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មហាធមមបាលជាតក
(ធម្មោ ហមេ រក្ខតិ ធម្មចា រិំ ធម៌រមមងរក្សានូវអ្នក្ប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌)

ប្រះសាសាាកាលយាងទៅក្រិលរុរី

ទោយការយាងទៅជាដំរូង

ទដេចគង់ទៅវត្ត

និទប្ោធារាម ប្រង់ប្ាររធនូវការមិនទជឿ ររដ់ប្រះរិតាក្នុងប្រះរាជនិទវដន៍ ានប្តាដ់ប្រះធមម
ទរដនាទនះ មានពាក្សយថា ក្ិិំ មត េតំ ដូទចនះជាទដើម ។
ក្នុងប្ោទនាះ១ ប្រះារដុទធោរនមហារាជថាាយយាគូ និងរមងែមដល់ប្រះមានប្រះ
ភាគ និងប្រះភិក្ខុជាររិវារ ២ មុ៉ឺនអ្ងគ ក្នុងរាជនិទវដន៍ររដ់ខ្លួន កាលទពាលដទមាោរនីយក្ថា២
១. ប្រមែលជាថ្ងៃរី៨ ថ្នការយាងមក្ដល់ររដ់ប្រះរុរធ ដូមជប្មារថា ប្រះននទរួដក្នុងថ្ងៃរី ៣ ប្រះរាែុល
រួដក្នង
ុ រី ៧ ប្រះារដុទធោរនៈយាងទៅដូមររមិនឲសយរំរួដរុប្ត្មដលមាតារិតាមិនអ្នុញ្ញាត្

ទែើយរូល

ដូមនិមនតឲយស ប្រះអ្ងគឆាន់ក្ង
នុ ថ្ងៃមដែក្ ។ ២. ដមេីមដលគួររីក្រាយ, គួរទប្ត្ក្អ្រ; ដមេីរាក្់ធក្់, រួដរាយ ។
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ក្នុងរវាងចទនាលះភត្ត ានប្តាដ់ថា ររិប្ត្ប្រះអ្ងគដ៏ចទប្មើន ក្នុងកាលមដលប្រង់ទធវើទដចក្េីរុក្ករក្ិរិយា មានទរវតាមក្ឋិត្ទៅទលើអាកាដ ទែើយទពាលប្ារ់ខ្្ុំប្រះអ្ងគថា ប្រះដិរធត្ថក្ុមារជា
រុប្ត្ររដ់ប្រះអ្ងគសាលរ់ទែើយ ទប្ពាះភារជាអ្នក្មានអាហារត្ិច ។ ប្រះសាសាាដួរថា ររិប្ត្
មហារាជ ទត្ើប្រង់ទជឿទរ ? ប្រះរាជាដុទធោរនៈប្តាដ់ថា ររិប្ត្ប្រះអ្ងគដ៏ចទប្មើន ខ្្ុំប្រះអ្ងគ
មិនទជឿទរវតាមដលឋិត្ទៅទលើអាកាដទពាលទនាះទរ

ខ្្ុំប្រះអ្ងគទពាលហាមឃាត្់ថា

រុប្ត្

ររដ់ទយើង កាលទៅមិនធន់ប្តាដ់ជាប្រះរុរធ ទ្ោះថា ការររិនិពាាន រមមងមិនមាន ។ ប្រះ
សាសាាប្តាដ់ថា ររិប្ត្មហារាជ ឥឡូវទនះ ប្រះអ្ងគនឹងទជឿដូចទមេចទក្ើត្ ដូមសបីក្នុងកាលមុន
កាលត្ថាគត្ទៅជាមហាធមមាល

កាលអាចារសយរិសាាទមាក្ខទពាលថា

រុប្ត្ររដ់ទោក្

សាលរ់ទែើយ ទនះជាឆ្ែឹងររដ់ទគ ប្រះអ្ងគមិនានទជឿទែើយទពាលថា ទ្ោះថា ការសាលរ់ក្នុង
វ័យទក្មង ររដ់មនុដសសក្នុងប្ត្ក្ូលររដ់ខ្្ុំ រមមងមិនមាន ដូទចនះទែើយ ប្រះរដរលមដលប្រះ
រាជារូលអារាធនាទែើយ ទរើរប្រង់នាំអ្ត្ីត្និធនមក្ដមមេងថា
ក្នុងអ្ត្ីត្កាល

កាលប្រះារប្រែមរត្តទសាយរាជដមសបត្តិក្នុងនគរពារាណដី

មាន

ប្ដុក្មួយទ្ោះ ធមមាលប្ោម ក្នុងមដនកាដី ។ ប្ដុក្ទនាះមានទ្ោះយា៉ាងទនាះ ទប្ពាះជារី
ទៅររដ់ប្ត្ក្ូលធមមាលប្ពាែមណ៍ ។ ប្ពាែមណ៍ក្នុងប្ត្ក្ូលទនាះ មានទ្ោះថា ធមមាល
ទប្ពាះជាអ្នក្រក្សាក្ុដលក្មមរង ១០ មនុដសសធំងអ្ដ់ក្នុងប្ត្ក្ូលទនាះ ទោយទហាចទៅដូមសបី
មត្ធដក្មមក្រ ក្៏មត្ងមត្ឲសយធន រក្សាដីល និងទធវើឧទាដងក្មមមដរ ។ ប្ោទនាះ ប្រះទពាធិដត្វ
ទក្ើត្ក្នុងប្ត្ក្ូលធមមាលទនាះ ររួក្ញាត្ិធំងឡាយោក្់ទ្ោះ ដល់ប្រះទពាធិដត្វទនាះថា
ធមមាលក្ុមារ ។
លំោរ់ទនាះ កាលចទប្មើនវ័យធំទែើយ រិតាានឲសយប្ររសយមួយពាន់ ទែើយរញ្ជូនទៅ
នគរត្ក្កដិោ ទដើមសបីប្រទយាជន៍ដល់ការដិក្សាដិលសបសាស្តដត ។ ប្រះទពាធិដត្វទៅកាន់នគរ
ត្ក្កដិោទនាះ ទែើយដិក្សាដិរសបវិជាាក្នុងដមាាក្់អាចារសយរិសាាទមាក្ខ ទោក្ានជាប្រធាន
ថ្នមាណរជាអ្ទនតវាដិក្ ៥០០ នាក្់ ។ ប្ោទនាះ រុប្ត្ចសបងររដ់អាចារសយទធវើកាលក្ិរិយា ។
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អាចារសយមដលរួក្មាណរទចាមទរាម កាលរួញទសាក្មួយអ្ទនលើទោយរួក្ញាត្ិ ានទធវើដរីរ ក្ិចចររដ់រុប្ត្ទនាះ ក្នុងថ្ប្រដមសាន ។ អាចារសយ និងដិដសសធំងឡាយ ប្រមធំងររួក្ញាត្ិ យំ
មប្ដក្ ររិទរវនាការក្នុងរីទនាះ មានមត្ធមមាលក្ុមារមាាក្់ប៉ុ ណ្ណោះ មដលមិនានយំទសាក្

ររិទរវនាការទឡើយ ។ រនាារ់មក្ កាលមាណរធំង ៥០០ មក្រីថ្ប្រដមសាន ទៅអ្ងគុយក្នុង
ដមាាក្់អាចារសយ ានទពាលថា ឱែន៎ មិនគួរទសាះ មាណរក្ំទោះមដលដល់ប្រមទោយអាចារៈ
មានដភារមររ ានដល់នូវមរណៈ ប្ពាត្់ប្ាដចាក្មាតារិតា ក្នុងកាលទៅទក្មងរុណ

្ណោះ ។

ធម្មបាលកុមារណោលថា នែសមាលណញ់ អ្នកទាំងឡាយណោលថា ណៅណកមងឬ ណ្ោោះណេតុអ្វីបាែជា
ស្លណប់កនុងវ័យណកមង ម្ិែគួរស្លណប់កនុងវ័យណកមងណ
លាំដាប់ណ

ើយ ។

ោះ ពួកមាណពណោលែឹងធម្មបាលថា នែសមាលណញ់ អ្នកែិយាយអ្វី អ្នកម្ិែដឹង

ម្រណភាពនែសតវទាំងឡាយណែោះឬ ? ធម្មបាលណោល ខ្ុាំដឹង នតម្ិែគួរស្លណប់កនុងកាលណកមង
ណស្ោះ គួរនតស្លណប់កនុងវ័យចាស់បុណ
ណ ៀង មាែណេើយ ្ត
ទាំងឡាយម្ិែណ ៀង

ោះ
្ណ ។ មាណពទាំងឡាយណោលថា សង្ខណរទាំងឡាយម្ិែ

ប់ជាម្ិែមាែ ម្ិែនម្ែឬ ? ធម្មបាលណោលថា ពិតណេើយ សង្ខណរ
នតសតវទាំងឡាយម្ិែ្តូវស្លណប់កនុងកាលណកមងណ

ើយ

្តូវស្លណប់កនុងវ័យ

ចាស់ ក៏ដល់ការម្ិែណ ៀងនដរ ។ មាណពទាំងឡាយណោលថា នែធម្មបាលសមាលណញ់ អ្នក
ែិយាយអ្វី កនុងផ្ទោះរបស់អ្នក ម្ិែមាែអ្នកស្លណប់ឬ ? ធម្មបាលណោលថា កនុងផ្ទោះរបស់ខ្ុាំម្ិែមាែ
អ្នកស្លណប់កនុងកាលណកមងណ

ស្លណប់នតកនុងកាលចាស់បុណ

្ណោះ ។ មាណពទាំងឡាយណោលថា

ណែោះជា្បនពណី្តកូលរបស់អ្នកឬ ?ធម្មបាលណោលថា បា
ខ្ុាំ ។ មាណពទាំងឡាយបាែស្ដណប់ោកណយរបស់ធម្មបាលណ
្ាណ

ណែោះជា្បនពណី្តកូលរបស់

ោះណេើយ ក៏្បាប់ដល់អាចារណយ ។

ោះ អាចារណយឲណយណៅធម្មបាលម្កណេើយសួរថា នែធម្មបាលកូែ បាែឮថា កនុង

្តកូលរបស់អ្នក ម្ិែមាែអ្នកស្លណប់កនុងកាលណកមង ពិតនម្ែឬ ? ធម្មបាលណ្លើយថា ពិតនម្ែ
ណេើយ ណោកអាចារណយ ។ អាចារណយណ
ែិយាយោកណយអ្ស្ចណរណយន្កនលង
ណបើពិតយាណងណ

ោះស្ដណប់ោកណយរបស់ធម្មបាលណេើយ គិតថា កុមារណែោះ

ស់ ណយើងែឹងណៅកាែ់សមានណក់បិតារបស់ណគណេើយសួរណម្ើល

ោះ សូម្ណបីណយើងែឹងបាំណពញធម្៌ណ

ោះនដរ ។ ណោកអាចារណយណធវើឈាបែកិច្រច បស់

បុ្តណេើយ ណដាយកាលកែលងណៅ ៧, ៨ នងៃ បាែឲណយណគណៅធម្មបាលម្កណេើយ ្បាប់ថា នែកូែ
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ណយើងែឹងម្កវិញណដាយឆាប់ អ្នកច្ូល្បាប់សិបណបៈដល់មាណពទាំងឡាយ
្ត

ដរាបដល់ណយើង

ប់ម្ក ដូណច្នោះណេើយ ាត់បាែកាែ់យក្អឹងពនពម្ួយ ម្កោងជ្ម្ោះ ណេើយដាក់ការុង

កាែ់យកអ្នកបណ្ម្ើមានណក់ ណច្ញពីែគរតកកសិោ ណៅដល់្សុកណ
ថា

ោះណដាយលាំដាប់ ណេើយសួរណគ

ម្ួយជាផ្ទោះរបស់ម្ហាធម្មបាល ? កាលបាែដឹងណេើយក៏ណៅ ឋិតណៅ្តង់ទវណរ ។
ពួកម្ែុសណសជាទសៈ

ៗ របស់្ោេមណ៍នដលណ

្្ត ែិងនសណបកណជើងអ្ាំពីនដរបស់អាចារណយ ែិង

ើញម្ុែ ម្ែុសណសណ

ោះៗ

ាំានណ

ួលការុងពីនដរបស់អ្នកបណ្ម្ើអាចារណយណ

ួល
ោះ ។

កាលអាចារណយណោលថា ពួកអ្នកច្ូរ្បាប់បិតារបស់កុមារថា អាចារណយរបស់ធម្មបាលកុមារនដល
ជាបុ្តរបស់ណោក ម្កណេើយឈរណៅ្តង់ទវណរ ។ ម្ែុសណសទាំងឡាយ
ណៅ្បាប់ដល់្ោេមណ៍ ។ ្ោេមណ៍ណ
ណោកច្ូរម្កច្ុោះ ណេើយ

ាំ្ោេមណ៍ណ

ួលថា លអ ណេើយ

ាំានណ

ោះ្បញាប់ណៅកាែ់ទរវណ ណេើយអ្ណ្ជើញអាចារណយថា

ោះច្ូលផ្ទោះ ឲណយអ្ងគុយណលើបលល័ងក ែិងណធវើកិច្ចទាំងពួងមាែ

ការជ្ម្ោះណជើងជាណដើម្ ។
អាចារណយបរិណភាគណភាជែណេើយ កាលអ្ងគុយសែទ
មានណល្ោេមណ៍
សណ្ម្ច្ែូវន្តណវ
សបណាយ

ណដាយោកណយជាសុខ ណ ើបណោលថា

ធម្មបាលកុមារនដលជាបុ្តរបស់ណោក

ជាអ្នកមាែបញ្ញណ

បាែដល់ការ

ែិងសិលណបស្ស្តសរទាំង ១៨ បុនែរណគបាែស្លណប់ណេើយ ណដាយណរាគម្ិែជា

ម្ួយ សង្ខណរទាំងពួងម្ិែណ ៀង សូម្ណោកកុាំណស្យណស្កណ

ើយ ។ ្ោេមណ៍ ោះ

បាតនដ ណេើយណសើច្ដ៏ខលណាំងៗ ។ អាចារណយសួរថា មានណល្ោេមណ៍ ណេតុដូច្ណម្េច្ បាែជាណោក
ណសើច្ ? ្ោេមណ៍ណោលថា បុ្តរបស់ខ្ុាំម្ិែស្លណប់ណ

អ្នកនដលស្លណប់ណ

ោះជាម្ែុសណសដន

អាចារណយណោលថា មានណល្ោេមណ៍ បុ្តរបស់ណោកស្លណប់ណេើយ ណោកបាែណ
របស់ណោកណេើយែឹងណជឿ ដូណច្នោះណេើយអាចារណយណ

ោះ បាែ

។

ើញ្អឹងបុ្ត

ាំ្អឹងណច្ញម្ក ណេើយណោលថា

ណែោះជា្អឹងបុ្តរបស់ណោក ។ ្ោេមណណ៍ ោលថា ណែោះជា្អឹងរបស់ពនព ឬសុែខ បុ្តរបស់ខ្ុាំ
ម្ិែស្លណប់ណ
ណកមងណ

ណ្ោោះកនុង្តកូលរបស់ខ្ុាំ អ្ស់ ៧ ជួរម្កណេើយ ម្ិែមាែអ្នកស្លណប់កនុងកាលណៅ

ណោកែិយាយកុេក ។ កនុងខណៈណ

យាណងខលណាំង ។ អាចារណយណ

ើញភាពអ្ស្ចណរណយណ

ោះ ម្ែុសណសទាំងឡាយ

ាំានណ ោះនដ ណេើយណសើច្

ោះណេើយ ជាអ្នកដល់្ពម្ណដាយណសច្កេីណស្ម្ែសណស

កាលែឹងសួរថា មានណល្ោេមណ៍ កនុងកុលបណវណីរបស់ណោក នដលម្ែុសណសណកមងៗ ម្ិែស្លណប់ ណបើ
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ម្ិែមាែណេតុ ម្ិែអាច្្ប្ពឹតរណៅបាែណ

ច្ុោះណ្ោោះណេតុអ្វី បាែជាណកមងទាំងឡាយ ម្ិែស្លណប់

ដូណច្នោះណេើយ ណ ើបណោលាថា ី ១ ថា
ក្ិិំ មត េតំ ក្ិិំ បន ព្រហមចរយំ, ក្ិស្ស ស្ុចណ្
ិ
ណស្ស អយំ េបាមោ;
អោ
ខ ហ
ោ ិ មម្ ព្ាហមណ្ ឯតម្តថ,ំ ក្ស្មោ នុ តុម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
អ្វជា
ី វត្តររដ់អ្ក្
ន អ្វជា
ី ប្រែមចរិយៈររដ់អ្ក្
ន ទនះជាផលដុចរិត្ធម៌ ដូចទមតច មដលអ្នក្
ដនសសល
ំ ទែ ែើយ មាាលប្ពាែមណ៍ អ្នក្ចូរប្ារ់ទដចក្តន
ី ះ
ុ៎ ដល់ខ្្ុំ ទប្ពាះទែត្ុអ្វី ទរើររួក្ជនទៅ
ទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់អ្ក្
ន មិនសាលរ់ ។
ពាក្សយថា វត្ត ានដល់ ការដមាធនក្ិចចប្រប្រឹត្តរដិរត្តិ ។ ពាក្សយថា ប្រែមចរិ យៈ ាន
ដល់ ការប្រប្រឹត្តដ៏ប្រទដើរ ។ ពាក្សយថា ទនះជាផលដុចរិត្ធម៌ ដូចទមតច មដលអ្នក្ដនសសល
ំ ទែ ែើយ
ទដចក្េីថា ការមដលទក្មងៗធំងឡាយក្នុងប្ត្ក្ូលររដ់អ្នក្មិនសាលរ់ទនះ ជាផលថ្នដុចរិត្ធម៌អ្វី ?
ប្ពាែមណ៍សាារ់ពាក្សយទនាះទែើយ កាលរណ៌នាអានុភារថ្នគុណ មដលទធវើឲសយទក្មងៗ
ធំងឡាយក្នុងប្ត្ក្ូលមិនសាលរ់ ទរើរទពាលោថាធំងទនះថា
ធម្មំ ចរាម្ ន ម្ុស្ ភណាម្, បាបានិ ក្្មន
ោ ិ បរេជ្ជយាម្;
អនរយំ បរេមជ្ជម្ុ ស្រព,ំ តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
រួក្ទយើងប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ មិននិយាយក្ុែក្ ទវៀរនូវអ្ំទរើដោ
៏ មក្ ទវៀរនូវអ្ំទរើមន
ិ ប្រទដើរ
ប្គរ់យាង
៉ា ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់រក្
ួ ទយើងមិនសាលរ់ ។
ស្ុមណាម្ ធម្មំ អស្តំ ស្តញ្ច, ន ចាបិ ធម្មំ អស្តំ មរាចយាម្;
ហិត្
វ ោ អស្មនេ ន ជ្ហាម្ ស្មនេ, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
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រួក្ទយើងសាារធ
់ ម៌ ររដ់អ្ដរសបរុ ដផង ដរសបរុ ដផង រមុ នតរក្
ួ ទយើង មិនទរញចិត្ន
ត ង
ឹ
ធម៌ររដ់រក្
ួ អ្ដរសបរុ ដទរ រួក្ទយើងលះរង់អ្ដរសបរុ ដ មិនលះរង់ដរសបរុ ដទរ ទប្ពាះទែត្ុ
ទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់រក្
ួ ទយើង មិនសាលរ់ ។
បុមរពេ ទានា ស្ុម្នា ភវាម្, ទទម្បិ មេ អតេម្នា ភវាម្;
ទត្
វ ប
ោ ិ មេ នានុតបាម្ បចាឆ,ោ តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
រួក្ទយើងមានចិត្ល
ត ែ ក្នង
ុ កាលមុនឲសយ កាលក្ំរង
ុ ឲសយ ក្៏មានចិត្ទត ប្ត្ក្អ្រ លុះឲសយទែើយ
មិនទតាប្ក្ហាយទប្កាយ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់រក្
ួ
ទយើង មិនសាលរ់ ។
ស្ម្មណ្ ម្យំ ព្ាហមមណ្ អទធមិ ក្ ច, េនិរមព ក្ យាចនមក្ ទលិមទេ;
អមនេន បាមនន អភិតបបយាម្, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
រួក្ទយើងានញាង
ំ រួក្ដមណប្ពាែមណ៍ អ្នក្ដំទណើរ ដមម
ូ យាចក្ និងអ្នក្ក្មសសត្់ ឲសយ
មឆ្ែត្ដករដ
់ ល
ក ់ ទោយាយ និងរឹក្ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល)
ររដ់ទយើង មិនសាលរ់ ។
ម្យញ្ច ភរយំ នាតិក្្
ក ម្, អមម្ ហ ច ភរយា នាតិក្ម្
ក នេ;ិ
អញ្ញ ព្ត ត្ហិ ព្រហមចរយំ ចរាម្, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
រួក្ទយើងមិនប្រប្រឹត្ក្
ត នលងចិត្ភ
ត រិយាទរ ធំងរួក្ភរិយា ក្៏មន
ិ ប្រប្រឹត្ក្
ត នលងចិត្ទត យើង រួក្
ទយើងប្រប្រឹត្ន
ត វូ ប្រែមចរិយធម៌ ទលើក្មលងមត្ភរិយាធំងទនាះទចញ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើរ
រួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់រក្
ួ ទយើង មិនសាលរ់ ។
បាណាតិបាត្ េរ្ម្ ស្មរព, មោមក្ អទិនំេ បរេជ្ជយាម្;
អម្ជ្ជបា មនាបិ ម្ុស្ ភណាម្, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
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ទយើងធំងអ្ដ់ោា ទវៀរចាក្ាណាត្ិាត្ ទវៀរចាក្អ្រិនាធ
ា ន ក្នង
ុ ទោក្ មិនផឹក្រឹក្ ប្ដ
វឹង មិននិយាយពាក្សយក្ុែក្ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់រក្
ួ
ទយើង មិនសាលរ់ ។
ឯត្ស្ុ មេ ជាយមរ ស្ុត្
េ ស្ុ, មម្ធាេមនា មហានេិ បហូតបញ្
ញ ;ោ
រហុស្សុត្ មេទគុមនា ច មហានេ,ិ តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
ក្ូនធំងឡាយ (ររដ់ទយើង) ទក្ើត្ក្នង
ុ រួក្ស្តដដ
តី ឧ
៏ ត្តម រមមងជាអ្នក្ប្ាជ្ មានប្ាជាា
ទប្ចើន ជារែុដសស ត្
ូ ដឹងនូវទវរ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់
ទយើង មិនសាលរ់ ។
្ត្ បិត្ ច ភគិនី ភាតមរា ច, បុត្
េ ោ ច ទារា ច ម្យញ្ច ស្មរព;
ធម្មំ ចរាម្ បរមោក្មហតុ, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
មាតារិតា រងរែន
ូ ស្តដតី រងរែន
ូ ប្រុដ ក្ូន ប្ររនធ និងទយើងប្គរ់ោប្ា រប្រឹត្ធ
ត ម៌ ទដើមបស ជា
ី
ប្រទយាជន៍ ក្នង
ុ ទោក្ខាងមុខ្ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ ប្ត្ក្ូល) ររដ់
រួក្ទយើង មិនសាលរ់ ។
ទាស្ ច ទាមស្ោ អនុជ្ីេមនា ច, បរចារោ ក្ម្មក្រា ច ស្មរព;
ធម្មំ ចរនេិ បរមោក្មហតុ, តស្មោ ហិ អម្ំ ហ ទហរា ន ម្ីយមរ។
រួក្ខ្្ប្ុំ រុដ រួក្ខ្្ស្តុំ ដតី អ្នក្ចិញ្ម
ចឹ ជីវត្
ិ ទោយសារអ្នក្រទប្មើ និងអ្នក្ទធវន
ើ វូ ការងារធំងអ្ដ់
ប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ ទដើមបស ប្ី រទយាជន៍ ក្នង
ុ ទោក្ខាងមុខ្ ទប្ពាះទែត្ុទនាះឯង ទរើររួក្ជនទៅទក្មង (ក្នង
ុ
ប្ត្ក្ូល) ររដ់ទយើង មិនសាលរ់ ។
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ពាក្សយថា រួក្ទយើងប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ ទដចក្េីថា រួក្ទយើងប្រប្រឹត្តធម៌ គ៉ឺ ក្ុដលក្មមររ ១០
អ្នក្ដិក្សាគរសបីឲសយរិសាារធំងអ្ដ់ថា

រួក្ទយើងមិនដមាលរ់ដត្វ

ដូមសបីមត្ប្ដទមាចប្ក្ែម

ទោយទហាចដូមសបីមានទែត្ុថ្នជីវិត្ររដ់ខ្លួន រួក្ទយើងមិនដមលឹងភណឌៈររដ់អ្នក្ដថ្រទោយ
ទោភចិត្ត ដូទចនះជាទដើម ។ មត្មុសាវារមដលប្ពាែមណ៍ទលើក្ទឡើងមេងទរៀត្ ទោយអ្ំណាច
អ្ក្ុដលមដលខ្ពង់ខ្ពដ់ថា ទ្ោះថា ារមដលរុគគលមិនទធវើទោយមុសាវារជាទដើម រមមងមិន
មាន ។ ានឮថា រួក្ទគមិនទពាលមុសា ទោយទហាចទៅដូមសបីមត្ការទលងទដើច ។ ពាក្សយថា
អ្ំទរើដោ
៏ មក្ ានដល់ ក្មមមដលនាំកាន់នរក្ធំងអ្ដ់ ។ ពាក្សយថា អ្ំទរើមន
ិ ប្រទដើរ ទដចក្េីថា
រួក្ទយើងទវៀរក្មមមដលប្រះអ្រិយៈត្ិះទដៀល មិនលែ មិនររិដុរធធំងអ្ដ់ ។ ររថា តស្មោ ហិ
អម្ំ ហ ទដចក្េីថា ែិអ្ក្សសរក្នុងររទនាះ ប្ត្ឹមមត្ជានិាត្ អ្ធិរសាយថា ទប្ពាះទែត្ុទនាះ ទក្មង
ធំងឡាយររដ់រួក្ខ្្ុំ ទរើរមិនសាលរ់ មដលទ្ោះថា អ្កាលមរណៈក្នុងរវាងចទនាលះ រមមងមិន
មានដល់រួក្ទយើង ។ ាលីថា ត្សាោ អ្មហំ ដូទចនះក្៏មាន ។
ពាក្សយថា

រួក្ទយើងសាារ់

ទដចក្េីថា

រួក្ទយើងសាារ់ធម៌មដលរំភល៉ឺរីក្ុដលររដ់

ដរសបុរដមដលជាក្ិរិយវារ និងសាារ់ធម៌មដលរំភល៉ឺរីអ្ក្ុដលររដ់អ្ដរសបុរដ មត្រួក្ទយើងជា
អ្នក្ប្ត្ឹមមត្សាារ់ប៉ុ ណ្ណោះ

មិនទរញចិត្តធម៌ររដ់អ្ដរសបុរដទឡើយ

ទែើយក្៏មិនមានការ

ទ្លះ និងវិវារជាមួយនឹងអ្ដរសបុរដទនាះមដរ ដូមសបីសាារ់ទែើយ ប្រប្រឹត្តតាមដរសបុរដ មិន
ប្រប្រឹត្តតាមអ្ដរសបុរដ រួក្ទយើងមិនលះដរសបុរដដូមសបីមត្មួយខ្ណៈ លះារមិប្ត្ រួក្ទយើង
ជាអ្នក្ទដរគរ់មត្ក្លសាណមត្ត
ិ ប៉ុ ណ្ណោះ ។
ពាក្សយថា រួក្ទយើងានញាង
ំ រួក្ដមណប្ពាែមណ៍ ទដចក្េីថា មាាលប្ពាែមណ៍ រួក្
ទយើងចិញ្ចឹមដមណប្ពាែមណ៍ គ៉ឺប្រះរទចចក្រុរធ មដលមានាររមាារ់ទែើយ មានារមដល
ដក្ទចញទែើយ ដមណប្ពាែមណម៍ ដលតាំងទៅក្នុងធម៌ធំងអ្ដ់ និងជនដ៏ទដដមានអ្នក្
ដំទណើរ រួក្ដមូម ឲសយមឆ្ែត្ដករ់ដកល់ទោយាយនិងរឹក្ ។ ចំមណក្ោថាទនះក្នុងប្រះាឡីមក្
តាមទប្កាយទោយោថាថា រុទរវវ ធនា ។
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ពាក្សយថា រួក្ទយើងមិនប្រប្រឹត្ក្
ត នលងចិត្ភ
ត រិយាទរ ទដចក្េីថា រួក្ទយើងមិនក្នលងចិត្ត
ភរិយាររដ់ខ្លួន មិនប្រប្រឹត្តមិចាាចារនឹងស្តដតីខាងទប្តដថ្រ ។ ពាក្សយថា រួក្ទយើងប្រប្រឹត្ន
ត វូ ប្រែម
ចរិយធម៌ ទលើក្មលងមត្ភរិយាធំងទនាះទចញ ទដចក្េីថា រួក្ទយើងប្រប្រឹត្តប្រែមចរិយៈក្នុងស្តដតី
ដ៏ទដដ ទវៀរមលងភរិយាររដ់ខ្លួន ដូមសបីភរិយាររដ់ខ្្ុំ ក្៏ប្រប្រឹត្តយា៉ាងទនាះក្នុងរុរដដ៏ទដដ
មដរ ។
ពាក្សយថា ក្ូនធំងឡាយ (ររដ់ទយើង) ទក្ើត្ក្នង
ុ រួក្ស្តដដ
តី ឧ
៏ ត្តម ទដចក្េីថា ទក្ើត្ក្នុងស្តដតី
មដលឧត្តមទោយដីលលែ ។ មានទដចក្េីអ្ធិរសាយថា រុប្ត្ណាររដ់រួក្ទយើង មដលទក្ើត្ក្នុង
ស្តដតីមដលឧត្តមទោយការដល់ប្រមទោយដីលទនាះ ជាអ្នក្មានរញ្ញា ប្រការយា៉ាងទនះ ទដចក្េី
សាលរ់ក្នុងរវាង ររដ់រុប្ត្ធំងទនាះ នឹងមានរីណា ដូមសបីទប្ពាះទែត្ុទនាះ ទក្មងធំងឡាយក្នុង
ប្ត្ក្ូលររដ់ខ្្ុំ ទរើរមិនសាលរ់ ។ ពាក្សយថា រួក្ទយើងប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ ទដចក្េថា
ី
រួក្ទយើងប្រប្រឹត្ត
ដុចរិត្ធម៌ ៣ ទដើមសបីប្រទយាជន៍ដល់ររទោក្ ។
ក្នុងរីរំផុត្ ប្ពាែមណ៍ក្៏ានដមមេងគុណររដ់អ្នក្ប្រប្រឹត្តធម៌ ទោយោថាធំង ២
ទនះថា
ធម្មោ ហមេ រក្ខ តិ ធម្មចា រ,ិំ ធម្មោ ស្ុចមិ ណា
ណ ោ ស្ុខ្េហតិ;
ឯស្និស្មំ ស្ ធមម្ម ស្ុចមិ ណ្ណ, ន ទុគគតិិំ គចឆតិ ធម្មចា រ ី។
ធម៌រមមងរក្សាអ្នក្ប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ទោយរិត្

ធម៌មដលដនសសល
ំ ទែ ែើយ

រមមងនាំដខ្
ុ មក្ឲសយ

ទនះជាអានិដងសស ក្នង
ុ ធម៌មដលដនសសល
ំ ទែ ែើយ រុគល
គ អ្នក្ប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ រមមងមិនទៅកាន់រគ
ុ ត្
គ ិ។
ធម្មោ ហមេ រក្ខ តិ ធម្មចា រ,ិំ ឆតេំ ម្ហនេំ េយ េស្សោមល;
ធមម្មន គុមត្
េ ោ ម្ម្ ធម្មបាមោ, អញ្ញ ស្ស អដ្ឋន
ី ិ ស្ុខី ក្ុ ្មរា។
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ធម៌រមមងរក្សាអ្នក្ប្រប្រឹត្ធ
ត ម៌ ទោយរិត្ ដូចឆ្ប្ត្ធំ (ការពារ) ក្នង
ុ កាលមដលទភលៀង ធមម
ាលជារុប្ត្ររដ់ទយើង ធម៌ប្គរ់ប្គងទែើយ ឆ្ែង
ឹ (មដលអ្នក្នាំមក្ទនះ) ជាឆ្ែង
ឹ ដត្វដថ្រ ក្ុមារ
(ជារុប្ត្ររដ់ទយើង) មានទដចក្តដ
ី ខ្
ុ ទៅទឡើយ ។
ពាក្សយថា រក្សា ទដចក្េថា
ី
ធមមតាធម៌មដលរុគគលរក្សាលែទែើយ រមមងប្ត្ឡរ់មក្រក្សា
រុគគលមដលប្រប្រឹត្តធម៌ទនាះវិញ ។ ពាក្សយថា នាំទដចក្េដ
ី ខ្
ុ មក្ឲសយ ទដចក្េថា
ី រមមងនាំមនុដសសដុខ្ ទរវដុខ្ និង និពាានដុខ្ មក្ឲសយ ។ ពាក្សយថា មិនទៅកាន់រគ
ុ ត្
គ ិ ទដចក្េថា
ី មិនទៅកាន់រុគគត្ិ
មានប្រទភរនរក្ជាទដើម ។ ប្ពាែមណ៍ជារិតាធមមាលដមមេងថា មាាលប្ពាែមណ៍ រួក្ទយើង
រក្សាធម៌ ដូមសបីធម៌ក្៏រក្សារួក្ទយើងមដរ ។ ពាក្សយថា ធម៌ប្គរ់ប្គងទែើយ ទដចក្េីថា ធម៌មដលខ្លួន
ប្គរ់ប្គងទែើយ រមមងប្គរ់ប្គរ់ដូចឆ្ប្ត្ធំ ។ ពាក្សយថា ឆ្ែង
ឹ ដត្វដថ្រ ទដចក្េីថា ឆ្ែឹងមដលទោក្
នាំមក្ទនះ នឹងជាឆ្ែឹងរមរ ឬ ដុនខ្ដថ្រ ទោក្ចូរទាះឆ្ែឹងទនាះទចាលទៅ ក្ុមារជារុប្ត្ររដ់
ខ្្ុំទនាះទៅជាដុខ្ ។
អាចារសយសាារ់ពាក្សយទនាះទែើយ ទរើរទពាលថា ការមក្ររដ់ខ្្ុំជាមក្ទោយលែ នឹងមាន
ផលលែ មិនមមនឥត្ផលទឡើយ ដូទចនះោត្់មានទដចក្េីទប្ត្ក្អ្រ ទែើយដូមខ្មាទធដនឹងរិតា
ររដ់ធមមាល រួចទែើយទពាលថា ទនះជាឆ្ែឹងរមរ ខ្្ុំនាំមក្ទដើមសបីសាក្លសបងនឹងទោក្ រុប្ត្
ររដ់ទោក្មិនមានទរាគ
ទែើយ

ទោក្ចូរឲសយធម៌មដលទោក្រក្សាទែើយទនាះដល់ខ្្ុំ

ោត្់ដរទដររុក្ទលើប្ក្ោដ

និងទៅក្នុងរីទនាះអ្ដ់រីររីថ្ងៃ

ថាយា៉ាងទនះ

ទរើរទៅកាន់នគរ

ត្ក្កដិោវិញ ឲសយធមមាលដិក្សាដិលសបសាស្តដតធំងរួងទែើយ រញ្ជូនទៅទោយររិវារដ៏ធំ ។
ប្រះសាសាាាននាំប្រះធមមទរដនាទនះ ដល់ប្រះារដុទធោរនមហារាជទែើយ ប្រង់
ប្រកាដដចចៈធំងឡាយ និងប្រជុំជាត្ក្ ក្នុងកាលជារីរញ្ចរ់ថ្នដចចៈ ប្រះរាជាានតាំងទៅ
ក្នុងអ្នាោមិផល ។
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តទា ្ត្បិតមរា ម្ហារាជ្ក្ុ ោនិ អមហស្ុំ ប្រះមាតារិតាក្នុងកាលទនាះ ាន
មក្ជាមហារាជប្ត្ក្ូល
អាចរមយា ស្របុមត្
េ ោ អាចារសយានមក្ជាសារីរុប្ត្
បរស្ រុទប
ធ រស្ ររិដ័រានមក្ជារុរធររិដ័រ
ធម្មបាលក្ុ ្មរា បន អហមម្េ អមហាស្ិិំ ចំមណក្ធមមាលក្ុមារ គ៉ឺត្ថាគត្
ទនះឯង ។
ចរ់ មហាធមមាលជាត្ក្ ៕
(ជាត្ក្ដឋក្ថា ដុត្តនរ
ត ិដក្ ខ្ុរក្
ទ និកាយ ជាត្ក្ រដក្និាត្ រិដក្ទលខ្ ៥៩ រំរ័រ ១៨៦)
ថ្ងៃអារិត្យស ១៣ ទក្ើត្ មខ្ទជដឋ ឆាាំច ដំរិរធិដក្
័ ច.ដ. ១៣៨០ ម.ដ. ១៩៤០
ថ្ងៃរី ២៧ មខ្ ឧដភា រ.ដ. ២៥៦២ គ.ដ.២០១៨
ណោយ ស.ដ.វ.ថ.

