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បញ្ច បណ្ឌិតជាតក
(រ ឿងបណ្ឌិតទាំង ៥ រ

ោះស្រាយស្របា
ា អាថ៌កាំបាំង)

បញ្ច បណ្ិឌ តជាតកន េះ ឹ ងមា ជាក់ច្បាស់ កនុងមហាឧមងគជាតក (សុ តត ប
ខុទ្ក
ត ដក
ទ
ិ

៦២ ទ្ំព័រ ១០២) ។
ិ កាយ ជាតក មហា ិ បាត មនហាសថជាតក បដកនេខ
ិ
័ ដដេមា កនុងរពេះបាេី ៖
នសច្បកដខាងនរកាមន
េះ ជាអតថ យ
ី
(ស្ររោះបទវរទហៈតាំ
ងបញ្ហ
ា រ
ិ

ង
ើ ស្រតស់ថា)

បញ្ច បណ្ឌិតា សមាគតាត្ថ, បញ្
ហ ា មេ បដិភាត្ិ ត្ំ សុណាថ;
ិ
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, កមសេវាវកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។

2
អ្នកប្រាជ្ញទាំង ៥ នាក់មកជ្ួបជ្ាំគ្នាហ

ើយ ប្របស្នាភ្លឺច្បាស់ដល់ហយើង អ្នកទាំងឡាយច្ូរ

ស្នាប់ប្របស្នាហនាោះ អ្នកផងគួសាំដដង (ប្រាប់) នូវហសច្កតីដដលគួរនិនាា ឬគួរសរហសើរ ដដលជាអាថ៌
កាំាាំង ដល់នរណា ។
(អាចា យរសនកៈទូលថា)
ិ មោហិ ភូេិបាល, ភតា
ត្វំ អាវក
ត ា ភាេសមោ ត្ុវំ វមេ ត្ំ;
ត្វ ឆនទេុចីនិ សេមសិតា
វ ា, អថ វកខ នតិ ជនិន ទ បញ្ច ធីោ។
បពិប្ររប្រពោះភ្ូមិាល សូមប្រពោះអ្ងគហ្វើឲបយជាក់ច្បាស់ ដល់ទូលប្រពោះបងគាំជាខញញាំទាំងឡាយ
ប្រពោះអ្ងគជាអ្នកច្ិញ្ចឹម ជាអ្នកអ្រ់្ន់ នូវរាជ្កិច្ចដ៏្ងន់ សូមប្រពោះអ្ងគប្រទង់ហោលប្របស្នានោះមន
បពិប្ររប្រពោះជ្និនទ អ្នកប្រាជ្ញទាំង ៥ នាក់ពិចារណានូវរបស់ជាទីប្រសឡាញ់ និងជាទីគ្នប់ប្រពោះ
ទ័យ របស់ប្រពោះអ្ងគ ហ

ើយនឹងប្រាបទូល កនញងាលជាខាងហប្រាយ ។

(ស្ររោះបទវរទហៈស្រតស់
ស្របប់គាំនិត បស់ស្ររោះអងគថា)
ិ
យា សីលវត្ី អនញ្ញ មថយា, ភត្ត ុចឆនវទ សានុគា (បិយា) េនាបា;
ិ
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, ភេ ិយាយាវកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។
ភ្រិយាណា មានសីលពិរ ដដលបរសដទទលួច្ (សមផសបស) មិនាន ជាប្រសីប្របប្រពឹរតតាម
អ្ាំណាច្ទនហសច្កតីប្រាថ្នារបស់ភ្ស្នា ជាទីប្រសឡាញ់ ជាទីហពញច្ិរតទនភ្ស្នា បគគលគួរប្រាប់នូវ
ហសច្កតីដដលគួរនិនាា ឬគួរសរហសើរ ដដលជាអាថ៌កាំាាំង ដល់ភ្រិយា (ហនាោះ) ។
(អាចា យរសនកៈទូលស្ររោះរាជាតមមតិ បស់ខ្ួ នថា)
ល
មយា កិចឆគត្សេ អាត្ុេសេ, សេណ្ំ មោត្ិ គត្ី បោយនញ្ច;
ិ
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, សខិមនា វាវកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។

3
សមាាញ់ណាជាទីរលឹក ជាគរិ ជាទីពឹង របស់អ្នកដដលដល់នូវហសច្កតីលាំាក អ្នក
ដដលហតាប្រកហាយ បគគលគួរប្រាប់នូវហសច្កតីដដលគួរនិនាា ឬគួរសរហសើរ ដដលជាអាថ៌កាំាាំង
ដល់សមាាញ់ (ហនាោះ) ។
(អាចា យបុ កុ សៈទូ
ក
លថា)
មជម្ឋា អថ េជឈិមមា កនិម្ឋា, មយា មច សីលសមាហិមតា ឋិត្មតា
ត ា;
ី
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, ភាត្ុ វាវកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។
បងបអូនណា ហទោះបីជាបងបអស់កតី កណាាលកតី ជាបអូនហៅកតី ហបើបងបអូនហនាោះរមកល់ហៅ
ស៊ប់កនញងសីល មានច្ិរតនឹងនួន បគគលគួរប្រាប់នូវហសច្កតីដដលគួរនិនាា ឬគួរសរហសើរ ដដលជា
អាថ៌កាំាាំង ដល់បងបអូន (ហនាោះ) ។
(អាចា យកាមិនទៈទូលថា)
មយា មវ បិត្ុហេយសេ បេធគូ, អនុជាមតា បិត្េំ អមនាេបមញ្
ញ ា;
ិ
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, បុត្តសាវកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។
កូនប្របស អ្នកប្របប្រពឹរតហៅកនញងអ្ាំណាច្ទន

បញទ័យរបស់បិតា ជាអ្នកហ្វើតាមោកបយ ជា

អ្នជារបប្ររ មានប្របជាាមិនអ្ន់ថយជាងបិតា បគគលគួរប្រាប់នូវហសច្កតីដដលគួរនិនាាឬគួសរ
ហសើរដដលជា អាថ៌កាំាាំង ដល់កូនប្របស (ហនាោះ) ។
(អាចា យរទវនទ
ិ ៈទូលថា)
មាតា េវិបទាជនិនមទ សដឋ, យា នំ មបាមសត្ិ ឆនទសា បិមយន;
ី
និនិយ
ទ េត្ថំ បសំសិយំ វា, មាត្ុយា វកមេយយ
គុយ ហេត្ថំ។

4
បពិប្ររប្រពោះអ្ងគជា្ាំជាងជ្ន ដ៏ប្របហសើរជាងមនសបស មាតាណាច្ិញ្ចឹមកូនហនាោះ ហោយ
ហសច្កតីប្រសឡាញ់ហពញច្ិរត បគគលគួរប្រាប់នូវហសច្កតីដដលគួរនិនាា ឬគួរសរហសើរ ដដលជាអាថ៌
កាំាាំង ដល់មាតា(ហនាោះ)។
(មរោសធបណ្ឌិតទូលថា)
ិ
គុយ ហសេ ហិ គុយ ហមេវ សាធុ , ន ហិ គុយសេ
ហ
បសត្ថមា វកេម
ំ;
អនិបផនតា
ន
សមហយយ ធីមោ, និបផមនានាវ យថាសុខំ ភមណ្យយ។
ហសច្កតីពិរថ្ន ារលាក់នូវអាថ៌កាំាាំង ជាារប្របទព ារប្រាប់នូវអាថ៌កាំាាំង ហគមិន
សរហសើរហទ អ្នកប្រាជ្ញ ាលហបើហសច្កតីប្រាថ្នាមិនទន់សហប្រមច្ហៅហ
សហប្រមច្ប្របហយាជ្ន៍ហ

ើយ ប្ររូវអ្រ់សងករ់ទក លោះ

ើយ ហទើបគួរនិយាយ តាមសបបាយច្ោះ ។

(នាងឧទុ មពរារទវទូ
ើ លថា)
ិ
កិិំ ត្វំ វេមនាសិ
ោជមសដឋ, េវិបេជនិន ទ វចនំ សុមណាេ មេត្ំ;
កិិំ ចិនយ
ត មាមនា េុេមមនាសិ, នូន មេវ អបោមោ អត្ថិ េយ។
ហំ
បពិប្ររប្រពោះរាជាដ៏ប្របហសើរ

ប្រពោះអ្ងគប្រទង់មានប្រពោះទ័យដប្របប្របួលឬ

ជាងមនសបស ខញញាំមាាស់ស្នាប់ប្រពោះរប្រមាស់ របស់ប្រពោះអ្ងគហនាោះហ

បពិប្ររប្រពោះអ្ងគជា្ាំ

ើយ ហរើប្រពោះអ្ងគប្រទង់ប្រពោះច្ិនាាដូច្

ហមតច្ ានជាប្រទង់រូច្ប្រពោះទ័យ បពិប្ររប្រពោះសមមរហិ ទព ខញញាំប្រពោះអ្ងគមិនមានកាំ

សហទឬ ។

(ស្ររោះបទវរទហៈស្រតស់
ថា)
ិ
បមណ្ហ វមជោ េមោសមោ’’ត្ិ, អាណ្មតា
ត ា មេ វោយ ភូេ ិបមញ្
ញ ា;
ត្ំ ចិនយ
ត មាមនា េុេមមនាសមិ, ន ហិ មេវ ី អបោមោ អត្ថិ ត្ុយ។
ហំ

5
មហាស្ប្ររូវហគសមាាប់ ហប្រោោះដរប្របស្នាម ហហាស្ជាអ្នកមានប្រាជាា ដូច្ដផនដី ហយើង
បង្គាប់ហគឲបយសមាាប់ហ

ើយ ហយើងគិរហរឿងហនាោះ ានជារូច្ច្ិរត មាាលនាងហទវី កាំ

សរបស់នាង

មិនមានហទឬ ។
(ស្ររោះបទវរទហៈស្រតស់
ថា)
ិ
អភិមទាសគមតា ទានិ ឯហិសិ, កិិំ សុតា
វ ា កិិំ សង្មត្
ក េមនា មត្;
ូ
មោ មត្ កិេមវាច ភូេ ិបញ្ញ , ឥង្ឃ វចនំ សុមណាេ ព្រហិ
មេត្ំ។
អ្នកឯង ហទើបដរហៅផទោះកនញងហពលប្រពលប់ហស្នោះ ឥ

ូវហនោះ ប្រស្នប់ដរមកវិញភ្លាម អ្នកឯង

ឬដាំណឹងដូច្ហមតច្ ច្ិរតរបស់អ្នកឯងរហងកៀសដូច្ហមតច្ មាាលអ្នកមានប្រាជាាដូច្ដផនដី នរណា
ានប្រាប់ដាំណឹងដូច្ហមតច្ដល់អ្នក

ហយើងច្ង់ស្នាប់ោកបយហនាោះ

អ្នកច្ូរប្រាប់ោកបយហនាោះដល់

ហយើង ។
(មរោសធទូលថា)
បមណ្ហ វមជោ េមោសមោ’’ត្ិ, យេិ មត្ េនតយិត្ំ ជនិន ទ មទាសំ;
ភេ ិយាយ េមោគមតា អសំសិ, គុយ ហំ បាត្ុកត្ំ សុត្ំ េមេត្ំ។
បពិប្ររប្រពោះអ្ងគជា្ាំជាងជ្ន
ដដលប្រពោះអ្ងគប្របឹកបាហ

ប្រពោះអ្ងគហសតច្ហៅកនញងទីស្នារ់

ើយកនញងហពលប្រពលប់

ដល់អ្គគមហ

សីថ្ន

ានប្រាប់នូវអាថ៌កាំាាំង
មហហាស្ប្ររូវហគសមាាប់

ហប្រោោះដរប្របស្នា កនញងាលណា ហសច្កតីកាំាាំង ហ្មោះថ្ន ប្រពោះអ្ងគហ្វើឲបយប្រាកដហ
ហនាោះ ហសច្កតីកាំាាំងនោះ ទូលប្រពោះបងគជា
ាំ ខញញាំានឮហ

ើយ កនញងាល

ើយ ។

យំ សាលវនសមិិំ មសនមោ, បាបកេមំ អោសិ អសរភិេូបំ;
សខិមនាវ េមោគមតា អសំសិ, គុយ ហំ បាត្ុកត្ំ សុត្ំ េមេត្ំ។
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អាចារបយហសច្កៈានហ្វើអ្ាំហពើអាប្រកក់ ជាអ្ាំហពើមានសភ្លពមិនលអកនញងឧទបាន ដ៏ហដរោស
ហោយហដើមស្នលប្រពឹកបស ានហៅកនញងទីស្នារ់ ហ
អាចារបយហសនកៈហ្វើឲបយប្រាកដហ

ើយប្រាប់ដល់សមាាញ់ ហសច្កតីកាំាាំងណាដដល

ើយ ហសច្កតីកាំាាំងហនាោះ ទូលប្រពោះបងគាំជាខញញាំានឮហ

ើយ ។

បុកុ ស
ក
បុ េ ិសសេ មត្ ជនិន,ទ ឧបបមនានា មោមគា អោជយុមតា
ត ា;
ភាត្ុញ្ច េមោគមតា អសំសិ, គុយ ហំ បាត្ុកត្ំ សុត្ំ េមេត្ំ។
បពិប្ររប្រពោះអ្ងគជា្ាំជាងជ្ន ហរាគ (ឃ្លង់) ហកើរហ

ើងដល់បកកញសបរស របស់ប្រពោះអ្ងគ

ហរាគហនាោះមិនសមគួរដល់ប្រពោះរាជាហទ គ្នរ់ានហៅកនញងទីស្នារ់ ហ
ហសច្កតីកាំាាំងណា ដដលអាចារបយបកកសៈ ហ្វើឲបយប្រាកដហ
ខញញាំានឮហ

ើយប្រាប់ដល់បងបអូនប្របស

ើយ ហសច្កតីកាំាាំងនោះ ទូលប្រពោះបងគជា
ាំ

ើយ ។
អាពាមោយំ អសរភិេូមបា, ោេិមនាទា នេមេមវន ផុម្ឋា;
បុត្តសេ េមោគមតា អសំសិ, គុយ ហំ បាត្ុកត្ំ សុត្ំ េមេត្ំ។

អាចារបយាមិនទហនោះ មានអាោ្ដ៏អាប្រកក់ គឺប្ររូវនរហទវយកខច្ូល ានហៅកនញងទីស្នារ់
ហ

ើយប្រាប់ដល់កូនប្របស ហសច្កតីកាំាាំងណា ដដលអាចារបយាមិនទហ្វឲ
ើ បយប្រាកដហ

កាំាាំងនោះ ទូលប្រពោះបងគាំជាខញញាំានឮហ

ើយ ហសច្កតី

ើយ ។

អដឋវង្ំ ក េណ្ិេត្នំ ឧឡាេំ, សមោកា មត្ អេទា បិតាេហសេ;
ិ សេ គត្ំ ត្េជជ ហត្ថំ, មាត្ុញ្ច េមោគមតា អសំសិ;
មេវនទ
គុយ ហំ បាត្ុកត្ំ សុត្ំ េមេត្ំ។
ប្រពោះឥន្ទនទានថ្នាយមណិររន៍មានប្រជ្ង ៨ ដ៏ទថលថ្នា (ដល់ប្រពោះាទកសរាជ្) ជាប្រពោះ
អ្យបយហារបស់ប្រពោះអ្ងគ ទថងហនោះមណិររន៍ហនាោះហៅហៅកនញងកណាាបទ់ ដ ទនអាចារបយហទវិនទហ

ើយ
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អាចារបយហទវិនទហៅកនញទីស្នារ់ ហ
ប្រាកដហ

ើយប្រាប់ដល់មាតា ហសច្កតីកាំាាំងណា ដដលអាចារបយហទវិនទហ្វើឲបយ

ើយ ហសច្កតីកាំាាំងនោះ ទូលប្រពោះបងគាំជាខញញាំានឮហ

ើយ ។

ិ
គុយ ហសេ ហិ គុយ ហមេវ សាធុ , ន ហិ គុយសេ
ហ
បសត្ថមា វកេម
ំ;
អនិបផនតា
ន
សមហយយ ធីមោ, និបផមនានាវ យថាសុខំ ភមណ្យយ។
ហសច្កតីពិរថ្ន ារលាក់នូវអាថ៌កាំាាំង ជាារប្របទព ារប្រាប់នូវអាថ៌កាំាាំង ហគមិន
សរហសើរហទ អ្នកប្រាជ្ញាលហបើហសច្កតីប្រាថ្នាមិនទន់សហប្រមច្ ប្ររូវអ្រ់សងករ់ទក លោះសហប្រមច្
ប្របហយាជ្ន៍ហ

ើយ ហទើបគួរនិយាយ តាមសបបាយច្ោះ ។
ិ
ន គុយ ហេត្ថំ វវមេយយ,
េមកខ យយ នំ យថា និធ;ិិំ
ន ហិ បាត្ុកមតា សាធុ , គុមយាហា អមតា
ថ ា បជានតា។

បគគលមិនគបបបីហបើកនូវអាថ៌កាំាាំង គបបបីរកបានូវអាថិកាំាាំងហនាោះ ដូច្ជារកបានូវកាំណប់
របបិរថ្ន អាថ៌កាំាាំងដដលបគគលអ្នកដឹងច្បាស់ មិនហ្វើឲបយប្រាកដ ជាារប្របទព ។
ថិយា គុយ ហំ ន សំមសយយ, អេិត្តសេ ច បណ្ឌិមតា;
មយា ចាេិមសន សំហីមោ, ហេយមត្ថមនា ច មយា នមោ។
អ្នកប្រាជ្ញមិនគបបបីនិយាយប្រាប់នូវអាថ៌កាំាាំងដល់ប្រសី
រ

ិ បរ

ដល់ជ្នជាសប្ររូវ

ប់ហោយអាមិស ដល់ជ្នលួច្គាំនិរគ្នា ។
គុយ ហេត្ថំ អសេព ុេធំ, សមមាពាធយត្ិ មយា នមោ;
េនតមភេភយា ត្សេ, ទាសភូមតា ត្ិត្ិកខត្ិ។

ដល់ជ្ន
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ជ្នណាដរងញាំងអាថ៌កាំាាំង ដដលមិនទន់មានហគដឹងឲបយហគដឹង អ្នកប្រាជ្ញដរងអ្រ់
សងករ់មិនប្រាប់ដល់ជ្នហនាោះ ហប្រោោះខាាច្ដបការដដលគិរទក ដូច្ជាមនសបសខញញាំហគ ។
យាវមនាតា បុ េស
ិ សេត្ថំ, គុយ ហំ ជាននតិ េនតិនំ;
ិ
តាវមនាតា ត្សេ ឧមរពគា, ត្សាមា គុយ ហំ ន វសេមជ។
ជ្នទាំងឡាយបនាមននាក់ដឹងនូវមនតជាអាថ៌កាំាង
ាំ របស់បរស ហសច្កតីរក់សលញរបុ ន្ណេះ
ដរងហកើរហ

ើងដល់បរសហនាោះ ហប្រោោះហ

រហនាោះ អ្នកប្រាជ្ញមិនគបបបីផបាយ នូវអាថ៌កាំាាំង ។

ិ ភាមសយយ េិវា េហសេ ំ, េត្តិិំ គិេំ នាត្ិមវលំ បេុមញ្ច;
វ វិ ចច
ឧបសេុត្ិោ ហិ សុណ្នតិ េនតំ, ត្សាមា េមនាតា ខិបបេុមបត្ិ មភេំ។
កនញងហវលាទថង អ្នកប្រាជ្ញ គបបបីនិយាយអាថ៌កាំាាំងកនញងទីស្នារ់ មិនគបបបីបហញ្ចញសាំហ
កនញងហវលាយប់ឲបយ
គ្នា ហប្រោោះហ

ង

ួសកប្រមឹរ ហប្រោោះថ្ន ពួកអ្នកឈ្លបស្នាប់ រដមងឮនូវអាថ៌កាំាាំង ដដលប្របឹកបា

រហនាោះ គាំនិរដល់នូវារដបកធ្លាយយា៉ាងឆាប់ ។
ច្ប់ បញ្ចបណឌិរជារក ៕
(សរតនតបដ
ិ ក ខទទកនិាយ ជារក វីសរិនិារ បិដកហលខ ៦០ ទាំព័រ ១៣០)
ទថង អាទិរបយ ១០ ហកើរ ដខទរិយាស្នឍ ឆាាាំច្ សាំរិទធិសក
័ ច្.ស. ១៣៨០ ម.ស. ១៩៤០
ទថងទី ២២ ដខ កកកោ ព.ស. ២៥៦២ គ.ស.២០១៨
ហោយស.ដ.វ.ថ.

