស់នាង្ម្
រិលាបម្ោយន័យយ៉ា ង្ម្នះ ។
ម្សចក្េីសាលប់ក្ុង្កាលឥ
ន

ព្គ្នម្នាះរិភរថ្នសក្ម្រវរាេ
អំ
ម្

ក្៏ប

េ លអាការឲ្យជាម្

ចថ្នម្សចក្េីក្តញ្ាូ របស់ព្រះដហាបុរសរតន៍

ើយព្រង្់ព្ជាបចាស់នូវម្

តុខ្ុសចាក្ធដមត្ថ

សម្ដេចព្រះស

ម្ោយ

សសន័យព្រង្់រ ំរឹង្ម្ដើ ល

តុម្នាះម្រើបម្សេចចុះចាក្សគគសាានម្រវម្លាក្

អាកាសព្តង្់រីម្ដលដហាយក្ខសិត
ា ម្ៅម្នាះ ម្

ើយព្រង្់ព្រះ

ដក្សាិតម្ៅម្លើ

ើយព្រង្់សួរម្ៅយក្ខម្នាះថា ម្នរលា

ក្យក្ខ

ម្

តុអីក្
ែ ៏ឯង្ម្ធែើអំម្រើក្ដមមានក្មាលំង្រ

រស់ម្

័ស់យ៉ាង្ម្នះ ម្នដហាយក្ខថាម្បើដហាបុរសម្នះដិនាន

ើង្ឥ

ូវម្នះម្រអញនឹង្រមាលយនូវក្ាលរបស់អនក្ឲ្យម្បក្ជា ៧ ភាគ ម្ោយវេិរាវុធម្នះ
ដិនខាន រលា ក្យក្ខ ានសាេប់ដូម្ចានះម្ ើយ មានចិតតខាលចសាលប់ម្នាះថ្ព្ក្ម្រក្ ម្រើបសទុះចូល
ម្ៅម្លើក្ព្រះបរដម្ពាធិសតតម្

ើយក្៏លាបរសឡាបម្ោយឱសលរិរែវ ិម្សស ១ រ ំម្រចព្រះ

ើង្ម្

ម្ពាធិសតតក្៏ានភាាព្រះសាមរតីម្

ើង្ ។

ឯសម្ដេចព្រះវររាេម្រវ ីនាង្ក្៏ព្រង្់ អធិោានថា ៖
កតញ្េត្ថយយុ ជត្ថតជសា
ុ

ព្ុ ជទាេជហាតិអតគជត

េេ សច្ចចនុ ភាជវន

ខិបប ំេីវតុ ឱរជសា ។

ម្សចក្េីថា ព្រះឱរសរបស់អញម្នាះជាអនក្ត្ថំង្មាំក្ុង្ធដ៌
ន
ក្តញ្ាូ ដុខ្ជានឹង្ានព្ត្ថស់ជា

ព្រះរុរធក្ុង្អនាគតកាលម្ោយរិ
ន
ត

សូដឲ្យឱរសរបស់ខ្ំុរញ ស់រច
ួ េីវ ិតម្

ម្ោយអានុភារថ្នម្សចក្េីរិតរបស់ខ្ំុមា
ញ ច ស់ក្ុំខានម្
កាលម្បើចប់ ពាក្យសចាចធិសាានម្

ដូចជារណ្៌រិរែវ ិម្សស

ម្ោយអំ

ើយ ។

ើង្ក្នុង្កាលឥ

ូវម្នះ

ើយ ព្រះដហាបុរសក្៏មានរណ្៌សដបូរដ៏ផ្ូរផ្ង្់ ហាក្់

ចថ្នម្សចក្េីអធិ សាានរបស់ព្រះរាេម្រវ ី

អធិសាានជាគព្ដប់រីរព្រះបរដម្ពាធិសតតក្៏មានដម្ង្ហើដម្ចញចូលានម្

លុះចប់ម្សចក្េី

ើយម្ព្បព្រះអង្គព្ត

ប់

ម្ៅដក្ខាង្ម្្ែង្ខាង្សាេំ លុះចប់ពាក្យសចចវារីជាគព្ដប់ ៣ ព្រះម្ពាធិសតតមានព្រះសាមរតីដឹង្
ព្ាក្ដម្

ើយ

ម្រើបម្ព្កាក្ម្

កាលព្គ្នម្នាះ ។

ើង្ព្កាបថាែយបង្គំសម្ដេចព្រះវររាេម្រវ ីព្រះេននីរបស់ព្រះអង្គក្ុនង្

តដតាំបកាម្សម្នាតសត្ថាអា
ទាំង្ម្នាះដក្ដល់ព្តឹដម្នះម្

ព្រះបរដម្លាក្នាលសាសាេចារយ ព្រង្់ព្បកាសនូវម្សចក្េី

ើយម្រើបព្រង្់សម្ដេង្នូវព្រះគ្នថាម្នះថា ៖

នជិ រាជោឧឋេហិត្ថវន

វនទត្ថ
ិ វ សកមាតរ ំ

ំ
ឯវអាេជ
មាជតជសា

អកេបធរណ្
ិ
ី តទា

ឯកេជនតនិសីទិត្ថវ

សាគជរាបស
ិ ំ ខុព្ភតិ

ច្ចតុ េហារាេិកាជទវា
តុ សត្ថ
ិ ជច្វជយជទវា
បរនិេមិតវសវតតី

អាននទត្ថបេុ ទិត្ថ
ទព្
ា រវបុ បជំ
ិ វេណា

អាវេជគុណ្េតតជត
សជិ នរុតតាឱនេិ

ត្ថវតសា
ច្យាេកា
ឹ
ិ
នមា
ិ ម នរតជិ យវច្

ជយព្ព្ហា
ម បិច្ជទវត្ថ

ទិសាទិសំអកំ សុ ជត
បទុ េំោរច្ឆ
ិ តតកំ

ទសា
ទស
ិ
ិ ំ ឱកិរសុ
ឹ

នភតជលនរាេរុ ំ

ទិសាទិសំឱកិរសុ
ឹ

ភុ មាមភុ េមឋជេ ទវត្ថ

បូេយតតច្ជយជទវា

ឥទំវច្នេព្ព្វ ិ

ច្េបកំ សរលនប
ិ ំ

តគបុ តគជតតលំ

សជព្វជទវាសមាគត្ថ

បូេយឹសុនរុតតេំ

សាធុ សាធុ េហាវរី

កតជវទន
ី រុតតេ

អច្ជិ រជនវកាជលន

ព្ុ ជទាេជោជកភវសសត
ិ
ិ

ម្ព្បជាម្សចក្េីថា ព្រះដហាបុរសព្រះអង្គានព្ាសចាក្ម្រាគ្នពាធម្

ើយ ក្៏ម្ព្កាក្ម្

ើង្ឱ

នកាយថាែយបង្គំព្រះេននី
ម្សចក្េីលរា បស់ខ្ួន
ល

អង្គុយម្ៅក្នុង្រី ដ៏សដគួរដួ យ
ម្ ើយម្រើបនឹក្រឭក្ដល់គុណ្គឺ
កាលម្ដលព្រង្់រ ំរឹង្យ៉ា ង្ ឹង្
ន ម្ ើយរីម្នាះព្រះធរណ្ីក្៏ក្ម្ព្ដើក្ញាប់ញ័រ

សាគរសដុរទក្៏បនលឺសរទសំម្

ង្លាន់ឮគឹក្ក្ង្រ ំរង្ ទាំង្ភនំសិម្នរុរាេម្សាតក្៏រន់ម្ទាឱនម្ៅក្នុង្

រីម្នាះ ឯម្រវត្ថក្នុង្ជាន់ ចាតុដមហារាេិកានិង្ត្ថវតតិង្ស យមា តុសិត និមាមរតី និង្បរនិដិត
ម វសវតី
រ ូតដល់ម្រវត្ថក្នុង្ជាន់ដហាព្រ ម្ម សាតក្៏មានម្សចក្េីសបាយរ ីក្រាយ
ម្តរាល់គ្ននម្ោយ
ម្សាដនសសចិតត ទាំង្ផ្ដករិរែដ
រិសតូចរិសធំសរែក្ម្នលង្

ឌ រវារ ិចឆតក្បរុដជាតិម្សាត ក្៏ធ្លលក្់ ចុះម្រាយរាយរួម្ៅទាំង្

ររួក្េនរួម្ៅទាំង្អស់ក្៏ម្រាយរាយនូវព្គ្នប់ខ្ាច់និង្ផ្ដកម្

ៗ មានផ្ដករសល់នឹង្ផ្ដករាំង្ផ្ដកខ្ទឹង្និង្ផ្ដកបុ នាគនិង្ផ្ដកចដា៉ា ជាម្ដើ ដ ឲ្យផ្ាយក្លិនរ

ើ ម្ផ្សង្
ូតម្ៅក្នុង្

អាកាសនិង្រិសានុរិស ចំម្ណ្ក្ម្រវត្ថទាំង្ឡាយទាំង្រួង្មានភូដម្រវត្ថជាម្ដើដ ក្៏ដក្ព្បេុំគ្នន
ម្ធែើសកាករបូជា ដហាបុរសជានរុតតដក្សព្ត លុះានបូជារួចម្

ើយក្៏ម្ពាលសរម្សើរព្រដគ្ននថា នរុ

តតដបរិព្តព្រះដហាបុរសជានរុតតដម្លាក្ ព្រះអង្គមានរាយដធំ ព្រង្់ានសង្គុណ្ព្រះេននី
ម្ោយក្តម្វរិត្ថធដ៌រច
ួ ម្

ើយជាក្ិចចដ៏ឧតតដព្បថ្រម្រក្

ព្រះសមាមសដពុរធក្ុង្ម្លាក្ម្នះដិ
ន
នខានម្
លំោប់ម្នាះ ម្រើបរលា

ម្

ើយ

ស់

ព្រះអង្គដុខ្ជានឹង្ានព្ត្ថស់ជា

ើយ ។

ក្យក្ខព្កាបថាែយបង្គំព្រះបរដម្ពាធិសតតសូដខ្មាម្ទាសម្រសច

ក្៏ម្រវត្ថទាំង្ឡាយមានសម្ដេចសក្កម្រវរាេជាម្ដើដ

និដិត
ម នូវសុវណ្ណ សិវ ិកា

អម្ញ្ាើញព្រះរាេម្រវ ីនិង្ព្រះបរដម្ពាធិសតតឲ្យគង្់ម្លើវមាសម្នាះម្
ម្ដ

ើយ

(វមាស)

ដម្ង្ហរម្ៅកាន់រសុក្

វតី

ក្នុង្ម្វលារាព្តីក្ េ លអព្ធ្លព្ត
ម្ ើយឲ្យគង្់នូវម្លើរតនបញ្ញ
ច សនឰដ៏ខាង្ម្លើ
ព្ាសារ ៧ ជាន់ ម្រើបម្រវត្ថទាំង្ម្នាះថាែយបង្គំលាព្ត ប់ម្ៅកាន់រីលំម្ៅរបស់ខ្ួនៗ
ល
រាល់គ្នន
វ ិញ ។

ព្គ្នម្នាះសម្ដេចព្រះារដហារលរាេ ព្រះអង្គក្៏ានេួបព្បរះនឹង្បុព្តភរ ិយ ម្
ក្៏សាគល់ជាក្់ព្ាក្ដជាព្រះរាេម្រវ ីនិង្ព្រះម្ពាធិសតត ម្សេចក្៏មានព្រះ
បំផ្ុតចិតតម្រក្

ស់ ម្

ើយព្រង្់

ឫរ័យម្សាដនសសជារី

ើយព្រះអង្គព្រង្់ម្លើក្រាេសដបតតិឲ្យម្ៅរាេឱរសរបស់ព្រះអង្គម្សាយ

រាេេំនួស
ម្

ឯព្រះបរដម្ពាធិសតត

ព្រង្់ានរាជាភិម្សក្ម្សាយនូវបញ្ចកាដគុណ្ត្ថដសដគួរ

ើយ ព្រង្់ក្៏ឲ្យទានអស់ ១ ម្ខ្ម្រើបម្លើក្រាេសដបតតិម្នាះបម្ង្ែរថាែយព្រះវររាេបិត្ថវ ិញ ម្ដើដបី

នឹង្ឲ្យព្រះបិត្ថមាត្ថព្រង្់រសង្់ត្ថក្់ ម្តង្ព្រះអង្គនិង្ម្សាយឲ្យរសួលក្នុង្ព្រះរាេ
ថាែយបង្គំសូដខ្មាម្ទាសនិង្សូដព្រះរាជានុ ញ្ញាតម្ដើដបីម្ចញម្ៅព្រង្់ព្រះផ្នួស

ឫរ័យម្រើប
ម្

ើយព្រង្់លា

អស់រាេវង្ានុវង្សទាំង្ឡាយព្គប់គ្នន ឯដហាេនទាំង្ឡាយម្នាះ ក្៏ម្ក្ើតម្សចក្េីម្សាក្សាេយ
ព្រះម្ពាធិសតតជារីបំផ្ុតម្រក្ ម្
ចំម្ពាះម្ៅកាន់ភំន

ើយព្រះអង្គក្៏ម្សេចម្ចញចាក្នគរម្ៅម្តមានក្់ឯង្ ម្បរព្រះភន្រកាត

ិដពានតហាក្់ដូចជាក្ូនរាេ

តដតាំបកាម្សម្នាតសត្ថាអា
ម្រសចម្

ង្សម្

ើរម្ចញអំរីក្ំរូលភនំធំ ។

ព្រះបរដសាសាេចារយ

កាលព្រង្់ព្បកាសនូវម្រឿង្ទាំង្ម្នាះ
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