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សរចក្តីស្តើម 
 ច ៀវចៅធម៌ចនោះមានចោ បាំណងច ើមប ី ជួយ  ់អនកទាំងឡាយ 
ណាប្  មានេិត្តេង់ ូរត្ធម៌ ុាំច េកតី ុែ និង ពទសាធុការពរពីរពោះ 
  ់ែេួនឯង រកុមរលសួារ មិត្តភកតិនិង ហលមន៍។ ការ ូរត្ធម៌លឺជាការចធវើ 
ឲ្យេិត្តលាំនិត្និងសាា រតី្រប ់ចយើងភេឺសាវ ង ស្  ់ស្សាយបរ ុិទធ។ អនកទាំង 
ឡាយណាប្  មានបាំណងេង់អានឬ ូរត្ធម៌ចនាោះ ពួកចលអាេអានឬ 
 ូរត្ ន ចររោះធម៌ចនោះលឺ រមាប់មនុ សរលប់របូ។  ូេប្  រពោះបរមរល ូ
 នមានរពោះបនទូ ថាៈ   

ការ ូរត្ធម៌លឺជាការ នទនាជាមួយនឹងរពោះ។  
ការ ូរត្ធម៌លឺជាជចណតើ រត្ភាា ប់ពីប្ែន ីចៅកាន់ឋាន ួល៌។   
ការ ូរត្ធម៌លឺជារចងើកចភេើង      ាំរាប់ ុត្បាំផ្លេ ញរ ាំងទាំងឡាយ 

ប្  រារាាំង ចយើងពីចសាភ័ណភាពរប ់រពោះ។  
ការ ូរត្ធម៌លឺជាពនេឺមួយប្  នឹងនាាំចយើងឲ្យ ន  ់មហា 

 មុរទហនរពោះវត្តមានរប ់រពោះ។ 
ឱមាន  ហនមនុ សចោកចអើយ  ពទសាធុការពរប្   នមកពី 

រពោះលឺជាទីកប្នេង ជាែទោះ ាំប្បង ជាទីជាំរក ជាទីរកុង ជា ួងេិត្ត ជាហរពភនាំរកាំ 
ថ្ា ជាទីជាំរករជកពួន ជារូងភនាំចរជាោះរជ ង ងអូរ ជាទឹក ី ជា មុរទ 
ជាចកាោះនិងជាវា ចមា ប្  រពោះ នបចងកើត្មកនិងជាច េកតី រច ើរ ៏រងុ
ចរឿងរប ់រទង់។ 
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ធម៌ តូ្ត ត្មាប់សា នាបាហៃ 
ជចរមើ ធម៌ ូរត្ប្  រតា ់បចញចញចោយរពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍, 

រពោះបប,  ចហើយនិងអងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា។ 

                    ែទោះ ាំប្បង     ទី      
     រកុង            ទីជរមក   ចរជាោះ   រជ ង      
 មុរទចកាោះវា ចមា                                  
                                               
                       ” ។ 

ឱអនកបចរមើរប ់អងគអញចអើយ! េូរអនក ូរត្ចធវើបទកាំណាពយ 
រប ់រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  អនក នទទួ ពួកវាចនាោះ ចររោះការ 
 ូរត្ចធវើបទ  ់កាំណាពយទាំងចនាោះ វាអាេនាាំែេួនអនកឲ្យែិត្ជិត្រពោះ 
អាទិចទពជាមាច  ់ ន។ 

ឱអនកបចរមើរប ់អងគអញចអើយ! េូរអនក ូរត្ចធវើបទកាំណាពយ 
រប ់រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  អនក នទទួ ពួកវាចនាោះច ើង 
ចររោះការ ូរត្ចធវើបទ  ់កាំណាពយទាំងចនាោះ វាអាេនាាំែេួនអនកែិត្ 
ជិត្នឹងរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ន ចររោះភាពពិចរាោះរងាំរណតាំ ប្   
ចកើត្មកពីបទប្  អនក នចធវើចនាោះ រ ក ជាអាេ ួងចោម  ់ 
វញិ្ញា ណកានធរប ់អនកែេួនឯង ចហើយនិងចធវើឲ្យទក់េិត្ត ិត្អារមាណ៍ 
  ់ ួងេិត្តរប ់មនុ សទាំងអ ់ែងប្ រ។ 
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នរណាប្   ន ូរត្កាំណាពយ ប្   នរតា ់បចញចញ 
ចោយរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចៅកនុងបនទប់រប ់ោត់្ប្  ោេ់ចោយ  
ប្ កពីចលចនាោះ ចទវតារប ់រពោះអាទិចទពប្    នពរាយនូវ 
រកយ ៏រកអូប ុ សាយចៅរលប់ទីកប្នេង ប្   នបនេឺច ើងពី 
មាត់្រប ់អនកចនាោះ ចហើយរពមទាំង៉ុាំាំងឲ្យចបោះ ូងមនុ សរលប់ 
របូច ើរ នរតឹ្មរត្ូវចទៀត្ែង។ ថ្វីត្បិត្ប្ត្រោ ាំបូង ោត់្ចៅមិន 
ទន់ ឹងពីឥទិធព រប ់វាក៏ចោយ ក៏លុណធម៌ប្  ចកើត្មកពី ិរ ី
 អរប ់រពោះ នចកើត្មាន  ់ោត់្ចហើយប្ រ ចហើយចៅចព  
ចរកាយឥទធិព ចនាោះ នឹង នហវកឹហាត់្  ់វញិ្ញា ណកានធរប ់ោត់្ 
ចទៀត្ែង។ ពិត្ណា ់អាថ៌្កាំ ាំងហនការរតា ់ ឹងរប ់រពោះរត្ូវ 
 នចលចេញរកិត្យឲ្យចោយលុណធម៌ហនឆនទាៈរប ់រទង់ ប្  ជា   
រប ភពអាំណាេចហើយនិងលតិ្បណឌិ ត្។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌កាតព្វកិច្ច 

ធម៌កាត្ពវកិេចរបចាំហថ្ាមានេាំនួនបី...អីុេឹងអនកជាំចនឿអាេចរជើ ចរ ើ 
ធម៌មួយកនុងេាំចណាមធម៌ទាំងបីមក ូរត្ ន ប៉ាុប្នតកនុ ង១ហថ្ារត្ូវប្ត្ 
 ូរត្មួយកនុងេាំចណាមទាំងបីចនាោះ ចហើយក៏រត្ូវប្ត្អនុចោមចៅ 
តាមទិ មួយចៅតាមត្ាំបន់ប្  អនក ូរត្ចនាោះ។               

            - កស្ ង់ពី ិែិត្មួយេាប់កនុងនាមចោក  ូហគីប្អហវិនឌី- 

រយាៈចព ធម៌កាត្ពវកិេចប្  រត្ូវ នចល ូរត្លឺ   រពឹក ហថ្ា 
រត្ង់ចហើយនិងចព ោា េ ចនាោះមានន័យថេចនាេ ោះចព ហថ្ារោះ ចហើយ 
និងហថ្ា ិេជាចព ោា េ ចហើយរហូត្ចៅ  ់ ិេ នពីរចមា៉ាង 
ចហើយរយាៈចព ចនោះក៏ជាចព ោា េប្ រ។     

-ច េកតី ចងាបនិងការ កស្ ង់មកពីលីតាបអីុអាកោ -  

ធម៌ចនោះកនុង២៤ចមា៉ាង ូរត្មតង លឺ ូរត្ចៅេចនាេ ោះហថ្ារត្ង់និង 
ចព ោា េ។  

បពិរត្រពោះ អាទិចទពជាមាច  ់ ទូ បងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថ 
រពោះអងគ នបចងកើត្ទូ រពោះបងគាំមក ច ើមបីឲ្យទូ រពោះបងគាំ នសាគ  ់ 
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និងបូជា កាក រាៈេាំចរោះរពោះអងគ។ កនុងែណាៈចនោះទូ រពោះបងគាំ  ន 
រជាបចហើយ នូវភាពទន់ចែាយរប ់ទូ រពោះបងគាំចៅនឹង រមី ៏បវរ 
រប ់រពោះអងគ និងភាពរកែសត់្រប ់ទូ បងគាំចៅនឹងរទពយ មបត្តិ  ៏ 
ធាំចធងរប ់រពោះអងគ។ ពុាំមានរពោះ ហទណាចទៀត្ច ើយចរៅពីរពោះ 
អងគ រពោះអងគរទង់ជួយរ ាំចោោះទុកាភ័យហន ត្វចោក រពោះអងគលង់ចៅ 
ជានិេចចោយ រមីហនរពោះអងគឯង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌កាតព្វកិច្ចមធយម 

ធម៌ចនោះ ូរត្បី ងកនុងមួយហថ្ា លឺ ូរត្ចៅ ចព រពឹក ហថ្ារត្ង់ 
ចហើយនិងចព ោា េ។ 

នរណា   មានេិត្តេង់ ូរត្ធម៌ចនោះេូរោងហ ឲ្យ ន 
សាអ ត្ អ ចហើយចៅចព ោងហ  ចនាោះ េូរ ូរត្ធម៌ ូេត្ចៅចនោះ 
(ធម៌ ាំរាប់ ោងហ ) ។ 

“ ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះអងគពរងឹងហ រប ់ទូ រពោះបងគាំ 
ឲ្យមានកមាេ ាំងរងឹមាាំច ើងែង ច ើមបីឲ្យវាមានកមាេ ាំងកនុងការកាន់រទ 
នូវលមពីររប ់រពោះអងគចោយភាពនឹងធឹងច ើមបីកុាំឲ្យអាំណាេចោកិយ 
ណាមួយ ថិត្ចៅច ើវា នច ើយ។ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគការររវា 
កុាំឲ្យមានអវីមួយ ប្  មិនប្មនជាកមា ិទធិរប ់វាមកចរជៀត្ប្រជក 
វា នច ើយ។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះអាទិចទព ប្  របកប 
ចោយអានុភាព ៏ខាេ ាំងកាេ បាំែុត្។ 

ោងហ រេួចហើយរត្ូវោងមុែមាត់្ឲ្យសាអ ត្ អ ូេោងហ ប្ រ 
ចហើយចៅចព  ុបោងមុែរត្ូវ ូរត្ធម៌ ូេត្ចៅ(ធម៌ ុបោង 
មុែ)  
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ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ ទូ បងគាំ នាកមុែ 
មករករពោះអងគចហើយ  ូមរពោះអងគឆេុោះបញ្ញច ាំងពនេឺហនរពោះភក្រកតរប ់ 
រពោះអងគមករកមុែរប ់ទូ រពោះបងគាំែង។ ចហើយ ូមរពោះអងគការ 
ររមុែរប ់ទូ រពោះបងគាំ កុាំឲ្យវាាកចៅរកនរណាចរៅពីរពោះអងគ 
ច ើយ” ។  

បនាទ ប់ពីោងហ និងមុែរេួចហើយ េូរចងើបឈរច ើងចហើយប្បរ 
មុែចៅកាន់ទិ (ហគីប ី) លឺប្បរមុែចៅរកទី កាក រាៈវមិាន ជី ចៅ 
ទីរកុងអាកា ចហើយេូរ ូរត្ធម៌ ូេត្ចៅាៈ 

“ រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ នមានបនទូ ចធវើជា កាីភាពថ ពុាំ 
មានរពោះ ហទចទៀត្ណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ។ រាជាណាេរកហនការ 
រតា ់ ឹងចហើយនិងរាជាណាេរកហនមាបនកមាទាំងអ ់ លឺជារប ់ 
រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគប្  ជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ន 
បាា ញឲ្យចលចឃើញនូវរពោះសាសាត មួយអងគ ប្  ជារបភពហនការ 
រតា ់ ឹងប្  ជាអនក នទនានឹងរពោះអងគចៅច ើកាំពូ ភនាំ ីុណាអីុ 
ចហើយរពោះអងគក៏ជានភា ័យ ៏ឧត្តម រត្ូវ នចលចធវើឲ្យមានពនេឺរ ាី  
េិប្ញច ងេិញ្ញច េច ើង តាមរយាៈនភា ័យចនាោះចហើយរពោះអងគក៏ជា 
ច ើមចឈើបរចោកជាអាននត ប្  រពោះសាសាត អងគមុន នមាន 
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បនទូ   ់រលប់រពោះអងគ ចហើយតាមរយាៈរពោះអងគចនោះរទង់ក៏ជាអនក 
ប្  ចល នរបកា ឲ្យមនុ សរលប់ោន  ប្  ចៅកនុងឋាន ួល៌ 
ចហើយនិងប្ែន ីចនោះ ន ឹងែងប្ រថ “ េូររកច កចមើ េុោះរលប់ 
ចភាលរទពយកាំពុងប្ត្ចកើត្មានច ើង ចហើយប្ែន ីនិងឋាន ួល៌ ភាព 
រងុចរឿងនិងវជិិត្រាជយទាំងអ ់ចនោះជារប ់រពោះ ប្  ជារពោះអាទិ 
ចទពរប ់មនុ សរលប់ោន  ចហើយក៏ជាមាច  ់រាជប េង័កចៅច ើឋាន  
 ួល៌និងប្ែន ីចនោះែងប្ រ!។  

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរឈរឱនចោយោក់ហ  ទាំងពីរច ើជងគង់ 
ទាំងចទវចហើយ ូរត្ធម៌ខាងចរកាមចនោះ៖ 

“ រពោះអងគជារពោះ ៏របច ើរច ើ  ុប ហួ ពីការ រច ើរ 
រប ់ទូ រពោះបងគាំ ចហើយនិងការ រច ើររប ់អនក ហទចរៅពីទូ  
បងគាំ រពោះអងគលឺជារពោះ ៏របច ើរច ើ  ុបហួ ពីការពិពណ៌នារប ់ 
អនកទាំងអ ់ោន ប្  ចៅច ើឋាន ួល៌ ចហើយនិងអនកទាំងអ ់ោន  
ប្  ចៅច ើប្ែន ីចនោះ! ”   

បនាទ ប់មកចទៀត្ឈរ ងែេួនឲ្យរត្ង់ ចោយោត្ ត្ហ ទាំង 
ពីរចហើយច ោះហ ទាំងពីរចៅមុែច ើកច ើង ចហើយចងើបមុែច ើង  
ចោយ ូរត្ធម៌ខាងចរកាមចនោះ៖ 
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ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ  ូមរពោះអងគកុាំ 
ចធវើឲ្យមនុ សណាប្   នចតាងចៅនឹងជាយហនចមតាត ធម៌ ចហើយ 
និង ិរ ីអរប ់រទង់ ចោយរមាមហ អងវរកររប ់ចលទាំងអ ់ 
 ងឃឹមច ើយចររោះអនកទាំងចនាោះ ជាអនកបាា ញនូវចមតាត ធម៌រប ់ 
រពោះអងគ ប្  ជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌ ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្!”   

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរអងគុយេុោះចហើយ ូរត្ធម៌ខាងចរកាមចនោះ៖ 

ទូ រពោះបងគ  ូមចធវើជា កាីភាព  ់សាមលគីភាព ចហើយនិង 
ភាពប្ត្មួយរប ់រទង់ ចហើយរពមទាំង ូមចធវើជា កាីភាពថរពោះ 
អងគលឺជារពោះអាទិចទពប្  ោា នរពោះអាទិចទពណាចែសងចទៀត្ច ើយ 
ចរៅពីរពោះអងគ។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគ នបចញចញឲ្យចឃើញនូវបុពវ  
ចហតុ្សា នានិង នបាំចពញនូវកិេចរពមចរពៀងរប ់រពោះអងគ រពម 
ទាំង នចបើកេាំហទវ រហន ិរ ីអរប ់រទង់  ៏ធាំទូោយ រមាប់អនក 
ទាំងអ ់ោន ប្  រ ់ចៅកនុងឋាន ួល៌ចហើយនិងប្ែន ីចនោះែងប្ រ។  
 ពទសាធុការពរ  ុែ នតិភាព ច េកតីចោរពស្ ឡាញ់ ចហើយនិង 
ភាពរងុចរឿងលឺ ថិត្ចៅច ើអនកជាទីស្ ោញ់រប ់រទង់ ប្  ជាអនក 
ផ្លេ  ់បតូរចហើយជាវា នារប ់ពិភពចោកនាាំចៅរករពោះអងគ ចហើយ 
ក៏ជាអនកែត ់នូវរលប់ច េកតី ងឃឹមរប ់ពួកចលឲ្យ ថិត្ចៅជាមួយ 
នឹងរពោះអងគជានិេច។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជាអនកែត ់នូវការច ើក 
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ប្ ងចទ ជានិេច ចហើយក៏ជារពោះប្  របកបចោយ បបុរ ធម៌ 
រលប់យ៉ាងប្ រ។  

រកយទាំងចនោះលឺជារកយ ាំរាប់ ូរត្ជាំនួ ធម៌កាត្ពវកិេចបទ 
ប្វង ចបើនរណាមាន ក់មិនេង់ ូរត្ធម៌កាត្ពវកិេចបទប្វងចទ អាេចរជើ  
ចរ ើ រកយទាំងចនោះច ើមបី ូរត្ាៈ  

 រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ នចធវើជា កាីភាពថ ោា នរពោះណា 
ចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះជួយរ ាំចោោះទុកា  ់មនុ ស 
ចោក ចហើយក៏ជារពោះប្  លង់នូវចោយអងគឯង។”  

រពោះធម៌ចនោះមាន កាត នុភាពច ាើនឹង ូរត្ធម៌បទកាត្ពវកិេច 
ទាំងស្ ុង។ ចហើយមា៉ាងវញិចទៀត្ចៅចព អងគុយរត្ូវ ូរត្នូវធម៌ 
ទាំងចនោះ ចហើយធម៌ទាំងចនោះលឺច ាើនឹងធម៌បទប្វងរត្ង់វលគអងគុយ៖  

ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាព  ់សាមលគីភាព ចហើយនិង 
ភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគចហើយទូ រពោះបងគាំក៏ ូមចធវើជា កាីភាពថ 
រពោះអងគលឺជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  ោា នរពោះអាទិចទពណាចរៅ 
ពីរពោះអងគច ើយ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌កាតព្វកិច្ចបទវវង 

ធម៌ចនោះលឺរត្ូវចរជើ ចរ ើ  ូរត្កនុង២៤ចមា៉ាងមតង នរណាចរជើ  
ចរ ើ  ូរត្ធម៌ចនោះ េូរចរកាកឈរច ើង ចហើយប្បរមុែចឆ្ព ោះចៅរក 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ចៅចព ប្      ឈរចៅកនុងទីកប្នេងចនាោះ 
េូរ មេឹងចៅខាងសាត ាំចហើយខាងចឆវងចធវើ ូេជាកាំពុងប្ត្រងចាំ ចមតាត
ធម៌ពីរពោះអាទិចទពជាមាច  ់       ប្  ជារពោះរបកបចោយចមតាត  
ធម៌ ចហើយក៏ជារពោះរបកបចោយកតីករណុាធម៌ ៏ែព ់បាំែុត្ បនាទ ប់ 
មក េូរ ូរត្ ធម៌ចៅខាងចរកាមចនោះ៖ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ហនរលប់របូកានធ ចហើយនិងជាអនកបចងកើត្ 
ឋាន ួល៌ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ  ់រទង់ ប្  ជារបភពហន 
 ិរ ីអរប ់រពោះអងគ ប្  ជារពោះលួរឲ្យ រច ើរបាំែុត្ ចហើយក៏ជារពោះ 
ប្  របកបចោយភាព ាំបូររងុចរឿងរលប់យ៉ាងជាំនួ ពួកចល  ូមឲ្យ 
រពោះអងគចធវើឲ្យការអធិោា នរប ់ទូ រពោះបងគាំ  នកាេ យចៅជាចភេើង 
ច ើមបី ុត្កាំចទេចច នូវហ បឧប លគប្   នបិទ ាំងរបូទូ រពោះ 
បងគាំពី ិរ ីអរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងច ើមបីចធវើឲ្យការអធិោា នរប ់  
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ទូ បងគាំនឹងកាេ យជាពនេឺច ើមបី ឹកនាាំទូ រពោះបងគាំ ឲ្យ នចៅ  ់ 
មហាសាលរហនរពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគែង។ 

 

បនាទ ប់មកេូរច ើកហ ទាំងពីរចៅមុែប្  ជាការអងវរករ  ់ 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់- ប្  ជារពោះលួរឲ្យ រច ើរ ចហើយនិងជារពោះ 
ប្  នាាំមកនូវច េកតី ុែ រេួចហើយ ូរត្ថាៈ 

ឱរពោះអងគប្  ជាទីរ ថន រប ់ពិភពចោក ចហើយនិងអនកជា 
ទីស្ ឡាញ់រប ់មនុ សរលប់ជាតិ្សា ន៍ចអើយ!  ូមរពោះអងគទត្ 
ត្រមង់ទូ រពោះបងគាំឲ្យទូ រពោះបងគាំ  នាកចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគប្ត្ 
មួយអងគឯង ចហើយ ូមរពោះអងគកាំចត់្ចច នូវរលប់ការជាំរក់េិត្ត 
រប ់ទូ រពោះបងគាំចៅនឹងនរណាប្  មិនប្មនជារពោះអងគ ចហើយក៏ 
 ូមរពោះអងគេងភាា ប់ទូ រពោះបងគាំចៅនឹងប្ែសពួររប ់រពោះអងគ តាម 
រយាៈ កមាភាពរប ់មាបនកមាទាំងមូ  ប្  រត្វូ នចលចធវើឲ្យ 
សាយភាយច ើងែង។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ហនទូ បងគាំចអើយ 
ទូ បងគាំជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ជាបុរត្រប ់អនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគប្ រ។  ូមរពោះអងគការររទូ រពោះបងគាំ ច ើមបីឲ្យទូ  
រពោះបងគាំ នឈរយ៉ាងរងឹមាាំច ើមបីចធវើតាមឆនទាៈ ចហើយនិងច េកតី 
រ ថន រប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគការររទូ រពោះបងគាំកុាំឲ្យ 
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ទូ បងគាំមានច េកតីរ ថន អវីចរៅពី ិរ ីអរប ់រពោះអងគច ើយ។ 
ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ  ់រពោះអងគ តាមរយាៈមហាសាលរហនកតីចមតាត  
រប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈតារាចព ហថ្ា 
(រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍) ហនភាព មរមយរប ់រពោះអងគ ច ើមបីឲ្យទូ  
បងគាំ នបចរមើរពោះអងគជាមួយនឹងអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ តាមឆនទាៈ 
ចហើយនិងហឫទ័យរប ់រពោះអងគែង។ ពិត្ណា ់កាំោាំងអានុភាព 
រប ់រពោះអងគមានកាំោាំងខាេ ាំងណា ់មិនអាេចរៀបរាប់ ចហើយនិង 
មិនអាេរកអវីមកចរបៀបែទឹម នច ើយ! អវីប្  រត្ូវ នចលបចញចញ 
ឲ្យចឃើញតាមរយាៈរពោះអងគ លឺជាច េកតីរ ថន ហន ួងេិត្តរប ់ទូ  
រពោះបងគាំ ចហើយក៏ជាទីស្ ឡាញ់ហនវញិ្ញា ណកានធរប ់ទូ រពោះបងគាំ 
ប្ រ។ ឱរពោះប្  ជារពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ!  ូមកុាំឲ្យ 
ទូ រពោះបងគាំចមើ ចឃើញអវី ប្  ជាច េកតីរ ថន រប ់ទូ បងគាំ 
ចហើយនិងកុាំឲ្យទូ រពោះបងគាំចមើ ចឃើញអវី ប្  ជាទចងវើរប ់ទូ  
រពោះបងគាំចរៅពីឆនទាៈរប ់រពោះអងគប្   នហ ុមព័ទធឋាន ួល៌ ចហើយ 
និងប្ែន ីចនោះច ើយ។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ! តាម 
រយាៈរពោះនាម ៏រងុចរឿងប្   នហ ុមព័ទធឋាន ួល៌ ចហើយនិងប្ែន ី 
ចនោះច ើយ។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ តាមរយាៈរពោះនាម 
 ៏រងុចរឿងបាំែុត្រប ់រពោះអងគ រទង់លឺជារពោះរប ់មនុ សរលប់ជាតិ្ 
សា ន៍! ទូ រពោះបងគាំ ូមរ ថន អវីប្ត្ជាច េកតីរ ថន រប ់រពោះអងគ 
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ចហើយទូ រពោះបងគាំ ូមស្ ោញ់អវីប្  ជាច េកតីស្ ោញ់រប ់ 
រពោះអងគ។ 

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរ ត់្ជងគង់ទាំងចទវរចហើយឱនកា  (ថា  ់) 
ចៅនឹងកាំរា ( ី)ចហើយ ូរត្នូវធម៌ខាងចរកាម ចនោះ៖ 

រពោះអងគលឺជារពោះ ៏ែពង់ែព ់ហួ ពីការពិពណ៌នារប ់មនុ ស 
រលប់ោន ច ើកប្ ងប្ត្ែេួនរពោះអងគឯង ចហើយក៏ជារពោះ ៏ែពង់ែព ់ហួ  
ពីការយ ់ ឹងរប ់មនុ ស ត្វចែសងចទៀត្ ច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ 
ប្  ជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោយអងគឯង។  

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរឈរចហើយ ូរត្នូវធម៌ខាងចរកាមចនោះ៖
 “ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ  ូម 
រពោះអងគ៉ុាំាំងឱយការអធិោា នបួង ួងរប ់ទូ រពោះបងគាំ នកាេ យជា 
របភពទឹករ ់ប្  ចធវើឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ នរ ់ចៅចរកាមអធិប 
ចត្យយភាពរប ់រពោះអងគជានិរនតរ ៍រាបត្ចៅ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគ 
៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ ននិយយពីរពោះអងគ ចៅរលប់ពិភព 
ប្  ជាពិភពរប ់រពោះអងគែង”។ 

បនាទ ប់មកេូរច ើកហ ចហើយ ូរត្អងវរករមតងចទៀត្ថ 
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“ឱរពោះអងគជាអនកប្ញកបាំប្បកចបោះ ូង ចហើយនិងវញិ្ញា ណកានធ 
ប្   នរោយចេញពីរទង់ចោយចភេើងហនច េកតីស្ ោញ់រប ់ 
រពោះអងគ រត្ូវ នចល ុត្បាំភេឺឱយចឆោះ ចនាធ  ចៅធ   ់ពិភពចោក 
ទាំងមូ ចអើយ! ឱរពោះអងគប្  ជាអនករលប់រលងច ើមនុ សរលប់ោន  
ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈរពោះនាមរទង់ ចររោះ 
រពោះអងគជាអនក ឹកនាាំមាបនកមាទាំងអ ់តាមរយាៈរពោះនាមរប ់រពោះ 
អងគ  ូមរពោះ អងគយ ់រពមឱយទូ រពោះបងគាំ នចៅជាមួយរពោះអងគ 
ែង។ ឱរពោះអងគប្  ជារពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ ូម 
រពោះអងគទត្ចមើ េុោះ មនុ សេាំប្ កមាន ក់ចនោះកាំពុងប្ត្រប៉ាំប់រប 
៉ាំ ់ចៅកាន់ចលហោា ន ៏របច ើររប ់ោត់្ ប្   ថិត្ចៅចរកាម 
បុ បុក(រាងជាអ នាៈ) ហនរពោះករណុាជីវតិ្ច ើត្បូងប្  របកប 
ចោយចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគទត្ចមើ េុោះ ប 
ជនមាន ក់ចនោះ កាំពុងប្ត្ប្ វងរកមហាសាលរហនការច ើកប្ ងចទ  
រប ់រទង់ េាំប្ណកឯអនកទន់ទបមាន ក់ចនោះវញិ កាំពុងប្ត្ប្ វងរករពោះ 
រាជវាាំងហនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគទត្ចមើ  
េុោះ មនុ សចោកប្  មានភាពរកីរកមាន ក់ចនោះ កាំពុងប្ត្ាកចររក 
ទិ ចឆ្ព ោះចៅកាន់រទពយ មបិត្តមហាសា  រប ់រពោះអងគចហើយ។ 
រពោះអងគមានអាំណាេអាេបញ្ញា អវីរលប់យ៉ាង ន តាមរពោះទ័យចពញ 
េិត្តរប ់រពោះអងគ។ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថ រពោះអងគលឺជា 
អនកប្  ចល រច ើរចៅតាមទចងវើរប ់រពោះអងគ ជាអនកប្  ចល 
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របតិ្បត្តិចៅតាមបញ្ញា រប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ជាអនកប្  មានច រ ី
ភាពចៅតាមេាប់បញាត្តិរប ់រពោះអងគែងប្ រ”។  

បនាទ ប់មកេូរ     ច ើកហ ចហើយ ូរត្ថ“អាឡាអ ុអាប់ផ្ល” 
បី ង។ 

បនាទ ប់មកឱនចោយហ ទាំងពីរោក់ច ើជងគង់ទាំង ងខាងនូវ 
េាំចរោះរពោះភក្រកតរប ់រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  ជារពោះរបកប  

ចោយ ពទសាធុការពរ ៏របច ើរ ចហើយ ូរត្ថាៈ 

“ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ រពោះអងគ ន 
ទត្ចឃើញចហើយពីេិត្តរប ់ទូ រពោះបងគាំ កាំពុងរត្ូវ នចលចធវើឱយមាន 
បញ្ញា   ់អងគអវយវាៈរប ់ទូ រពោះបងគាំ េិត្តរប ់ទូ រពោះបងគាំ 
កាំពុងរត្ូវ នចលចធវើឱយមានបញ្ញា   ់ការចធវើ កាក រាៈ  ់រទង់ ចហើយ 
និងេាំណង់េងចាំនិងច ើកត្ាំចកើន  ់រទង់។ បពិរត្រពោះអងគរពោះអាទិ 
ចទពជាមាច  ់ រពោះអងគក៏ នទត្ចឃើញែងប្ រថ េិត្តរប ់ទូ រពោះ 
បងគាំ នចធវើជា កាីភាព  ់បនទូ បទបញ្ញា រប ់រទង់ ប្   ន 
បញ្ញា ក់ចៅកនុងរាជាណាេរកហន ាំចនៀងរប ់រទង់ ចហើយនិងឋាន 
 ួល៌ហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះអងគរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ 
ចៅចព ចនោះ ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ ុាំនូវរប ់រលប់យ៉ាងប្  រពោះ 
អងគមាន ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ នចកែុត្ពីភាពរកីរករប ់ទូ  
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រពោះបងគាំច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ នពរងីក នូវភាព មបូរនិងភាពមាន 
រទពយរប ់រពោះអងគ ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ នចកែុត្ពីភាពទន់ 
ចែាយរប ់ទូ រពោះបងគាំ ច ើមបីចប់យកអានុភាពនិងចត្ជានុភាព 
រប ់រទង់វញិ”។  

បនាទ ប់មកេូរចងើបឈរ ចហើយច ើកហ        ទាំងពីរ 
ចធវើការអងវរពីរ  ងចោយ  ូរត្ថាៈ 

“ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះរបកប 
ចោយចត្ជានុភាព និងជារពោះរបកបចោយភាព មបូររលប់យ៉ាង។ 
ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជាអនកកាំណត់្ទាំងការ 
ចប់ចែតើមនិងទីបញច ប់។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំ 
ចោកចអើយ! ការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគ នចធវើឱយទូ រពោះ 
បងគាំមានភាពកាេ ហានច ើង ចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ នចធវើឱយទូ  
រពោះបងគាំមានភាពរងឹមាាំច ើង ការប្ស្ កចៅរប ់រពោះអងគ នចធវើឱយ 
ទូ បងគាំ នភ្ាក់ច ើងភាព មរមយរប ់រពោះអងគ នច ើកឱយទូ  
រពោះបងគាំមានភាព កឹមហ កច ើង ចហើយរពមទាំង ននាាំឱយទូ រពោះ 
បងគាំ នចៅ  ់រពោះអងគែង។ ម៉ាាងវញិចទៀត្អនកប្  ទូ រពោះបងគាំ 
លួរប្ត្ហា នឈរ ចៅឯចកាេ ងទវ រទីរកុងហនភាពចកៀកជិត្រប ់រពោះអងគ  
ចហើយនិងមុែរប ់ទូ រពោះបងគាំ  មេឹងចឆ្ព ោះចៅរកពនេឺប្  កាំពុង 
បចញចញរ ាីយ៉ាងរត្េោះរត្េង់ពីឋាន ួល៌ហនឆនទាៈរប ់រពោះអងគចនាោះ 
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ជានរណា? ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគទត្ចមើ េុោះមនុ សទុល៌ត្មាន ក់ចនោះកាំពុងប្ត្ចោោះទវ រហន 
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយមនុ សអនតាត មាន ក់ចនោះកាំពុងប្ត្ប្ វង 
រកជ  ីមា( ទឹង)ហនជីវតិ្អននតពីរពោះហ ថហនភាព មបូររប ់រពោះ 
អងគចហើយ។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  ជារពោះហនរលប់នាមរបូ 
ចអើយ រពោះអងគជាអនករត្ួត្រតាច ើរលប់នាមរបូរលប់ចព  ឱរពោះអា 
ទិចទពជាអនកបចងកើត្ឋាន ួល៌ចអើយ ទូ រពោះបងគាំ ុែេិត្តេូ រជក 
ចរកាមឧត្តមឆនទាៈរប ់រពោះអងគចហើយ!  

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរច ើកហ        ច ើងច ើបី ងចហើយ 
 ូរត្ថាៈ  

“រពោះអាទិចទពជាមាច  ់អសាច រយជាងអនកប្  អសាច រយរលប់ោន !”  

បនាទ ប់មក ុត្ជងគង់ចហើយឱនកា ចៅនឹងករមា  ចហើយ 
 ូរត្ថ៖ 

“រពោះអងគលឺជាភាពែពង់ែព ់ ប្  លួរឱយ រច ើររប ់អនកទាំង 
ឡាយណាប្  ចៅជិត្រពោះអងគច ើមបីច ើងចៅកាន់ឋាន ួល៌ហនភាព 
ចៅជិត្រប ់រពោះអងគ រពោះអងគជារពោះ ៏ែពង់ែព ់ប្  លួរឱយ រច ើរ 
រប ់បកាបកសីហនចបោះ ូងរប ់អនកទាំងឡាយ ប្  មានភកតីភាព 
េាំចរោះរទង់ ច ើមបីឱយពួកចលទាំងចនាោះ នចៅ  ់ទវ រហនចកាេ ងទវ រ 
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រប ់រពោះអងគ។ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថរពោះអងគលឺជារពោះ 
 ៏ពិ ិ ាច ើ រលប់ចកត្ណភ័ណឌ  ចហើយនិងជារពោះ ៏ពិ ិ ាច ើ  
អ ់រពោះនាមរបូ។ ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជា 
រពោះ ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្ ចហើយនិងជារពោះប្  របកបចោយភាព មបូរ 
រងុចរឿងរលប់យ៉ាង”។  

បនាទ ប់មកេូរអងគុយចហើយ ូរត្ថាៈ  

“ទូ រពោះបងគាំ ូមបញ្ញា ក់េាំចរោះចរឿងចនោះថ ទូ រពោះបងគាំ ន 
ចធវើជាសាកសី  ់រលប់វត្ថុប្   នបចងកើត្មក  នចធវើជាសាកសី  ់ទី 
ជាំនុាំ ៏ែព ់  នចធវើជាសាកសី  ់មនុ សរប ់ឋាន ួល៌ ៏ែព ់ទាំង 
អ ់  នចធវើជាសាកសី  ់ភាព ៏ែព ់ច ើ ពួកចលចនាោះលឺជាបនទូ  
ហនភាពរងុចរឿងប្  ចកើត្មកពីនភា ័យហនភាពរងុចរឿងរលប់យ៉ាង 
ចោយែេួនឯង ចហើយទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថ រពោះអងគលឺ 
ជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ 
ចហើយទូ បងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថ រពោះអងគប្  ជាអនករត្ូវ ន 
ចលបាា ញឱយចឃើញចនាោះ លឺជាអាថ៌្កាំ ាំងប្   នោក់ទុកលឺជា 
និមិត្តរបូហនរត្ន មបត្តិ តាមរយាៈអនកប្   នេងភាា ប់អកសរ“B,បី” 
ចហើយនិង“E,អីុ”ឱយចៅជុាំោន ចកើត្ នជា“BE” (ចកើត្មានច ើង.ជប់)។ 
ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពថ និមិត្តរបូប្  ជារត្ន មបត្តិ 
ចនាោះលឺជានាមរប ់រពោះអងគ ប្  រត្ូវ នចល រច រេុោះចោយ ៉ាកា 
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ហនឋាន ួល៌ ៏ែព ់បាំែុត្ ចហើយរពោះអងគរត្ូវ នចលពិពណ៌នាចៅកនុង 
លមពីររប ់រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  ជាច តេហនរាជប េ័ងកចៅច ើ 
ឋាន ួល៌ចហើយនិងចៅច ើប្ែន ីចនោះ។ 

បនាទ ប់មកេូរឈរឱយរត្ង់ែេួ នចហើយ ូរត្ថាៈ  

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ហនមនុ សចោករលប់ោន ចហើយ និងជា 
មាច  ់ហនរលប់វត្ថុទាំងចមើ ចឃើញ ចហើយនិងទាំងចមើ មិនចឃើញ 
ចអើយ! រពោះអងគរទង់៉ាំណ  ់ច េកតីទុកាចសាក ចហើយនិងការ 
 ក ចងាើមធាំរប ់ទូ រពោះបងគាំ ប្  ទូ រពោះបងគាំបនេឺច ើង រពោះអងគ 
រទង់រពោះ ណាត ប់ឮ  ់ការថ្ាូរ ចហើយនិងការរទចហា យាំរប ់ទូ  
រពោះបងគាំប្  ចបោះ ូងរប ់ទូ រពោះបងគាំមានការបរចិទវាៈ“ការចសាក  
សាត យ”។ ឱរពោះអងគប្  របកបចោយអានុភាពចអើយ!  បកមារប ់ 
ទូ រពោះបងគាំ នរាាំងែទប់ មិនឱយទូ រពោះបងគាំេូ ចៅជិត្រពោះអងគ 
 នច ើយ។ ចហើយអាំចពើ បរប ់ទូ រពោះបងគាំ នរារាាំងឱយទូ  
រពោះបងគាំ ចៅឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះរាជវាាំងហន នតភាព“ភាពពិ ិ ា” រប ់ 
រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគជួយទូ រពោះបងគាំែង។ ឱរពោះអងគរពោះ 
អាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ ច េកតីស្ ឡាញ់រប ់រពោះអងគ ន 
ចធវើឱយទូ រពោះបងគាំមានន័យែេឹមសារច ើង ការប្បកចេញពីរពោះអងគ 
 នចធវើឱយទូ រពោះបងគាំវនិា អ ់ េាំប្ណកឯការឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះ 
អងគ នចធវើឱយទូ រពោះបងគាំហិនចហាេអ ់។ ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ 
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រពោះអងគ ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ នច ើរតាមជាំហានរប ់រពោះអងគ 
ប្  មានចៅកនុងទីរចហាោា នចនោះ ចហើយនិងតាមបនទូ រប ់រពោះ 
អងគែង “ចនោះលឺជាទូ រពោះបងគាំ។ ទូ រពោះបងគាំចៅទីចនោះ”  ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំ នកាេ យជាអនកប្  រពោះអងគ ន ចរជើ ចរ ើ  
ឱយបនេឺ ូរ ាំច ង ចៅកនុងភាពមហិមាចនោះែង ចហើយទូ រពោះបងគាំ 
 ូមច ើរតាម ចងាើមហនការរតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងវាចយ 
 េូត្បូត្រប ់អារណុហនរពោះសាសាត រប ់រពោះអងគ ច ើមបីឱយទូ រពោះ 
បងគាំ នចមើ ចឃើញចសាភណឌ័ ភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ន 
 ចងកត្ចឃើញអវីៗ ប្  មានចៅកនុងលមពីររប ់រពោះអងគែង។ 

បនាទ ប់មកចទៀត្េូរ ូរត្ច ើងវញិនូវរកយ  “អាឡាអ ុអាប់ផ្ល” 
បី ង ចហើយបចាអ នែេួនចោយោក់ហ ចៅច ើជងគង់ទាំង ងខាង 
ចហើយ ូរត្ថាៈ 

ឱរពោះអងគ រពោះអាទិចទពប្  លួរឱយ រច ើរចអើយ រពោះអងគជា 
អនកជួយឱយទូ រពោះបងគាំ នេងចាំ  ់រទង់ ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ 
 នច ើកត្មកីង  ់រទង់ រពោះអងគជាអនកចធវើឱយទូ រពោះបងគាំ ន 
សាគ  ់  ់រពោះអងគ(រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍) ប្  ជារបភពហន ញ្ញា  
រប ់រពោះអងគ រពោះអងគ ន៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំបចាអ នែេួនចៅ 
េាំចរោះមុែអនកត្ាំណាងរប ់រទង់(រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍) រពោះអងគ 
 ន៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នបនាទ បែេួនរប ់ទូ រពោះបងគាំ ចៅ 
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េាំចរោះមុែលុណធម៌រប ់រពោះអងគ ចហើយរពមទាំង ន៉ុាំាំងឱយទូ  
រពោះបងគាំ នទទួ យកនូវអវីៗប្  រត្ូវ នចលបចញចញចោយបនទូ 
ហនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគែងប្ រ។  

បនាទ ប់មកេូរចងើបមុែច ើងចហើយ ូរត្ថាៈ 

ឱរពោះអាទិចទពប្  ជារពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ! ែនងរប ់ 
ទូ រពោះបងគាំរត្ូវ នចលចធវើឱយចកាងចោយសារប្ត្បនទុកធាន់ហនអាំចពើ 
 បរប ់ទូ រពោះបងគាំ។ ចហើយការចធវ របប្ហ រប ់ទូ រពោះ 
បងគាំ នចធវើឱយទូ រពោះបងគាំវនិា អ ់។ ចៅរលប់ចព ប្  ទូ រពោះ 
បងគាំ ញា ឹងលិត្ពីអាំចពើអារកក់រប ់ទូ រពោះបងគាំចៅនឹងរពោះទ័យចមតាត   
រប ់រពោះអងគចនាោះ េិត្តរប ់ទូ រពោះបងគាំ នរោយចៅកនុងែេួន 
រប ់ទូ រពោះបងគាំអ ់ ចហើយចោហិត្រប ់ទូ រពោះបងគាំ នពុោះ 
កចក្រញ្ញា  ចៅកនុង រហ ឈាមរប ់ទូ រពោះបងគាំទាំងអ ់។ ឱរពោះ 
អងគប្  ជាច េកតីរ ថន រប ់ពិភពចោកចអើយ! តាមរយាៈចសា 
ភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំពិ កនឹងចងើបមុែរប ់ទូ  
រពោះបងគាំចៅរករពោះអងគណា ់ េាំប្ណកឯហតាថ (ហ )េាំណង់រប ់ 
ទូ រពោះបងគាំវញិ មានច េកតីខាា  ់ចអៀនណា ់មិនហា ន ូកចៅរក 
ឋាន ួល៌ហនច េកតី មបូររងុចរឿងរប ់រពោះអងគច ើយ។ ឱរពោះអងគ 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ រពោះអងគទត្ចមើ េុោះ 
ច េកតីទុកាចសាករប ់ទូ រពោះបងគាំ នរារាាំងទូ រពោះបងគាំ មិនឱយ 
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ទូ រពោះបងគាំេងចាំរពោះអងគច ើយ ចហើយរារាាំងទូ រពោះបងគាំមិនឱយ 
 រច ើរ  ់លុណធម៌រប ់រពោះអងគចទៀត្ែង ឱរពោះអងគប្  ជា 
មាច  ់ហនរាជប េងក័ទាំងចៅច ើឋាន ួល៌ ៏ែព ់ ចហើយនិងចៅច ើ 
ប្ែន ីចនោះចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ  ់រពោះអងគ តាមរយាៈ ញ្ញា  
ហនរាជាណាេរករប ់រពោះអងគ ចហើយនិងតាមរយាៈអាថ៌្កាំ ាំងហន 
     រាជរប ់រពោះអងគ  ូមឱយទូ រពោះបងគាំ នចធវើអាំចពើ អជាមួយ 
នឹងអនកប្  ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ ន 
កាេ យែេួនជាភាព មបូររប ់រពោះអងគមាន ក់ែង។ ឱរពោះអាទិចទពជា 
មាច  ់ហនរលប់ ត្វចោក ចហើយនិងជាច តេហននាមរបូទាំងចមើ  
ចឃើញចហើយនិងចមើ មិនចឃើញចអើយ រពោះអងគមានត្ហមេែពង់ែព ់ 
ចររោះប្ត្ភាព មរមយរប ់រពោះអងគ( រមី)! 

បនាទ ប់មកេូរ ូរត្រកយថ “អាឡាអ ុអាប់ផ្ល” បី ង ចហើយ 
 ុត្ជងគង់ចោយឱនកា (ថា  ់)ផ្លទ  ់ចៅនឹងកាំរា ចហើយ ូរត្  
ថាៈ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ រប ់ពួកចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន ចអើយ 
ចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន  ូមចធវើឧកកាំ នា(ចកាត្ រច ើរ) េាំចរោះរពោះអងគ 
ប្  រទង់ នបញាូ នមកឱយពួកចយើងនូវលុណធម៌ប្  នាាំពួកចយើង
ឱយមកជិត្រពោះអងគ ចហើយទូ រពោះបងគាំក៏ ូមចធវើឧកកាំ នាេាំចរោះរពោះ 
អងគែងប្ រ ប្  រទង់ នរបទនមកឱយពួកចយើងនូវលុណធម៌ ៏ 
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បវរប្   នបញាូ នេុោះមកចោយរពោះអងគផ្លទ  ់ ប្  មានចៅកនុង 
កបួននិងកនុងលមពីររប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះអងគរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ 
ចោកចអើយ ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន  ូមបួង ួង ុាំអងវរ 
  ់រពោះអងគ  ូមរទង់ការររទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំឱយ នចកែុត្ពី  
 ហនិក ( ត្វប្   ត្វ ហទចទៀត្មកចតាងរ ់ចោយសារឬចភ្ៀវ 
ឧទហរណ៍កា មនុ សមាន ត្វហេជាអនកចតាងរ ់ចោយសារ) 
ហនការលិត្រចវ ើរវាយឥត្ នការនិងលាំនិត្ឥត្របចយជន៍ែង។ ពិត្ 
រ ក ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអានុភាព និងជារពោះ 
រទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង។ 

បនាទ ប់មកេូរចងើបមុែច ើង ចហើយអងគុយឱយ ន មរមយ 
ចហើយ ូរត្ថាៈ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ ទូ  
រពោះបងគាំ ូមបញ្ញា ក់េាំចរោះអនកប្  ជាជាំចរ ើ រប ់រពោះអងគ  នចធវើ 
ជាសាកសីឱយទូ រពោះបងគាំែង ចហើយទូ រពោះបងគាំ ូមទទួ សាគ  ់ 
ថអនកប្  រពោះអងគ នចរជើ ចរ ើ ចនាោះ លឺជាមនុ សប្  មកពី 
ឋាន ួល៌ ៏ែព ់ចហើយអនកទាំងចនាោះ លឺជាអនកប្  ជារាជប េងក័រប 
កបចោយអានុភាពរប ់រពោះ នទទួ សាគ  ់។ ឱរពោះអាទិចទពជា 
មាច  ់ហនរលប់ពិភពចអើយ រាជាណាេរករប ់ប្ែន ីចនោះចហើយនិង 
ឋាន ួល៌លឺជារប ់រពោះអងគទាំងអ ់! 
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ធម៌ តូ្តជាទូសៅ 

ធម៌អធិោា ន ុាំការជួយរទរទង់និង ងគហាៈ “ការ ចក្រាគ ោះ” 

ឱរពោះអងគ រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ រពោះភក្រកតរប ់ 
រពោះអងគលឺជាវត្ថុបាំណងហនការចធវើ កាក រាៈរប ់ទូ រពោះបងគាំ ចសាភណ័ 
ភាពរប ់រពោះអងគលឺជាប ិ រណោា ន(ទីជាំរក) រប ់ទូ រពោះបងគាំ 
 ាំចៅោា នរប ់រពោះអងគលឺជាចោ បាំណងរប ់ទូ រពោះបងគាំ ការ 
ច ើកត្ចមកើងរប ់រពោះអងគលឺជាច េកតី ងឃឹមរប ់ទូ រពោះបងគាំ ទិពវ 
៉ាំណរប ់រពោះអងគលឺជាមិត្តរប ់ទូ រពោះបងគាំ ច េកតីស្ ឡាញ់ 
រប ់រពោះអងគលឺជាចហតុ្ប្  នាាំឱយទូ រពោះបងគាំ នរ ់រាន និចទវ  
រប ់រពោះអងគលឺជាច េកតីែុត្ទុការប ់ទូ រពោះបងគាំ ការចៅជិត្រពោះ 
អងគលឺជាច េកតីរ ថន រប ់ទូ រពោះបងគាំ វត្តមានរប ់រពោះអងគលឺជា 
ច េកតីរ ថន ជាទីចពញេិត្ត ចហើយនិងជាទីរ ថន  ៏ែពង់ែព ់រប ់ 
ទូ រពោះបងគាំ ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ  ់រពោះអងគ  ូមរទង់កុាំ កហូត្ 
ពីទូ រពោះបងគាំនូវរប ់ទាំងឡាយ ប្  រពោះអងគ នកាំណត់្ ាំរាប់ 
អនកជាំចរ ើ ទាំងឡាយ ប្  មានចៅកនុងេាំចណាមអនកបាំចរ ើទាំងឡាយ 
រប ់រពោះអងគចនាោះ បនាទ ប់មក ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ រពោះបងគាំនូវ 
 ិរ ីអរប ់ពិភពចនោះនិងពិភពបនាទ ប់មកចទៀត្ែង។ 
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ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជាច តេរប ់មនុ សរលប់របូ។ ពុាំមាន 
រពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ ជា 
និេចចហើយក៏ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌បាំែុត្ែងប្ រ។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ឱរពោះអងគ រពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំ ជារពោះ ៏ 
ជាទី កាក រាៈរប ់ទូ រពោះបងគាំ ជាច តេរប ់ទូ រពោះបងគាំ ជាច េកតី 
រ ថន រប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ! ចត្ើអណាត ត្មួយណាប្  អាេ 
បចញចញ ចមេងនូវរកយអរលុណ រប ់ទូ រពោះបងគាំេាំចរោះរពោះអងគ 
 ន? ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សចធវ របប្ហ ណា ់  ូមរពោះអងគ 
ោ ់ឱយអារមាណ៍រប ់ទូ រពោះបងគាំ នភ្ាក់ច ើងែង។ ទូ រពោះ 
បងគាំជាមនុ សប្   នាកចេញពីរពោះអងគ  ូមរទង់ជួយរប ុងរប 
ជាចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌រប ់រពោះអងគឱយទូ រពោះបងគាំ  ន 
ាកចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគវញិែង។ ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សសាេ ប់  ូម 
រពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំ នរ ់ច ើងវញិ ចោយទឹកជីវតិ្រ ់ 
រប ់រពោះអងគវញិែង។ ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សចរកៀម វិត្  ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំ ស្  ់ស្សាយចោយេរនតទឹកឋាន ួល៌ហន 
 ាំចនៀងរប ់រពោះអងគ ប្   នហូរចេញមកពី ៉ាកាប្  របកប 
ចោយចមតាត ធម៌រលប់យ៉ាងរប ់រពោះអងគែង។  
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ឱរពោះអាទិចទពជាច តេទិពវ៉ាំណចអើយ! រលប់ជីវតិ្លឺរត្ូវ ន 
ចលបចងកើត្ច ើងចោយភាព មបូររប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគកុាំបងអត់្ 
ទឹកហនភាព បបុរ រប ់រពោះអងគ េាំចរោះជីវតិ្ទាំងចនាោះច ើយ 
ចហើយក៏ ូមរពោះអងគកុាំផ្លត េ់ពួកវា ពីមហាសាលរហនចមតាត ធម៌រប ់ 
រពោះអងគែងប្ រ។ ទូ រពោះបងគាំ  ូមអងវរ ុាំឱយរទង់ជួយរប ុងរបជា 
  ់ទូ រពោះបងគាំរលប់ចព និងរលប់សាថ នភាព ចហើយនិង ូមឱយ 
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ប្  ជាការអនុចរោោះរប ់រទង់តាាំងពី 
បុរាណមកចកើត្មាន  ់ទូ រពោះបងគាំែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា  
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  របកបចោយភាព មបូររងុចរឿង ចហើយ 
និងជារពោះរបកបចោយអធិបចត្យយភាព ហនរាជាណាេរកជាអននត 
ភាពែងប្ រ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ 
ោន ចអើយ រពោះនាមរប ់រពោះអងគលួរឱយ រច ើរខាេ ាំងណា ់! ពិត្ 
ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះរទង់៉ាំណ  ់វត្ថុរលប់យ៉ាងប្  ោា ន 
ប្ភនកណាមួយអាេចមើ ចឃើញ នច ើយ។  ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ  
រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន មានេាំចណោះ ឹង អ ូេោន នឹងេាំចណោះ ឹង 
រប ់រពោះអងគ ប្  អាេយ ់ ឹងពីអវីរលប់យ៉ាង នែង។ រពោះអងគ 
លឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេ ជារពោះរបកបចោយអានុភាព ចហើយ  
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និងជារពោះរបកបចោយច េកតីស្ ឡាញ់ ៏របច ើរបាំែុត្។ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំង 
អ ់ោន  ូមច ើកត្ចមកើង រច ើរេាំចរោះរពោះអងគ! និង ូមប្ វងរក 
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគតាម ម័យកា  ប្   នកាំណត់្ចោយ 
រពោះអងគ ចហើយនិង ូមពឹងរក់ច េកតី ងឃឹមរប ់ទូ រពោះបងគាំ 
ចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន ទាំងស្ ុង េាំចរោះរពោះអងគប្  ជារពោះអាទិចទព 
ជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោក 
ចអើយ! រពោះ អងគលឺជារពោះរបកបចោយភាព មបូររងុចរឿងខាេ ាំងណា ់!  
 ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ នូវ ិរ ីអនិង ិរ ួី តី 
ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន អាេមាន ទធភាពច ើមបីកាំ 
ចត់្ចច នូវរប ់រលប់យ៉ាងច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគចេញ។ ពិត្ 
ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  មានចៅរលប់ពិភព។ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគ របទនពរ 
ឱយ  ់អនកទាំងឡាយណា ប្   នអត់្ធន់ចោយែនតីចៅកនុង 
 ម័យកា រប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគពរងឹង ួងេិត្តរប ់ 
ពួកចល ច ើមបីឱយពួកចល នច ើរតាមប្ែសបនាទ ត់្ចៅកនុងមាោ៌ហន េច 
ភាពរប ់រពោះអងគែង។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ ចៅ 
ចព ចនោះ ូមរពោះអងគរបទនអាំចណាយប្  ជាអាំចណាយ ៏ អទាំង 
ចនោះឱយ  ់ពួកចលច ើមបីឱយពួកចល នទទួ ការអនុញ្ញា ត្តិឱយចៅកាន់ 
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ឋាន ួល៌បរម ុែរប ់រពោះអងគែង។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជា 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  លួរឱយ រច ើរបាំែុត្។  ូមរពោះអងគរប 
ទនពរឋាន ួល៌រប ់រពោះអងគឱយរជា េុោះមកកាន់ចលហោា ន រប ់ 
មនុ សទាំងឡាយណាប្   នចជឿេាំចរោះរពោះអងគែង។ ពិត្ 
ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះ ៏ មលួរកនុងការបញាូ នេុោះមកនូវ ពទសាធុ 
ការពរ ៏ អរបច ើរបាំែុត្ចនោះ។ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគបញាូ ន ពទសាធុការពរចៅឱយ ហនិក ប្  ជាអនកចធវើ 
ឱយអនកបាំចរ ើប្  មានការចជឿជាក់រប ់រពោះអងគ នជ័យជាំនោះែង។ 
រពោះអងគអាេចធវើឱយវត្ថុរលប់យ៉ាងប្   នបចងកើត្មកចនោះ ចធវើតាម 
អាំណាេរកិត្យរប ់រពោះអងគចៅតាមរពោះអងគ ពវរពោះហរទ័យ។ ពិត្ 
ណា ់ 
រពោះអងគ      របកបចោយអធិបចត្យយភាពជាអនកបចងកើត្អវីៗរលប់ 
យ៉ាង ជារពោះរបកបចោយលតិ្បណឌិ ត្រលប់យ៉ាង។ 

មានរពោះត្រមា ់ថ តាមពិត្រពោះអាទិចទពជាមាច  ់លឺជាអនក 
      រលប់នាមរបូប្  ចមើ ចឃើញ ចហើយនិងចមើ មិនចឃើញទាំង 
មានជីវតិ្ចហើយនិងទាំងោា នជីវតិ្។រពោះអងគ នរបទនេាំណីអាហារ
ឱយ មនុ សរលប់ោន ចោយបរបូិរណ៍តាមរពោះទ័យរប ់រពោះអងគ។ 
រពោះអងគជាអនកបចងកើត្អវីៗរលប់យ៉ាងជារបភពកាំចនើត្រប ់ ត្វចោក
រលប់ យ៉ាង ជាអនកប្កហេន ជាអនកមានអានុភាព ជាអនកបចងកើត្ 
ចហើយនិងជាអនកមានលតិ្បណឌិ ត្រលប់យ៉ាង។រពោះអងគជាអនកចៅរកឋា



32 

 

នាៈ ៏របហព បាំែុត្ប្  មានរ ចពញទាំងឋាន ួល៌និងប្ែន ី 
ចហើយនិងអវីៗប្  មានជាប់នឹងពួកវាចនាោះែង។អនកទាំងអ ់ោន   
ជាអនកចធវើតាមេាប់រប ់រពោះអងគ ចហើយនិងជាអនករ ់ចៅច ើប្ែន ី 
និងឋាន ួល៌ េូរអបអរនិងឧកកាំ នា(ច ើកត្ចមកើង)  ់រពោះអងគច ើង 
ច ើមបីឱយអនក ទាំង   ោន នឹង នវ ិរត្ ប់ចៅកាន់រពោះអងគវញិ។ 

       -     -  

ឱរពោះប្  ជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោក
ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ នកាត់្ផ្លត េ់ែេួនទូ រពោះបងគាំពី៉ាំតិ្ នាត ន 
រប ់ទូ រពោះបងគាំរេួចហើយចហើយក៏ នរបឹងប្របងប្ វងរកឯករាជយ
ភាពពីរប ់រលប់យ៉ាងប្  មានចៅច ើប្ែន ីចនោះតាមរយាៈរពោះអងគ
រពមទាំង នចរត្ៀមែេួនរេួជាចស្ េ ច ើមបីទទួ យកនូវអវីប្   
ជា មបត្តិ ួល៌ចៅកនុងរពោះចនរត្រប ់រពោះអងគរេួចហើយែងប្ រ ។ 
 ូចេនោះ ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ រពោះបងគាំនូវ មបត្តិ ួល៌ទាំងចនោះច ើ
មបីឱយទូ រពោះបងគាំមានឯករាជយភាពពីរប ់ចែសងៗច ើកប្ ងប្ត្រពោះ
អងគចេញ ចហើយក៏ ូមឱយរពោះអងគរបទនឱយទូ រពោះបងគាំនូវេាំប្ណក 
 ៏ធាំហនការអនុចរោោះឥត្ កាំណត់្រប ់រពោះអងគ  ់ទូ រពោះបងគាំែង។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺ ជារពោះរបកបចោយមនុញាភាព ៏ មបូរ   ។ 

-រពោះបប- 



33 

 

ឱរពោះចោកចអើយ! ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំជាមនុ សលួរឱយអា 
ណិត្ខាេ ាំងណា ់ ូមរពោះអងគរបទនការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគឱយ 
ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំែង។ ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំជាមនុ សទុល៌ត្  ូម 
រពោះអងគរបទនេាំប្ណកពីមហាសាលរ ហនរទពយ មបត្តិមហាសា  
រប ់រពោះអងគឱយ ន  ់ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំែង។ ទូ រពោះបងគាំ 
ចយើងែ្ុាំជាមនុ សរកែសត់្ែវោះមុែែវោះចរកាយ  ូមរពោះអងគបាំចពញឱយ 
ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ ន កប់េិត្តែង។ ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំជា 
មនុ សខាា  ់ចអៀន  ូមរពោះអងគរបទនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគឱយ 
ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំែង។  ត្វចហើរច ើអាកា  ចហើយនិង ត្វច ើរ 
ច ើ ីទទួ  នេាំណីរប ់ពួកវាពីរពោះអងគប្ត្មួយហថ្ា រមាប់មួយ 
ហថ្ា េាំប្ណកឯមនុ សចោកវញិច ព( ីុឬែឹក) អាហាររប ់ពួក 
ចលចោយការែគត់្ែគង់ ចហើយនិងចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ប្   
ជាកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ។  ូមរពោះអងគកុាំ កហូត្មនុញាភាព ៏ 
អសាច រយរប ់រពោះអងគពីមនុ ស ៏កាំចសាយមាន ក់ចនោះច ើយ ចហើយែទុយ 
ចៅវញិ ូមរពោះអងគានា ុវត្ថិភាព េាំចរោះមនុ សប្ត្ ចតា មាន ក់ 
ចនោះចោយអានុភាពរប ់រពោះអងគ   ឱយ   នទទួ ភាព មបូ  រងុ 
ចរឿង រប ់រពោះអងគែង។ 

 ូមរពោះអងគែត ់េាំណីអាហារឱយពួកចយើងជាចរៀងរា ់ហថ្ាែង  
ចហើយ ូមរទង់របទនភាពរកីេចរមើនរប ់រពោះអងគ ឱយមានចៅកនុង 
ជីវតិ្ចាំ េ់ ច ើមបីឱយចយើងទាំងអ ់ោន អាេរេួែុត្ពីការពឹងរក់អនក 
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ចែសងចរៅពីរពោះអងគ  ូមរពោះអងគរបទនភាពរកីេាំចរ ើនរប ់រពោះអងគ 
ឱយមានចៅកនុងជីវតិ្ចាំ េ់រប ់ចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន  ច ើមបីឱយចយើងែ្ុាំ 
ទាំងអ ់ោន អាេទក់ទងជាមួយនឹងរពោះអងគ នទាំងស្ ុង ចហើយ 
និងច ើមបីឱយចយើងទាំងអ ់ោន  អាេច ើរចៅកនុងមាោ៌រប ់រពោះអងគ 
ចហើយនិងអាេរបកា ពីអាថ៌្កាំ ាំងរប ់រពោះអងគ នែង។ ពិត្ 
ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះប្  មានមហិទធិឫទធិ ៏ច ើ  ប់ ជារពោះរប 
កបចោយកតីស្ ោញ់ ចហើយនិងជាអនករបទនអវីៗរលប់យ៉ាងឱយ 
  ់មនុ សចោករលប់ោន ។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

បពិរត្រពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  របកបចោយរពោះទ័យ 
 បបុរ ធម៌ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន លឺជាអនកបចរមើ 
ហនទវ រឋាន ួល៌រប ់រពោះអងគ ប្  កាំពុងប្ត្ចរបើទីជរមកចៅឯទវ រ 
ពិ ិ ារប ់រពោះអងគ។ ចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន នឹងមិនែាំរបឹងប្របងប្ វង 
រកទីជរមកណាមួយ ចរៅពីទីជរមកប្  មាន  រ ៏រងឹមាាំចនោះ 
ច ើយ ចហើយក៏មិនាករកទី ុាំេត្ណាមួយចរៅពីទី ុាំេត្ប្   
រពោះអងគ នប្ថ្រកាទុកច ើយ។  ូមរពោះអងគការររចយើងែ្ុាំទាំង 
អ ់ោន  របទនពរឱយពួកចយើងទាំងអ ់ោន  រទរទង់ចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ 
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ោន  និងចធវើឱយចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន មានច េកតីស្ ោញ់ប្ត្ ិរ ីអ 
រប ់រពោះអងគ បចញចញ ចមេងច ើកត្ចមតើងប្ត្រពោះអងគ ចធវើតាមប្ត្ 
មាោ៌ហន េចធម៌រប ់រពោះអងគ ច ើមបីឱយចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន អាេ 
មានរទពយជាប់ែេួនរលប់រោន់ ច ើមបីប្េកជាមួយនឹងអនកទាំងអ ់ោន  
 នច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ ចហើយនិងច ើមបីឱយចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន  
អាេទទួ  ននូវអាំចណាយរប ់ពួកចយើងពីមហាសាលរហនអាំចពើ អ 
រប ់រពោះអងគ និងច ើមបីឱយចយើងអាេរបឹងប្របងយ៉ាងខាេ ាំងច ើមបី 
ច ើកត្ចមកើងបុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ ចហើយនិងច ើមបីពរងីក 
កេិន ៏រកអូបប្ែអម អិត្រប ់រពោះអងគ ឱយ នរ ចពញពិភពចោក  
ចហើយនិងច ើមបីឱយចយើងអាេចេៀ ែុត្ពីអាតាា និយម ចហើយនិង 
 នរ ់ចៅជាមួយប្ត្នឹងរពោះអងគ ចហើយឈប់ទទួ សាគ  ់រប ់ 
រលប់យ៉ាងចែសងចទៀត្ ប្  ជាប់េិត្តប្ត្នឹងរពោះអងគមួយអងគលត់្។  

ឱរពោះអងគរពោះអាទិចទពជាអនករបទន និងជាអនកច ើកប្ ង 
ចទ ចអើយ!  ូមរពោះអងគរបទនមនុញាភាព រពោះទ័យ បបុរ ធម៌ 
ជាទីស្ ោញ់ ជាំនូនចហើយនិងអាំចណាយរប ់រពោះអងគ  ់ទូ  
រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំែង ចហើយ ូមរពោះអងគរទរទង់  ់ពួកចយើង ច ើមបី 
ឱយពួកចយើងអាេ នចៅ  ់ចោ ចៅរប ់ពួកចយើងែង។ រពោះ 
អងគជារពោះរបកបចោយអានុភាព ជារពោះរបកបចោយ មត្ថភាព 
ជាអនកចឈវងយ ់ ជាអនកមានរពោះចនរត្ទិពវ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺ 
ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា 
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រពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌រលប់យ៉ាង ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ 
ច ើកប្ ងចទ េាំចរោះអនកប្   នចធវើែុ េាំចរោះរពោះអងគ រពោះ 
អងគជាអនកច ើកប្ ងចទ  ចបើចទោះជាច េកតីទុការពយួហនអាំចពើ ប 
ចនាោះមានទមាាំប៉ាុណាា ក៏ចោយ។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ  ូមរពោះអងគកុាំបាំ ត់្ 
លចរមាងចរៀបេាំ ៏ បាយអឹុកធឹក ប្  រត្ូវ នោត្រត្ោងតាម 
រយាៈរពោះនាមរប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរទង់កុាំពនេត់្អណាត ត្ចភេើង 
ប្  រត្ូវ នចលបាក ត់្ឱយចឆោះ ចោយចភេើងអមត្ាៈរប ់រពោះអងគចនោះ 
ច ើយ។  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទឹករ ់ ប្  ហូរចេញពីទឹករ ់ 
រប ់រពោះអងគ នហូរចេញចៅចោយមាន ាំចនៀងបទចភេង ហនភាព 
រងុចរឿងរប ់រពោះអងគ និងការេងចាំរប ់រពោះអងគែង ចហើយ ូម 
រទង់កុាំ កហូត្អនកបចរមើរប ់រពោះអងគឱយចេញែុត្ពីកេិនរកអូបពិចោរ  
រប ់រពោះអងគប្  កាំពុងប្ត្ស្ ូបយកនូវលនធរ ហនច េកតីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគច ើយ។ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគបប្ងវរច េ 
កតីកងវ ់ទុការពួយរប ់អនកពិ ិ ារប ់រពោះអងគ ឱយចៅជាអ ់កងវ ់ 
វញិែង  ូមរពោះអងគបប្ងវរច េកតី ាំ ករប ់ពួកចលឱយចៅជាច េ  
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កតី ុែស្ ួ វញិែង  ូមរពោះអងគបប្ងវរច េកតីអាមា៉ា ់រប ់ពួកចល 
ឱយចៅជាច េកតីរងុចរឿងែង  ូមរពោះអងគបប្ងវរច េកតីទុការប ់ពួក 
ចលឱយចៅជាច េកតីរកីរាយរបកបចោយបរម ុែែង ឱរពោះអាទិ 
ចទពជាមាច  ់ ប្  ជាអនកអនុចរោោះ  ់មនុ សជាតិ្រលប់ោន ចអើយ! 
ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះមួយអងគឯកោា នពីរ ជារពោះរបកប 
ចោយអានុភាព ជារពោះរទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង និងជារពោះរបកប 
ចោយលតិ្បណឌិ ត្រលប់យ៉ាង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ ត្មាប់កមុារ 

ឱរពោះអាទិចទពជា    មាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! 
ចនោះលឺជាចកាងប្   នចកើត្មកពីអងគជាតិ្រប ់អនកបចរមើ រប ់រពោះ 
អងគមាន ក់កនុងេាំចណាមអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ ទាំងឡាយប្  រពោះ 
អងគ  នរបទនឋានាៈ ៏ហថ្េថ្នូរមួយ ឱយចៅោត់្ប្  មានចៅកនុងកថ 
ែណឌ ហនរកិត្យប្   នកាំណត់្ឱយ មានចៅកនុងលមពីរហនបទបញ្ញា  
រប ់រពោះអងគ។ 

ទូ រពោះបងគាំបួង ួងអងវរ ុាំរទង់ តាមរយាៈរពោះនាមរប ់រពោះ 
អងគ  ុាំរទង់ចធវើឱយចលជួយមនុ សរា ់ោន ច ើមបីឱយពួកចលជួយឱយចកាង 
មាន ក់ចនោះ  នទទួ នូវចោ បាំណងហនច េកតីរ ថន រប ់ោត់្ 
ែង ច ើមបីឱយមនុ សរលប់ោន ទទួ សាគ  ់ថ ចកាងមាន ក់ចនោះនឹងអាេ 
កាេ យជាមនុ សចពញវយ័មាន ក់ប្  បរបូិរណ៍ ចោយេិត្តវញិ្ញា ណ 
ចរេើនកនុងេាំចណាមអនកបចរមើរប ់រពោះអងគែង ចហើយ ូមរទង់៉ុាំាំង 
ឱយោត់្មានពនេឺចឆ្ព ោះចៅមុែតាមរយាៈអាំណាេហនរពោះនាមរប ់រពោះ 
អងគ និង ូមរទង់ចធវើឱយោត់្បនេឺ ូរចធវើឧកកាំ នា (ការច ើក រច ើរ)  
រប ់រពោះអងគ និង ូមរទង់៉ុាំាំងឱយោត់្ នចរៀបមុែរប ់ោត់្ចឆ្ព ោះ 
ចៅកាន់រពោះអងគ និង នែិត្ជិត្នឹងរពោះអងគែង។ ពិត្ណា ់រពោះ 
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អងគលឺជារពោះអមត្ាៈ ជារពោះប្  មានអានុភាពអាេចធវើអវីៗ នតាម 
រពោះទ័យរប ់រពោះអងគ ជារពោះប្  មានកមាេ ាំងចទព ជាអននតភាព 
អាេចធវើអវីៗតាមរពោះអងគចពញរពោះហឫទ័យ។ ោា នរពោះណាចរៅពី 
រពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះ ៏ែពង់ែព ់ ជារពោះ ៏លួរឱយចោរព 
បាំែុត្ ជាអនកបក្រាក ប ជាអនកមានអានុភាព និងជាអនកមានបញ្ញា  ៏ 
ច ើ  ុបបាំែុត្រលប់យ៉ាង។   

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍ - 

 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគអប់រ ាំ 
បណតុ ោះបណាត  ចកាងទាំងចនោះែងេុោះ។ ចររោះចកាងទាំងចនោះលឺជា 
រពឹកាហនែោេ រាមរប ់រពោះអងគ ជាបុ ា ហនេាំការរប ់រពោះអងគនិង 
ជាកុោបហន ួនឧទានរប ់រពោះអងគ។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទឹក 
ចភេៀងរប ់រពោះអងគបងអុរេុោះមកច ើពួកចល និង ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
រពោះអាទិត្យ េចភាពបចញចញរ ាីរត្េោះរត្េង់មកច ើពួកចល ចោយកតី 
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែង។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយវាចយ     ៏ 
រត្ជាក់រប ់រពោះអងគផ្លត់្បច  អប្ងអ ពួកចល ច ើមបីឱយពួកចល 
អាេរត្ូវ  នចលហវឹកហវឺនហាត់្ពត់្ ត់្ ាំឱយរកីេចរមើននិងអភិវឌឍ 
ចហើយនិងច ើមបីឱយចលអាេបាា ញែេួនចៅកនុងចសាភ័ណភាព ៏ស្  ់
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រត្កា ច ើងែងេុោះ។  ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជាអនករបទនឱយអវីៗ 
រលប់យ៉ាង។ រពោះអងគជាអនកមានរពោះទ័យចមតាត ករណុាបាំែុត្។       

                                             -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា-  

ឱរពោះអងគរពោះអាទិចទព ប្  របកបចោយរពោះទ័យ បបុរ  
ធម៌ចអើយ! ចកាងជាទីស្ ោញ់ទាំងចនោះ លឺជា ិបបកមាប្  ចកើត្មក 
ពីរមាមរពោះហ ថហនអានុភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងជា ញ្ញា  ៏ 
អសាច រយប្  ចកើត្មកពីភាពអសាច រយរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះចោក 
ចអើយ!  ូមរពោះអងគការររចកាងទាំងចនោះ និងជួយពួកចលចោយ 
មនុញាភាពច ើមបីឱយពួកចល នទទួ ការអប់រ ាំ និងច ើមបីឱយពួកចល 
 នទទួ នូវការបចរមើចៅ  ់ពិភពរប ់មនុ សជាតិ្ចនោះែង។ 
ឱរពោះចោកចអើយ! ចកាងទាំងចនោះលឺជាមុកាត (លុជែយង)  ៏មានត្ហមេ 
បាំែុត្  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចល នទទួ ការអប់រ ាំប្   ថិត្ 
ចៅកនុងកាំណារការររ ហនរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ប្  របកបចោយ 
ច េកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែង។ 

រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿង និងជារពោះរបកប 
ចោយកតីស្ ោញ់រលប់យ៉ាង។ 

                                                 -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 



41 

 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគចធវើឱយចកាង 
ទាំងចនោះចរបៀប ូេជារកុាជាតិ្ ៏ស្  ់រត្កា យ៉ាងរបហពែង។  ូម 
រពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចលរកីធាំាត់្ និងអភិវឌឍន៍ចៅកនុង ួនហនកិេច 
រពមចរពៀងរប ់រពោះអងគ និង ូមរទង់របទនភាពស្  ់ប ់ និង 
ភាពស្  ់សាអ ត្តាមរយាៈការបងអុរទឹកចភេៀងពីពពកហនរាជាណាេរក 
រងុចរឿងរលប់យ៉ាងឱយ  ់ពួកចលែង។ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ របកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ 
ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំលឺជាចកាងតូ្េអាយុវយ័ែចីមាន ក់  ូមរពោះអងគច ើក 
ត្ចមកើងទូ រពោះបងគាំ ចោយអនុញ្ញា ត្ឱយទូ រពោះបងគាំ នចៅកាន់ 
រាជាណាេរករប ់រពោះអងគែង។ ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សចោកិយ 
 ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំកាេ យជាមនុ សឋាន ួល៌ ទូ រពោះបងគាំ 
ជាមនុ សរប ់ពិភពទប  ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំកាេ យជា 
មនុ សរប ់ពិភពែព ់ ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សស្ អាប់ស្ រប់ស្  
ចរន  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ រពោះបងគាំ នកាេ យជាមនុ សរ ួ 
រាយរបិមរបិយ ទូ រពោះបងគាំជាមនុ សជាំរក់េិត្តនឹង មាា រ  ូម 
រពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំកាេ យជាមនុ សជាំរក់េិត្តនឹងេិត្ត វញិ្ញា ណ 
ចហើយ ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ រពោះបងគាំ តាមការបួង ួង ុាំរប ់ 
ទូ រពោះបងគាំែង ច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំអាេបចញចញឱយចឃើញនូវភាព 
 មបូរជាអននតរប ់រពោះអងគ ន។ 
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រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាពជារពោះរបកបចោយ
កតីស្ ោញ់រលប់យ៉ាង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

 

រពោះអងគលឺជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់! ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ 
រប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ!  ូមរពោះអងគរបទនចបោះ ូងបរ ុិទធប្   
មានត្ហមេ ូេោន នឹងមុកាត   ់ទូ រពោះបងគាំែង។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគនាាំែេូវទូ  
រពោះបងគាំការររទូ រពោះបងគាំ ចធវើឱយទូ រពោះបងគាំចរបៀប ូេជា ួងរប 
ទីបប្  មានពនេឺប្េងចាំងរ ា ី និងជា ួងតារាមួយ ួងប្  មាន 
ពនេឺរបិមរបិយរត្េោះរត្េង់ែង រពោះអងគជារពោះរបកបចោយអានុភាព 
និងពោនុភាពហរកប្ ង។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា 
រពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំ! ទូ រពោះបងគាំលឺជាមនុ សចកាងែចី 
មាន ក់។  ូមរពោះអងគេិញច មឹទូ រពោះបងគាំចោយែីររ ប្  ចកើត្មកពី 
កចនាមរទូងហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ អប់រ ាំទូ រពោះបងគាំចៅកនុងរពោះ 
ទ័យហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ បណតុ ោះបណាត  ទូ រពោះបងគាំចៅ 
កនុងសាោហនការ ឹកនាាំែេូវរប ់រពោះអងគ និង ូមរទង់អភិវឌឍន៍ទូ   
រពោះបងគាំចៅចរកាមមេប់ហនភាព មបូររងុចរឿងរប ់រពោះអងគែង។  ូម 
រពោះអងគ ឹកនាាំទូ រពោះបងគាំឱយចកែុត្ពីភាពងងឹត្  ូមរពោះអងគចធវើឱយ 
ទូ រពោះបងគាំមានពនេឺ ៏របិមរបិយ ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំចលេ 
ែុត្ពីភាពអពមងគ   ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ រពោះបងគាំចរបៀប ូេជា 
ផ្លក កូឡាបហន ួនប្ត្មួយ  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ រពោះបងគាំ ន 
កាេ យជាអនកបចរមើហនទវ រឋាន ួល៌រប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគែត ់ 
កតីអធាស្ ័យនិងនិ ស័យេរតឹ្រតឹ្មរត្ូវឱយទូ រពោះបងគាំែង ចហើយ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ  នកាេ យជារបភពហនភាព មបូរ 
  ់ពិភពមនុ ស ចហើយនិង ូមរពោះអងគបាំរក់មកុ ឱយកា  
រប ់ទូ រពោះបងគាំជាមួយនឹងមកុ ហនជីវតិ្អននតែង។ ពិត្ណា ់ 
រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព ជារពោះរបកបចោយពោ 
នុភាព ជាអនកមានេកាុវញិ្ញា ណទិពវ ជាអនកមានចសាត្វញិ្ញា ណទិពវ។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  ោា នលូចរបៀបចអើយ! រពោះអងគលឺ 
ជាទីជរមក រមាប់ចកាង ៏កាំ ត់្ចនោះ ចហើយក៏ជារពោះប្  មានរពោះ 
ទ័យ បបុរ ធម៌ និងការច ើកប្ ងចទ េាំចរោះមនុ សប្  រប 
រពឹត្តិែុ លនេង ចហើយនិងមនុ សប្  មិន បាយេិត្តចនោះ។ ឱរពោះ 
អាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ! ចបើចទោះជាពួកចយើងលឺជារកុាជាតិ្ប្   
ឥត្ត្ហមេក៏ចោយក៏ពួកចយើងចៅប្ត្ជាកុោបហន ួនរប ់រពោះអងគ  
ប្ រ។ ចបើចទោះបីពួកចយើងជាកូនចឈើប្  ឥត្មាន េកឹចហើយនិងផ្លក  
ក៏ចោយក៏ពួកចយើងចៅប្ត្ជាប្ែនកមួយហនេាំការរប ់រពោះអងគប្ រ។ 
 ូចេនោះ ូមរពោះអងគេិញច ឹមរកុាជាតិ្ចនោះ តាមរយាៈការបងអុរទឹកចភេៀង 
ប្  ចកើត្មកពីពពកហនចមតាត ធម៌ ៏ស្ ទន់រប ់រពោះអងគ និងចធវើឱយ 
កូនចឈើចនោះមាន ងឃឹម និងស្  ់ស្សាយតាមរយាៈ ចងាើមរ ់ហន 
និទឃរ ូវហនេិត្តវញិ្ញា ណរប ់រពោះអងគែង។ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគ 
៉ុាំាំងឱយចកាងមាន ក់ចនោះ នកាេ យជាមនុ សុប្  ចេោះយកេិត្តទុកោក់  
ជាមនុ សប្  ចេោះរតិ្ោះរោិះពិចរណា ចហើយនិងជាមនុ សហថ្េថ្នូរ រពម 
ទាំង ូមឱយរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយោត់្ទទួ  ននូវជីវតិ្អននត និង ន 
រ ់ចៅកនុងរាជាណាេរករប ់រពោះអងគជាចរៀងរហូត្ចៅចហាង។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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បពិរត្រពោះអងគជារពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! 
រពោះអងគលឺជាអនកទត្ចមើ ចកាងៗ ប្  ជាប្មកចឈើហនជីវតិ្លឺជា 
 កុណជាតិ្(បកាបកសី)ហនវា  ចក្រាគ ោះ ជាលុជហន មុរទមនុញា 
ភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងជាកុោបហន ួនការប្ណនាាំបាា ញ 
ែេូវរប ់រទង់។  

ឱរពោះអាទិចទពប្  ជារពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ 
ោន ចអើយ! ចយើងទាំងអ ់ោន នឹងចរេៀង រច ើរ  ់ភាពែពង់ែព ់ 
រប ់រពោះអងគ និងចធវើជាសាកសី កាីភាព  ់ នតិភាពរប ់រពោះអងគ 
ចហើយ ូមអងវរចោយេិត្តចសាា ោះ រ  ់ឋាន ួល៌ប្  ជាចមតាត ធម៌ 
រប ់រពោះអងគ ច ើមបី ុាំឱយរទង់ចធវើឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុាំ នកាេ យ 
ជាពនេឺហនការ ឹកនាាំ  នកាេ យជាតារាប្  មានពនេឺរ ាីេិប្ញច ង 
េិញ្ញច េចៅច ើនភា ័យហនភាពរងុចរឿងជាអននត ចៅកននុងេាំចណាម 
មនុ សជាតិ្ ចហើយនិង ូមអងវរចោយេិត្តចកេៀវកាេ   ់ឋាន ួល៌ 
ប្  ជាចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ ច ើមបី ុាំឱយរទង់បចរងៀនពួកចយើងនូវ 
េាំចណោះ ឹងប្  ចកើត្មកពីរពោះអងគ។ យ៉ា ហាអ ុ ឡាអាប់ផ្ល!  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱ មាិត្តិចទពមាច  ់ចោកចអើយ! ទូ រពោះបងគាំលឺជាកុមារប្   
មានអាយុវយ័ែចីណា ់  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នធាំ 
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ាត់្ចោយចៅចរកាមមេប់ហនរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ប្  របកបចោយ 
ច េកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែង។ ទូ រពោះបងគាំលឺជារកុាជាតិ្ចៅ 
វយ័ែចីណា ់  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នរកី ុោះោ តាម 
រយាៈការបងអុរទឹកចភេៀងពីពពក ហនភាព មបូរហូរចហៀររប ់រពោះអងគ 
ែង។ ទូ រពោះបងគាំលឺជាកូនចឈើវយ័ែចីហន ួនច េកតីស្ ោញ់  ូម 
រពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ  នកាេ យចៅជាច ើមចឈើមួយច ើម 
ប្  របកបចោយផ្លក ប្ែេែង។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះប្  មានអានុភាព និង រវ នុ 
ភាព រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយច េកតីស្ ោញ់រលប់យ៉ាង ជា 
រពោះមាន៉ាំណទិពវនិងជារពោះមានេកាុ៉ាំណទិពវ។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  របកបចោយភាព មបូររងុ 
ចរឿងបាំែុត្ចអើយ!  ូមរពោះអងគចធវើឱយអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ ៏តូ្េ 
មាន ក់ចនោះ នទទួ នូវ ពទសាធុការពរ ចហើយនិងមាន ុភមងគ  
ែង  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយនាង នទទួ នូវកតីស្ ោញ់បាំែុត្ ពីទវ រ 
ឋាន ួល៌ហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ ូមឱយរពោះអងគអនុ 
ញ្ញា ត្ឱយនាង នចរកបរ ជាតិ្ទឹកហនកតីស្ ោញ់ ៏រជា ចរៅ ពី 
ប្ពងរប ់រពោះអងគគច ើមបីឱយនាងអាេរត្ូវ នចលបាំចពញឱយចោយភាព 
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អប្ណត ត្អណតូ ងនិងបីតិ្(ការអប្ណត ត្អណតូ ង) ចហើយនិងមានកេិនពិ  
ចោរ ៏រកអូបសាយែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ 
អានុភាពនិង រវ នុភាព រពោះអងគលឺជារពោះរទង់៉ាំណ និងជាអនក 
មាន៉ាំណទិពវរលប់យ៉ាង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ធម៌ ត្មាប់ទារក 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! រពោះ 
អងគលឺជារពោះប្  មានភាពែពង់ែព ់បាំែុត្  ូមរពោះអងគយ ់រពម 
ចោយមនុញាភាពឱយទរកមាន ក់ចនោះ  នបឺត្យកែីររ ពីកចនាម 
រទូងហនចមតាត ធម៌ ៏ស្ ទន់ និងទិពវ៉ាំណប្  របកបចោយកតីស្  
ោញ់រប ់រពោះអងគ ចហើយនិង នចលេិញច ឹមចោយែោេ នុែ ពី 
ច ើមចឈើទិពវរប ់រពោះអងគែង។  ូមរពោះអងគបចញច ៀ ទរកមាន ក់ចនោះ 
ឱយ នចកែុត្ពីការបាា ាំងទុក ប្  ជាការកងវ ់រប ់មនុ ស 
ណាមាន ក់ចរៅពីរពោះអងគែង ចររោះថមានប្ត្រពោះអងគចទប្  តាម 
រយាៈ កាត នុព ហនអធិបចត្យយភាព ចហើយនិងអាំណាេរប ់រពោះ 
អងគផ្លទ  ់នឹងបចងកើត្ោត់្ ចហើយនិងចធវើឱយោត់្រ ់រានមានជីវតិ្ប្   
របកបចោយមនុ សចោក ន។ ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ 
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រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេ និងជារពោះរទង់៉ាំណរលប់ 
យ៉ាង។ ឱរពោះអងគប្  ជាទីស្ ោញ់បាំែុត្រប ់ទូ រពោះបងគាំចោក 
ចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះលួរឱយ រច ើរខាេ ាំងណា ់  ូមរពោះអងគបចងាើរ 
កេិនរកអូបហនភាព មបូរហូរចហៀរ  ៏ ាំខាន់បាំែុត្រប ់រពោះអងគ 
ចហើយនិងកេិនពិចោរហនអាំចណាយពិ ិ ារប ់រពោះអងគ ឱយ ន  ់ 
ទរកមាន ក់ចនោះែង។ ឱរពោះអងគប្  ជាអនកកាន់កាប់រាជាណាេរក  
ហននាមរបូ ចហើយនិងចកត្ណភ័ណឌ ចៅកនុងកណាត ប់រពោះហ ថរប ់ 
រពោះអងគចោកចអើយ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទរកមាន ក់ចនោះប្ វងរកទី 
ជរមកចៅចរកាមមេប់ហនរពោះនាម ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគ ន ចរមេ  
ែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគមាន កាត នុព អាេចធវើអវីៗ នតាមរពោះ 
អងគ ពវរពោះហឫទ័យ ចហើយតាមពិត្រពោះអងគក៏ជារពោះប្  របកប 
ចោយអានុភាព ជារពោះរបកបចោយភាពែពង់ែព ់ជារពោះច ើកប្ ង 
ចទ  ជារពោះរបកបចោយ បបុរធម៌ និងជារពោះរបកបចោយចមតាត  
ធម៌ែងប្ រ។  

អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះអងគប្  ជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ ប្  មានឋានាៈ ៏ែពង់ 
ែព ់ោា នលូចរបៀបច ាើចអើយ!  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទរកប្  មិន 
ទន់ផ្លត េ់ចោោះចនោះរត្ូវ នចលេិញច មឹចោយែីររ ពីកចនាមរទូងហន  
រពោះទ័យ បបុរ ធម៌ ៏ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះ 
អងគរកាការររចកាងមាន ក់ចនោះ ឱយ ថិត្ចៅកនុងអរងឹង ុវត្ថិភាពចហើយ 
និងកាំណារការរររប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយចលថន ក់ 
ថ្នមបមបីទរកមាន ក់ចនោះ ចៅកនុងរពោះហ ថហនកតីស្ ោញ់ ៏ស្ ទន់ 
រប ់រពោះអងគែង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា-  

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគថន ក់ថ្នមបម 
បីទរក ៏តូ្េមាន ក់ចនោះ ចៅកនុងរពោះឱរាហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ 
ចហើយ ូមរពោះអងគែត ់ែីររ ពីកចនាមរទូងហនទិពវ៉ាំណរប ់រពោះ 
អងគ  ់ទរកមាន ក់ចនោះែង។  ូមរពោះអងគោាំបណតុ ោះរកុាជាតិ្ ៏ស្  ់ែចី 
ចនោះចៅកនុង ួនកុោបហនកតីស្ ោញ់ និងការឧបត្ថមារប ់រពោះអងគ 
  ់វា ច ើមបីឱយវា ូត្ោ ់តាមរយាៈទឹកចភេៀងហនភាព មបូរហូរ  
ចហៀររប ់រពោះអងគែង។  ូមរពោះអងគចធវើឱយវាកាេ យជាចកាងរាជាណា 
េរកមាន ក់ ចហើយនិងនាាំវាចឆ្ព ោះចៅកាន់រាជាណាេរកឋាន ួល៌រប ់ 
រពោះអងគែង។ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាពនិង បបុ 
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រ ធម៌ រពោះអងគជាអនករបទន ជាអនកមាន បបុរ  ជារពោះរបកប 
ចោយភាព មបូររងុចរឿង ៏ច ើ  ុប។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា-  

 

ធម៌មរណភាព្ 

(ធម៌ ូរត្នាចព មរណភាព) 

(ធម៌ចនោះ  ូរត្នាចព មាននរណាមាន ក់ទទួ មរណភាព 
លឺជាធម៌កាត្ពវកិេច ប្  មានប្ត្ ហហប៉ាុចណាា ោះប្  អាេ ូរត្ចៅ 
កនុងរកុមជាំនុាំ វានឹងរត្ូវ នចល ូរត្ចោយអនកជាំចនឿមាន ក់ នាចព  
ប្  អនកជាំចនឿទាំងអ ់ប្  មានវត្តមានចៅកនុងជាំហរ ចោយភាព 
ច ាៀមសាា ត់្។ រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍ នពនយ ់យ៉ាងេា ់ថ ធម៌ 
ចនោះត្រមូវឱយចល ូរត្ ចៅចព ណាប្ត្អនកប្   នទទួ មរណ 
ភាពចនាោះ មានអាយុចប់ពី១៥ឆ្ន ាំច ើងចៅ ចហើយការ ូរត្ធម៌ចនោះ 
រត្ូវប្ត្ចធវើមុនចព បញចុ ោះ ព ចហើយក៏មិនចាំ េ់ត្រមូវឱយប្បរមុែ 
ចៅរកទិ លីប ី(ទឹក ី កតិ ិ ា)នាចព  ូរត្ចនាោះប្ រ។ រកយ 
“អាឡាអ ុអាប់ផ្ល,Allá’h-ú-Abhá” រត្ូវ នចល ូរត្ប្ត្មួយ ង ចហើយ 
បនាទ ប់មកធម៌ទីមួយកនុងេាំចណាមធម៌ទាំង៦ រត្ូវ នចល ូរត្១៩ 
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 ង។ បនាទ ប់ពីចនាោះមករកយ “អាឡាអ ុអាប់ផ្ល” រត្ូវ នចល ូរត្មតង 
ចទៀត្ប្  អមចៅចោយធម៌ទីពីរប្  រត្ូវ នចល ូរត្១៩ ង ូេ
ធម៌ទីមួយប្ រ ៘ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ! ចនោះលឺជាអនកបចរមើរប ់ 
រពោះអងគ ចហើយក៏ជាបុរតាហនអនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្   នចជឿ 
េាំចរោះរពោះអងគ ចហើយនិងេាំចរោះ ញ្ញា រប ់រពោះអងគប្ រ ោត់្ ន 
ចងើបមុែរប ់ោត់្ចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគ រពមទាំង នកាត់្ផ្លត េ់ចច  
នូវអវីៗរលប់យ៉ាងទាំងអ ់ច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់រពោះ 
អងគលឺជាអនកបាា ញចមតាត ធម៌មាន ក់ កនុងេាំចណាមអនកបាា ញចមតាត ធម៌ 
ប្  របកបចោយកតីករណុាបាំែុត្។ ឱរពោះអងគប្  ជាអនកច ើក 
ប្ ងចទ   ់ច េកតី បរប ់មនុ ស ចហើយនិងជាអនកោក់បាំ 
 ាំងនូវចទ កាំហុ រប ់ពួកចលចោកចអើយ  ូមរពោះអងគច ើក 
ប្ ងចទ ឱយោត់្មាន ក់ចនោះ ចោយភាព មលួរហនភាព មបូររប ់ 
រពោះអងគ ចហើយនិងមហាសាលរហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគែង។ 
 ូមរពោះអងគ អនុញ្ញា ត្ឱយោត់្ ថិត្ចៅកនុងបរចិវណហនចមតាត ធម៌ ៏ 
ឧត្តមរប ់រពោះអងគប្  ជារលឹោះមុនចលហនប្ែន ីនិងឋាន ួល៌ែង។ 
ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគជាអនកច ើកប្ ងចទ  
ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌បាំែុត្។  



52 

 

បនាទ ប់មកេូរ ូរត្រកយ“អាឡាអ ុអាប់ផ្ល” ៦ ង ចហើយបនាទ ប់ 
មកចទៀត្េូរ ូរត្ធម៌និមួយៗខាងចរកាមចនោះ េាំនួន ប់រ ាំបួន ងាៈ 

1. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន   ូមចធវើ កាក រាៈេាំចរោះរពោះអងគ 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់។ 

2. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន  ូម ាំឱនកាយចៅេាំចរោះរពោះ 
ភក្រកតរពោះអងគរពោះអាទិចទពជាមាច  ់។ 

3. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន  ជាអនកប្  មានភកតីភាព 
េាំចរោះរពោះអងគរពោះអាទិចទពជាមាច  ់។ 

4. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន   ូម រច ើរេាំចរោះរពោះអងគ 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់។ 

5. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន   ូមប្ថ្េងអាំណរលុណេាំចរោះ 
រពោះ អងគរពោះអាទិចទពជាមាច  ់។  

6. ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន  ជាអនកមានេិត្តែនតីតាមរពោះអងគ 
រពោះអាទិចទពជាមាច  ់។ 

(ចបើអនកទទួ មរណភាពជាស្ត តីេូរ ូរត្ថាៈ ចនោះលឺជាអនកបចរមើស្ ី 
ចហើយក៏ជាបុរតី្ហនអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ៘) 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ទូសៅ ត្មាប់មរណភាព្ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! រពោះ 
អងគជាអនកមានភាពរងុចរឿង ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្  ូមរពោះអងគកុាំចធវើឱយអនក 
ប្  រពោះអងគ នច ើកត្ចមកើង តាមរយាៈអាំណាេហនអធិបចត្យយភាព 
ជាអមត្ាៈរប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះាេ ក់េុោះចថកទបច ើយ ចហើយក៏ 
 ូមរពោះអងគកុាំចធវើឱយអនកប្  រពោះអងគ  ន៉ុាំាំងឱយេូ ចៅកាន់     
ទី កាក រាៈអននតភាពរប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះ ឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះអងគ 
ច ើយ។ ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ប្  ជាទីរ ថន រប ់ទូ រពោះបងគាំ 
ចអើយ ចត្ើរពោះអងគនឹងច ោះបង់ចច អនកប្  រពោះអងគ នយកភាព 
ជាមាច  ់រប ់រពោះអងគមកចធវើជាមេប់រលបច ើោត់្ចហើយ ចត្ើរពោះអងគ 
នឹងាកចេញពីទីជាំរកប្  រពោះអងគ  នចធវើជាទីជរមក រមាប់ោត់្ 
ឬ? ចត្ើរពោះអងគោេ់រពោះទ័យបចនាថ កអនកប្  រពោះអងគ នច ើក 
ត្ចមកើងឬក៏ចត្ើរពោះអងគអាេបាំចភេេអនកប្   នេងចាំរពោះអងគ នប្ រ
ឬចទ?  

រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿង ៏ធាំ កមឹហ ក! រពោះ 
អងគលឺជាច តេអននតភាពរប ់មាបនកមាទាំងមូ  ចហើយក៏ជាអនក 
បាំ ត់្ច េកតីទុកា ៏ធាំជាងចលរប ់មាបនកមា រពមទាំងជារពោះរប ់ 
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វត្ថុរលប់យ៉ាងប្   នបចងកើត្ ចហើយនិងជាអនកកាំណត់្វា នារប ់ 
ពួកចលជាអននតែងប្ រ។ ឱរពោះអងគជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ 
ទូ រពោះបងគាំចអើយ! រពោះអងគលឺជារពោះប្  របកបចោយភាពរងុចរឿង! 
ចបើចៅចព ចនោះរពោះអងគអ ់ចមតាត ធម៌េាំចរោះអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ 
អីុេឹងចត្ើ ននរណានឹងបាា ញពីចមតាត ធម៌េាំចរោះពួកចល ចហើយចបើ 
រពោះអងគឈប់ ចក្រាគ ោះអនកប្  ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ អីុេឹង 
ចត្ើនរណាអាេ ចក្រាគ ោះពួកចល ន? 

ឱរពោះអងគប្  ជាអនកមានកិត្តិលុណប្  របកប ចោយភាព 
 មបូររងុចរឿងប្  មិនមានអវីអាេវា ់ ទង់ នចអើយ! ចយើងស្  
ោញ់រពោះអងគចររោះប្ត្ េចធម៌រប ់រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់ចយើងទាំង 
អ ់ោន  ូម ាំចអានកាយថវ យបងគាំេាំចរោះរពោះអងគ រពោះអងគជាអនក 
ប្ តងចេញនូវយុត្តិធម៌រប ់រពោះអងគ ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន  
 ូមចធវើជាសាកសីេាំចរោះរពោះអងគ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះជាទី 
ស្ ោញ់រប ់ពួកចយើងតាមរយាៈមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ។ ោា ន 
រពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគជាអនក ចក្រាគ ោះឱយែុត្ពីច េ 
កតីទុកា រពោះអងគលង់ចៅចោយអងគឯង។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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រពោះអងគលឺជារពោះអាទិចទពជាមាច  ់ រពោះអងគលឺជារពោះ ៏ែពង់ែព ់  
ជារពោះមានរពោះទ័យ បបុរ ប្  របកបចោយកតីស្ ោញ់ចហើយ 
និងភាព មបូររងុចរឿង! ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់រប ់ទូ រពោះបងគាំ 
រពោះអងគជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿង ជារពោះរបកបចោយវជិិត្ 
រាជយ ៏ែពង់ែព ់។ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពេាំចរោះវជិិត្រាជយ 
រប ់រពោះអងគនិងអានុភាពរប ់រពោះអងគ។ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា 
 កាីភាពេាំចរោះអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគនិងរពោះទ័យ បបុរ  
ធម៌ប្  របកបចោយកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើ 
ជា កាីភាពេាំចរោះមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ និង រវ នុភាពរប ់ 
រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពេាំចរោះភាពប្ត្មួយ ប្   
ចកើត្មកពីមនុ សអាទិចទពរប ់រពោះអងគ និងសាមលគីភាពប្  ចកើត្ 
មកពីភាព ាំខាន់រប ់រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំ ូមចធវើជា កាីភាព 
េាំចរោះ នតភាព(ភាពពិ ិ ា)និងភាពែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគ ប្   
ែព ់ច ើ ពិភពរប ់មនុ ស ចហើយនិងរប ់រលប់យ៉ាងប្  ចៅ 
កនុងពិភពចនាោះ។  

ឱរពោះអងគរពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ!  ូម 
រពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នកាត់្ផ្លត េ់ចេញពីរប ់ រលប់យ៉ាង 
ច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នចតាង 
នឹងរពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នាកចៅ 
កាន់មហាសាលរហនភាព មបូររប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
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ទូ រពោះបងគាំ នាកចៅកាន់ឋាន ួល៌ហនកតី ចក្រាគ ោះរប ់រពោះអងគ  
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ  នាកចៅកាន់តារាចព ហថ្ាហន 
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគែង។ 

ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ  ូមចធវើជា 
 កាីភាពថ រពោះអងគលឺជាអនករបទននូវរប ់ជាទីពឹងរប ់រពោះអងគ 
ឱយ  ់អនកបាំចរ ើរប ់រពោះអងគចហើយរប ់ជាទីពឹងប្  រពោះអងគ ន 
របទនឱយចនាោះលឺជាេិត្តវញិ្ញា ណប្  មានមកពីរពោះអងគ ជាអនករប 
ទនជីវតិ្ឱយមកកាន់ភពប្ែន ីចនោះ។ ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ ុាំឱយ 
រពោះអងគចមតាត ទទួ យកពីោត់្មាន ក់ចនោះនូវអវីប្  ោត់្ នបាំចពញ 
ចៅកនុងយុល ម័យរប ់រពោះអងគតាមរយាៈភាពរងុចរឿងប្  ចកើត្មក 
ពីលនេងហនការរតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគ។ ចៅចព ចនោះ  ូមរពោះអងគ 
៉ុាំាំងឱយោត់្ នទទួ នូវភាព មបូររងុចរឿង ប្  ចកើត្មកពីច េ 
កតីរកីរាយជា ុភមងគ រប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
ោត់្ នតុ្បប្ត្ងែេួនោត់្ជាមួយនឹងការទទួ សាគ  ់រប ់រពោះអងគ 
ែង។  

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! ទូ រពោះបងគាំែេួនឯង 
ផ្លទ  ់ ចហើយនិងវត្ថុប្   នបចងកើត្មករលប់យ៉ាងចនោះ  ូមចធវើជា 
 កាីភាពេាំចរោះអានុភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយទូ រពោះបងគាំក៏ ូម 
បួង ួង  ់រពោះអងគ  ូមកុាំឱយទូ រពោះបងគាំាកចេញពីវញិ្ញា ណបរ ិ
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 ុទធរប ់រពោះអងគ ចររោះវញិ្ញា ណបរ ុិទធចនោះចហើយ ប្   ននាាំឱយ 
ទូ រពោះបងគាំ នចៅ  ់រពោះអងគ  នចៅ  ់ទីកប្នេង ៏ជាទី 
 បាយរកីរាយរប ់រពោះអងគ  នចៅ  ់ឋាន ួល៌ ៏ែពង់ែព ់ 
រប ់រពោះអងគ ចហើយនិង នចៅជិត្រពោះអងគ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា 
រពោះរប ់មនុ សរលប់ោន ! 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! ចៅចព ចនោះ  ូមរពោះ 
អងគ៉ុាំាំងឱយអនកបាំចរ ើរប ់រពោះអងគមាន ក់ចនាោះ  នច ពលប់នឹងអនក 
ជចរមើ រប ់រពោះអងគ  នច ពលប់នឹងអនកមានបុណយរប ់រពោះ 
អងគ ចហើយនិង នច ពលប់នឹងអនកនាាំសាររប ់រពោះអងគ ចៅកនុងទី 
សាថ ន ៏ជាទីរកីរាយប្  ោា ន ៉ាកាឬអណាត ត្ណាអាេរា៉ាយរា៉ា ប់ ន 
ច ើយ។ 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ! ពិត្ណា ់អនករកមាន ក់ 
ចនោះ នរប៉ាំប់រប៉ាំ ់ចៅកាន់ រាជាណាេរកហនរទពយ មបត្តិ 
រប ់រពោះអងគ ចហើយេាំប្ណកឯអនកេប្មេកមាន ក់ចនោះក៏រប៉ាំប់រប 
៉ាំ ់េូ ចៅកាន់ែទោះរប ់ោត់្ ប្  ចៅកនុងទីកប្នេង ៏ជិត្រប ់ 
រពោះអងគែងប្ រ ោត់្មាន ក់ចនោះចហើយ ប្  ជាអនកចស្ កឃ្លេ នេាំចរោះ 
ទឹក ទឹង ួល៌ហនបុណយរប ់រពោះអងគចនាោះ។ ឱរពោះចោកចអើយ  ូម 
រពោះអងគកុាំ កហូត្េាំប្ណកអាហារហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគចេញពី  
ោត់្ច ើយ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគកុាំ កហូត្លុណរបចយជន៍ហន 
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បុណយរប ់រពោះអងគចេញពីោត់្ែងប្ រ។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជា 
រពោះរបកបចោយ រវ នុភាព ជារពោះរបកបចោយមនុញាភាព និងជា 
រពោះរបកបចោយបុណយរលប់យ៉ាង។  

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយទាំនុកេិត្ត  ់រពោះអងគ ន 
៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នវ ិរត្ ប់ចៅកាន់រពោះអងគវញិចហើយ។ វា 
ជាការ អរបច ើរណា ់ប្  មនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង 
បុណយរប ់រពោះអងគប្   នរមួបញចូ  ោន នឹងអាំណាេរប ់រពោះអងគ 
ចៅច ើប្ែន ី ចហើយនិងចៅកនុងឋាន ួល៌ចនាោះ ច ើមបីានា ុវត្ថិ 
ភាព  ់អនកប្  ចល នសាវ លមន៍ថ្ាីៗប្  ជាអាំចណាយរប ់រពោះ 
អងគ និងជាការរបទនរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ជាែោនុែ ប្   
ចេញមកពីច ើមហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ! រពោះអងគរបកបចោយ 
 រវ នុភាព រពោះអងគអាេចធវើអវីៗ នតាមរពោះទ័យរប ់រពោះអងគ 
ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ 
មនុញាភាព ជារពោះរបកបចោយបុណយែពង់ែព ់បាំែុត្ ជារពោះរបកប 
ចោយកតីអា ូរ ជាអនករបទនអវីៗរលប់យ៉ាង ជាអនកច ើកប្ ងចទ  
ជារពោះរបកបចោយកតីស្ ោញ់ ជារពោះរទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង។ 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំែ្ុាំចអើយ ទូ បងគាំ ូមចធវើជា កាីភាព 
ថ រពោះអងគ នបាគ ប់ឱយមនុ សរលប់ោន ចោរព  ់ចភ្ៀវរប ់ពួក 
ចល ចហើយចភ្ៀវរប ់ពួកចលមាន ក់ចនាោះ ចហើយជាអនកប្   នច ើង 



59 

 

ចៅកាន់រពោះអងគ ជាអនកប្   នចៅ  ់រពោះអងគពិត្ៗចហើយនិងជា 
អនកប្   នទទួ រពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគ។ េូរទក់ទងជាមួយ 
ោត់្ បនាទ ប់មកចធវើតាមមនុញាភាព ចហើយនិងបុណយរប ់រពោះអងគ 
េុោះ! តាមរយាៈភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំ ឹងយ៉ាង 
រ ក ថ រពោះនឹងមិន ន កហូត្ពីអវីប្  រពោះអងគ នបញ្ញា  
ចោយអងគឯងផ្លទ  ់  ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគច ើយ ចហើយរពោះអងគ 
ក៏មិន នបងអត់្អនកប្   នចតាងចៅនឹងប្ែស ប្  ជាបុណយរប ់ 
រពោះអងគ រពមទាំងជាអនកប្   នច ើងចៅកាន់ភាព បាយរកី 
រាយហនចភាលរទពយរប ់រពោះអងគចនាោះប្ រ។ 

ពិត្ណា ់ោា នរពោះណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ រពោះអងគលឺជា 
រពោះប្ត្មួយអងគលត់្ ជារពោះោា នពីរ ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព 
ជារពោះរបកបចោយ ពវញាូភាព ជារពោះរបកបចោយបុណយែព ់ 
បាំែុត្ោា នលូចរបៀប។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំែ្ុាំចអើយ! រពោះអងគចនោះចហើយជាអនក 
ច ើកប្ ងចទ ចោោះហនអាំចពើ ប ជាអនករបទនអាំចណាយ ជាអនក 
កាំចត់្នូវច េកតីឈឺចប់! ពិត្ណា ់ទូ រពោះបងគាំ  ូមអងវរ  ់ 
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រពោះអងគ  ុាំឱយរទង់ច ើកប្ ងចទ ចោោះ បកមារប ់អនកប្   
 នច ោះបង់ចច នូវ ចមេៀកបាំរក់ចោកិយចហើយ នចងើបច ើង 
ចៅកាន់ពិភពសាា រតី្ចនាោះែង។  

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំែ្ុាំចអើយ!  ូមរពោះអងគបនសុទធពួកចលពី 
កាំហុ ែុ ឆគងទាំងឡាយ ប្  ពួកចល នរបរពឹត្ត  ូមរពោះអងគ 
កាំចត់្ទុកាកងវ ់រប ់ពួកចលចហើយ  ូមរពោះអងគផ្លេ  ់បតូរហ បងងឹត្ 
រប ់ពួកចលឱយប្របកាេ យចៅជាពនេឺភេឺសាវ ងែង។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំង 
ឱយពួកចល នេូ ចៅកាន់ ួនហនភាពរកីរាយ  ូមរពោះអងគោង 
ជរមោះពួកចលចោយទឹក ៏បរ ុិទធចហើយនិង ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួក
ចល នចឃើញនូវភាពរងុចរឿងចៅច ើភនាំ ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគែង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំែ្ុាំចអើយ! ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោក 
ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូមបចាអ នែេួនេាំចរោះឫទធិចេសាត ហនបរមានុភាព 
(ភាពោេ់ចល) ៏ អឥត្ចខាច ោះរប ់រពោះអងគ  ូមបនាទ បែេួនចៅនឹង 
ទវ រហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ ពិត្ណា ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគ 
មាន ក់ចនោះ នចជឿេាំចរោះរពោះអងគ ចហើយរពមទាំងចជឿេាំចរោះបទ 
កាំណាពយរប ់រពោះអងគែងប្ រ ចលក៏ នចធវើជា កាីភាពេាំចរោះបនទូ  
រប ់រពោះអងគចទៀត្ែងចលក៏ នបងកឱយោត់្មានចភេើងហនច េកតីស្  
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ោញ់រប ់រទង់ ចល នរតាាំោត់្ឱយចៅកនុងទីជចរៅហនសាលរហន 
េាំចណោះ ឹង ចល នចធវើឱយោត់្ទក់េិត្ត ិត្អារមាណ៍ចោយវាចយ 
រ ាំចភើយៗរប ់រពោះអងគ នពឹងច ើរពោះអងគ  នាកមុែរប ់ោត់្ 
ចៅរករពោះអងគ នអងវរករ  ់រពោះអងគ ចហើយរពមទាំងទុកេិត្ត  ់ 
ការអភ័យចទ  និងច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគែងប្ រ។ ោត់្ 
 ន ោះបង់ជីវតិ្អនតាត ចនោះចច ចហើយ ចហើយ នហូរចៅកាន់ 
រាជាណាេរកហនអននតភាពប្  ជាេាំណង់ជួបជុាំនឹងរពោះអងគវញិ។  

ឱរពោះអាទិចទពចោកចអើយ  ូមរពោះអងគច ើកត្ចមកើងឋានាៈ 
រប ់ោត់្  ូមឱយោត់្ នរជកចកានចរកាមរពោះពនាេ ហនចមតាត ធម៌ 
 ៏ឧត្តុងគឧត្តមរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយោត់្ នេូ ចៅ 
កាន់ឋាន ួល៌ប្  ជាភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយជីវតិ្រប ់ោត់្ នចៅកនុង ួនកុោប ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះ 
អងគជាចរៀងរហូត្ ច ើមបីឱយោត់្អាេ នរតាាំចៅកនុងមហាសាលរហន 
ពនេឺេាំចណោះ ឹងចៅកនុងពិភពហនអាថ៌្កាំ ាំងចនោះជាចរៀងរហូត្ែង។ 

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿង ជារពោះ 
របកបចោយអាំណាេចេសាត  និងជាអនកច ើកប្ ងចទ  ចហើយនិង 
ជាអនករបទននូវអវីៗរលប់យ៉ាង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះអាទិចទពជាអនកច ើកប្ ងចទ ចោកចអើយ! ថ្វីត្បិត្ 
ប្ត្អនកែេោះ  នេាំណាយចព ហនការរ ់ចៅរប ់ពួកចលកនុង ភាព 
 ាង់ចលេ  ចហើយនិងជាអនកប្  ឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះអងគ និងជាអនក 
េចេ រងឹរ ុក៏ចោយ ប៉ាុប្នតចោយមានរ កប្  ចកើត្ចេញមក 
ពីមហាសាលរ ហនការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគប្ត្មួយពួកចល 
ទាំងចនាោះក៏ នរ  ់ចកែុត្ពីអាំចពើ បទាំងពួង។ នរណាក៏ 
ចោយឱយប្ត្រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ រពោះអងគនឹងយកអនកចនាោះចធវើ 
ជាអនកជាំនិត្រប ់រពោះអងគ ចហើយនរណាក៏ចោយឱយប្ត្មិនប្មនជា 
វត្ថុបាំណងហនជចរមើ រប ់រពោះអងគអនកចនាោះរត្ូវ នចលចត់្ទុកថជា 
 បជន។ រពោះអងគជាអនកចោោះស្សាយឱយចយើងចោយភាពយុត្តិធម៌ 
រប ់រពោះអងគ េាំប្ណកឯចយើងទាំងអ ់ោន វញិោា នយុត្តិធម៌អវីបនតិេ 
ចសាោះច ើយ ចរៅពីជាអនកមាន បនិង មប្ត្ចលបាំបិទមិនឱយេូ  
ចៅកាន់រពោះអងគ ប៉ាុប្នតចោយសារប្ត្រពោះអងគ ជាអនកមានធម៌ចមតាត  
ចទើបចធវើឱយអនក បទាំងអ ់ោន   នកាេ យជាអនកមានេិត្តបរ ុិទធ 
ចហើយអនកេប្មេករលប់ោន  នកាេ យជាមិត្តនឹងោន ។ អីុេឹងចៅែណាៈ 
ចនោះ ូមរពោះអងគរបទននូវការច ើកប្ ងចទ  និងការអភ័យ 
ចទ រប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមរពោះអងគរបទននូវចមតាត ធម៌រប ់ 
រពោះអងគ ន  ់ពួកចលរលប់ៗោន ែង។    
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         ពិត្ណា ់រពោះអងគជាអនកច ើកប្ ងចទ ជាអនករបទននូវ 
ពនេឺេាំចណោះ ឹងចហើយនិងជាអនករបកបចោយឬទាិចេសាត ។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ធម៌ ត្មាប់ស្ត រ ី

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំ ឱរពោះជាអនកចោោះ បចហើយនិងជា 
អនកកាំចត់្ហនច េកតីទុកាចវទនាចអើយ! ឱរពោះអងគប្  ជាអនកកាំពុង 
ប្ត្ច ើកប្ ងចទ និងជាអនកមានចមតាត ចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូម 
ច ើកហតាថ ច ើង របណមយអងវរ  ់រទង់ទាំងទឹកប្ភនកហូររហាម ុាំ 
ឱយរពោះអងគនិងរពោះរាជបររិរជាន់ែព ់រប ់រពោះអងគ ុាំឱយច ើកប្ ង 
ចទ   ់ពួកចល តាមរយាៈចមតាត ធម៌ចហើយនិងការអភ័យចទ  
រប ់រពោះអងគចនាោះ នចធវើឱយទ ីស្ ីបាំចរ ើរប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះ ន 
ច ើងចៅកាន់ចៅអីហន េចភាពចហើយ។ ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះ 
អងគ៉ុាំាំងឱយទ ីស្ ីបចរមើមាន ក់ចនោះ  ន ថិត្ចៅចរកាមមេប់ចោយ 
ពពកហនបុណយ រមីរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគឱយនាងរតាាំចៅកនុង 
មហាសាលរហនការច ើកប្ ងចទ  និងការរតារបណីរប ់រពោះអងគ 
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ចហើយនិង ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយនាង  នេូ ចៅ  ់ទី ាំចៅ ៏ 
ពិ ិ ាប្  ជាឋាន ួល៌ ៏ជាទីរកីរាយ រប ់រពោះអងគែង។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគជារពោះរបកបចោយឫទធ នុភាព ជារពោះរប 
កបចោយកតីអាណិត្អា ូរ ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ  
ជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះចោកចអើយ ឱរពោះអងគចអើយចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ 
 នបញចូ    ់អនកទាំងអ ់ោន ចហើយ ការច ើកប្ ងចទ រប ់ 
រពោះអងគ ាំខាន់ខាេ ាំងណា ់ បុណយរប ់រពោះអងគមហារបច ើរណា ់ 
ការអភ័យចទ និង បបុរ ធម៌រប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្ចអាបរតឹ្អនក 
ទាំងអ ់ោន ចហើយ ចហើយពនេឺហនការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគ  
ក៏រត្ូវ នចលចធវើឱយសាយភាយ  ់ពិភពចោក ពវទីកប្នេងែងប្ រ!  
ឱរពោះហនភាពរងុចរឿងចអើយ! ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវររទង់ចោយេិត្ត 
ចកេៀវកាេ និងទឹកប្ភនក  ូមរពោះអងគចច កនទុយប្ភនកហនកតីចមតាត រប ់ 
រពោះអងគឱយ  ់ទ ីស្ ីបចរមើរប ់រពោះអងគប្  ជាអនក នច ើង
ចៅកាន់រពោះអងគមាន ក់ចនោះែង។  ូមរពោះអងគរុ ាំចស្សាបនាងចៅកនុងអាវ 
ធាំហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគបាំភេឺរ ាឱីយនាងចោយ 
អ ាក រហនឋាន ួល៌ទិពវ  ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺភក្រកាត រប ់នាងចោយ 
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ពនេឺហនចមតាត ធម៌និងករណុាទិភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមរពោះ 
អងគឱយនាង នរជកចៅចរកាមច ើមចឈើហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ  
ែង។ ឱរពោះអាទិចទពចោកចអើយ  ូមរពោះអងគរបទនកាំចណើ ត្កេិន 
ពិចោរ ័កតិ ិទធិហនវញិ្ញា ណបរ ុិទធហនការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះ 
អងគឱយ ន  ់ទ ីស្ ីបចរមើ ួល៌រប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះែង។  ូម 
រពោះអងគ៉ុាំាំងឱយនាង នរ ់ចៅកនុងចលហោា នបរម ុែ  ូមរពោះ 
អងគពា  ច េកតីទុកាឱយនាង ចោយថន ាំហនការរបួរមួោន រប ់រពោះ 
អងគចោយអនុចោមចៅតាមឆនទាៈរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមរពោះ 
អងគអនុញ្ញា ត្ឱយនាង  នេូ ចៅកាន់ឋាន ួល៌  កតិ ិទធិរប ់រពោះ 
អងគែង។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយចទវតាហនភាព បបុរ ជាទីស្  
ោញ់រប ់រពោះអងគ នរជា េុោះមករកនាងតាម ាំោប់ ចហើយនិង 
 ូមឱយនាង នរជកចរកាមច ើមចឈើ ពទសាធុការពររប ់រពោះអងគ 
ែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ ជាអននត ជារពោះ 
របកបចោយ បបុរ ធម៌បាំែុត្ ជារពោះរបកបចោយបុណយរលប់ 
យ៉ាង។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា-  

ឱរពោះ ៏មានរពោះទ័យ បបុរ ចអើយ! ទ ីស្ ីបាំចរ ើជាទីស្  
ោញ់មាន ក់ចនោះ រត្ូវ នចលចធវើឱយចប់អារមាណ៍េាំចរោះ រពោះអងគចហើយ 
នាង នចធវើការ ញា ឹងលិត្ ចហើយនិងការវនិិេឆ័យចោយយកេិត្តទុក 
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ោក់ ៏យូរច ើមបីឱយ នទទួ នូវរពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង 
ច ើមបីឱយ នេូ ចៅ  ់រាជាណាេរករប ់រពោះអងគ។ នាង ន 
 មេឹងចផ្លត ត្ប្ភនករប ់នាង ចៅច ើរាជាណាេរកហនអាថ៌្កាំ ាំង 
ចោយទឹកប្ភនកហូររហាម។ កនុងមួយយប់ៗនាង នេាំណាយចព  
ជាចរេើនកនុងការទក់ទង ជាមួយនឹងរពោះអងគចោយអារមាណ៍យ៉ាង 
រជា ចរៅ ចហើយកនុងមួយហថ្ាៗនាង នរ ់ចៅចោយកតីនឹករឮក 
  ់រពោះអងគយ៉ាងចរេើន។ ជាចរៀងរា ់រពឹកនាង នលិត្  ់រពោះ 
អងគ ចហើយនិងចរៀងរា ់ោា េនាង នចផ្លត ត្អារមាណ៍លាំនិត្រប ់ 
នាងចៅ  ់រពោះអងគ។ នាង ន ូរត្កាំណាពយពិ ិ ារប ់រពោះអងគ 
ចរបៀប ូេជា ចមេងចរេៀងរប ់បកសីរតាេ់េរនាចព រារតី្ ចហើយ 
នាង នែាំរបឹងឆេុោះយកពនេឺរប ់រពោះអងគចរបៀប ូេជាកញច ក់ឆក់យក 
ពនេឺអីុេឹងប្ រ។ 

ឱរពោះអងគ ប្  ជាអនកច ើកប្ ងចទ   ់អនកប្  មានអាំ 
ចពើ បចអើយ!  ូមរពោះអងគចបើកេាំហែេូវឱយអនកប្   នភ្ាក់រ ឹក 
មាន ក់ចនោះ ឱយ នេូ ចៅកាន់រាជាណាេរករប ់រពោះអងគ និង៉ុាំាំង 
ឱយបកសីប្   នបងវឹកចោយរពោះហ ថរប ់រពោះអងគ ១កា ចនោះ 
 នចហើរ ាំកាាំងចៅកនុង ួនកុោបជាអនតនែង។ នាង នបចញ្ញឆ ោះ 
ចោយចភេើងេាំណង់េង់ចៅជិត្រពោះអងគ  ូចេនោះ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
នាង នេូ ោ ់  ់រពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគែង។ នាងមាន 
អារមាណ៍រចវ ើរវាយនិងទុការពួយខាេ ាំងណា ់ ចបើនាងឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះ 
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អងគ  ូចេនោះ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយនាង នេូ ចៅកនុងវមិាន ួល៌ 
រប ់រពោះអងគែង។ ឱរពោះចោកចអើយ! ពួកចយើងទាំងអ ់ោន ជាអនក 
ប្  មានអាំចពើ ប េាំប្ណកឯរពោះអងគលឺជាអនកច ើកប្ ងចទ  
  ់អនកប្  មានអាំចពើ ប ូេជាពួកចយើងែ្ុាំចនោះ។ ចយើងែ្ុាំទាំង 
អ ់ោន រត្ូវ នចលចធវើឱយ ិេ ង់ កនុងមហាសាលរហនវបិត្តិភ័យ 
េាំប្ណកឯរពោះអងគលឺជាអនកអភ័យចទ  និងជាអនកមានរពោះទ័យ អ 
ជានិេច។  ូមរពោះអងគចោោះ បកមារប ់ពួកចយើង និង ូមឱយពួក 
ចយើង នទទួ  ពទសាធុការពរ ចោយមនុញាភាព ៏ មបូរប្បប 
រប ់រពោះអងគែង។  ូមរពោះអងគរបទន ិទធិហនការចមើ ចឃើញនូវ 
ភាពរបច ើរែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគឱយពួកចយើង និងរបទនឱយពួក 
ចយើងនូវប្ពងហនច េកតីរកីរាយនិងបរម ុែែង។ ពួកចយើងលឺជា 
ចឈេើយហនអាំចពើ បផ្លទ  ់ែេួនឯង រឯីរពោះអងគវញិលឺជាអធិរាជហនការ 
អនុចរោោះប្  របកបចោយបុណយ។ ពួកចយើងរត្ូវ នចលចធវើឱយ ង់ 
សាេ ប់កនុងមហាសាលរហនអាំចពើទុេចរតិ្ េាំប្ណកឯរពោះអងគវញិលឺជារពោះ 
ប្  មានចមតាត ធម៌ោា នទីបញច ប់។ រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ង 
ចទ  ជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿង ជារពោះមានជីវតិ្អមត្ាៈ ជា 
រពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ  និងជាអនកមានមនុញាភាព ជា 
អនកមានចមតាត ធម៌រលប់យ៉ាង ជាអនករបកបចោយ រវ នុភាពរពោះអងគ 
លឺជាអនករបទនអាំចណាយនិងជាអនកច ើកប្ ងចទ   ់អនកប្   
មានអាំចពើ ប។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារទង់ប្  ចយើងាកចៅ 
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កាន់ច ើមបី ុាំការអនុចរោោះពីកាំហុ រប ់ចយើង លឺជារទង់ប្  ជា 
រពោះច ើ អ ់រពោះទាំងពួង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ធម៌ ត្មាប់សាវ មី 

ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ! ទ ីស្ ីបចរមើរប ់រពោះ 
អងគមាន ក់ចនោះកាំពុងប្ត្បួង ួង  ់រពោះអងគ កាំពុងប្ត្មានទាំនុកេិត្ត 
េាំចរោះរពោះអងគ កាំពុងប្ត្ាកមុែរប ់នាងចៅរករពោះអងគ កាំពុងប្ត្ 
អងវររពោះអងគ ុាំឱយរពោះអងគ រមក់ឱយនាង នូវបុណយ ួល៌រប ់រពោះអងគ 
ចហើយឱយរពោះអងគបាា ញអាថ៌្កាំ ាំងប្ែនកសាា រតី្រប ់រពោះអងគឱយនាង 
 នចឃើញ ចហើយនិង ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺហនបញ្ញា រប ់រពោះអងគប្   
ជារពោះឱយនាង នចឃើញែង។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ!  ូមរពោះអងគចធវើឱយេកាុសាវ មីរប ់ 
ទូ បងគាំ នចមើ ចឃើញអវីៗរលប់យ៉ាងែង។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
ចបោះ ូងរប ់សាវ មីទូ បងគាំ  នរកីរាយស្  ់ស្សាយជាមួយនឹង 
ពនេឺហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគអូ ទញ តិ្អារមាណ៍ 
រប ់ោត់្ឱយ នេូ ចៅ  ់ចសាភ័ណភាពប្  ជាពនេឺរប ់រពោះ 
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អងគ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយេិត្តវញិ្ញា ណរប ់ោត់្ នអបអរចែ្ៀវខ្ា 
ចោយការរតា ់បចញចញឱយោត់្  នចឃើញនូវភាពរងុចរឿងប្   
បាា ញឱយចឃើញរប ់រពោះអងគែង។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគចបើកហ បចេញ 
ពីមុែេកាុសាវ មីរប ់ទូ បងគាំែង។  ូមរពោះអងគបងអុរទឹកចភេៀងហន 
បុណយបរបូិរណ៍េុោះមកច ើរបូោត់្  ូមរពោះអងគចធវើឱយោត់្ជក់េិត្ត 
 ិត្អារមាណ៍ជាប់នឹងទឹកអរមឹត្ ប្  ចកើត្មកពីច េកតីស្ ោញ់ 
រប ់ោត់្េាំចរោះរពោះអងគ  ូមរពោះអងគចធវើឱយោត់្ នកាេ យជាចទវតា 
មួយអងគ កនុងេាំចណាមចទវតាទាំងឡាយរប ់រពោះអងគ ប្  ចជើង 
រប ់ពួកចលច ើរចៅច ើប្ែន ីចនោះប្ត្វញិ្ញា ណកានធរប ់ពួកចលកាំពុង 
ប្ត្ចហាោះកាត់្ចៅកាន់ឋាន ួល៌ ៏ែពង់ែព ់។  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ 
ោត់្  នកាេ យជារបទីបមួយ ៏មានពនេឺេិប្ញច ងេិញ្ញច េនិងបចញចញ 
រ ាីចោយពនេឺហនលតិ្បណឌិ ត្ចៅេាំកណាត  ហវងូហនមនុ សរប ់រពោះ 
អងគ។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះជាទីស្ ោញ់ ជារពោះរបទនជា 
អមត្ ជារពោះប្  មានរពោះហ ថទូ ាំទូោយ។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ការលះបង់ឬការមិនជំពាក់ចិ្តរ 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំែ្ុាំចអើយ  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយ 
ទូ រពោះបងគាំ នេូ ចៅជិត្រពោះអងគ និងឱយទូ រពោះបងគាំ នចៅ 
កនុងបរចិវណហនរពោះរាជវាាំងរប ់រពោះអងគែង ចររោះការចៅឆ្ា យពី 
រពោះអងគ នចធវើឱយទូ បងគាំច ទើរប្ត្ែូេអ ់ចៅចហើយ។  ូមរពោះអងគ 
៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ  ន រមាកចៅមេប់ហនសាេ បទាំងចទវហនមនុញាភាព 
រប ់រពោះអងគែង ចររោះអណាត ត្ចភេើងហនការប្ញកចេញរប ់ទូ  
រពោះបងគាំពីរពោះអងគ នរ ាំោយចបោះ ូងទូ រពោះបងគាំ ប្  ចៅកនុងទូ  
បងគាំចនោះអ ់ចហើយ។  ូមរពោះអងគអូ ទញឱយទូ បងគាំ នេូ ចៅ  
កាន់ប្ត្ជិត្នឹង ទឹងប្  ជាជីវតិ្ពិត្ែង ចររោះវញិ្ញា ណកានធរប ់ 
ទូ បងគាំ នចឆោះចខាេ េចោយច េកតីចស្ កឃ្លេ ន កនុងការច ញតាម 
ប្ វងយ ់ពីចរកាយរពោះអងគចោយឥត្ឈប់ឈរ។ ឱរពោះរប ់ទូ  
បងគាំចអើយ ការ ក ចងាើមធាំរប ់ទូ បងគាំចនោះនឹងោត្រត្ោងពី 
ភាព វីងជូរេត់្ប្  ចកើត្មកពីការរងគឹោះេិត្តរប ់ទូ បងគាំរឯីទឹកប្ភនក 
ប្  ទូ បងគាំ ន រមក់មកចនោះ នឹងបាា ញពីច េកតីស្ ោញ់ 
រប ់ទូ បងគាំេាំចរោះរពោះអងគ។ 
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ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវររពោះអងគ ចោយការចោរពចកាត្ រច ើរ 
ជាមួយនឹងអវីប្  រពោះអងគ នច ើកត្ចមកើងចោយអងគឯង ចហើយនិង 
កិត្តិលុណប្  រពោះអងគ ចធវើឱយមានភាពរងុចរឿង  ់ភាពជា ាំខាន់ 
ផ្លទ  ់រប ់រពោះអងគ  ុាំឱយរទង់អនុញ្ញា ត្ឱយពួកចយើង នចៅកនុង 
ច ែចរៀងជាមួយនឹងអនកប្   នទទួ សាគ  ់រពោះអងគ ចហើយនិង 
អនកប្   នទទួ យកអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគ កនុងយុល 
 មយ័រប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះអាទិចទពរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគជួយឱយពួកចយើង នែឹកទឹកប្  មានជីវតិ្ហនរពោះទ័យ 
 បបុរ ធម៌ជាទីស្ ោញ់ពីរមាមរពោះហ ថ ប្  មានចមតាត ធម៌ 
រប ់រពោះអងគែង ច ើមបីឱយចយើងអាេបាំចភេេចច នូវអវីៗរលប់យ៉ាង 
ទាំងអ ់ច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ ចហើយ ូមឱយពួកចយើងចៅជាប់ 
ជាំរក់ប្ត្ជាមួយនឹងរពោះអងគមួយអងគឯងលត់្។ ពិត្ណា ់រពោះអងគ 
លឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព រពោះអងគអាេចធវើអវីៗ នតាម 
រពោះទ័យេង់រប ់រពោះអងគ។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀត្ 
ច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយចេសាត  រមី ជាអនកជួយរ ាំចោោះ 
ចរោោះភ័យ ជាអនកលង់ចៅចោយអងគឯង។ ឱរពោះអងគប្  ជាអធិរាជ 
ច ើអធិរាជទាំងអ ់ចអើយ ទូ បងគាំ ូមចោរពចកាត្ រច ើររពោះ 
អងគតាមរពោះនាមរប ់រពោះអងគែង!  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលឺជាអនកមានភាព 
រងុចរឿងែពង់ែព ់បាំែុត្! ទូ រពោះបងគាំ ូមប្ថ្េងនូវអាំណរអររពោះលុណ 
េាំចរោះរពោះអងគយ៉ាងអចនក ប្  រពោះអងគ នចធវើឱយទូ រពោះបងគាំ 
 នសាគ  ់  ់រពោះអងគប្  ជាហថ្ារកីរាយហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ 
និងជាទីកប្នេងច ើមកាំចណើ ត្ហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគរពមទាំងជា 
ទីកប្នេងោក់ទុកហនបុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគែងប្ រ។ តាម 
រយាៈការជួ មុែឱយពួកចលប្  ជាអនកែិត្ចៅជិត្រពោះអងគចោយទឹក 
មុែច េកសាេ ាំង និងជួ ឱយចបោះ ូងរប ់អនកប្  មានេិត្តភកតីេាំ 
ចរោះរពោះអងគប្   នចហាោះច ើងចឆ្ព ោះចៅកាន់រពោះអងគចនាោះ ទូ  
រពោះបងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអងគ  ូមរទង់រប 
ទនឱយទូ រពោះបងគាំនូវអវីប្  អាេចធវើឱយទូ បងគាំចតាងជាប់ចៅនឹង 
ប្ែសរប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគកាំចត់្នូវការជាំរក់េិត្តរលប់ 
យ៉ាងរប ់ទូ រពោះបងគាំ ចៅនឹងនរណាមាន ក់ចរៅពីរពោះអងគ ចហើយ 
 ូមឱយេកាុរប ់ទូ រពោះបងគាំបនត ញ់ចឆ្ព ោះចៅរកនភា ័យហនការ 
រតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមឱយទូ រពោះបងគាំអនុវត្តន៍តាម 
ប្ត្អវីប្  រពោះអងគ នបញាត្តិឱយទូ រពោះបងគាំចធវើតាមកថែណឌ  រប ់ 
រពោះអងគរលប់ចព និងរលប់សាថ នភាពទាំងអ ់។ 

ឱរពោះហនទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគប្ត្ង ាំអ 
រ ណឱយទូ បងគាំ ន អទាំងេិត្តទាំងកាយ ចោយ ាំច ៀកបាំរក់ 
ហនការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគ និង ចមេៀកបាំរក់ហន បបុរ ធម៌ជា 
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ទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគប្ថ្រកាការររ 
ឱយទូ បងគាំមាន ុវត្ថិភាព ពីអវីប្  ជាទី អប់ចែពើមេាំចរោះរពោះអងគ 
ចហើយ ូមរពោះអងគជួយទូ បងគាំ និងពូជ៉ាំតិ្ទូ បងគាំ នចោរព 
តាមរពោះអងគចោយចមតាត  និង នចលេែុត្ពីអវីប្  អាេបងកឱយមាន 
ច េកតីរ ថន អារកក់ ឬកាំហូេប្  មានចៅកនុងេិត្តរប ់ទូ បងគាំ 
ែង។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរប ់មនុ សរលប់ោន  ចហើយក៏ជា 
មាច  ់ហនភពចនោះនិងភពបនាទ ប់ែងប្ រ។ ោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយ 
ចរៅពីរពោះអងគ រពោះអងគលឺជារពោះរទង់៉ាំណ និងមានបញ្ញា ៉ាំណ 
រលប់យ៉ាង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

រពោះនាមរប ់រពោះអងគលួរឱយចល រច ើរខាេ ាំងណា ់ ឱរពោះ 
រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ទូ បងគាំអងវររទង់ចោយលនាធ ពិចោរហន 
 ចមេៀកបាំរក់ហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ប្  ចៅនឹងបទបញាត្តិ 
រប ់រពោះអងគ និងការអនុចោមតាមកតីរ ថន រប ់រពោះអងគរត្ូវ ន 
ចលបាំភាយរ ចពញអ ់ទាំងមាបនកមាទាំងមូ  ចហើយនិងចោយ 
សារតារារបចាំភព(រពោះសាសាត ) ហនឆនទាៈរប ់រពោះអងគ នបចញចញ 
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រ ាីយ៉ាងរត្េោះរត្េង់ ចៅច ើនភា ័យហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ 
តាមរយាៈអាំណាេហនឬទធ នុភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងអាំណាេហន 
អធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគច ើមបីបាំ ត់្ចច  នូវរលប់លាំនិត្ឥត្ 
 នការ និងការស្ ចមើស្ ហមឥត្របចយជន៍ពីេិត្តរប ់ទូ បងគាំ ឱ 
រពោះអងគប្  ជារពោះរប ់មនុ សចោករលប់ោន ចអើយ ទូ បងគាំ ូម 
ាកចៅរករពោះអងគចោយ ុេចេិត្តចហើយ! ឱរពោះអងគប្  ជារពោះ 
រប ់ទូ បងគាំចអើយ ទូ បងគាំជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ជា 
បុរតារប ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគែងប្ រ! ទូ បងគាំ នរបទន 
ឋានាៈហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ នចតាងចៅនឹងប្ែសហន 
ចមតាត ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចហើយប្ រ។  ូមរពោះអងគ 
កាំណត់្វត្ថុ អៗ ប្  ចៅជាមួយនឹងរពោះអងគឱយទូ បងគាំ ចហើយ ូម 
រពោះអងគរបទនអាហារឱយទូ បងគាំពីតុ្ប្  រពោះអងគ នចធវើ បញាូ នេុោះ 
ចេញមកពីពពកហនបុណយរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងចេញមកពីឋាន 
 ួល៌ហនកតីអនុចរោោះរប ់រពោះអងគែង។ ពិត្ ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ 
រលប់ពិភព ចហើយក៏ជារពោះរប ់មនុ សរលប់ោន ប្  ចៅកនុងឋាន 
 ួល៌ ចហើយនិងរលប់មនុ សប្  ចៅច ើប្ែន ីចនោះែងប្ រ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ ចបោះ ូងជាចរេើនកនុង 
េាំចណាមចបោះ ូងនិមួយៗប្  ែវោះភាពកក់ចៅត ពីមុនមកចនាោះ ឥ ូវ 
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ចនោះរត្ូវ នចលចធវើឱយមានភាពកក់ចៅត ចោយចភេើងហនបុពវចហតុ្សា 
នា ចហើយនិងអនកប្   នច ក ង់ ក់ជាចរេើនកនុងេាំចណាមអនក 
ប្   នច ក ង់ ក់មាន ក់ៗ រត្ូវ នចលចធវើឱយភ្ាក់ចោយភាព 
ពិចរាោះហនរពោះ ូរច ៀងរប ់រពោះអងគចហើយ។ យ៉ាង ូេចមតេ នជា 
 មបូរអនកប្បេកមុែរកុរកទីជរមកចរកាមមេប់ចឈើ ហនភាពប្ត្មួយ 
ចហើយនិង មបូរអនកចស្ កឃ្លេ ន  ន ងាក់េង់ នរបភពទឹករ ់ 
កនុងយុល ម័យរប ់រពោះអងគចរេើនចមេោះន៎! បុណយនឹងចកើត្មាន  ់ 
នរណាប្   នបូជាែេួនោត់្េាំចរោះរពោះអងគ ចហើយនិងចកើត្មាន 
  ់នរណាប្  រប៉ាំប់ទទួ យកតារាពនេឺថ្ាី (រពោះ ហាអ ុ  
ឡាហ៍)ហនរពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគ។ បុណយនឹងចកើត្មាន  ់នរណា 
ប្   នាករលប់ចមរតី្ភាពរប ់ោត់្ ចឆ្ព ោះចៅកាន់ទីកប្នេងអរ ុ
ចណាា ភា ហនការរតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងរបភពហនច េ 
កតីរ ថន រប ់រពោះអងគ។ បុណយនឹងចកើត្មាន  ់នរណាប្   ន 
ពរងីកតាមមាោ៌រប ់រពោះអងគ តាមអវីប្  រពោះអងគ នរបទនឱយ 
ោត់្តាមរយាៈ បបុរ និងការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគ។ េាំចរោះ 
េាំណង់រប ់ោត់្ប្  េង់ឱយ នចៅ  ់រពោះអងគចនាោះ បុណយនឹង 
ចកើត្មាន  ់ោត់្ ចបើោត់្នឹង  ច ោះបង់ចច នូវអវីៗរលប់យ៉ាង 
ច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ។ បុណយនឹងចកើត្មាន  ់នរណាប្   ន 
ចពញេិត្តចធវើទាំនាក់ទាំនងយ៉ាងជិត្ និទធិជាមួយនឹងរពោះអងគ ចហើយ 
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 ោះបង់ែេួនោត់្ចៅនឹងការជាំរក់េិត្តចៅនរណាមាន ក់ចរៅពី
រពោះអងគ។ 

ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចោកចអើយ តាមរយាៈអាំណាេហន 
អធិបចត្យយភាពនិងឬទធ នុភាពរប ់រពោះអងគ ទូ រពោះបងគាំ ូមអងវរ 
រពោះអងគតាមរយាៈរទង់ប្  ជារពោះនាមរប ់រពោះអងគ ប្   នរោះ 
ច ើងចៅច ើនភា ័យហនពនធនាោររប ់រពោះអងគ  ូមរទង់កាំណត់្ 
រកិត្យឱយអនករា ់ោន នូវអវីប្   កតិ មនឹងរពោះអងគនិង មរមយ  ់ 
ភាពែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់ឬទធ នុភាពរប ់រពោះអងគលឺ 
ជារប ់រលប់យ៉ាង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលួរឱយចល រច ើរ 
ខាេ ាំងណា ់! ទូ បងគាំលឺជាអនកបចរមើមាន ក់កនុងេាំចណាមអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគទាំងឡាយ ប្   នចជឿេាំចរោះរពោះអងគ ចហើយនិង 
 ញ្ញា រប ់រពោះអងគ។ រពោះអងគ នទត្យ ់ពីរចបៀបប្  ទូ បងគាំ 
 នចរៀបែេួនរប ់ទូ បងគាំ ចឆ្ព ោះចៅកាន់ទវ រហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះ 
អងគចហើយ ចហើយរពោះអងគក៏ នបប្ងវរមុែរប ់ទូ បងគាំចៅកនុងទិ  
ចៅហន បបុរ ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែងប្ រ។ តាមរយាៈ 
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ឋានាៈ ៏របហពបាំែុត្ចហើយនិងចកត្ណភ័ណឌ  ៏របច ើរបាំែុត្ចនាោះទូ  
រពោះ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគ ូមរទង់ចមតាត ចបើកចកាេ ងទវ រធាំរប ់រពោះ 
អងគឱយមាន  ់មុែរប ់ទូ បងគាំែង។ រពោះអងគប្  ជាមាច  ់ហន 
រលប់នាមនិងចកត្ណភ័ណឌ ចអើយ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគជួយឱយ 
ទូ បងគាំ នចធវើអវីប្  ជាចរឿង អែង! ឱរពោះចោកចអើយ ទូ បងគាំជា 
អនករកែសត់្ ឯរពោះអងគវញិលឺជាអនកមានអវីៗរលប់យ៉ាង។ ទូ បងគាំ ន 
ាកមុែរប ់ទូ បងគាំចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគ ចហើយ ន ោះបង់ែេួន 
រប ់ទូ បងគាំចេញពីរប ់រលប់យ៉ាងចរៅពីរពោះអងគែងប្ រ។ ទូ  
រពោះបងគាំ ូមអងវររពោះអងគ ូមរទង់កុាំ កហូត្វាចយរាំចភើយៗហនចមតាត  
ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចេញពីទូ បងគាំ ចហើយ ូមរទង់កុាំ 
 កយកអវីប្  រពោះអងគ  នកាំណត់្រកិត្យទុកឱយចៅនឹងអនកបចរមើ 
ប្  ជាជចរមើ រប ់រពោះអងគចេញពីទូ បងគាំច ើយ។  

ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះអងគចបើកហ បពីប្ភនករប ់ទូ បងគាំ 
ច ើមបីឱយទូ បងគាំអាេ នសាគ  ់នូវអវីៗប្  រពោះអងគ នរ ថន េង់ 
ឱយ ត្វចោករប ់រពោះអងគ ប្  មានចៅកនុងការបាា ញឱយចឃើញ 
ទាំងអ ់ហន ិបបកមារប ់រពោះអងគ និងច ើមបីឱយទូ បងគាំ នយ ់ពី 
អាំណាេ ៏មានអនុភាពរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយវញិ្ញា ណអារមាណ៍រប ់ទូ បងគាំ អប្ណត ត្អណតូ ងជាមួយនឹង 
 ញ្ញា  ៏មានអានុភាពបាំែុត្រប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគស្ ង់ទូ  
បងគាំឱយ នរេួែុត្ពីអនេង់ចរៅហនភាពកាំហូេ និងច េកតីរ ថន  
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អារកក់រប ់ទូ រពោះបងគាំែង។ បនាទ ប់មក ូមរពោះអងគរពោះរាជនិពនធ 
រប ់ អៗ ហនពិភពចនោះនិងពិភពបនាទ ប់ពីចនោះឱយទូ បងគាំែង។ រពោះ 
អងគមានអាំណាេខាេ ាំងកាេ អសាច រយកនុងការចធវើអវីៗតាមរពោះអងគ ពវរពោះ
ហឫទ័យ។ ោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយចរៅពីរពោះអងគ រពោះអងគលឺជា 
រពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌រលប់យ៉ាង រពោះអងគលឺជារពោះ 
ប្  មនុ សរលប់របូប្ វងរកជាំនួយពីរពោះអងគរលប់ោន ។ ឱរពោះរប ់ 
ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំ ូមប្ថ្េងអាំណរលុណ  ់រពោះអងគ 
ប្  រទង់ នោ ់ឱយទូ បងគាំ  នភ្ាក់ពី ាំចណក ៏ ង់ ក់រប ់ 
ទូ បងគាំ និងចធវើឱយទូ បងគាំ នចងើបច ើង រពមទាំង នចធវើឱយទូ  
បងគាំមានការរឭក ឹងនូវអវីៗប្  អនកបាំចរ ើរប ់រពោះអងគ  ៏ចរេើនមិន 
 នយ ់។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយច ើមបីច េកតីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគនិងច ើមបីច េកតីរកីរាយរប ់រពោះអងគ អីុេឹង ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយទូ បងគាំអាេមាន ទធភាពច ើមបី ចងកត្ចមើ ចឃើញនូវអវីៗ 
ប្  រពោះអងគរ ថន េង់ នែង។ រពោះអងគលឺជារពោះមួយអងគប្   
មានវត្ថុរលប់យ៉ាងចធវើជា កាីភាពចៅនឹងអាំណាេហនឫទវ នុភាព និង 
អធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគ។  

ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះ 
ប្  របកបចោយឫទធ នុភាព ជារពោះរបកបចោយ បបុរ ធម៌។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំមិន ឹងចទថចត្ើ 
ចភេើងប្  រពោះអងគ ន ុត្បាំភេឺចៅកនុងប្ ន ីរប ់រពោះអងគចនាោះលឺជា 
ចភេើងអវីច ើយ។ ចភេើងចនាោះប្ែន ីចនោះមិនអាេចធវើឱយមានពពកបិទ 
 ាំងភាពរងុចរឿងរប ់វា នច ើយ ចហើយក៏ោា នទឹកណាអាេពនេត់្ 
វា នប្ រ។ មនុ សរលប់ជាតិ្សា ន៍កនុងចោកចនោះោា នអាំណាេ 
ច ើមបីត្តាាំងទប់ទ ់នឹងកមាេ ាំងរប ់វា នច ើយ។ ពិ ិ ាពរ ៏ 
អសាច រយបាំែុត្នឹងចកើត្មាន  ់នរណាប្   នែិត្េូ ចៅជិត្នឹង 
វា ចហើយនិង នឮពី ចមេងចរាទិ៍រប ់វា។ 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ តាមរយាៈមនុញាភាពប្   
កាំពុងប្ត្រងឹមាាំប្  រពោះអងគ នចធវើចនាោះ ែេោះអាេេូ ចៅជិត្វា ន 
ចហើយេាំប្ណកឯអនកចែសងចទៀត្ចៅមិនទន់ចៅជិត្ ន  ចោយ
សារប្ត្ហ រប ់ពួកចលចធវើឱយរ ាំជួ េិត្តនូវអវីប្  រពោះអងគ នចធវើចៅកនុ
ង យុល ម័យរប ់រពោះអងគ។ ចោយមានចៅកនុងេាំណង់រប ់ោត់្ 
ប្  េង់ចឃើញចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគចទើបោត់្រប៉ាំប់ចឆ្ព ោះ
ចៅកាន់វា ចហើយទទួ យកវាចោយមានចៅកនុងេាំណង់រប ់ោត់្ 
ប្  េង់ចឃើញចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ ចទើបោត់្របល ់ជីវតិ្ 
រប ់ោត់្កនុងមាោ៌រប ់រពោះអងគចហើយច ើរច ើងេូ ចៅ  ់រពោះ 
អងគចោយមានចៅកនុងេាំណង់រប ់ោត់្ប្  េង់ចឃើញចសាភ័ណ 
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ភាពរប ់រពោះអងគចទើបោត់្ឈប់ជាំរក់េិត្តនឹងវត្ថុរលប់យ៉ាងច ើក 
ប្ ងប្ត្រពោះអងគ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ ទូ បងគាំ ូមអងវរ 
រទង់តាមរយាៈចភេើងប្  ចឆោះ ចហើយជាទីនិយមចៅកនុងចោកហនមា 
បនកមាចនោះ  ូមឱយរពោះអងគប្ហកហ បប្   នរារាាំងចៅពីមុែ 
ទូ បងគាំមិនឱយទូ បងគាំ នចមើ ចឃើញរាជប េង័កហនភាព ៏ ចមបើម 
រប ់រពោះអងគឱយចៅជាបាំប្ណកៗ ចហើយ ូមរពោះអងគប្ហកហ បប្    
ឈរ ាំងមុែចៅឯទវ រហនចកាេ ងទវ រប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះរប ់ទូ  
បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគោក់កាំណត់្រកិត្យឱយទូ បងគាំនូវរប ់ 
 អរលប់យ៉ាងប្  រពោះអងគ នបញាូ នេុោះមកតាមលមពីរ ័កតិ ិទធិរប ់ 
រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគកុាំចធវើឱយទូ បងគាំឈឺចប់ចោយសារប្ត្ 
ចធវើឱយទូ បងគាំឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីជរមកហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ។  

រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព រពោះអងគអាេចធវើអវីៗ 
 នតាមរពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយ រវ នុភាពរលប់យ៉ាង ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ 
 បបុរ ធម៌។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

កនុងនាមរពោះរប ់អនកប្  ជាអនកបចងតើត្ ជាអនកមានអាំណាេ 
ោា នលូចរបៀប ជាអនកបក្រងគប់ឱយរប ់រលប់យ៉ាង ជាអនកមានឋានាៈែពង់ 
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ែព ់បាំែុត្ រទង់លឺជារពោះប្  ជាំនួ រប ់រពោះអងគរត្ូវ នចលអងវរ 
ករ ុាំចោយមនុ សរលប់របូ។ ទូ បងគាំ ូម ច ើរ ឱរពោះរប ់ទូ  
បងគាំចអើយ! ឱរពោះហនរាជាណាេរក ួល៌ចអើយ! ឱរពោះអងគប្  ជា 
អនកបចងតើត្ឱយមានឋាន ួល៌និងប្ែន ីចអើយ! រពោះអងគជាអនក ឹងេា ់  
នូវអាថ៌្កាំ ាំងហន ួងេិត្តរប ់ទូ បងគាំ ចរៅពីមនុ សអាទិចទពរប ់ 
រពោះអងគ ោា ននរណាអាេយ ់ពីចរឿងរា៉ា វទាំងអ ់ចនោះ នច ើយ។ 
អវីក៏ចោយឱយប្ត្ចកើត្ចេញមកពីទូ បងគាំ រពោះអងគទត្យ ់ទាំងអ ់ 
ោា ននរណាចែសងចទៀត្អាេចធវើចរឿងចនោះ នច ើយចរៅពីរពោះអងគ។ 
តាមរយាៈមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគរបទនអភ័យឯក 
 ិទធិឱយ  ់ទូ បងគាំ នចេៀ ែុត្ពីរប ់រលប់យ៉ាងច ើកប្ ងប្ត្ 
រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគបរមុងទុកឱយទូ បងគាំនូវអវីប្  នឹងចធវើ 
ឱយទូ បងគាំមានភាពឯករាជយប្  មិនពឹងរក់អនកចែសង ចរៅពីរពោះ 
អងគ។  ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ បងគាំនូវអវីប្  អាេឱយទូ បងគាំ 
 នទទួ អត្ថរបចយជន៍ពីជីវតិ្រប ់ទូ បងគាំទាំងចៅកនុងជាតិ្ចនោះ 
និងជាតិ្ខាងមុែែង។  ូមរពោះអងគចបើកចកាេ ងទវ រធាំហនមនុញាភាព 
រប ់រពោះអងគឱយ ន  ់ភក្រកតរប ់ទូ បងគាំ ចហើយនិង ូមរពោះអងគ 
របទនចមតាត ធម៌ និងអាំចណាយជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ  ់ 
ទូ បងគាំែង។  

ឱរពោះអងគប្  ជារពោះរបកបចោយ មនុញាភាព ៏ឧត្តមចអើយ 
 ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយជាំនួយទិពវរប ់រពោះអងគ ចឡាមពទធ័អនកទាំង 
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ឡាយណាប្  ស្ ោញ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគរបទនអាំ 
ចណាយ ចហើយនិងបុណយប្  រពោះអងគមានឱយ ន  ់ពួកចយើង 
ែង។ រពោះអងគជាអនករបទនរប ់រលប់យ៉ាងឱយ  ់ពួកចយើង ន 
រលប់រោន់ រពោះអងគជាអនកច ើកប្ ងចទ ឱយពួកចយើង និងជាអនក 
មានចមតាត ធម៌េាំចរោះពួកចយើង។ រពោះអងគលឺជារពោះរប ់ពួកចយើងនិង 
ជារពោះរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងប្   នបចងកើត្មកចនោះែងប្ រ។ ចរៅពី 
រពោះអងគោា នអនកចែសងឯណាប្  ពួកចយើងបួង ួង ុាំច ើយ ចហើយ 
ចរៅពីការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគ ពួកចយើងមិនអងវរនរណាចទៀត្ 
ច ើយ។ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយបុណយនិងមនុញាភាព រពោះ 
អងគជាអនកមានអាំណាេឬទធីចេសាត ខាេ ាំងកាេ មិនចេោះបរាជ័យ និងជាអនក 
មានជាំនាញ ៏ចរេើនបាំែុត្េាំចរោះលចរមាងបេង់រប ់រពោះអងគ។ ចរៅពី 
រពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយ រពោះអងគជាអនកមានអវីៗរលប់យ៉ាង 
ជារពោះលួរឱយ រច ើរបាំែុត្។ ឱរពោះរប ់ទូ រពោះបងគាំចអើយ  ូមរពោះ 
អងគរបទនបុណយរប ់រពោះអងគឱយ ន  ់អនកនាាំសាររប ់រពោះអងគ  
ប្  ជាអនកពិ ិ ានិងជាអនករតឹ្មរត្ូវបាំែុត្។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺ 
ជារពោះអាទិចទព ៏ែពង់ែព ់ ជារពោះោា នលូចរបៀបជារពោះឈនោះអ ់ទាំង 
ចោកចនោះនិងឋាន ួល៌។  

-រពោះបប- 
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ឱរពោះចោកចអើយ! ទូ បងគាំត្រមង់ចឆ្ព ោះចៅរកទីជរមកចៅជិត្ 
រពោះអងគចហើយទូ បងគាំនឹងែគុាំ ួងេិត្តរប ់ទូ បងគាំ ចឆ្ព ោះចៅរករលប់ 
 ញ្ញា រប ់រពោះអងគចហើយ។ ឱរពោះចោកចអើយ! ឱរពោះចោកចអើយ! 
ចទោះជាចៅចព ចធវើ ាំចណើ រឬចៅែទោះ ចហើយនិងចទោះជាចៅកនុងជាជីព 
រប ់ទូ បងគាំឬចៅកនុងកប្នេងការាររប ់ទូ រពោះបងគាំក៏ចោយទូ  
បងគាំនឹងរបល ់ច េកតីទុកេិត្តទាំងស្ ុងរប ់ទូ រពោះបងគាំ េាំចរោះ 
រពោះអងគចហើយ។ ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមានចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ 
 ៏ច ើ  ុបចអើយ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគរបទនជាំនួយឱយទូ  
បងគាំ នរលប់ច ើមបីចធវើឱយទូ បងគាំមានឯករាជយពីវត្ថុរលប់យ៉ាងែង! 

ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះអងគរបទនេាំប្ណករប ់ទូ បងគាំ 
ឱយ ន  ់ទូ បងគាំតាមរពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ ចហើយ ូមរពោះ 
អងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ នចពញេិត្តនឹងអវី ប្  រពោះអងគ នកាំណត់្ 
រកិរត្ឱយទូ បងគាំែង។ អាំណាេរប ់រពោះអងគលឺជាអាំណាេពិត្ច ើមបី 
បញ្ញា អវីៗរលប់យ៉ាង។  

      -     - 

ចមើ ចនោះប្ន!រពោះ នបាំចពញច េកតីរត្ូវការរលប់វត្ថុច ើវត្ថុរលប់យ៉ាង 
ចៅកនុងឋាន ួល៌ឬកនុងប្ែន ីចនោះ រពោះ នបាំចពញច េកតីរត្ូវការ 
ោា នែវោះេចនាេ ោះអវីចទៀត្ច ើយ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលង់ចៅចោយ 
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អងគឯង រពោះអងគជារពោះរទង់៉ាំណ ជាអនករទរទង់ជារពោះរបកប 
ចោយវជិិត្ រាជយ។ 

-រពោះបប- 

ឱរពោះជារពោះទូ បងគាំចអើយ!រពោះអងគលឺជាច េកតី ងឃឹមរប ់ 
ទូ បងគាំនិងជាទីស្ ោញ់រប ់ទូ បងគាំ រពោះអងគលឺជាបាំណង 
ចោ ចៅនិងជាទីរ ថន  ៏ែព ់បាំែុត្រប ់ទូ បងគាំ! ទូ បងគាំ ូម 
 ាំឱនកាយចោយេិត្តចសាា ោះអ ់ពី ួងេិត្តច ើមបី  ូរត្ធម៌បួង ួង 
ចៅកាន់រពោះអងគ  ូមរទង់៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ នកាេ យជារពោះវហិារ 
ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចៅកនុងប្ែន ីរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះ 
អងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ នកាេ យ ជារបទីបហនេាំចណោះចៅកនុងេាំចណាម 
 ត្វចោករប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ ន 
កាេ យជាទង់ហនបុណយកុ   ៏ អឥត្ចខាច ោះ ចៅកនុងត្ាំបន់រត្ួត្រតា 
ចោយអាំណាេរប ់រពោះអងគ។  

 ូមរពោះអងគោក់ត្ចរមៀបច ែចរៀងឱយទូ បងគាំ ចៅជាមួយ 
នឹងអនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្   ន ោះបង់ែេួនចល    ចេញពីរប ់ 
រលប់យ៉ាងចរៅពីរពោះអងគ និងជាអនកប្   នចធវើឱយែេួនរប ់ពួក 
ចល នពិ ិ ាចេញែុត្ពីរប ់អនិចច មិនចទៀងហនភពចនោះ ចហើយនិង 
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ជាអនកប្   នចធវើឱយែេួនចលមានច រភីាព ចលេែុត្ពីការទូនាា ន 
រប ់អនកប្  មាន ូរច ៀងលាំនិត្រចវ ើរវាយឥត្ នការ។ 

 ូមរពោះ៉ុាំាំងឱយចបោះ ូងរប ់ទូ រពោះបងគាំ  នរកីរាយ 
ចោយច េកតីចពញេិត្ត តាមរយាៈេិត្តវញិ្ញា ណអាំណោះអាំណាងពីរាជា 
ណាេរករប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយេកាុរប ់ 
ទូ បងគាំទាំងចទវរ នភេឺថេ រត្េោះរត្េង់ ចោយការ មេឹងចមើ  ហ 
និកជាំនួយរប ់រពោះប្  កាំពុងរជា េុោះមកពីរាជាណារកហនភាពរងុ 
ចរឿងប្  របកបចោយអាំណាេរប ់រពោះអងគមកច ើទូ បងគាំជាហូរ 
ប្ហរែង។ 

ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះមានបុណយ ជារពោះរបកប 
ចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាពរលប់ 
យ៉ាង។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ!  ូមរពោះអងគបាំចពញប្ពង 
ហនការមិនជាំរក់េិត្តនឹងវត្ថុរលប់យ៉ាងឱយទូ បងគាំ ចហើយ ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយទូ បងគាំ នរកីរាយជាមួយនឹងទឹកអរមឹត្ហនការស្ ោញ់ 
រពោះអងគ ចៅកនុង ភាហនភាពរងុចរឿងនិងអាំចណាយរប ់រពោះអងគ 
ែង។  ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ នរេួែុត្ពីការរ ាំចោភបាំរន 
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រប ់េាំណង់ត្ណាា  និងការចោភ ន់  ូមរពោះអងគកាត់្ផ្លត េ់ទូ  
បងគាំពីចខាន ោះរប ់ពិភពចោកប្  ទបចនោះ  ូមរពោះអងគអូ ទញ 
ទូ បងគាំឱយ នេូ ចៅកាន់រាជាណាេរក ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគ 
ចោយភាពរកីរាយនិង ូមឱយរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ នស្  ់ 
ស្សាយ ចៅកនុងេាំចណាមអនកបចរមើចោយ ចងាើមហនភាពពិ ិ ារប ់  
រពោះអងគែង។ 

ឱរពោះចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគបចញចញរ ាីរត្េោះរត្  
េង់ឱយ  ់ភក្រកតរប ់ទូ បងគាំជាមួយនឹងពនេឺហនអាំណាេរប ់រពោះ 
អងគ  ូមរពោះអងគបាំភេឺេកាុទូ បងគាំច ើមបីឱយទូ បងគាំ នចមើ ចឃើញ 
 ញ្ញា ហនអាំណាេរប ់រពោះអងគ ប្  កាំពុងប្ត្បក្រាក បរប ់រលប់ 
យ៉ាង  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយចបោះ ូងរប ់ទូ បងគាំ នរកីស្  ់ 
ស្សាយជាមួយនឹងភាពរងុចរឿងហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគប្   ន 
បញចូ  រប ់រលប់យ៉ាងចៅកនុងវា  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយវញិ្ញា ណកានធ 
រប ់ទូ បងគាំ នរកីរាយជាមួយនឹង ាំណឹងរកីរាយ ៏អសាច រយរប ់ 
រពោះអងគ ប្  កាំពុងចធវើឱយវញិ្ញា ណកានធមានជីវតិ្រ ់ច ើងវញិ។ ឱរពោះ 
អងគប្  ជាច តេហនពិភពចនោះ ចហើយនិងជារាជាណាេរក ៏ែពង់ 
ែព ់ ឱរពោះអងគប្  ជារពោះហនអាំណាេនិង រវ នុភាពចអើយ ទូ  
បងគាំពរងីក ញ្ញា និងនិមិត្តរបូរប ់ទូ រពោះបងគាំ ទូ បងគាំ ូមរប 
កា ពីបុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ ទូ បងគាំ ូមែសពវែាយពី 
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ការបាា ត់្បចរងៀនរប ់រពោះអងគចហើយ ទូ បងគាំក៏ ូមបចរមើ  ់ 
េាប់រប ់រពោះអងគ និង ូមច ើកត្ចមកើងបនទូ រប ់រពោះអងគែង។ 

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព ជារពោះ 
ច ើកប្ ងចទ ជាអមត្ ជារពោះចររចពញចោយ ទធភាព និងជា 
រពោះរបកបចោយអាំណាេ។ 

- អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

 

ធម៌ តូ្ត ត្មាប់ភាព្រងឹមាចំ្ំសពាះកិច្ចត្ព្មសត្ព្ៀង 

ឱច តេហនអមត្ភាពចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះប្  មានភាព 
រងុចរឿងជាអនកបចងកើត្មនុ សរលប់ជាតិ្សា ន៍ ជាអនករេនាហនឆអឹង 
ចរោងរលប់ប្ែនក! ទូ បងគាំ ូមបួង ួង  ់រពោះអងគ តាមរពោះនាម 
រប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគប្ស្ កចៅឱយមនុ សជាតិ្រលប់ោន េូ  
ចៅកាន់នភា ័យហនរពោះករណុាធិលុណ និងភាពរងុចរឿងរប ់រពោះ 
អងគ ចហើយ ូមរពោះអងគ ឹកនាាំបាា ញែេូវឱយអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ 
ចៅកាន់រពោះរាជវាាំងហនមនុញាភាព និងការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគ 
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 ូមរពោះអងគោក់ច ែចរៀង ឱយទូ បងគាំ នចៅជាមួយនឹងអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគប្   ន ោះបង់ែេួនចលពីវត្ថុរលប់យ៉ាងច ើកប្ ងប្ត្  
ជារប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគោក់ឱយទូ បងគាំ នចៅជាមួយ 
នឹងអនកបចរមើប្   នភាា ប់ែេួនចលចឆ្ព ោះចៅកាន់រពោះអងគ  ូមរពោះ 
អងគោក់ឱយទូ បងគាំ នចៅជាមួយនឹងអនកបចរមើប្     រត្ូវ ន
ចលចធវើឱយវ ិរត្ ប់ចៅកាន់ភាពអកុ  ប្  ែុ ពីរកិត្យប្  
រពោះអងគ នចេញចនាោះច ើយចហើយក៏ ូមរពោះអងគការររទូ បងគាំ
 នចៅ កនុងទិ ចៅហនអាំណាេរប ់រពោះអងគែងជាចរៀងរហូត្។ 

រពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំ នកាន់ ងបុណយ 
រប ់រពោះអងគ ចហើយ នចតាងយ៉ាងខាា ប់ចៅនឹងជាយ ាំពត់្ហនការ 
អនុចរោោះរប ់រពោះអងគ។ អីុេឹងចៅចព ចនោះ  ូមរពោះអងគបញាូ ន 
បុណយរប ់រពោះអងគ ឱយេុោះមកកាត់្តាមពពកហន បបុរ ធម៌រប ់ 
រពោះអងគឱយ ន  ់ទូ បងគាំ ចហើយអវីប្  ចធវើឱយទូ បងគាំេងចាំ 
នរណាចរៅពីរពោះអងគចនាោះ ូមរពោះអងគបនសុទធឱយទូ បងគាំែង  ូម 
រពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ នវ ិចៅកាន់រទង់ ប្  ជាវត្ថុបាំណងហន 
 កាក រាៈរប ់មនុ សជាតិ្រលប់ោន   ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំហា នរប  
ឆ្ាំងនឹងអនកប្  របឆ្ាំងនឹងរពោះអងគហា នរបឆ្ាំងនឹងអនក ប្   ន 
បាំប្បកបាំ ក់កិេចរពមចរពៀងរប ់រពោះអងគ និងអនកប្  មិនចជឿ 
េាំចរោះរពោះអងគ ចហើយនិងអនកប្  មិនចជឿេាំចរោះ ញ្ញា រប ់រពោះ 
អងគ។  
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ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយ 
ទូ បងគាំ នទទួ នូវកេិនពិចោរ ចមេៀកបាំរក់រប ់រពោះអងគចៅកនុង 
យុល ម័យរប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគកុាំផ្លត េ់ ចងាើមហនការ 
រតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគប្   នបាា ញឱយចឃើញពីភាពរងុចរឿងហន 
ពនេឺពីរពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគចេញពីទូ បងគាំច ើយ។ រពោះអងគលឺជា 
រពោះរបកបចោយ រវ នុភាព ប្  រពោះអងគអាេចធវើអវីៗ នតាមរពោះ 
ទ័យរប ់រពោះអងគ។ ោា ននរណាអាេរងឹទទឹងនឹងឆនទាៈរប ់រពោះអងគ 
 នច ើយ ចហើយក៏ោា ននរណាអាេរារាាំងនូវអវីប្  រពោះអងគ ន 
មានរពោះរាជបាំណងប្  រពោះអងគប៉ាង ចោយអាំណាេរប ់រពោះអងគ 
 នប្ រ។ ពិត្ណា ់ោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយ ចរៅពីរពោះអងគ 
រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយឬទធីចេសាត ជារពោះរបកបចោយបញ្ញា   

៉ាំណរលប់យ៉ាង។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

រទង់ជារពោះអងគប្  មានឫទធីចេសាត ជាអនកអភ័យចទ  ឱយជា 
រពោះមានកតីអាណិត្  ់មនុ សរលប់ោន ! ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំ 
ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគទត្ចមើ អនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្   
កាំពុងាេ ក់េុោះចៅកនុងអនេង់ហនការបាំែេិេបាំផ្លេ ញនិងការភាន់រេ ាំែង  
ឱរពោះអងគប្  ជាទីរ ថន រប ់ពិភពចោកចអើយ ចត្ើពនេឺហនការ ឹក 
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នាាំបាា ញែេូវ ៏ ុរកិត្រប ់រពោះអងគចៅឯណា? ភាពែវោះជាំនួយ និង 
ភាពទន់ចែាយរប ់ពួកចលរពោះអងគ នប្ វងយ ់ទាំងអ ់ ឱរពោះ 
អងគប្  មានអាំណាេយ ់ ឹងចៅកនុងឋាន ួល៌ និងប្ែន ីចអើយ 
ចត្ើ រវ នុភាពរប ់រពោះអងគចៅឯណា?  

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចអើយ ទូ បងគាំបួង ួង ុាំរពោះអងគ 
តាមរយាៈភាពរងុចរឿងហនពនេឺប្  ចកើត្ចេញមកពីរពោះទ័យ បបុរ  
ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ និងជារ កហនមហាសាលរប្   
ចកើត្ចេញពីេាំចណោះ ឹង និងលតិ្បណឌិ ត្រប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំ 
ក៏ ូមបួង ួង ុាំរពោះអងគតាមរយាៈបនទូ  ប្  រពោះអងគ នេ ័ត្ 
  ់មនុ សប្  ចកើត្ចេញមកពីអាំណាេរប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគ 
យ ់រពមឱយទូ បងគាំ នកាេ យចៅជាមនុ សមាន ក់កនុងេាំចណាមពួក 
ចលប្   នរបតិ្បត្តិតាមបញាត្តិរប ់រពោះអងគប្  មានចៅកនុងលមពីរ 
ធម៌រប ់រពោះអងគ។ ចហើយ ូមរពោះអងគកាំណត់្ឱយទូ បងគាំនូវអវីប្   
រពោះអងគ នកាំណត់្ឱយអនកប្  ចលទុកេិត្តរប ់រពោះអងគនិង ូមរពោះ 
អងគយ ់រពមឱយទូ បងគាំ នកាេ យចៅជាមនុ សមាន ក់កនុងេាំចណាម
ពួកចលប្   នែឹកទឹកអរមឹត្ហន ចងាើម ៏ ុរកិត្យប្  ចេញមកពី
ប្ពងហនបុណយរប ់រពោះអងគ និងជាមនុ សមាន ក់រប៉ាំប់ទទួ យក 
ភាពរកីរាយរប ់រពោះអងគ។ រពមទាំងមនុ សមាន ក់ប្  របតិ្បត្តិតាម  
កិេចរពមចរពៀងនិងមត៌្កសា ន៍រប ់រពោះអងគ។ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយ រវ នុភាពរពោះអងគអាេចធវើអវីៗ  នតាមរពោះអងគ ពវ 
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រពោះហឫទ័យ។ ោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយចរៅពីរពោះអងគ រពោះអងគ 
ជារពោះរទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង ជារពោះរបកបចោយបញ្ញា ៉ាំណរលប់ 
យ៉ាង។  

ឱរពោះចោកចអើយ តាមរយាៈបុណយរប ់រពោះអងគចនោះ  ូមរពោះ 
អងគកាំណត់្រកិត្យឱយទូ បងគាំនូវអវីប្  នឹងចធវើឱយទូ បងគាំ នេចរមើន 
ទាំងកនុងភពចនោះ និងភពបនាទ ប់ចទៀត្ែង ឱរពោះអងគប្  ជារពោះ 
រប ់មនុ សរលប់ោន ចអើយ  ូមរពោះអងគអូ ទញទូ បងគាំឱយ ន 
ចៅចៅជិត្រពោះអងគែង។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយ 
រពោះអងគជារពោះប្ត្មួយអងគលត់្ ជារពោះរបកបចោយឫទធីចេសាត  និង 
ជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿងអសាច រយ។    -រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ឱរពោះចោកចអើយ  ូមរពោះអងគពរងឹងជាំហររប ់ពួកចយើង 
ឱយ នចៅកនុងមាោ៌រប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគពរងឹងេិត្តរប ់ 
ពួកចយើងឱយ នចៅកនុងការសាត ប់បាគ ប់ តាមការបាគ ប់រប ់រពោះ 
អងគែង។  ូមរពោះអងគបប្ងវរមុែរប ់ពួកចយើងចឆ្ព ោះចៅកាន់ចសា 
ភ័ណភាពហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគចធវើឱយរទូង 
រប ់ពួកចយើង នរកីរាយ បាយ ជាមួយនឹង ញ្ញា ហនសាមលគី 
ភាព ៏ ុរកិត្រប ់រពោះអងគ។  ូមរពោះអងគតុ្បប្ត្ងរាងកាយរប ់ 
ពួកចយើងជាមួយនឹង ចមេៀកបាំរក់ ហនបុណយកុ  រប ់រពោះអងគ 
 ូមរពោះអងគបកហ ប ហនអាំចពើ បកមាចេញពីប្ភនករប ់ពួកចយើង 
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និង ូមរពោះអងគរបទនប្ពងហនមនុញាភាពរប ់ រពោះអងគឱយ ន  ់ 
ពួកចយើង ច ើមបីឱយមនុ សរលប់ោន  នចរេៀងែេឹមសាររប ់េាំចរៀង 
ច ើកត្ចមកើងរប ់រពោះអងគ មុនចព ចល នចឃើញភាពរងុចរឿងរប ់ 
រពោះអងគ។ ឱរពោះចោកចអើយ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគបាា ញរពោះ 
កាយរប ់រពោះអងគឱយ នចឃើញតាមរយាៈរពោះ ូរច ៀងប្  របកប 
ចោយចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ និងចោយមនុ សអាទិចទព ៏អាថ៌្  
កាំ ាំងរប ់រពោះអងគច ើមបីឱយបីតិ្(ការមានច េកតីរកីរាយ) ប្  ចកើត្ 
មកពីការបួង ួងអធិោា នចនោះ  នបាំចពញឱយមាន  ់វញិ្ញា ណ 
កានធរប ់ពួកចយើង លឺជាធម៌ប្  នឹងបាំចពញវញិ្ញា ណកានធរប ់ពួក 
ចយើងប្  នឹងច ើកបនទូ  និងសារ ិែិត្និងជា ូរច ៀងប្   
ចកើត្ចេញមកពីពាងគនិង ាំចនៀងរហឹមៗ ចហើយក៏ជាធម៌ប្  រត្ូវ 
 នចលបញចូ  ចៅកនុងអត្ថន័យែេឹមសារប្  ោា នអវីចរៅពីការរតា ់ 
 ឹងហនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគច ើយ។ រពោះចោកចអើយ! ទាំងចនោះ 
លឺជាអនកបចរមើប្   នចៅជាប់ ចហើយរងឹមាាំនឹងកិេចរពមចរពៀង 
រប ់រពោះអងគ ចហើយនិងមត៌្កសា ន៍រប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ជា 
អនកប្   នកាន់យ៉ាងជាប់ អតិ្ចៅនឹងប្ែស និរនតរភាពចៅកនុងបុពវ 
ចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ ចហើយរពមទាំងជាអនកប្  ចតាង 
ជាយ ចមេៀកបាំរក់រងុចរឿងរប ់រពោះអងគែងប្ រ។ ឱរពោះចោក 
ចអើយ ូមរពោះអងគជួយពួកចល ជាមួយនឹងមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចលចរ អោះអាង ចោយអាំណាេរប ់រពោះ 
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អងគ និង ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយសាេ់ ុាំេាំ ករប ់ពួកចល នរងឹមាាំ 
កនុងការសាត ប់បាគ ប់តាមរពោះអងគ។ 

រពោះអងគលឺជាអនកអភ័យចទ ឱយ និងជារពោះរបកបចោយ 
មនុញាភាព។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះប្  របកបចោយរពោះទ័យអាណិត្អា ូរចោកចអើយ! 
ទូ បងគាំមានច េកតីអាំណរអររពោះលុណយ៉ាងអចនក   ់រពោះអងគ 
ចររោះរពោះអងគ នោ ់និង នចធវើឱយទូ បងគាំ ន ឹងែេួនច ើង។ 
រពោះអងគ នរបទនេកាុភេឺសាវ ង ប្  អាេចមើ ចឃើញឱយទូ បងគាំ 
ចហើយ នរបទនរត្ចេៀកប្  េូ េិត្តសាត ប់ឱយទូ បងគាំ រពមទាំង 
 ននាាំទូ បងគាំចឆ្ព ោះចៅកាន់រាជាណាេរករប ់រពោះអងគ និង ឹកនាាំ 
បាា ញែេូវទូ បងគាំចឆ្ព ោះចៅកាន់មាោ៌រប ់រពោះអងគែង។ រពោះអងគ 
 នបាា ញែេូវរតឹ្មរត្ូវ  ់ទូ បងគាំ និង ន៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ ន 
េូ ចៅកាន់នាវា ចក្រាគ ោះែងប្ រ។ ឱរពោះចោកចអើយ!  ូមរពោះ 
អងគការររ ទូ បងគាំឱយ នរបកាន់ខាច ប់នូវរពោះធម៌រប ់រពោះអងគ 
ចហើយ ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ នរងឹបឹុងែង។  ូមរពោះអងគ 
បចញច ៀ ទូ បងគាំ ឱយ នចលេែុត្ពីពិចសាធនកមាប្  របកប 
ចោយអាំចពើហឹងា និង ូមរពោះអងគការររ និងែត ់ទីជរមកឱយទូ  
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បងគាំ នចៅកនុងបនាទ យការររ ៏រងឹមាាំហនកិេចរពមចរពៀងនិងមត៌្ក 
សា ន៍រប ់រពោះអងគែង។ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេ 
ខាេ ាំងកាេ ។ រពោះអងគលឺជារពោះមានរពោះចនត្ទិពវ។ រពោះអងគលឺជារពោះមាន 
ចសាត្វញិ្ញា ណទិពវ។  

ឱរពោះអងគប្  ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យអាណិត្អា ូរ
ចោកចអើយ  ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ បងគាំនូវចបោះ ូងប្  ចរបៀប 
 ូេជាកញច ក់ប្  អាេរត្ូវ នចលឆេុោះបាំភេឺ ចោយពនេឺហនកតីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគ ចហើយ ូមរពោះអងគរបទនលាំនិត្ប្  អាេផ្លេ  ់បតូរ 
ពិភពចោកចនោះ ឱយកាេ យចៅជាឧទានកុោបតាមរយាៈការបងអុរ 
មនុញាភាព ួល៌ឱយ ន  ់ទូ បងគាំែង។ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយរពោះទ័យអាណិត្អា ូរជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌។  

រពោះអងគជារពោះរបកប ចោយរពោះទ័យ បបុរ  ៏អសាច រយ។ 

                                                     -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំ និងជាកតី ងឃឹមរប ់ទូ បងគាំចោក 
ចអើយ!  ូមរពោះអងគជួយឱយអនកជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ ន 
របកាន់ខាា ប់តាមកិេចរពមចរពៀង ៏មានអាំណាេរប ់រពោះអងគ  ូម 
រពោះអងគជួយឱយអនកប្  ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគទាំងចនាោះ  ន 
ចៅមានជាំចនឿពិត្េាំចរោះបុពវចហតុ្សា នាប្   នបាា ញឱយចល 
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ចឃើញមកចនោះ និង ូមរពោះអងគជួយឱយអនកប្  ជាទីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគទាំងចនាោះ នអនុវត្តតាមបញាត្តិប្  រពោះអងគ  ន 
ោក់េុោះមកឱយពួកចលចៅកនុងលមពីររងុចរឿងរប ់រពោះអងគ ច ើមបីឱយពួក 
ចលអាេកាេ យចៅជាទង់ហនការនាាំបាា ញែេូវ និងជារបទីបហនរកុមជាំនុាំ 
នាឋានែពង់ែព ់ និង ូមរពោះអងគចធវើឱយពួកចល នកាេ យចៅជា 
របភពហនលតិ្បណឌិ ត្ោា នទីបញច ប់ និងតារាប្  នាាំែេូវរតឹ្មរត្ូវ 
ចហើយក៏ជាតារាប្  បចញចញរ ាីេុោះមកពីចមឃ ៏អសាច រយែងប្ រ។  

ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះឈនោះអ ់ោា នលូចរបៀប ជារពោះ 
របកបចោយឫទធីចេសាត  ៏ខាេ ាំងកាេ  និងជារពោះរបកបចោយ រវ នុ 
ភាពរលប់យ៉ាង។                      

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្ត ត្មាប់ការសៅជិតត្ព្ះ 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយភាពរងុចរឿង!  ូមរពោះអងគរទង់រពោះ ណាត ប់អនកជាទី 
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្ែសឹកែសួ អួ ច ើមកចោយសារប្ត្ 
ការបាំប្បកពួកចលឱយឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីរពោះអងគេុោះ ចហើយ ូមរពោះអងគរទង់ 
រពោះ ណាត ប់អនកប្   នទទួ សាគ  ់រពោះអងគទាំងចនាោះ កាំពុង 
ប្ត្រទចហាយាំចោយសារប្ត្ពួកចល នឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីវត្តមានរប ់រពោះ 
អងគ ។  

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគចបើក 
េាំហទវ រហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ចៅកាន់មុែរប ់ពួកចលច ើមបី 
ឱយពួកចល នេូ តាមទវ រចនាោះ ចោយការអនុចរោោះរប ់រពោះអងគ 
និងចោយការអនុចោមចៅតាមឆនទាៈរប ់រពោះអងគែង ចហើយនិង 
ច ើមបីឱយពួកចល នឈរចៅេាំពីមុែរាជប េងក័ហនជីវតិ្ត្មក ់ច ើត្បូង 
រប ់រពោះអងគចហើយនិងច ើមបីឱយពួកចល នឮពី ាំចនៀងរប ់រពោះអងគ 
រពមទាំងច ើមបីឱយពួកចល នទទួ នូវពនេឺហនភាពរងុចរឿង ប្   
ចេញមកពីភក្រកតរបិមរបិយរប ់រពោះអងគែង។  

រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេ  ចធវើអវីៗ នតាម
រ ថន រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ ។ោា ននរណាមាន ក់អាេ កយក 
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អាំណាេពីអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគ នច ើយ ។ រពោះអងគលឺ 
ជារពោះប្ត្មួយអងគជាចរៀងរហូត្ ជារពោះប្  ោា នលូចរបៀប ចហើយក៏ 
ជារពោះប្  មានលាំនិត្ែពង់ែព ់ច ើ អ ់ទាំងលាំនិត្ទាំងឡាយ 
ចហើយក៏ោា នលាំនិត្ណាអាេពិពណ៌នាពីរពោះអងគ នច ើយ។ចៅចព
 ចនោះ ូមរពោះអងគរបទនចមតាត ធម៌ឱយ ន  ់អនកបចរមើរប ់រពោះ
អងគចោយមនុញាភាពនិងចោយបុណយរប ់រពោះអងគែងចហើយក៏ ូម 
រពោះអងគកុាំចធវើឱយពួកចលឈឺចប់ ចោយសារប្ត្ការ កពួកចលចេញពី 
ចឆនរហនមហាសាលរហនភាពចៅជិត្រប ់រពោះអងគច ើយ។ ចបើរពោះ 
អងគច ោះបង់ពួកចលចច  ពួកចលោា ននរណាជាទីពឹងចទៀត្ច ើយ 
ចហើយចបើរពោះអងគោក់ពួកចលឱយចៅឆ្ា យពីរពោះអងគចត្ើោត់្ចនាោះអាេ 
 ចក្រាគ ោះពួកចល នចទ? ពួកចលទាំងអ ់ោន  ោា នទទួ សាគ  ់រពោះ 
ណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ ពួកចលោា នច េកតីស្ ោញ់ឯណាចរៅ 
ពីច េកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគច ើយ។  ូមរពោះអងគទក់ទងពួក 
ចលជាមួយនឹងមនុញាភាព ប្  របកបចោយបុណយរប ់រពោះអងគ 
ែង។ 

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ ជាអមត្ ជា 
រពោះរបកបចោយកតីអាណិត្អា ូរបាំែុត្។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្តសលើកតសមកើងនិងការដឹងគុណត្ព្ះ 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ចយើងទាំងអ ់ោន  ូម 
 រច ើរេាំចរោះរពោះអងគ ប្  ជារបភពហនរលប់ភាពរងុចរឿងនិង 
អាំណាេប្  ជារបភពហនភាពអសាច រយនិងកិត្តិយ  ប្  ជា 
របភពហនអធិបចត្យយភាព និងវជិិត្រាជយប្  ជារបភពហនភាពែពង់ 
ែព ់និងមនុញាភាពប្  ជារបភពហនភាពលួរឱយចោរពចកាត្ខាេ េនិង
អាំណាេ ។ពិត្ណា ់អនកប្  រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យចនាោះរពោះ 
អងគ ន៉ុាំាំងឱយ នចៅជិត្នឹង មហាសាលរ ៏អសាច រយបាំែុត្ចហើយ 
េាំប្ណកឯនរណាប្  រពោះអងគនឹងចពញរពោះទ័យចនាោះ រពោះអងគនឹង 
ែត ់ឱយនូវកិត្តិយ ប្  ចកើត្មកពីការទទួ សាគ  ់រពោះនាមច ើម 
 ៏អសាច រយបាំែុត្រប ់រពោះអងគ ។ ទាំងអនកចៅកនុងឋាន ួល៌និង 
ចៅច ើប្ែន ីចនោះ ោា ននរណាមាន ក់អាេ  ូរទាំនឹងអានុភាព 
ហនឆនទាៈ ៏ ័កតិ ិទធរប ់រពោះអងគ នច ើយ។ រពោះអងគរលប់ 
រលងមាបនកមាទាំងអ ់តាាំងប្ត្ពីច ើមចរៀងមក ចហើយរពោះ 
អងគក៏នឹងបនតចរបើអាំណាេរប ់រពោះអងគច ើមបីរលប់រលងច ើវត្ថុរលប់យ៉ា
ងប្   នបចងកើត្មកចនោះជាចរៀងរហូត្ចៅជាអននតភាពែងប្ រ។ 

ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះណាចទៀត្ច ើយ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយឫទធ នុភាព និងជារពោះរបកបចោយភាពែពង់ែព ់ បាំែុត្ 
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ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាពរលប់យ៉ាងនិងជារពោះរបកបចោយប
ញ្ញា រលប់យ៉ាង។  

 

ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ  ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺភក្រកតហនអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគរលប់ោន ែងច ើមបីឱយពួកចល នចឃើញរពោះអងគ  ូម 
រពោះអងគោង មាអ ត្ ួងេិត្តរប ់ពួកចលច ើមបីឱយពួកចល នាកចៅ
កាន់រពោះរាជវាាំងហនការអនុចរោោះ ួល៌រប ់រពោះអងគចហើយនិងច ើមបី
ឱយពួកចល នទទួ សាគ  ់រទង់ប្  ជារពោះសាសាត ហនអងគឯងចហើយ
និងជារបភពរកីរាយហនភាព ាំខាន់រប ់រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់រពោះ 
អងគលឺជារពោះជាមាច  ់រលប់ពិភព។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះណា 
ចទៀត្ច ើយរពោះអងគលឺជារពោះមានរពោះទ័យទូ ាំទូោយ ជារពោះឈនោះ 
អ ់ វត្ថុទាំងពួង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

* * * * * 

 



100 

 

ធម៌ តូ្ត ុឱំ្យត្ព្ះឃុតំ្គង 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ពិត្ណា ់រពោះអងគជារពោះ 
លួរឱយ រច ើរ! រពោះអងគរទង់ នទត្ចឃើញនិងរទង់ នរជាប 
ចហើយថទូ បងគាំ នអាំរវនាវ  ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគកុាំឱយ 
ពួ ចលាកចៅកាន់ែេូវណាច ើយចរៅពីទិ ចៅហនការរបទនរប ់
រពោះអងគ ចហើយរពមទាំង នបញ្ញា ឱយចលកុាំពិនិត្យចមើ រប ់អវីចរៅ 
ពីរប ់រពោះអងគប្  រទង់ នបញាត្តិទុកចៅកនុងលមពីរពិត្រប ់រពោះ 
អងគប្  រត្ូវ នចលបញាូ នេុោះមកអនុចោមចៅតាមរកិត្យប្  ោា ន 
នរណាអាេយ ់ ន ចហើយនិងតាមចោ បាំណងប្  ោា ន 
នរណាអាេប្កប្របពីរកិត្យនិងចោ បាំណងរប ់រពោះអងគ 
 នច ើយ។  

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំោា នរកយ 
ណាអាេនិយយ នច ើយ  ុោះរតាណាប្ត្រពោះអងគអនុញ្ញា ត្ចទើប 
ទូ បងគាំអាេនិយយ នចហើយទូ បងគាំក៏មិនអាេច ើរចៅកាន់ទិ 
ណា នប្ រ ចបើោា នការយ ់រពមពីរពោះអងគចនាោះ។ ឱរពោះមាច  ់ 
រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយអនកប្   នអាំរវនាវឱយទូ បងគាំេូ 
ចៅកាន់ជីវតិ្មនុ ស ចោកតាមរយាៈអាំណាេហនឫទធិរប ់រពោះអងគ 
ចហើយនិង អនកប្   នែត ់មនុញាភាពរប ់រពោះអងគឱយទូ បងគាំ 
ច ើមបី  ប្មតងពីបុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគចនាោះោា ននរណា 
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ចរៅពីរពោះអងគច ើយ។ ចររោះទូ បងគាំចៅចព ចនោះរត្ូវ នចលោក់ 
លាំចនៀបឱយចៅចរកាមភាពទន់ចែាយចោយមិនឱយ អណាត ត្រប ់ 
ទូ បងគាំ នច ើក រច ើររពោះអងគនិងពរងីកពីភាពរងុចរឿងរប ់រពោះ
អងគ នច ើយ។ 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះលួរ 
ឱយអនកទាំងអ ់ោន  រច ើរខាេ ាំងណា ់ ចររោះវត្ថុរលប់យ៉ាងរពោះអងគ 
 នកាំណត់្ឱយទូ បងគាំតាមរយាៈរកិត្យរប ់រពោះ អងគនិងតាមរយាៈ 
អាំណាេហនអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគរេួចហើយ។ ទូ បងគាំ ូម 
អងវររពោះអងគ ូមរទង់ពរងឹងទាំងទូ បងគាំទាំងពួកចលប្  ស្ ោញ់
ទូ បងគាំ ូមឱយច េកតីស្ ោញ់រប ់ចយើងមាន  ់រពោះអងគ 
ចហើយនិង ូមរពោះអងគបនតពរងឹងពួកចយើងឱយ ន ថិត្ចៅកនុងបុពវ
ចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគែង។ ទូ បងគាំទុកេិត្តច ើឫទធ នុភាព 
រប ់រពោះអងគ! ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!ភាពអាមា៉ា ់ 
រប ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគនឹងរត្ូវ នចលបាំបិទចោយហ បពី 
រពោះអងគចហើយេាំប្ណកឯភាពរងុចរឿងរប ់ោត់្នឹងចកើត្មានច ើង
ចោយសារោត់្ នសាគ  ់រពោះអងគ។ អាវធុប្   នបាំរក់ចោយ 
អាំណាេហនរពោះនាមរប ់រពោះអងគោា នអវីអាេចធវើឱយទូ បងគាំឈឺចប់
 ូមបីប្ត្បនតិេច ើយ ចហើយចោយមានកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ 
ចៅកនុងេិត្តរប ់ទូ បងគាំចនាោះចទើបរលប់ការឈឺចប់រប ់ពិភពចោ
កមិនអាេចធវើឱយទូ បងគាំរនធត់្ច ើយ ។ 
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ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយចៅចព ចនោះ ូមរពោះ 
អងគបញាូ នឱយទូ បងគាំ និងអនកប្  ជាទីស្ ោញ់រប ់ទូ បងគាំនូវ 
អវីប្  នឹងអាេការររពួកចយើងពីការរ ាំខាន រប ់អនកប្  មិន 
ទទួ យក េចភាពរប ់រពោះអងគចហើយនិងអនកប្  មិនចជឿេាំចរោះ
 ញ្ញា រប ់រពោះអងគ។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿងរលប់យ៉ា
ងជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌បាំែុត្។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះលួរឱយ 
ចល រច ើរ! ចនោះលឺជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្   នចរកបទឹក 
អរមឹត្ហនចមតាត ធម៌ ៏ស្ ទន់ពីរពោះហ ថរប ់រពោះអងគចហើយក៏ជាអនក
ប្  ភេក់រ ជាតិ្ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចៅកនុងយុល ម័យរប
 ់រពោះអងគែងប្ រ។ទូ បងគាំ ូមអងវរ រពោះអងគតាមរយាៈអនក 
ត្ាំណាងហនរពោះនាមរប ់រពោះអងគប្  ជាអនកោា នភាពទុការពួយណា
មួយអាេរារាាំងពីការរកីរាយប្  មានចៅកនុងច េកតីស្ ោញ់រប
 ់រពោះអងគឬពីការ មេឹងចមើ ចៅច ើរពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគ ន 
ច ើយចហើយក៏ជាអនកប្  រលប់ ហនិក ៏កាំចសាយណាមួយអាេ
៉ុាំាំងឱយោត់្ាកចេញពីមាោ៌ហនភាពរកីរាយរប ់រពោះអងគ ន 
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ច ើយចហើយទូ បងគាំក៏ ូមអងវររពោះអងគ ូមរទង់ែគត់្ែគង់ោត់្ជាមួ
យនឹងវត្ថុោប់របច ើរប្  រពោះអងគមានចហើយក៏ ូមរពោះអងគច ើកត្
ចមកើងោត់្ចនាោះឱយ ន  ់ទី ៏ែពង់ែព ់ច ើមបីឱយោត់្នឹង នការររ
ពិភពចោកចៅចព ប្  ស្ ចមា ហនពិភពចោកចនាោះ ន ត់្រ
ហ័ ជាងមួយប៉ារពិេ ប្ភនកចនោះែង។ 

 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគការររ
     មាន ុវត្ថិភាពពីរលប់វត្ថុប្  រពោះអងគ អប់ចែពើមចោយអាំណា
េប្  មានមហិទធិឫទធិជាអបបរមិាណ(ប្  មិនអាេវា ់ ន)រប ់
រពោះអងគែង។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរប ់ោត់្ចហើយក៏ជារពោះ
រលប់ពិភពប្ រ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

* * * * * 
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ធម៌ តូ្ត ុកំារសលើកវលងសទា  

 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគជារពោះប្  មានភាព 
រងុចរឿង!ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈអនកជចរមើ រប ់រពោះអងគ 
និងតាមរយាៈអនកនាាំសារប្  ជាទីទុករពោះទ័យរប ់រពោះអងគចហើយ 
និងតាមរយាៈរទង់ប្  រពោះអងគ នកាំណត់្ឱយចៅជា    ាា រ(រតា)
ហនពាករណ៍រប ់រពោះអងគ និងជារពោះ ាា រហនអនកនាាំសាររប ់ 
រពោះអងគ  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយការេងចាំរប ់រពោះអងគកាេ យជាលូកន 
រប ់ទូ បងគាំ  ូមឱយច េកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគកាេ យជា 
ចោ បាំណងរប ់ទូ បងគាំ ូមឱយរពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគកាេ យជា
ចោ ចៅរប ់ទូ បងគាំ ូមឱយរពោះនាមរប ់រពោះអងគកាេ យជារបទីប
រប ់ទូ បងគាំ  ូមចអាយច េកតីរ ថន រប ់រពោះអងគកាេ យជា 
េាំណង់រប ់ទូ បងគាំនិង ូមឱយភាពរកីរាយរប ់រពោះអងគកាេ យជា 
ទីមចនារមយរប ់ទូ បងគាំ ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ  
បងគាំជាមនុ សមាន បេាំប្ណកឯរពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ 
ជាអមត្ាៈ។ ចៅចព ចនោះទូ បងគាំ នទទួ សាគ  ់រពោះអងគចហើយ 
ក៏ នរប៉ាំប់ទទួ យករពោះរាជវាាំងហនភាព បបុរ ជាទីស្ ោ
ញ់ ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគែងប្ រ ។ ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំ 
ចោកចអើយ  ូមរពោះអងគច ើកប្ ងចទ ឱយទូ បងគាំប្  ចកើត្ 
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មកពីអាំចពើ បរប ់ទូ បងគាំប្  រារាាំងទូ បងគាំមិនឱយទូ បងគាំ ន
ចធវើ ាំចណើ រតាមលនេងមាោ៌ហនភាព បាយរកីរាយរប ់រពោះអងគ និង 
រារាាំងទូ បងគាំមិនឱយទូ បងគាំ នចៅ  ់មាត់្ហនមហាសាលរហនភា
ពប្ត្មួយរប ់ រពោះអងគ។ 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ោា ននរណាមាន ក់ប្  អាេ 
មាន ទធភាពរក់ព័នធចរេើនជាមួយនឹងទូ បងគាំច ើមបីឱយទូ បងគាំ 
អាេាកមុែរប ់ទូ បងគាំចៅកាន់អនកចនាោះ នច ើយ ចហើយក៏ 
ោា ននរណាមាន ក់ប្  អាេមានច េកតីករណុាមកច ើទូ បងគាំច ើមបី
ឱយទូ បងគាំអាេទទួ  នចមតាត រប ់ោត់្ចនាោះប្ រ ។ ទូ បងគាំ 
 ូមអងវររពោះអងគ  ូមរពោះអងគកុាំច ោះបង់ទូ បងគាំឱយឃ្លេ ត្ឆ្ា យ 
ពីរពោះវត្តមានហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូមរពោះអងគកុាំ 
បាអ ក់ពីការបងអុរទឹកហនចមតាត ធម៌និង បបុរ ធម៌រប ់រពោះអងគ ពី 
ទូ បងគាំច ើយ ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ូមរពោះអងគ 
កាំណត់្រកិត្យឱយទូ បងគាំឱយ ូេោន នឹងអវីប្  រពោះអងគ នអាំណត់្ 
រកិត្យឱយពួកចលប្  នាាំឱយចលស្ ោញ់  ់រពោះអងគចហើយ ូម 
រពោះអងគរាជនិពនធេុោះមកឱយទូ បងគាំឱយ ូេោន នឹងអវីប្  រពោះអងគ ន
រពោះរាជនិពនធេុោះមកឱយអនកជចរមើ រប ់រពោះអងគ។េកាុរប ់ទូ បងគាំ
 ន មេឹងចផ្លត ត្ចៅច ើនភា ័យហនទិពវវញិ្ញា ណប្  របកបចោយ
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគរលប់ចព ចហើយេកាុរប ់ទូ បងគាំក៏ ន
ចផ្លត ត្ចៅច ើរពោះរាជវាាំងហនចមតាត ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ 



106 

 

ែងប្ រ ។  ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ ន មចធវើជាអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគែង។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណា ចទៀត្ច ើយ 
រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេជារពោះហនភាពរងុចរឿង ជា 
អនកប្  ជាំនួយរប ់រពោះអងគមនុ សរលប់របូអងវរ ុាំឱយ ន  ់ពួក
ចល។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំលឺជាមនុ សមាន ក់ 
ប្  ភាា ប់ភក្រកតរប ់ោត់្ ចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគចហើយក៏ជាអនកប្   
 នភាា ប់ច េកតី ងឃឹមរប ់ោត់្ចៅច ើភាពអសាច រយហនមនុញាភាព 
រប ់រពោះអងគនិងការបចញចញឱយចឃើញហនបុណយកុ  រប ់រពោះអងគ 
។ ទូ បងគាំ ូមអងវរបួង ួងរពោះអងគ ូមរពោះអងគកុាំចធវើឱយទូ បងគាំ 
ឈឺចប់ចហើយអ ់ ងឃឹមប្  នាាំឱយាកចេញឃ្លេ ត្ឆ្ា យពីទវ រហន
                                                  
            ឡាយប្  ជា ត្វចោករប ់រពោះអងគប្   ន
ច ោះបង់ ចច បុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគចនាោះ។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំជាអនកបាំចរ ើរប ់ 
រពោះអងគ ចហើយក៏ជាបុរត្រប ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគ មាន ក់ប្ រ។ 
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ទូ បងគាំ នទទួ សាគ  ់ េចភាពរប ់រពោះអងគចៅកនុងយុល ម័
យរប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំក៏ ននាាំជាំហានរប ់ទូ បងគាំចឆ្ព ោះ
ចៅកាន់មាត់្ហនមហាសាលរហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ ប្  ជា 
ការសារភាពេាំចរោះភាពចសាា ោះរត្ង់រប ់រពោះអងគជាការទទួ  ន 
នូវសាមលគីភាពរប ់រពោះអងគចហើយនិងការមាន ងឃឹមេាំចរោះការ
ច ើក ប្ ងចទ និងការអភ័យចទ រប ់រពោះអងគ។ រពោះអងគលឺ 
ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព រពោះអងគចធវើអវីៗតាមរពោះអងគ ពវ 
រពោះហទ្ទ័យចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀត្ច ើយរពោះអងគលឺជា
រពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿងរលប់យ៉ាងជារពោះច ើកប្ ងចទ ជា 
អមត្ ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគទត្ចមើ ទូ  
បងគាំជាមួយនឹងភក្រកតរប ់ទូ បងគាំ ប្   នាកចឆ្ព ោះចៅរក 
ឋាន ួល៌ហនបុណយកុ  រប ់រពោះអងគនិងមហាសាលរហនកតីអនុ
ចរោោះរប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគ នចបើករប ់រលប់យ៉ាងចច ពី 
មុែរប ់ទូ បងគាំច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ ។ ទូ បងគាំ ូមបួង ួង 
 ុាំរពោះអងគតាមរយាៈភាពរងុចរឿងប្  ចកើត្ចេញពីរពោះអាទិត្យហនការ 
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រតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគចៅច ើ ីុណាអីុចហើយនិងពនេឺរបិមរបិយ 
រប ់ភូចោ ហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគប្   នបចញចញរ ាី
រត្េោះរត្េង់ពីនភា ័យហនរពោះនាមរប ់រពោះអងគ ប្  ជារពោះនាម 
ច ើកប្ ងចទ ជាអមត្ ូមរពោះអងគរបទនការអភ័យចទ រប ់
រពោះអងគឱយទូ បងគាំនិង ូមរពោះអងគរបទនចមតាត ធម៌ឱយ ន  ់ទូ 
បងគាំែង ។ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគរពោះរាជនិពនធឱយទូ បងគាំជា 
មួយនឹង ៉ាកាហនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគប្  នឹងច ើក ទួយទូ 
បងគាំឱយែព ់រត្ប្ ត្ច ើងតាមរយាៈរពោះនាមរប ់រពោះអងគប្  មាន
ចៅកនុងពិភពមាបនកមាចនោះ ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគជួយឱយទូ បងគាំ នភាា ប់ែេួនរប ់ទូ បងគាំេាំចរោះរពោះ 
អងគនិង ូមរពោះអងគជួយឱយទូ បងគាំ នសាត ប់ ាំច ងរប ់អនកប្ 
 ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែង ចហើយអនកប្  ជាទីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគចនាោះអាំណាេរប ់ចោកិយចនោះមិនអាេបនទន់ោត់្ 
 នច ើយចហើយអាំណាេរប ់មនុ សក៏មិនអាេ កហូត្ោត់្ប្  
កាំពុងប្ត្ច ោះជាំហានចៅរករពោះអងគ នប្ រអនកជាទីស្ ោញ់រប ់
រពោះអងគចនាោះ នមានបនទូ ថាៈ“រពោះជារពោះរប ់ពួកចយើងចហើយ 
ក៏ជារពោះរប ់អនកទាំងអ ់ោន ប្  ចៅកនុងឋាន ួល៌ចហើយនិងអនក
ទាំងអ ់ោន ប្   ចៅច ើប្ែន ីចនោះែងប្ រ ៉៉ា។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះរបកប 
ចោយភាពរងុចរឿង! រលប់ចព ប្  ទូ បងគាំចធវើ ាំចណើ រែសពវែាយ 
ពីរពោះអងគចនាោះ ទូ បងគាំរត្ូវ នចលរារាាំងចោយអាំណាេអាំចពើ ប 
ចហើយនិងអាំចពើ បកមារប ់ទូ បងគាំប្  របឆ្ាំងនឹងរពោះអងគយ៉ាង
ខាេ ាំងចហើយទូ បងគាំែេួនឯងក៏ នយ ់ទាំងស្ ុងប្ រថអាំណាេ 
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគរត្ូវ នចល កហូត្យកពីទូ បងគាំទាំង 
អ ់ប្  ចធវើឱយទូ បងគាំោា ន  ់កមាេ ាំងអាំណាេណាមួយ ច ើមបី 
អបអរ ច ើកត្ចមកើងអាំណាេរប ់រពោះអងគ នច ើយ។ ចទោះបីជា 
យ៉ាងចនោះក៏ចោយ    សារប្ត្ច េកតីទុកេិត្តរប ់ទូ បងគាំ ៏ 
អសាច រយេាំចរោះបុណយកុ  រប ់រពោះអងគចទើបចធវើឱយច េកតី ងឃឹម 
រប ់ទូ បងគាំេាំចរោះរពោះអងគ នរ ់ច ើងវញិចហើយ េាំប្ណកឯ 
និ ស័យរប ់ទូ បងគាំប្  រពោះអងគ នភាា ប់យ៉ាងរកា ់ប្រក ជា
មួយនឹងទូ បងគាំចនាោះ នចធវើឱយទូ បងគាំមានេិត្តកាេ ហា នច ើក 
 រច ើររពោះអងគចហើយរពមទាំងចធវើឱយទូ បងគាំហា នបួង ួង ុាំរពោះ
អងគនូវរប ់ប្  រពោះអងគមាន ។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគ
តាមរយាៈចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគ  នបចងកើត្រប ់ 
រលប់យ៉ាងចហើយរប ់រលប់យ៉ាងទាំងចនាោះរត្ូវ នចលោក់រតាាំឱយចៅ
ចរកាមមហាសាលរ       រប ់រពោះអងគជា កាីភាព ូចេនោះ ូម
រពោះអងគកុាំច ោះបង់ទូ បងគាំឱយចៅែេួនទីពឹងែេួនឯងច ើយចររោះចបោះ 
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 ូងរប ់ទូ បងគាំឆ្ប់ចៅរកែេូវែុ ាយណា ់។ ចៅចព ចនោះ
 ូមរពោះអងគការររទូ បងគាំឱយ ថិត្ចៅកនុងត្ាំបន់ការររ ៏រងឹមាាំហន
ច េកតីការរររប ់រពោះអងគចហើយនិងទីជរមកហនច េកតីប្ថ្ទាំរប ់
រពោះអងគែង។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយទូ បងគាំលឺជាមនុ ស
មាន ក់ប្  េង់ នរប ់ប្  រពោះអងគ នឆេុោះបាំភេឺចោយកមាេ ាំងអាំណា
េហនបុណយ រមីរប ់រពោះអងគប្ត្ប៉ាុចណាា ោះ។ រប ់រលប់យ៉ាងប្  
ទូ បងគាំ នចរជើ ចរ ើ  រមាប់ែេួនឯងចនាោះលឺ ូមឱយចលជួយចរជាម
ប្រជងចោយការចត់្ប្េងរបកបចោយមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ និង 
ចោរពតាមឆនទាៈរប ់រពោះអងគចហើយនិង ូមឱយចលជួយឧបត្ថមាោាំរទ
ចោយភ តុតាងជានិមិត្តរបូហនរកិត្យនិងការវនិិេឆ័យរប ់រពោះអងគ។  

ឱរពោះអងគប្  ជារពោះជាទីស្ ោញ់រប ់ចបោះ ូងមនុ ស 
ប្  រត្ូវការរពោះអងគចអើយ ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈ
រពោះសាសាត ហនបុពវចហតុ្សា នានិងរបភពរកីរាយប្  ចកើត្ចេញ
មកពីរបភព ចងាើមរប ់រពោះអងគ និងតាមរយាៈអនកពនយ ់ពីភាព
 ចមបើមអសាច រយរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងតាមរយាៈរត្នាោរហន
េាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគកុាំឱយចល កហូត្យកទី ាំចៅ
សាថ ន ័កតិ ិទធរបិ ់រពោះអងគទីជរមករប ់រពោះអងគនិងអា នាៈរប ់
រពោះអងគពីទូ បងគាំប្  ជា ច ើមេមចធវើឱយទូ បងគាំឈឺចប់ច ើយ។ 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគជួយឧបត្ថមា
ោាំរទឱយទូ បងគាំ នទទួ រពោះរាជវាាំង ័កត ិទធិរប ់រទង់ប្  រពោះ
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សាសាត រប ់រពោះអងគនិង នចៅកនុងរងវង់មនុ សរប ់រទង់រពមទាំង
 នឈរយ៉ាងបនាទ បែេួនចៅឯទវ ររប ់រទង់ែងប្ រ ។ រពោះអងគលឺ
ជារទង់ប្  អាំណាេរប ់រទង់ចកើត្ចេញមកពីអាំណាេអមត្ាៈច ើ
អាំណាេអមត្ាៈ។ រប ់រលប់យ៉ាងចៅចរកាមការយ ់ ឹងរប ់រពោះ
អងគោា នរប ់ណាមួយចលេរេួពីការយ ់ ឹងរប ់រពោះអងគ នច ើ
យ។ ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះប្  មានអាំណាេ ជារពោះ
ប្  មានភាពរងុចរឿង និងជារពោះប្  មានលតិ្បណឌិ ត្ោា នលូ
ចរបៀប។ រពោះអងគលឺជារពោះជា មាច  ់រប ់ពិភពរលប់ពិភព ៏ែពង់ែព ់ !  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំ និងជារពោះរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងជាភាព
រងុចរឿងរប ់ទូ បងគាំនិងជាភាពរងុចរឿងរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាង ជាទី
រ ថន រប ់ទូ បងគាំនិងជាទីរ ថន រប ់វត្ថុរលប់យ៉ាង ជាកមាេ ាំង
រប ់ទូ បងគាំនិងជាកមាេ ាំងរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងជាមហារាជរប ់ទូ 
បងគាំនិងមហារាជរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងជាមាច  ់រប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងជា
បាំណងរប ់ទូ បងគាំនិងជាបាំណងរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងជាអនកកាំចត់្
វបិត្តិរប ់ទូ បងគាំ និងជាអនកកាំចត់្វបិត្តិរប ់វត្ថុរលប់យ៉ាងចអើយ! 
ទូ បងគាំអងវររពោះអងគ ូមរទង់កុាំឱយទូ បងគាំឈឺចប់ប្  ចកើត្មកពី
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ការ កមហាសាលរហនចមតាត ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចេញពី
ទូ បងគាំនិង ូមរពោះអងគកុាំ កទូ បងគាំឱយចៅឆ្ា យពីមហា មុរទហន
ភាពចៅជិត្និងរពោះអងគ។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគកុាំឱយទូ  
បងគាំលិត្ពីអវីចរៅពីរពោះអងគ និង ូមកុាំឱយទូ បងគាំចៅជិត្នឹង
នរណាចរៅពីរពោះអងគប្  នាាំឱយទូ បងគាំខាត្បង់របចយជន៍ពីរពោះអ
ងគ។ទូ បងគាំអងវររពោះអងគតាមរយាៈភាព មបូណ៌ប្បបហនចភាលរទពយ
រប ់រពោះអងគចោយចហតុ្ចនោះ ូមរពោះអងគកុាំឱយទូ បងគាំជាំរក់េិត្ត
នឹងរប ់ចែសងៗចរៅពីរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគោក់ឱយទូ បងគាំ
 នចៅនឹងច ែចរៀងជាមួយនឹងអនកទាំងឡាយប្   នភាា ប់មុែ
រប ់ពួកចលចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគរពមទាំង នចងើបច ើងច ើមបីបាំចរ ើ
រពោះអងគ។ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគ 
ច ើកប្ ងចទ ឱយអនកបចរមើរប ់រពោះអងគនិងទ ីស្ ីបចរមើរប ់
រពោះអងគែង។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ ជាអមត្ាៈ 
និងជារពោះរបកបចោយកតីអាណិត្ អា ូរ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ឱរពោះរប ់ពួកទូ បងគាំចោកចអើយ! ូមរពោះអងគឃុាំរលងពួក
ចយើងតាមរយាៈមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ ច ើមបីឱយពួកចយើង នរេួ
ែុត្ពីអវីប្  ជាទី អប់ចែពើមេាំចរោះរពោះអងគនិង ូមរពោះអងគរបទនឱយ
ពួកចយើងនូវអវីប្  ជាទីោប់របច ើរេាំចរោះរពោះអងគ។  ូមរពោះអងគ
របទនបុណយកុ  និង ពទសាធុការពរឱយ ន  ់ពួកចយើងកាន់
ប្ត្ចរេើនច ើងប្ថ្មចទៀត្។  ូមរពោះអងគអភ័យចទ ឱយពួកចយើងនូវ 
ចរឿងរា៉ា វទាំងឡាយប្  ពួកចយើង នចធវើនិង ូមរពោះអងគ ុបោង
 បរប ់ពួកចយើងរពមទាំងច ើកប្ ងចទ ឱយពួកចយើងចោយ
ការច ើកប្ ងចទ ប្  របកបចោយមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ
ែង។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្និងជារពោះលង់ចៅ
ចោយអងគឯង។  

ទិពវវញិ្ញា ណជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ នបញចូ  ឱយមាន
  ់រលប់វត្ថុប្   នបចងកើត្ចៅកនុងឋាន ួល៌ ចហើយនិងចៅច ើ 
ប្ែន ី េាំប្ណកឯការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគ នចធវើឱយ 
មានច ើ  ុប  ់មាបនមាទាំងមូ  ។ ការច ើកប្ ងចទ  
រប ់រពោះអងគលឺជាអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគ ។ ចៅកនុងរពោះ 
ហ ថរប ់រពោះអងគលឺជារាជាណាេរកហនមាបនកមានិងជាការរតា ់
 ឹងរប ់រពោះអងគ។ ចៅកនុងរពោះហ ថសាត ាំរប ់រពោះអងគរពោះអងគ ន 
បាា ញរប ់រលប់យ៉ាងប្  រពោះអងគ  នបចងកើត្ចហើយចៅកនុងការ 
យ ់ ឹងរប ់រពោះអងគលឺជាទាំហាំហនការច ើកប្ ងចទ ប្  ចល 
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 នកាំណត់្។ នរណាក៏ចោយឱយប្ត្ចៅកនុងេាំចណាមអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យចនាោះ  ូមរពោះអងគច ើក 
ប្ ងចទ ឱយពួកចលែង ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើក 
ប្ ងចទ ជាអមត្ាៈនិងជារពោះរបកបចោយកតីស្ ោញ់រលប់យ៉ាង 
។ ោា នអវីមួយអាេចលេរេួពីការ ឹងរប ់រពោះអងគ  នច ើយ 
ចហើយក៏ោា នអវីប្  រត្ូវ នចលោក់បាំ ាំងនឹង រពោះអងគ នប្ រ ។ 

 

ឱរពោះរប ់ពួកទូ បងគាំចោកចអើយ! ូមរពោះអងគការររពួក
ចយើង តាមរយាៈអាំណាេហនឫទធីចេសាត រប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគចធវើ 
ឱយទូ បងគាំ នេូ ចៅកាន់មហាសាលរប្  កាំពុងប្ត្ចខាា  ច ើង
 ៏អសាច រយចហើយនិង ូមរពោះអងគរបទនឱយពួកចយើងនូវអវីប្   អ 
 មោប់រពោះទ័យរពោះអងគែង ។ រពោះអងគលឺជាអនករលប់រលងប្   
របកបចោយអធិបចត្យយភាពជាទវ រប្  របកបចោយឫទធីចេសាត ជា
រពោះរបកបចោយភាពែពង់ែព ់និងជារពោះរបកបចោយកតីស្ ោញ់ 
រលប់យ៉ាង ។  

-រពោះបប- 
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ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំ ូមអងវរឱយ 
រពោះអងគច ើកប្ ងចទ ឱយទូ បងគាំនូវរលប់ការចរ រកយចរៅពី
ការចរ ពី រពោះអងគនូវរលប់ការច ើកត្ចមកើងចរៅពីការច ើកត្ចមកើង 
ពីរពោះអងគនូវរលប់ច េកតី បាយកនុងការចៅជិត្រពោះអងគ នូវរលប់ 
ការរកីរាយចរៅពី ការរកីរាយនឹងទាំនាក់ទាំនងជាមួយនឹងរពោះអងគ 
នូវរលប់វត្ថុប្   ីុោន នឹងទូ បងគាំ ប៉ាុប្នតមិនមាន មព័នធភាពនឹង 
រពោះអងគ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើរពោះ រពោះអងគលឺជាអនកែត ់ 
មចធា យនិងជាអនកចបើកចសាទវ រ។  

-រពោះបប- 

 

ឱរពោះចោកចអើយ រពោះអងគជារពោះរបកបចោយ 
ភាពរងុចរឿង។ ចត្ើទូ បងគាំអាេចរ ពីរពោះអងគតាម រចបៀបណា 
ចបើរពោះអងគមានភាពបរ ុិទធពីការច ើកត្ចមកើងពីមនុ សជាតិ្រលប់ោន
ចហើយចនាោះ។ ឱរពោះចោកចអើយរពោះនាមរប ់រពោះអងគមានភាព 
របច ើរច ើ  ុបណា ់រពោះអងគលឺជាច តេអធិរាជជា េចភាពជា 
អននតរពោះអងគប្ វងយ ់អវីៗរលប់យ៉ាងចៅកនុងឋាន ួល៌និងចៅច ើ
ប្ែន ីចហើយរប ់អ ់ទាំងចនាោះរត្ូវប្ត្វ ិរត្ ប់មករករពោះអងគវញិ
។ រពោះអងគ នបរនាូេុោះមកនូវការរតា ់ ឹងប្   នកាំណត់្ 
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យ៉ាង អឥត្ចខាច ោះប្  អនុចោមចៅតាមវាិនការេា ់ោ ់ 
រប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះចោកចអើយ រពោះអងគជារពោះលួរឱយចល រច ើរ 
ខាេ ាំងណា ់ ! តាមរយាៈ ហនិករប ់ឋាន ួល៌និងប្ែន ីចហើយ 
និងអវីក៏ចោយឱយប្ត្ចៅេចនាេ ោះពួកវាចនាោះចបើចយងចៅតាមរកយ 
បណាត ាំរប ់រពោះអងគថរពោះអងគនឹងរបទនជ័យជាំនោះឱយវញិចបើចទោះ 
អនកចនាោះជានរណាក៏ ចោយឱយប្ត្រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគ លឺជារពោះមានអធិបចត្យយភាពជា េចភាពជា 
អននត ជារពោះ មានមហិទធីឫទធិមិនចេោះចញ់ ។  

ឱរពោះចោកចអើយ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាព 
រងុចរឿង! រពោះអងគនឹងច ើកប្ ងចទ រលប់ចព នូវ បកមាទាំង 
ឡាយរប ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្  អងវរ ុាំការអភ័យចទ  
រប ់រពោះអងគ ។  ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់ទូ បងគាំនិង 
 បកមារប ់អនកទាំងឡាយណាប្  ប្ វងរកការច ើកប្ ងចទ
 រប ់រពោះអងគនារោ ាំបូង ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់អនក
ទាំងឡាយណាប្   ូរត្ធម៌បួង ួង  ់រពោះអងគទាំងយប់ទាំងហថ្ា 
 ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់អនកទាំងឡាយណាប្  មិន 
េង់ នអវីចរៅពីរពោះអងគ ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់អនកទាំ
ងឡាយណាប្  ទទួ យកអវីរលប់យ៉ាងប្  រពោះ នរបទនមក
  ់ពួកចលយ៉ាងទន់ភេន់ ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់អនក 
ទាំងឡាយណាប្  រ រឰការច ើកត្ចមកើងរប ់រពោះអងគនាចព  
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រពឹកនិងោា េចហើយនិង ូមរពោះអងគ ុបោង បកមារប ់អនក 
ទាំងឡាយណាប្  យកេិត្តទុកោក់េាំចរោះករណីយកិេចរប ់ពួក
ចលែង។  

-រពោះបប- 
ឱរពោះចោកចអើយ ទូ បងគាំ ឹងចហើយថការរបរពឹត្តិែុ  

រប ់ទូ បងគាំ នរលប ណត ប់មុែរប ់ទូ បងគាំ    ចោយកតីអាមា៉ា ់ 
េាំចរោះវត្តមានរប ់រពោះអងគការរបរពឹត្តិ ែុ រប ់ទូ បងគាំ នោក់ 
បនទុក ៏ធាន់ចៅច ើែនងរប ់ទូ  បងគាំ   ចៅេាំចរោះរពោះភក្រកតរប ់រពោះ 
អងគការរបរពឹត្តិែុ រប ់ ទូ បងគាំ នចធវើអនតរាលមន៍ចៅេចនាេ ោះទូ  
បងគាំនិងការ រច ើរកមាេ ាំងេិត្ត ៏សាអ ត្ អាំរប ់រពោះអងគ     ការរបរពឹត្តិ 
ែុ រប ់ទូ បងគាំ នរមួបញចូ  ទូ បងគាំពីរលប់ទិ ចៅ ចហើយការ 
របរពឹត្តិែុ រប ់ទូ បងគាំ       នរារាាំងទូ បងគាំមិនឱយទូ បងគាំ ន 
េូ ចៅ  ់ការរតា ់ ឹងពីអាំណាេទិពវរប ់រពោះអងគច ើយ ។  

ឱរពោះចោកចអើយ!ចបើរពោះអងគមិនច ើក ប្ ងចទ ឱយទូ  
បងគាំចទចនាោះចត្ើមាននរណាជាអនករបទនការអភ័យចទ ឱយទូ បងគាំ 
 នចៅចព ចនោះចហើយចបើរពោះ អងគមិនមានចមតាត ធម៌េាំចរោះទូ បងគាំ 
ចទចនាោះ ចត្ើនរណាអាេ មាន ទធភាពបាា ញពីច េកតីករណុា ន? 
រពោះអងគជារពោះមានភាពរងុចរឿងរពោះអងគ នបចងកើត្ទូ បងគាំកា ប្ 
 ទូ បងគាំចៅមិនទន់មានជីវតិ្ ចហើយរពោះអងគក៏ នេិញច ឹមនិង 
បចរងៀនទូ បងគាំចៅែណាៈចព ប្  ទូ បងគាំចៅមិនទន់  ឹងកតីអវី 
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បនតិេចសាោះចនាោះ។    ពិត្ណា ់រពោះអងគជារពោះលួរឱយចល រច ើរខាេ ាំង 
ណា ់រលប់ ញ្ញា          ប្  បាា ញឱយចឃើញពីបុណយចនាោះ ុទធប្ត្ 
បណាត  មកពីរពោះអងគចហើយនិងបណាត  មកពីរលប់និមិត្តរបូហនមនុ
ញាភាពប្  ភាយចេញមកពី រត្នោរហនរកិត្យរប ់រពោះអងគ។ 

-រពោះបប- 

 
ឱរពោះអងគប្  ជារពោះច ើកប្ ងចទ ចអើយ!រពោះអងគ លឺជាទី 

ជរមករលប់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគទាំងអ ់ចនោះ។ រពោះអងគរទង់ជាអនក 
ចឈវងយ ់  ់អាថ៌្កាំ ាំងរលប់យ៉ាងនិងជាអនក ឹងពីវត្ថុរលប់យ៉ាង
។ពួកចយើងទាំងអ ់ោន ជាអនកប្ត្ ចតា ោា ន ាំនឹង េាំប្ណកឯរពោះ 
អងគវញិជារពោះរបកបចោយឫទធីចេសាត និងជារពោះរបកបចោយអាំណា
េខាេ ាំងអសាច រយ។ពួកចយើងទាំងអ ់ោន ជាអនកមាន ប       េាំប្ណកឯ 
រពោះអងគ វញិជាអនកច ើកប្ ងចទ ចោោះ បកមា រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយចមតាត ធម៌ និងជារពោះរបកបចោយកតីអាណិត្ អា ូរ។ 
ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ! ូមរពោះអងគកុាំទត្ចមើ លុណវបិត្តិរប ់ពួក
ទូ បងគាំ។ ូមរពោះអងគបចងកើត្ទាំនាក់ទាំនងជាមួយនឹងពួកចយើងចោយ
ពឹងចៅច ើមនុញាភាពនិងបុណយរប ់រពោះអងគ។       ពួកចយើងជាអនក 
មានលុណវបិត្តិចរេើនណា ់        ប៉ាុប្នតមហាសាលរហនការច ើកប្ ង 
ចទ រប ់រពោះ អងគលឺមានចរេើនរាប់មិនអ ់។ ពួកចយើងជាអនកមាន 
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ភាព ទន់ចែាយចោយភាពទុការពួយប៉ាុប្នតជាំនួយឧបត្ថមា និងការ 
រទរទង់រប ់រពោះអងគបាា ញភ តុតាងយ៉ាងេា ់។  ូចេនោះ 
 ូមរពោះអងគទទួ យកការបួង ួង ុាំនិងពរងឹងឱយពួកចយើង នរងឹ
មាាំច ើងែង។     ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំចយើងែ្ុាំ នចធវើអវីប្   
ជាទីោប់េិត្តប្  មានត្ហមេ  ់ធរណីទវ រ  កតិ ិទធិរប ់រពោះអងគ។ 
 ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺ ួងេិត្តរប ់ពួកទូ បងគាំនិង ូមរពោះអងគរបទន
ឱយពួកទូ បងគាំនូវេកាុប្  យកេិត្តទុោក់ចមើ និងចសាត្ប្  យក
េិត្តទុកោក់ សាត ប់ែង។  ូមរពោះអងគចរ ោះអនកប្  សាេ ប់វញិ្ញា ណ 
និង  ូមរពោះអងគពា  អនកប្  មានជមាឺវញិ្ញា ណឱយរ ់ និង 
ជា ោះច បើយច ើងវញិែង។     ូមរពោះអងគរបទនរទពយ មបត្តិមក 
  ់អនករកីរកនិងែត ់ នតិភាពនិង នតិ ុែឱយ  ់ពួកចល ត់្ភ័យ
ខាេ េែង។ ូមរពោះអងគទទួ ពួកចយើងឱយ នចៅកនុងរាជាណាេរករ
ប ់រពោះអងគ    និង ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺពនេឺហនការ ឹកនាាំបាា ញែេូវឱយ 
  ់ពួកចយើងែង។រពោះអងគលឺជារពោះប្  របកបចោយ រវ នុភាពនិ
ងអាំណាេ ៏ខាេ ាំងកាេ អសាច រយ។រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយមនុញាភា
ព។ រពោះអងគជារពោះរបកបចោយកតីរតារបណី។ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយរពោះទ័យ អោា នលូចរបៀប។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្តសព្លត្ពឹ្ក 
បពិរត្រពោះរប ់ទូ បងគាំ និងជាមាច  ់រប ់ទូ បងគាំ ចោកចអើយ! 
ទូ បងគាំជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគចហើយក៏ជាបុរតាហនអនកបចរមើរប ់
រពោះអងគប្ រ។        ទូ បងគាំ នចងើបពី ាំចណករប ់ទូ បងគាំនារពឹក 
រព ឹមចនោះ     ចៅេាំចព ប្  តារារបចាំភពប្ត្មួយរប ់រទង់ ន 
បញ្ញច ាំងពីរបភពរកីរាយហនឆនទាៈរប ់រពោះអងគ    ចហើយនិងចៅេាំចព  
ប្  រទង់ ន ាំរក់នូវភាពពនេឺរបិមរបិយរប ់វា        មកច ើពិភព 
ចោកទាំងមូ ប្  អនុចោមចៅតាមអវីប្  រត្ូវ នចលកាំណត់្
ចៅកនុង លមពីរហនរកិត្យរប ់រពោះអងគ។  

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! រពោះអងគលឺជា 
រពោះលួរឱយ រច ើរ េាំប្ណកឯពួកទូ បងគាំទាំងអ ់ោន ចនោះ ន 
ភ្ាក់ពី ាំចណកមកចនោះ   ចោយសារប្ត្ពនេឺហនភាពរងុចរឿងហនេាំចណោះ 
 ឹងរប ់រពោះអងគ។ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយចៅចព 
ចនោះ     ូមរពោះអងគបញាូ នពនេឺហនភាពរងុចរឿងហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះ 
អងគឱយ នមក  ់ពួកចយើងច ើមបីកុាំឱយពួកចយើងរត្ូវការនរណាចរៅ
ពីរពោះអងគច ើយ   ចហើយក៏ ូមរពោះអងគកាំចត់្រលប់វត្ថុចោកិយប្   
ចធវើឱយពួកចយើងជាំរក់ េិត្តនឹងវាច ើកប្ ងប្ត្រប ់រពោះអងគ។ 
ម៉ាាងវញិចទៀត្ ូមរពោះអងគកត់្រតាទុកនូវអាំចពើ អប្  ជារបចយជន៍
  ់ពិភពចនោះ     និង     ពិភពខាងមុែឱយទូ បងគាំនិងអនកប្  ជាទី 
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ស្ ោញ់េាំចរោះទូ បងគាំនិង៉ាំតិ្មិត្តរបុ ស្ ីរប ់ទូ បងគាំច ាើៗ
ោន  ែង។ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយរពោះអងគលឺជារពោះជាទីស្ ោញ់ 
រប ់មាបនមាទាំងអ ់ចហើយនិងជាទីរ ថន រប ់ពិភពចោកទាំង
មូ ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគបី េ់រកាការររពួកទូ បងគាំទាំងអ
 ់ោន តាមរយាៈកាំណារការររប្  មិនចេោះចញ់រប ់រពោះអងគឱយពួក
ចយើងមាន ុវត្ថិភាពពីអនកទាំងឡាយប្  រពោះអងគ នបកអារកាត្
ពីអនករចអេរអូេោា ន ី ធម៌ជាអនកែសឹបចែសៀវកនុងេិត្តរប ់មនុ ស
។រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេអាេចធវើឱយច េកតីរកីរាយរប
 ់ រពោះអងគចកើត្មានច ើងរលប់ទីកប្នេង ន។ ពិត្ណា ់រពោះ 
អងគលឺជារពោះរបកបចោយមហិទធិប្ទធិជារពោះជួយ ចក្រាគ ោះឱយរេួែុត្ពី
ចរោោះថន ក់និងជារពោះលង់ចៅចោយអងគឯង។  

 
ឱរពោះប្  ជាមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!   ូមរពោះអងគ 

របទនពរឱយរពោះសាសាត  ប្  រពោះអងគ នបាំរក់ឋានាៈ ៏របហពបាំែុត្ 
រប ់រពោះអងគប្  តាមរយាៈរពោះសាសាត អងគចនាោះ    រពោះអងគ នប្បង 
ប្េក រមាប់អនកជាំចនឿ  ប់កនុងសា នានិងអនកកាំណាេចហើយរពោះអ
ងគ នជួយពួកចយើងចោយចមតាត ច ើមបីឱយពួកចយើង  ចធវើអវីៗប្  
រពោះអងគ ពវរពោះទ័យនិងកតីរ ថន ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ 
ម៉ាាង វញិចទៀត្  ូមរពោះអងគរបទនពរឱយ  ់អនកទាំងឡាយណា 
ប្  ជាអនកនាាំបនទូ រប ់រពោះអងគ និងជាអនកនាាំេុត្ហាា យ 
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រប ់រពោះអងគ ចហើយនិងអនកទាំងឡាយណាប្   នចងើប 
មុែរប ់ពួកចលចឆ្ព ោះចៅរករពោះអងគ និងអនកទាំងឡាយណា 
ប្   នាកមុែរប ់ពួកចលចឆ្ព ោះចៅរករពោះភក្រកតរប ់ រពោះអងគ 
ចហើយនិងអនកទាំងឡាយណាប្   នសាត ប់ចៅនឹងការអាំរវនាវរ
ប ់រពោះអងគ។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះចហើយក៏ជាច តេរប ់ មនុ សរលប់ោន  
ចហើយក៏ជារពោះប្  មានអាំណាេច ើវត្ថុរលប់ យ៉ាងែងប្ រ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ទូ បងគាំ នភ្ាក់ 

ពី ាំចណកច ើងមកចនោះចៅកនុងទីជរមករប ់រពោះអងគ ចហើយ 
វាចនាោះលឺជាទីជរមកប្   ័កត មនឹងមនុ សណា ប្   ន 
ប្ វងរកវាច ើមបីរ ់ចៅកនុងប ិ រណោា នហនកាំណារការរររប ់
រពោះអងគចហើយនិងត្ាំបន់ការររ ៏រងឹមាាំហនការប្ថ្រកា រប ់រពោះអងគ។ 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ     ចៅចព ណាប្  រពោះអងគ 
 នឆេុោះបាំភេឺជីវតិ្រាងកាយរប ់ទូ បងគាំជាមួយនឹងពនេឺអារណុហនការ
អនុចរោោះរប ់រពោះអងគចនាោះ      ូមរពោះអងគឆេុោះបាំភេឺជីវតិ្ ួងេិត្តរប ់ 
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ទូ បងគាំជាមួយនឹងភាពរងុចរឿងប្  ចកើត្មកពីរបភពរកីរាយហនការ
រត្ ឹងរប ់រពោះអងគែង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

 

ធម៌ តូ្តសព្លល្ងា ច្ 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំជាមាច  ់រប ់ទូ បងគាំ  និងជាចោ ចៅ 

ហនកតីរ ថន រប ់ទូ បងគាំចអើយ! អនកបចរមើរប ់រពោះអងគ មាន ក់ចនោះ 
 នពាយមប្ វងរក ាំចណកចៅកនុងទីជាំរក   ហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះ 
អងគនិង នពាយមប្ វងរកបប្ងអកចៅចរកាមបុ បុកហនមនុញាភាព
រប ់រពោះអងគរពមទាំងកាំពុងប្ត្អងវរករ ុាំទាំប្ហទាំរប ់រពោះអងគ  និង 
កាំណារការរររប ់រពោះអងគ។ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយទូ បងគាំ ូម
អងវររពោះអងគតាមរយាៈរពោះចនត្រប ់រពោះអងគប្  មិនចេោះច ក ង់
 ក់  ូមរពោះអងគចាំឃ្លេ ាំការររេកាុទាំងចទវរប ់ទូ បងគាំ កុាំឱយ 
ទូ បងគាំចមើ ចឃើញអវីចរៅពីរពោះអងគច ើយ។ បនាទ ប់មក 
 ូមរពោះអងគពរងឹងលាំចហើញរប ់វា ច ើមបីឱយពួកវាអាេចមើ  
ចឃើញ ញ្ញា រប ់រពោះអងគ និងចមើ ចឃើញនភា ័យហនការ 
រតា ់ ឹងរប ់រពោះអងគែង។ រពោះអងគលឺជារទង់ប្  បាា ញ 
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ឱយចឃើញពីែេឹមសារប្  មានអាំណាេ ពវញាូភាពរប ់រពោះអងគ ន
ចធវើឱយញ័ររចងគើរមុនចល។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯ ណាចទៀត្ច ើយ 
រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយចេសាត  រមីជារពោះរលប់រលងច ើរប ់
រលប់យ៉ាងជារពោះមានអាំណាេខាេ ាំងកាេ ោា នកាំណត់្រពាំប្ ន។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 
ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ   ចត្ើឱយទូ បងគាំច ក ក់ចមតេ 

នឹងចកើត្ចបើចៅចព ចនោះេ   ប ់អនកប្  េង់ចឃើញរពោះអងគច កមិន
 ក់ចសាោះចររោះប្ត្ការប្បកឃ្លេ ត្ រប ់ពួកចលពីរពោះអងគចហើយចត្ើឱយ 
ទូ បងគាំអាេ រមាកចមតេនឹងចកើត្ចបើចៅចព ចនោះវញិ្ញា ណកានធរប ់
អនកស្ ោញ់រប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្រត្ូវ នចលចធវើឱយរ ាំខានចោយសា
រការឃ្លេ ត្ឆ្ា យរប ់ពួកចលពីវត្តមានរប ់រពោះអងគ?  

 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយទូ បងគាំ នរបតិ្បត្តិេិត្តវញិ្ញា

ណរប ់ទូ បងគាំ     និងរបូកាយទាំងមូ រប ់ទូ បងគាំចៅកនុងរពោះ 
ហ ថសាត ាំហនអាំណាេនិងកាំណារការរររប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំ
ក៏ ូមោក់កា រប ់ទូ បងគាំចៅច ើចែនើយរប ់ទូ បងគាំតាមរយាៈ
អាំណាេរប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំ ូមច ើកវាច ើងមកចោយពឹង
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ចៅច ើឆនទាៈនិង ិរ ីអរប ់រពោះអងគ។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជាអនកប្ថ្រ
កាជាអនកប្ថ្ទាំជាអនកមានឬទធិអាំណាេជារពោះរបកបចោយ រវ នុ
ភាព បាំែុត្។ តាមអាំណាេរប ់រពោះអងគ!ថចត្ើរត្ូវច កឬរត្ូវភ្ាក់ 
ពី ាំចណកចនាោះទូ បងគាំមិនឆា ់ច ើយចររោះវាជាអវីៗប្  រពោះអងគ
 នចធវើតាមច េកតីរ ថន ។ ទូ បងគាំជាអនកបចរមើ រប ់រពោះអងគ 
និងជាអនកចៅកនុងរពោះហ ថរប ់រពោះអងគ។  
 

 ូមរពោះអងគជួយឱយទូ បងគាំចោយរពោះទ័យចមតាត ច ើមបីឱយ 
ទូ បងគាំ នចធវើអវីប្  នឹង នបងាូរកេិនពិចោរហន ិរ ីអរប ់រពោះអ
ងគែង។ពិត្ណា ់ចនោះជាច េកតី ងឃឹមរប ់ទូ បងគាំ    និងច េកតី 
 ងឃឹមប្  ចកើត្ចេញមកពីច េកតី បាយប្  ពួកចល នេូ 
ចៅជិត្រពោះអងគ។ឱរពោះរប ់ពិភពទាំងឡាយចអើយរពោះអងគលឺជារពោះ
 ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្!  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្តសព្លពាក់កណ្តរ លអាត្ាត 

 
ឱអនកប្ វងរក េចធម៌ចអើយ! ចបើអនកេង់ឱយរពោះចបើក 

ប្ភនកឱយអនក  អនករត្ូវប្ត្ចធវើការអងវរករេាំចរោះរពោះចោយ ូរត្ចៅកាន់ 
និងទក់ទងវញិ្ញា ណជាមួយរពោះអងគចៅចព រក់កណាត  រារតី្ចោ
យចរ ថាៈ 

ឱរពោះចោកចអើយ ទូ បងគាំ នាកភក្រកតរប ់ទូ  
បងគាំចឆ្ព ោះចៅកាន់រាជាណាេរកហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគចហើយរព
មទាំងរត្ូវ នចលឱយរតាាំចៅកនុងមហាសាលរហនកតីចមតាត ធម៌រប ់រពោះ
អងគែងប្ រ។ឱរពោះចោកចអើយ ូមរពោះអងគបាំភេឺេកាុវ ិយ័រប ់ទូ 
បងគាំឱយ នចឃើញពនេឺរប ់រពោះអងគចៅកនុងរារតី្ ៏ងងឹត្ចនោះ    ចហើយ 

 ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ ន បាយចោយទឹកអរមឹត្ហនកតី
ស្ ោញ់រប ់ រពោះអងគចៅកនុងយុល ម័យ ៏អសាច រយចនោះែង។ 
ឱរពោះចោកចអើយ!   ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំ នឮការប្ស្ កចៅ 
រប ់ រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគចបើកទវ រឋាន ួល៌រប ់រពោះអងគ 
ប្  ចៅេាំពីមុែរប ់ទូ បងគាំច ើមបីឱយទូ បងគាំអាេចមើ ចឃើញពនេឺ
ហនភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគចហើយនិងច ើមបីឱយទូ បងគាំ នទក់េិត្ត
 ិត្អារមាណ៍នឹងចសាភ័ណភាពរប ់ រពោះអងគែង។  
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ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះអនករបទនឱយនូវអវីៗរលប់យ៉ាងជា
រពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ជារពោះរប កបចោយចមតាត ធម៌ 
ជារពោះអនកច ើកប្ ងចទ ។  

                                       -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

 

ធម៌ តូ្ត ត្មាប់ត្គួសារ 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយរពោះអងគលឺជារពោះមានភាពរងុចរឿង!

ទូ បងគាំ ូមអងវរ ុាំឱយរពោះអងគច ើកប្ ង ចទ   ់ទូ បងគាំ និង  
ច ើកប្ ងចទ   ់អនកប្  រទរទង់សា នារប ់រពោះអងគែង។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ របកបចោយអធិបចត្យយភាព 
ជារពោះច ើកប្ ងចទ  ជា រពោះរបកបចោយរពោះទ័យចមតាត បាំែុត្។ 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយអនកបចរមើរប ់
រពោះអងគប្  ែវោះេាំចណោះ ឹងទាំងចនោះ       នេូ ចៅកាន់បុពវចហតុ្ 
សា  នារប ់រពោះអងគែងចបើពួកចល នចរៀនពីរពោះអងគប្ត្មតងចនាោះ 
ពួកចលរ ក ជានឹង         ចធវើជាសាកសីេាំចរោះការកាត់្ច េកតីពីយុល 
 ម័យ េចភាពចនោះចហើយរ ក ជានឹងមិនរបឆ្ាំងនឹងការរតា ់ 



128 

 

បចញចញឱយចឃើញពីចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ ច ើយ។ 
 ូមរពោះអងគបញាូ ននិមិត្តរបូហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ      ឱយេុោះមក 
  ់ពួកចលចបើចទោះជាពួកចលចៅទីណាក៏ចោយ ូមរពោះអងគរបទន
ឱយពួកចលនូវេាំប្ណក ៏ បបុរ ហនរប ់        ប្  រពោះអងគ នោក់ 
កាំណត់្រកិត្យឱយអនកបចរមើ ប្  មានជាំចនឿ  ប់រប ់រពោះអងគែង។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះអនករលប់រលង ៏ឧត្តមជារពោះរបកបចោយ
ភាពរតឹ្ម រត្ូវនិងជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌បាំែុត្។  

 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ!  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយ 

ការចទរទន់េិត្តប្  ចកើត្មកពីរពោះទ័យ បបុរ ធម៌និងបុណយកុ 
 រប ់រពោះអងគ នរជា េុោះមកច ើែទោះរប ់អនកប្   នទទួ 
យកជាំចនឿរប ់រពោះអងគប្  ចត់្ទុកជានិមិត្តរបូហនមនុញាភាពរប ់
រពោះអងគនិងប្  ចត់្ទុកជា ញ្ញា ហនភាព បបុរ ជាទីស្ ោញ់
ប្  ចេញមកពីវត្តមានរប ់រពោះអងគែង។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា
រពោះអនករបទននូវការច ើកប្ ងចទ  ៏ពិត្រ ក ។ ចៅចព ចនោះ 
ចបើែ បុណយរប ់រពោះអងគរត្ូវ នចល កហូត្យកពីនរណាមាន ក់
ចនាោះ     ចត្ើអនកចនាោះអាេរត្ូវ នចលចត់្ទុកថជាសាវកមាន ក់ចៅកនុង 
េាំចណាមសាវកទាំងអ ់ហនជាំចនឿសា នាចៅកនុងយុល ម័យរប ់
រពោះអងគចមតេនឹងចកើត្។ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ ូមរពោះអងគរបទន
បុណយឱយទូ បងគាំនិងអនកទាំងឡាយណាប្  នឹងចជឿេាំចរោះ ញ្ញា  
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រប ់រពោះអងគនាយុល ម័យ     ប្   នកាំណត់្ចហើយនិងអនកទាំង 
ឡាយណាប្   នចត់្ទុកច េកតីស្ ោញ់ជាទីចពញេិត្តរប ់
ទូ បងគាំចៅកនុង ួងេិត្តរប ់ពួកចលប្  ចត់្ទុកច េកតីស្ ោញ់
ចនាោះ ថជាច េកតីស្ ោញ់ប្  រពោះអងគ នោាំបណតុ ោះេាំចរោះពួក 
ចល។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះហនភាពរតឹ្មរត្ូវ ជារពោះ ៏ 
ែពង់ែព ់បាំែុត្។  

                                                              -រពោះបប- 
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ធម៌ តូ្ត ត្មាប់មាតាបិតា 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ ទូ បងគាំអងវរ ុាំការច ើក 
ប្ ងចទ រប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំក៏ ុាំអងវរការអភ័យចទ 
ចៅតាមនិ ស័យប្  រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យរ ថន េង់ឱយអនកប
ចរមើរប ់រពោះអងគទាំងអ ់ ចេោះសាត ប់បាគ ប់រពោះ អងគចោយែេួនឯង។ 
ទូ បងគាំ ុាំឱយរពោះអងគជរមោះ បរប ់ពួកចយើងទាំងអ ់ោន ឱយអ ់
ស្  ោះពីពួកចយើងច ើមបីឱយពួកចយើង មជាអនកយករពោះអងគចធវើជាមាច
 ់រប ់ពួកចយើងចហើយទូ បងគាំក៏ ុាំឱយរពោះអងគច ើកប្ ងចទ ឱយ
ទូ បងគាំឱយមាតាបិតារប ់ទូ បងគាំចហើយនិងឱយ  ់អនកទាំងឡាយ
ណា ប្  មានច េកតីចោរព    រពោះអងគ ប្   នេូ ចៅ 
កាន់ទី ាំចៅហនច េកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ ប្  របកប 
ចោយឫកររហថ្េថ្នូរប្  ចកើត្ចេញមកពីអធិចត្យយភាព ៏ ាំខាន់រប
 ់រពោះអងគនិងភាពរងុចរឿងប្  ចកើត្ចេញមកពីអាំណាេទិពវរប ់
រពោះអងគ ៏ អបាំែុត្ែងប្ រ។  
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ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចអើយ! ូមរពោះអងគបាំចពញបាំណងរ ថន
តាមការអងវរ ុាំរប ់ទូ បងគាំេាំចរោះរពោះអងគែងទូ បងគាំមិនមានទីពឹ
ងនរណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ។រពោះអងគលឺជា រពោះលួរឱយចល រច ើរ 
ជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿងទូ បងគាំ នច ើកត្ចមកើង រច ើរ
រពោះអងគ ចោយចហតុ្ថរពោះអងគ  នរតា ់បចញចញឱយទូ បងគាំ 
 នចឃើញចោយអងគឯង     តាាំងប្ត្ពីទូ បងគាំ នាេ ក់េូ ចៅកនុង 
វបិត្តិកនុងករណីយកិេចច ើមបីសាគ  ់រពោះអងគ    ចហើយតាាំងប្ត្ពីទូ បងគាំ 
ែកខានមិន ន ចធវើ ាំចណើ រតាមមាោ៌ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ 
 ូចេនោះ ចហើយទូ បងគាំ ុាំឱយរពោះអងគច ើកប្ ងចទ ឱយទូ បងគាំែង  

                                                                    -រពោះបប- 
ឱរពោះចោកចអើយ!េាំចរោះការច ើកប្ ងចទ  ៏ធាំអសាច រយបាំែុ

ត្រប ់រពោះអងគចនោះ ូមរពោះអងគទទួ យកនូវការ ុាំចទ រប ់កូន
ជាំនួ មាតាបិតារប ់ពួកចល។  ចនោះលឺជាអាំចណាយ ៏ធាំពិច  មួយ 
កនុងេាំចណាមអាំចណាយទាំង ឡាយហនការច ើកប្ ងចទ ចនោះ។ 
ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមានរពោះទ័យ បបុរ ចអើយចបើ ូចេនោះ ូមរពោះ
អងគទទួ យកនូវការបួង ួង ុាំរប ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគមាន ក់
ចនោះប្  ចៅឯធរណីទវ រហនភាពចសាា ោះរត្ង់រប ់រពោះអងគ ចហើយ 
 ូមរពោះអងគោក់ឱយឪពុករប ់ោត់្ នរតាាំចៅកនុងមហាសាលរហនម
នុញាភាពរប ់រពោះអងគែងចររោះបុរតាមាន ក់ចនោះ នចងើបច ើងបចរមើ
  ់រពោះអងគនិងកាំពុងប្ត្ែាំរបឹងប្របងរលប់ចព កនុងការច ើរតាមមាោ៌
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ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចហើយ។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះ   
របទន ជារពោះ   ច ើក ប្ ងចទ និងជារពោះមានទ័យ បបុរ !  

                                                      -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្តនាសព្លសធវើដំសណើ រ 

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយទូ បងគាំ នចងើបច ើ
ងពី ាំចណកនារពឹករព ឹមចនោះចោយសារអានុភាព រប ់រពោះអងគ 
ចហើយទូ បងគាំ នចកចេញពីែទោះរប ់ទូ បងគាំមកចនោះចោយមាន
ការទុកេិត្តេាំចរោះរពោះអងគទាំងស្ ុង    ចហើយទូ បងគាំក៏ នែទុកផ្លត ក់ 
ែេួនទូ បងគាំចៅនឹងការប្ថ្រការប ់រពោះអងគែងប្ រ។ចៅចព ចនោះ
 ូមរពោះអងគបញាូ ន ពទសាធុការពររប ់រពោះអងគចេញពីឋាន ួល៌ហន
ចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគឱយ ន  ់ទូ បងគាំែងចហើយក៏ ូមរពោះអងគ
៉ុាំាំង ឱយទូ បងគាំ នវ ិរត្ ប់មកចលហោា នវញិប្  របកប 
ចោយ ុវត្ថិភាព     ូេកា ប្  រពោះអងគ ន៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ ន 
ចកចេញពីចលហោា នមក ប្   ថិត្ចៅចរកាមកាំណារការរររប ់ 
រពោះអងគ   ប្  ចធវើឱយលាំនិត្រប ់ទូ បងគាំ នរបកាន់ខាា ប់េាំចរោះរពោះ 
អងគ។ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះណាចទៀត្ច ើយរពោះអងគ     លឺជារពោះប្ត្ 
មួយអងគលត់្ ជារពោះោា នលូចរបៀបជារពោះរទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង    និង 
ជារពោះរបកបចោយបញ្ញា ៉ាំណរលប់យ៉ាង។ 
 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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មូលនិធិឬការចូ្លរមួបច្ច័យនិងបរកិាា រសធវើបុណយ 

 
រលប់មិត្តទាំងឡាយរប ់រពោះលួរប្ត្េូ រមួចៅតាមេាំនួនប្  អាេ
ចធវើឱយ នចបើចទោះជាេាំនួនបេច័យេូ រមួរប ់   ចលចនាោះមានេាំនួន
តិ្េតូ្េក៏ចោយ។ការេូ រមួបេច័យចធវើបុណយចនោះរពោះមិនកាំណត់្ឱយ
ហួ ពី មត្ថភាពរប ់អនកប្  េូ រមួចធវើបុណយចនោះច ើយ។   ការ 
េូ រមួចធវើបុណយចនោះរត្ូវប្ត្ចកើត្ចេញមកពីរលប់មជឈមណឌ       និង 
រលប់អនកជាំចនឿ........ឱមិត្តរប ់រពោះចអើយ!ការេូ រមួចធវើបុណយរប ់
អនកចនាោះ រ ក ជានឹង នត្បមកវញិនូវបុណយឱយ  ់មុែរបរក ិ 
កមារប ់អនក មុែរបរឧ ាហកមារប ់អនក ចហើយនិងមុែ 
របររណិជាកមារប ់អនកមួយចទវជា ប់ប្  ជាអាំចណាយនិងរាវ ន់
 ៏ចរេើនប្ថ្មចទៀត្។    មនុ សណាមួយ នចធវើអាំចពើ អណាមួយចនាោះ 
នឹង នទទួ បុណយមួយចទវជា ប់។ពិត្ណា ់មិន េ់ ងស័យចទ
ថរពោះប្  មានជីវតិ្ជាអមត្នឹងទទួ ែុ រត្ូវជារ ក   ់អនក
ទាំងឡាយណា  ប្   នេាំណាយរទពយធនរប ់ែេួនចៅកនុងមាោ៌ 
រប ់រពោះអងគ។ 

ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគ 
ឆេុោះបាំភេឺលាំនិត្រ ជ្ារប ់អនកស្ ោញ់ពិត្រប ់រពោះអងគនិង ូមរពោះ
អងគរទរទង់ពួកចលជាមួយនឹង ហនិកប្  ជាចទវតាហនជ័យជាំនោះ 
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ពិត្ែង។     ូមរពោះអងគពរងឹងចជើងរប ់ពួកចលឱយ ថតិ្ចៅច ើមាោ៌ 
រតឹ្មរត្ូវរប ់រពោះអងគចហើយចរៅពីភាព មបូរពីបុរាណរប ់រពោះអងគ
 ូមរទង់ចបើកចកាេ ងទវ រហនបុណយរប ់រពោះអងគ  ចៅេាំចរោះមុែពួកចល 
ែងចររោះពួកចលកាំពុងប្ត្ច ើរចៅច ើមាោ៌រប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគ
 ន របទនឱយ  ់ពួកចល ចររោះពួកចលកាំពុងប្ត្ការររជាំចនឿ 
សា នារប ់រពោះអងគ ចររោះពួកចលកាំពុងប្ត្ោក់ច េកតីទុក 
េិត្តរប ់ពួកចលឱយចៅកនុងការេងចាំរប ់ពួកចល  ់រពោះ អងគ 
ចររោះពួកចលកាំពុងប្ត្ជូនចបោះ ូងរប ់ពួកចលច ើមបីច េកតីស្ ោញ់
  ់រពោះអងគចហើយនិងចររោះពួកចលរកាទុកនូវអវីប្  ពួកចលមានកនុង
ការស្ ោញ់ជាទី កាក រាៈេាំចរោះចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគចហើយ
និងកនុងការប្ វងរកមាោ៌ប្   ចធវើឱយរពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ។ 

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!            ូមរពោះអងគរបទន 
េាំប្ណក ៏ចរេើន  ់ពួកចល ូមរពោះអងគរបទន ាំណងឱយ  ់ពួក
ចលនិង ូមរពោះអងគរបទនរាវ ន់ពិត្  ់ពួកចលែង។ពិត្ណា ់រពោះ
អងគជាអនករទរទង់ជាអនកជួយជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ 
ជារពោះរបកបចោយបុណយ និងជារពោះរបទនជាអមត្។  
 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្តនាសព្លបុណយ១៩ហងា 
ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ!     ូមរពោះអងគកាំចត់្រលប់កតាត ទាំង 

ឡាយណាប្  ជាបុពវចហតុ្នាាំឱយមានភាពជចរមាងេរមា ់ចកើត្
ច ើងចហើយចរៀបេាំឱយពួកចយើងវញិនូវចរឿងទាំងឡាយណាប្  ជា 
បុពវចហតុ្នាាំឱយមានសាមលគីភាពនិងភាពស្ ុោះស្ ួ ោន ! ឱរពោះចោក 
ចអើយ!  ូមរពោះអងគរបទនកេិន ពិចោរ ួល៌ឱយមក  ់ពួកចយើង 
និង ូមរពោះអងគបាំភេ័យការជួបជុាំោន ចនោះឱយចៅជាការជួបជុាំោន ហនឋាន
 ួល៌វញិែង!និង ូមរពោះអងគរបទនរលប់របចយជន៍និងរលប់អាហារ
ឱយពួក ចយើង នបរចិភាលែង។ 

 ូមរពោះអងគចរៀបេាំអាហារហនកតីស្ ោញ់ឱយពួកចយើង! ូម
រពោះអងគរបទនអាហារហនេាំចណោះ ឹងឱយ  ់ពួកចយើង! ូមរពោះអងគ
របទនអាហារហនពនេឺ ួល៌ឱយពួកចយើងែង! 
 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ការជួបជំុគ្នា  

 
ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយរពោះអងគជារពោះរបកប

ចោយភាពរងុចរឿង!   ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈវាចយផ្លយ 
ផ្លត់្ហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគចហើយនិងតាមរយាៈវាចយប្  ជា
របភពរកីរាយប្  ជារពោះរាជបាំណងរប ់រពោះអងគ   ចហើយនិងជាទី 
កប្នេងច ើមកាំចណើ ត្ច តារណុហនបាំណងរ ថន ប្  ជាបាំណងរ 
ថន រប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគបញាូ នេុោះមកនូវភាព បបុរ និងមនុ
ញាភាព ៏  មបូរណ៍ប្បបរប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគបញាូ នេុោះមក 
នូវអាំចណាយ និងការអនុចរោោះ ៏ហថ្េថេ យ៉ាងោប់របច ើរឱយ 
 ន  ់ទូ បងគាំ និង ន  ់រប ់រលប់យ៉ាងប្   នប្ វង 
រករពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ 
ទូ បងគាំលឺជាអនករកែសត់្និងជាអនកស្ រប់ស្ ចរនខាេ ាំង ណា ់! 
 ូមរពោះអងគោក់រតាាំទូ បងគាំឱយ នចៅកនុងមហាសាលរហនរទពយ 
មបិត្តរប ់រពោះអងគចហើយទូ បងគាំក៏ជាអនកចស្ កឃ្លេ នខាេ ាំងណា ់ប្ 
រ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ បងគាំ នែឹកទឹករ ់ពីរពោះទ័យ បបុរ
 ធម៌ ៏ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគែង។  

ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគផ្លទ  ់   និងតាមរយាៈរទង់ប្  រពោះ 
អងគ នចត់្តាាំងឱយចធវើជារពោះសាសាត ប្  ចកើត្មកពីមនុ សអាទិចទ
ពផ្លទ  ់រប ់រពោះអងគនិងតាមរយាៈបនទូ សាគ  ់ែុ សាគ  ់រត្ូវរប ់
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រពោះអងគឱយ នចៅ  ់រប ់រលប់យ៉ាងប្  ចៅកនន ន៉ងនុឋាន ួល៌និង
ចៅច ើប្ែន ីចនោះ ូមឱយរពោះអងគរបមូ អនកបចរមើរប ់រពោះអងគឱយ
ចៅជួបជុាំោន ចរកាមមេប់ចឈើហនទិពវវញិ្ញា ណប្  របកបចោយមនុញា
ភាពរប ់ រពោះអងគ។ ចៅចព ចនោះរពោះអងគជួយពួកចលឱយ នច ព 
(៉ុាំាំ)ែោេ នុែ ពីច ើមចឈើចនាោះ      ូមរពោះអងគជួយឱយពួកចល ន 
ចែទៀងរត្ចេៀករប ់ពួកចលចៅនឹង ចមេងោន់ហន េឹករប ់ច ើម
ចឈើចនាោះនិង ូមរពោះអងគជួយួពួកចលឱយ នសាត ប់ចៅនឹងភាពពិចរាោះ
ហន ចមេងរប ់បកាបកសីប្   ន ាូត្ចៅច ើប្មកចឈើចនាោះែង។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជាអនកជួយឱយរេួែុត្ពីចរោោះអា ននជាអនកអាេ
ចធវើអវីៗ នតាមបាំណងរ ថន ជារពោះរបកបចោយឫទធីចេសាត និងជា
រពោះរបកប ចោយភាព មបូរណ៍ប្បបបាំែុត្។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 
ឱរពោះអងគប្  ជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌ចអើយ!  
ឱរពោះអងគប្  ជារពោះរបកបចោយឫទធីចេសាត និង រវ នុ  
ភាពចអើយ! ឱរពោះអងគជារពោះវរាជបិតាប្  របកបចោយ 
រពោះទ័យ ៏ បបុរ ធម៌បាំែុត្ចអើយ! អនកបចរមើទាំងចនោះ ន 
មកជួបជុាំោន កាំពុងប្ត្ាកចៅរករពោះអងគកាំពុងប្ត្អងវរ ុាំ 
ធរណីទវ ររប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្រ ថន េង់ នភាព មបូណ៌ 
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ពីការានារា៉ា ប់រង ៏ចរេើនរប ់រពោះអងគប្  មិនចេោះេប់។ 
ពួកចលោា នបាំណងអវីចរៅពីភាព បាយរកីរាយរប ់រពោះ 
អងគច ើយ។ ពួកចលោា នចេត្នាអវីចរៅពីការបចរមើពិភិព 
រប ់មនុ សជាតិ្ច ើយ។  
ឱរពោះចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគចធវើឱយរកុម 
មនុ សប្  របមូ ែតុាំោន ចនោះ មានពនេឺរត្េោះរត្េង់ច ើង ែង។ 
 ូមរពោះអងគចធវើឱយចបោះ ូងពួកចលរបកបចោយចមតាត  ធម៌។ 
 ូមរពោះរបទនបុណយពីវញិ្ញា ណ កតិ ិទធិឱយ ន  ់ ពួកចល។ 
 ូមរពោះអងគរបទនអាំណាេពីឋាន ួល៌ឱយពួកចល។ 
 ូមរពោះអងគរបទនពរ តិ្ ួល៌ឱយពួកចល។  ូមរពោះអងគ 
បចងកើនភាពចសាា ោះរត្ង់រប ់ពួកចលច ើមបីឱយពួកចលអាេាក 
ចៅកាន់រាជាណាេរករប ់រពោះអងគចោយភាពបនាទ បែេួននិង 
ចោយេិត្តបុណយនិងច ើមបីឱយពួកចល នចៅបចរមើ  ់ពិភព 
រប ់មនុ ស។  ូមឱយពួកចលមាន ក់ៗកាេ យជាចទៀនមួយច ើម 
ប្  មានពនេឺ។  ូមឱយពួកចលមាន ក់ៗកាេ យជា ួងតារាមួយ 
 ួងប្  មានពនេឺេិប្ញច ងេិញ្ញច េ។  ូមឱយពួកចលមាន ក់ៗកាេ យ 
ជាពណ៌ប្  មានភាពស្  ់សាអ ត្ ចហើយនិងកេិនពិចោរ ៏រក 
អូបសាយចៅកនុងរាជាណាេរករប ់រពោះ។ ឱរពោះវរាជបិតា 
ប្  របកបចោយរពោះទ័យ អរលប់យ៉ាងចអើយ!  ូមរពោះអងគ 
របទនពររប ់រពោះអងគឱយពួកចយើងមាន ក់ៗែង។  ូមរពោះ 
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អងគកុាំមានរពោះរាជត្ាំរោិះពីវបិត្តិរប ់ពួកចយើង។  ូមរពោះអងគ 
ែត ់ទីជរមកឱយពួកចយើង នចៅចរកាមកាំណារការរររប ់ 
រពោះអងគែង។  ូមរពោះអងគបាំចភេេពី បកមារប ់ពួកទូ  បងគាំែង។ 
 ូមរពោះអងគពា  ឱយពួកចយើងចោយចមតាត ធម៌ រប ់រពោះអងគ។ 
ពួកទូ បងគាំទន់ចែាយខាេ ាំងណា ់ េាំប្ណក 
រពោះអងគជារពោះមានចេសាត ខាេ ាំងកាេ ណា ់។ ពួកទូ បងគាំជា 
អនករកែសត់្េាំប្ណករពោះអងគជាអនកមានចភាលរទពយមិនែវោះ។ 
ពួកចយើងជាអនកមានជមាឺ េាំប្ណករពោះអងគជារលូចពទយ ៏េាំ ណាន។ 
ពួកចយើងជាអនកែវោះខាត្េាំប្ណករពោះអងគជាអនកមាន 
រពោះទ័យ បបុរ ធម៌បាំែុត្។  
ឱរពោះចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគរបទនទិពវ វញិ្ញា ណឱយពួកចយើង។ 
រពោះអងគជារពោះរបកបចោយ រវ នុ ភាព។រពោះអងគជាអនករបទនឱយ។ 
រពោះអងគជារពោះ បបុរ ។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
 

ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមានរពោះទ័យ អចអើយ! អនកទាំង 
អ ់ោន ប្   នមកជួបជុាំោន កនុងអងគរបជុាំចនោះលឺជាអនកបចរមើរប ់
រពោះអងគពួកចលទាំងអ ់ោន  នាកមុែចៅរករាជាណាេរករប ់
រពោះអងគចហើយ   ចហើយពួកចលទាំងចនាោះក៏កាំពុងប្ត្រត្ូវការការរបទន 
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ពររប ់រពោះអងគប្ រ។ ឱរពោះអងគប្  ជា រពោះចោកចអើយ! 
 ូមរពោះអងគបាា ញនិងចធវើឱយចលចឃើញេា ់ពី ញ្ញា ហនភាពប្ត្មួយ
រប ់រពោះអងគ  ប្  រត្ូវ នចលោក់បញចូ  ឱយមានចៅកនុងរលប់ាតុ្ 
ពិត្ហនជីវតិ្។ ូមរពោះអងគបាា ញនិងោត្រត្ោងលុណធម៌ប្  រពោះ
អងគ  នបងកប់និងោក់បាំ ាំងឱយចៅកនុងាតុ្ពិត្រប ់មនុ ស។  
 

ឱរពោះចោកចអើយ!ពួកចយើងចរបៀប ូេជារកុាជាតិ្េាំប្ណកឯ
រពោះអងគចរបៀប ូេជាទឹកចភេៀង ូមរពោះអងគចធវើឱយនិង៉ុាំាំងឱយរកុាជាតិ្
ទាំងចនោះ ន ូត្ោ ់និងស្  ់ស្សាយតាមរយាៈអាំចណាយរប ់
រពោះអងគ។ពួកចយើងជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគបចញច ៀ ពួ
កចយើងឱយ នរេួែុត្ពីទនេីងហនជីវតិ្ មាា រាៈនិយម។ពួកចយើងជាមនុ
 ស  ាង់ចលេ   ូមរពោះអងគចធវើឱយពួកចយើងមានលាំនិត្បញ្ញា ។ ពួក 
ចយើងលឺជាមនុ សសាេ ប់វញិ្ញា ណ  ូមរពោះអងគចធវើឱយវញិ្ញា ណ 
រប ់ពួកចយើងរ ់ច ើងវញិ។ ពួកចយើងជាមនុ ស មាា រាៈ 
 ូមរពោះអងគរបទនសាា រតី្ឱយពួកចយើង។    ពួកចយើងជាមនុ សបងអត់្ 
ែេួនឯង ូមរពោះអងគចធវើឱយពួកចយើង នទិធសាន  នឹងអាថ៌្កាំ ាំងរប ់
រពោះអងគ។ ពួកចយើងជាមនុ សែវោះខាត្  ូមរពោះ អងគរបទនរទពយ 
និងពរពីរត្នាោរ ៏ មបូរប្បបរប ់រពោះ អងគឱយពួកចយើង។ 
ឱរពោះចោកចអើយ! ូមរពោះអងគចធវើឱយពួកចយើងរ ់រានមានជីវតិ្ច ើង
វញិ។  ូមរពោះអងគរបទនេកាុឱយពួកចយើង នចមើ ចឃើញ 
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 ូមរពោះអងគរបទនចសាត្ឱយពួកចយើង នសាត ប់ឮ ូមរពោះអងគចធវើឱយ
ពួកចយើង នសាគ  ់ និទធនឹងអាថ៌្កាំ ាំងហនជីវតិ្ ច ើមបីឱយភាព មាា ត់្ 
ហនរាជាណាេរករប ់រពោះអងគ អាេរត្ូវ នចលោត្រត្ោង 
ឱយពួកចយើង នចឃើញចៅកនុងពិភពការារចនោះ និងច ើមបីឱយ 
ពួកចយើង នទទួ សាគ  ់ភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ។ រលប់ 
ការរបទននឹងបាំភាយចេញពីរពោះអងគ រលប់ការរប ិទធិពរលឺ 
ជារប ់រពោះអងគ។  
 

រពោះអងគលឺជារពោះមានឫទធី។ រពោះអងគលឺជារពោះរបកប 
ចោយ រវ នុភាព។ រពោះអងគលឺជាអនករបទន រពោះអងគលឺជា 
រពោះរបកបចោយបុណយជាអប្ងវង។  

 
-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ឱរពោះរប ់ទូ  បងគាំចោកចអើយ! 
ពិត្ណា ់អនកបចរមើទាំងចនោះកាំពុងប្ត្ាកចៅរករពោះអងគកាំពុងប្ត្អងវ
រ ុាំចមតាត ធម៌រាជាណាេរករប ់រពោះអងគ។ពិត្ណា ់ពួកចលកាំពុងប្ត្
ចប់េិត្តនឹងភាពពិ ិ ារប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្បចញចញពនេឺចោយចភេើង
ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្ប្ វងរកការានាបញ្ញា ក់បប្នថម
ពីរាជាណាេរក ៏អសាច រយរប ់រពោះអងគ ចហើយពួកចលក៏កាំពុងប្ត្ 



143 

 

 ងឃឹមថនឹង នេូ   ់ឋាន ួល៌រប ់រពោះអងគែងប្ រ។ពិត្ណា
 ់ពួកចលេង់ឱយអាំចណាយរបទនរប ់រពោះអងគរជា េុោះមក  ់ពួក
ចលពួកចលេង់ឱយរពោះអាទិត្យហន េចភាពបាំភេឺ  ់ពួកចល។ឱរពោះចោក
ចអើយ! ូមរពោះអងគចធវើឱយពួកចល នកាេ យជាេចងកៀងប្  មានពនេឺភេឺ
ថេ កាេ យជា ញ្ញា       ប្  របកបចោយចមតាត ធម៌កាេ យជាច ើមចឈើ 
ប្  មានផ្លក ប្ែេច អក កោះនិងកាេ យជា ួងតារាប្  មានពនេឺយ៉ាងរត្
េោះរត្ េង់ែង។  ូមឱយពួកចលេូ រមួចៅកនុងការបចរមើរប ់រពោះ 
អងគ និង ូមឱយពួកចលភាា ប់ែេួនរប ់ពួកចលជាមួយនឹងរពោះ 
អងគចោយប្ែសេាំណងហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ   ប្  ជាពនេឺហនកតី 
អនុចរោោះរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះចោកចអើយ!  ូមរពោះ 
អងគចធវើឱយពួកចលកាេ យ     ជា ញ្ញា ហនការ ឹកនាាំែេូវជាខាន ត្លាំរហូនរាជា 
ណាេរកជាអមត្រប ់រពោះអងគ ជារ កហនមហាសាលរ 
ហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ និងជាពនេឺកញច ក់ហនភាព ចមបើម 
រប ់រពោះអងគ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគ ជារពោះរបកបចោយរពោះ 
ទ័យ បបុរ  ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយចមតាត  ធម៌។ 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយជាទីចពញេិត្ត       និងជាទី 
ស្ ោញ់។ 
 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះអងគប្  ជារពោះច ើកប្ ងចទ ចោកចអើយ!អនកបចរមើទាំង
ចនោះកាំពុងប្ត្ាកចៅរករាជាណាេរករប ់រពោះអងគនិងកាំពុងប្ត្ប្ វង
រកមនុញាភាពនិងបុណយភាពរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះចោកចអើយ! 
 ូមរពោះអងគចធវើឱយចបោះ ូងរប ់ពួកចល អនិងបរ ុិទធច ើមបីឱយពួកចល
 នោប់ េិត្តនឹងកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ។  ូមរពោះអងគចធវើឱយេិត្ត 
វញិ្ញា ណរប ់ពួកចលបរ ុិទធ និង នតភាពច ើមបីពនេឺហនរពោះអា 
ទិត្យ េចភាពអាេបចញចញរ ាីរត្េោះរត្េង់  ់ពួកចល។ ូមរពោះអងគ
ចធវើឱយេកាុរប ់ពួកចលបរ ុិទធ      និងពិ ិ ាភាពច ើមបីឱយពួកចលអាេ 
ចឃើញពីពនេឺរប ់រពោះអងគ។ ូមរពោះអងគចធវើឱយចសាតារប ់ពួកចលបរ ិ
 ុទធនិងពិ ិ ាភាពច ើមបីឱយពួកចលអាេសាត ប់ការប្ស្ កចៅពីរាជា
ណាេរក ួល៌រប ់រពោះអងគ។  

ឱរពោះចោកចអើយ!ពិត្ណា ់ពួកចយើងជាអនកទន់ចែាយប៉ាុ
ប្នតរពោះអងគជាអនកមានឫទធី។ ពិត្ណា ់ពួក ចយើងជាអនករកែសត់្ 
ប៉ាុប្នតរពោះអងគជាអនកមានចភាលរទពយមហាសា ។ពួកចយើងលឺជាអនក
ប្ វងរក េាំប្ណករពោះអងគលឺ ជាអនកប្  ចលប្ វងរកចនាោះចហើយ។ 
ឱរពោះចោកចអើយ! ូមរពោះអងគចមតាត   ់ពួកចយើងនិងច ើកប្ ង
ចទ  ឱយពួកចយើង  ូមរពោះអងគរបទន មត្ថភាពនិងលាំនិត្ថ្ាីមក 
  ់ពួកចយើង ច ើមបីឱយពួកចយើងអាេ ន ឹងពីត្ហមេហនការ 
អនុចរោោះរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង នកាេ យជាមនុ សប្   
ជាប់េិត្តនឹងរាជាណាេរករប ់រពោះអងគ       និង ូមរពោះអងគរបទន 
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 មត្ថភាពនិងលាំនិត្ថ្ាីៗ  ់ពួកចយើងច ើមបីឱយពួកចយើងអាេយ ់ពី
ជីវតិ្ នកាន់ប្ត្ចរៅនិងច ើមបីឱយពួកចយើង នមានចភេើងហនកតីស្ 
ោញ់រប ់រពោះអងគចៅកនុងេិត្តរពមទាំងច ើមបីឱយពួកចយើង នរ ់
ច ើងវញិតាមរយាៈ ចងាើមហនវញិ្ញា ណបរ ុិទធប្  មានចៅកនុង ត្វ
ត្សរ ៏៍េិប្ញច ងេិញ្ញច េ ចនោះែង។  
 

ឱរពោះមាច  ់ប្  ជារពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ូមរពោះ
អងគទត្ចមើ ពីភាព បបុរ ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ  ់កា
រជួបជុាំោន ចនោះែង។ ូមរពោះអងគប្ថ្រកាពួកចលមាន ក់ៗនិងពួកចលទាំងអ
 ់ោន ប្  ចៅកនុងអាណាពា  រប ់រពោះអងគ     និងចៅចរកាមកាំ 
ណារការរររប ់រពោះអងគឱយពួកចលមាន ុវត្ថិភាព។ ូមរពោះអងគប
ញាូ ន ពទ សាធុការពរ ួល៌  ់អនកទាំងចនោះ។  ូមរពោះអងគោក់ពួក 
ចលរតាាំចៅកនុងមហាសាលរហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ    និងជរមុញឱយ 
ពួកចល នច ឿនតាមរយាៈ ចងាើមហនវញិ្ញា ណបរ ុិទធ។ឱរពោះមាច  ់
ចោកចអើយ!     ូមរពោះអងគរបទនជាំនួយឧបត្ថមានិងអាំណោះអាំណាង 
ប្  របកបចោយមនុញាភាពរប ់រពោះអងគមកច ើការរលប់រលង ៏រតឹ្
មរត្ូវចនោះែង។   របចទ មួយចនោះ ន ថិត្ចៅចរកាមមេប់ប្  ជាទី 
ជរមកហនកាំណារការរររប ់រពោះអងគចហើយមនុ សចៅកនុងរបចទ 
ចនោះ នចៅកនុងការបចរមើរប ់រពោះអងគចហើយ។ ឱរពោះមាច  ់ 
ចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគរបទនបុណយ ួល៌រប ់រពោះអងគ 
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និង ូមរពោះអងគរបទនទាំចនារេិត្តហនមនុញាភាព និងការអនុ 
ចរោោះ ៏បរបូិរណ៍ និងចរេើនរកា ់ប្រក រប ់រពោះអងគឱយ ន 
  ់ពួកចល។  ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយជនជាតិ្ ៏ជាទីចោរព 
ចនោះ នមានកិត្តិយ  និង ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយពួកចល 
 នេូ ចៅ  ់រាជាណាេរករប ់រពោះអងគែង។  
 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាពជារពោះរបកប
ចោយអាំណាេជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌និងជារពោះរបកបចោយ
រពោះទ័យ បបុរ ធម៌ជារពោះរបរពឹត្តប្ត្អាំចពើ អ      និងជារពោះរបកប 
ចោយមនុញាភាព ៏ឧត្តម។  
 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ឱរពោះអាទិចទពវញិ្ញា ណទិពវចោកចអើយ! ូមរពោះអងគទត្ចមើ េុោះមនុ
 សមួយរកុមចនោះរត្ូវ នចលេងរកងជារកុមច ើងពីមិត្តរប ់រពោះអងគ
ប្  ជាមនុ សជាប់េិត្តនឹងចសា ភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ 
និងជាមនុ សប្  ចលចធវើឱយមានពនេឺ ចនាធ  ចៅធ ចោយចភេើងហនកតី
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ។ ូមរពោះអងគបាំប្បរមុែអនកទាំងចនោះឱយចៅ
កាន់ចទវតា ួល៌និង   រពោះអងគចធវើឱយពួកចលរ ់ច ើងវញិតាមរយាៈ 
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 ចងាើមហន វញិ្ញា ណបរ ុិទធរប ់រពោះអងគ  ូមរពោះអងគរបទនអណាត ត្ 
ប្  របកបចោយវេីចកា  យ និងចបោះ ូងរងឹមាាំ  ់ពួកចល 
 ូមរពោះអងគរបទនអាំណាេ ួល៌ និងអារមាណ៍ចមតាត ធម៌ឱយ 
 ន  ់ពួកចល  ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចល នកាេ យចៅជា 
អនករបកា ពីចោ ការណ៍ហនភាពប្ត្មួយរប ់មនុ សជាតិ្និងជា
អនករបកា ពីបុពវចហតុ្ហនកតីស្ ោញ់  និងជាអនកស្ ុោះស្ ួ ោន ចៅ 
កនុងពិភពរប ់មនុ សជាតិ្ច ើមបីឱយភាពងងឹត្ប្  ចកើត្មកពីការរប
កាន់ជាតិ្សា ន៍ ៏ ាង់ចលេ ចនោះរោយសាប ូនយអ ់តាមរយាៈពនេឺ
ហនរពោះអាទិត្យ េចភាព និងច ើមបីឱយពិភព ៏អាប់អួរចនោះអាេមានពនេឺ 
និងច ើមបីឱយកាាំរ ាីហនពិភពសាា រតី្អាេរជាបេូ   ់ពិភព មាា រាៈ
ចនោះ នែង       ចហើយនិងច ើមបីឱយពណ៌ប្  ែុ ោន ទាំងចនោះអាេ 
ោយបញចូ  ោន ឱយចៅជាពណ៌ប្ត្មួយ  រពមទាំងច ើមបីឱយទាំនុក 
ត្ចមកើងអាេរោះច ើង នចៅ  ់រាជាណាេរកហនភាពពិ ិ ា 
រប ់រពោះអងគ ន។  

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយវជិិត្រាជយនិងជារពោះ
របកបចោយមហិទធិឫទធិ!  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ឱរពោះអងគជាអនកែគត់្ែគង់ជាទីស្ ោញ់ចអើយ!អនកទាំងចនោះ នសាត ប់
ចៅនឹងការអាំរវនាវហនរាជាណាេរកចហើយ     ចហើយរពមទាំង ន 
 មេឹងចៅច ើភាពរងុចរឿងហនរពោះអា ទិត្យ េចភាពែងប្ រ។ 
ពួកចល នចងើបច ើងចធវើ ាំចណើ រចឆ្ព ោះចៅកាន់ចមឃ ៏ស្  ់ប ់ហនកតី
ស្ ោញ់ចហើយ       ចហើយពួកចលក៏ នេូ េិត្តនឹងេាប់កាំណត់្ពី 
ធមាជាតិ្រប ់រពោះអងគែងប្ រចហើយពួកចលក៏រពមបូជា កាក រាៈ  ់
ចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគចទៀត្ែង។រពោះអងគទត្ចមើ េុោះពួកចល
 ន ាកមុែចៅកាន់រពោះអងគចោយែេួនឯង និយយពីរពោះអងគជុាំ 
ោន ចោយែេួនឯង ប្ វងរកទីជរមករប ់រពោះអងគចោយែេួន ឯង 
ចហើយនិងកាំពុងប្ត្ែឹកទឹក ទងឹពីរាជាណាេរករប ់រពោះអងគចោយ 
ែេួនឯងចទៀត្ែង។  

រពោះអងគលឺជាអនករបទនអវីៗរលប់យ៉ាងជាអនកែត ់ឱយនិងជា
រពោះមានកតីស្ ោញ់ជាអននត។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្តព្ាបាលជមាឺ 
ឱរពោះជារពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!ទូ បងគាំអងវរ ុាំឱយរពោះអងគ
ពា  ឱយទូ បងគាំតាមរយាៈមហាសាលរហនការពា  រប ់់់់់់់រពោះ
អងគ    តាមរយាៈភាពរងុចរឿងហនតារារបចាំភពហនមនុញាភាពរប ់រពោះ 
អងគតាមរយាៈរពោះនាមរប ់ រពោះអងគប្  រពោះអងគ នបក្រាក ប 
តាមរយាៈអនកបចរមើរប ់រពោះអងគតាមរយាៈអាំណាេប្   នសាយ
ភាយទូចៅហនបនទូ  ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្រប ់រពោះអងគតាមរយាៈអាំណាេ
ហន ៉ា  កា ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្រប ់រពោះអងគ ចហើយនិងតាមរយាៈចមតាត  
ធម៌រប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគ នោក់ចៅេាំពីមុែមាបនកមារលប់ោន
ប្   ថិត្ចៅឋាន ួល៌ចហើយនិងចៅច ើប្ែន ីច ើមបី ុាំឱយរពោះអងគ
ចធវើវ ុិទធកមា  ់ទូ បងគាំជាមួយនឹងរពោះ លាគ ហនបុណយរប ់រពោះអងគ 
ច ើមបីឱយទូ បងគាំ នចលេែុត្ពីរលប់ការឈឺចប់ចហើយនិងចលេែុត្
ពីភាពឥត្ ណាត ប់ាន ប់ រពមទាំងចលេែុត្ពីរលប់ភាពទន់ចែាយ 
ចហើយនិងភាពែវោះ កមាេ ាំងែង។  

ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ូមរពោះអងគទត្ចមើ េុោះអនក
អងវររប ់រពោះអងគកាំពុងប្ត្ឈររងចាំចៅឯទវ រហនបុណយរប ់រពោះអងគ
ចហើយអនកអងវរចនាោះក៏ នចផ្លត ត្ភាា ប់ច េកតី ងឃឹមរប ់ោត់្េាំចរោះ
រពោះអងគរពមទាំង នេងរតឹ្ភាា ប់ែេួនោត់្នឹងប្ែសហន បបុរ ធម៌រប
 ់រពោះអងគែងប្ រ។ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគកុាំប ិច ធនឹងអវីប្  
ោត់្ នប្ វងរកពីមហាសាលរហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ និងតារា 
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របចាំភពហនរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ។ពិត្
ណា ់រពោះអងគជារពោះមានអាំណាេអាេចធវើអវីៗរលប់យ៉ាង នតាម
រពោះទ័យរ ថន ។ ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯ ណាចទៀត្ច ើយ រពោះអងគ  
ជារពោះច ើកប្ ងចទ ជាអមត្ជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ
 ធម៌។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះអាទិចទពចោកចអើយពិត្ណា ់រពោះនាមរប ់រពោះអងគ
លឺជាការពា  រប ់ទូ បងគាំការេងចាំ  ់រពោះអងគលឺជាឱ ថ្ទិ
ពវរប ់ទូ បងគាំ។ ការចៅជិត្រពោះអងគលឺជា កតី ងឃឹមរប ់ទូ បងគាំ 
ច េកតីស្ ោញ់េាំចរោះរពោះអងគលឺជា មិត្តរប ់ទូ បងគាំ។ 
ចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគេាំចរោះទូ បងគាំលឺជាកាពា  រប ់ទូ បងគាំ
និងការជួយ ចក្រាគ ោះរប ់ទូ បងគាំទាំងចៅកនុងចោកចនោះនិងចោក
ខាងមុែ។ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយបុណយរលប់យ៉ាង 
ជារពោះរទង់៉ាំណរលប់យ៉ាងនិងជារពោះរបកបចោយបញ្ញា ៉ាំណរល
ប់ យ៉ាង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ឱរពោះជារពោះអាទិចទពរប ់ទូ បងគាំចអើយ!ពិត្ណា ់រពោះអ
ងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពរងុចរឿងទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយ
រពោះនាមរប ់រពោះអងគប្  តាមរយាៈរពោះនាមចនាោះរពោះអងគ នច ើក
 ទួយទង់ហនការ ឹកនាាំរប ់រពោះអងគ នបញ្ញច ាំងពនេឺរជោះថេ ហនរពោះទ័
យ បបុរ ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគរពមទាំង នបចញចញ
ឱយចល ចឃើញនូវអធិបចត្យយភាពហនភាពជារពោះរប ់រពោះអងគ។ 
ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអងគប្   នចធវើ
ឱយច េមានពនេឺច ើងតាមរយាៈេចងកៀងប្  ជារពោះនាមរប ់រពោះអ
ងគចៅកនុងអប្ងគ( ុងចៅកនុងជញ្ញា ាំង)ហន ចកត្ណភ័ណឌ រប ់រពោះអងគ 
ចហើយ     រពោះនាមប្  ទូ បងគាំ នអងវររពោះអងគតាមរយាៈរពោះនាម 
ចនាោះលឺជារទង់ប្  សាថ នទីនម សការ(កប្នេងចលចោរពបូជា)ហនសា
មលគីនិងជារពោះសាសាត រប ់រពោះអងគប្  រទង់ នបចញចញរ ាីចោយ
កតីោា នជាប់ជាំរក់។ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់
រពោះ អងគប្  ចធវើឱយចលសាគ  ់រពោះអងគ     តាមរយាៈមាោ៌ហនការ ឹកនាាំ 
រប ់រពោះអងគចហើយនិងតាមរយាៈមាោ៌ហនការ បាយប្  រត្ូវ ន
ចលលូ េាំណាាំ។ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះ 
អងគប្  រត្ូវ នចលចធវើឱយញ័ររញាួ ញតាមរយាៈរលឹោះហនការភាន់រេ ាំនិ
ងតាមរយាៈ ញ្ញា ហនភាពចឃ្លរចៅរត្ូវ នចលបាំ ត់្ចច ទាំងស្ ុ
ង។ ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះ អងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអងគ 
ប្   នចធវើឱយចកើត្មានចររងររត្ច ើង    តាមរយាៈរបភពហនលតិ្ 
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បណឌិ ត្ ចហើយនិង តាមរយាៈអាហារ ួល៌ប្  រត្ូវ នចលេុោះមក។ 
ទូ បងគាំ  ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអងគ ប្  តាម 
រយាៈរពោះនាមចនាោះ រពោះអងគ នការររអនកបចរមើរប ់រពោះ អងគ 
និង នែត ់អភ័យឯក ិទធិ  ់ការពា  រប ់រពោះអងគ។   ទូ  
បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអងគប្  តាមរយាៈរពោះ
នាមចនាោះរពោះអងគ នបាា ញពីចមតាត ធម៌ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអ
ងគ  ់អនកបចរមើរប ់រពោះអងគចហើយនិង នបាា ញឱយចលចឃើញនូវ
ការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគកនុងេាំចណាម ត្វចោករប ់រពោះ
អងគ – លឺថ ទូ បងគាំអងវរ ុាំឱយរពោះអងគប្ថ្រកា ុវត្ថិភាព  ់នរណា 
ប្   នរប៉ាំប់កាន់និងរប៉ាំប់ាកចៅរករពោះអងគ និង 
  ់នរណាប្   នចតាងចៅនឹងចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគចហើយនិង
  ់នរណាប្  ចប់ចតាងជាយ ចមេៀកបាំរក់ហនទិពវ៉ាំណជាទី
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ។    ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគបញាូ នការពា 
  រប ់រពោះអងគឱយេុោះមក  ់របូោត់្    ចហើយ ូមរពោះអងគចធវើឱយ 
ោត់្ នជា ោះច បើយទាំងស្ ុងរពមទាំង ូមរពោះអងគរបទនឱយោ
ត់្នូវេិត្តនឹងធឹង ប្   នទទួ អភ័យឯក ិទធិពីរពោះអងគ 
ចហើយរពមទាំង ូមរពោះអងគរបទនភាព ាប់សាា ត់្ពីភាពែពង់ែព ់រប
 ់រពោះអងគ។ 
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ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺ     ជាអនកពា  ជាអនកការររជាអនក 
ជួយជាអនកមានមហិទធិឬទធិ    ជាអនកមានអាំណាេជាអនកមានរពោះទ័យ 
 បបុរ ធម៌រលប់យ៉ាង និងជារពោះរទង់៉ាំណ រលប់យ៉ាង។  

    -រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!រពោះអងគលឺជារពោះលួរឱយចល រ

ច ើរខាេ ាំងណា ់ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈរពោះនាម ៏អសាច
រយបាំែុត្រប ់រពោះអងគប្  តាមរយាៈរពោះនាម ៏អសាច រយចនោះ    រពោះអងគ 
 នចធវើឱយអនកបចរមើរប ់រពោះអងគរងឹមាាំច ើងនិង នសាថ បនាទីរកងុរ
ប ់រពោះអងគច ើងទូ បងគាំអងវររពោះអងគតាមរយាៈឋាននតរ កតិ ៏របហព
បាំែុត្រប ់រពោះអងគនិង ូមអងវររពោះអងគតាមរយាៈចកត្ណភ័ណឌ  ៏ែពង់ 
ែព ់បាំែុត្ ច ើមបី ុាំឱយរពោះអងគជួយ  ់មនុ សចោករប ់ រពោះអងគ 
ច ើមបីឱយចល នាកេូ ចៅកនុងទិ ចៅហនបុណយចែសងៗោន រប ់
រពោះអងគនិង ូមរពោះអងគោក់តាាំងមុែរប ់ពួកចលចឆ្ព ោះចៅរកសាថ នទី
នម សការហនលតិ្បណឌិ ត្រប ់រពោះអងគែង។     ូមរពោះអងគជួយពា 
  ជមាឺទាំងឡាយប្   នលាំរាមកាំប្ហង  ់ពួកចលមកពីរលប់ទិ
 និងជមាឺទាំងឡាយប្   នចធវើឱយពួកចលខាេ េមិនហា នចរបើប្ភនករ
ប ់ពួកចលច ើមបី មេឹងចឆ្ព ោះចៅកាន់ឋាន ួល៌ប្   ន ថិត្ចៅកនុង
ទីជរមកហនរពោះនាមប្  ជាមេប់រប ់រពោះអងគ ប្  តាម 
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រយាៈរពោះនាមចនោះរពោះអងគ នកាំណត់្ឱយចធវើជាច តេរប ់រលប់ចឈាា ោះ
េាំចរោះអនករលប់ោន ប្   ថតិ្ចៅកនុងឋាន ួល៌និងរលប់អនកទាំងឡាយ
ណាប្  ចៅច ើប្ែន ី។ 

 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះមានអាំណាេអាេចធវើអវីរលប់យ៉ាង

 នតាមរពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ។រាជាធិរាជណាេរករប ់មនុ
 សរលប់ចឈាា ោះលឺ ថិត្ចៅកនុងរពោះហ ថរប ់រពោះអងគ។ចរៅពីរពោះអងគ
ោា នរពោះណាចទៀត្ច ើយរពោះអងគលឺជារពោះមានមហិទធិឫទធិជារពោះមាន
បញ្ញា ៉ាំណ។ 

ឱរពោះអាទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំ 
ែទុយពីរពោះអងគ ចររោះទូ បងគាំជា ត្វចោក ៏កាំ ត់្មាន ក់ប្ត្ 
ទូ បងគាំ នចតាងចៅនឹងជាយហន ចមេៀកបាំរក់       ហនចភាលរទពយ 
រប ់រពោះអងគចហើយ។ ទូ បងគាំជា ត្វចោកមានជមាឺ 
មាន ក់ប្ត្ទូ បងគាំ នរប៉ាំប់ចតាងចៅនឹងប្ែសេាំណងហនការពា 
 រប ់រពោះអងគចហើយ។     ូមរពោះអងគពា  ទូ បងគាំឱយ នជា 
 ោះច បើយពីជមាឺប្   នរបួរតឹ្ទូ បងគាំ       និង ូមរពោះអងគោង 
ជរមោះទូ បងគាំឱយ នសាអ ត្ជាមួយនឹងរពោះលាគ ហនភាពរតឹ្មរត្ូវនិង
ចមតាត ធម៌រពមទាំង ូមរពោះអងគតុ្បប្ត្ងទូ បងគាំជាមួយនឹង ចមេៀក
បាំរក់ហនភាព អតាមរយាៈការច ើកប្ ងចទ និងរពោះទ័យ បបុរធ
ម៌រប ់រពោះអងគែង។    ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគោក់តាាំងេកាុរប ់ 
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ទូ  បងគាំឱយ នចមើ ចឃើញប្ត្រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគកាំចត់្ 
រប ់រលប់យ៉ាងប្  ចតាង អិត្ជាប់នឹងទូ បងគាំច ើកប្ ងប្ត្រប ់
រពោះអងគ។ ូមរពោះអងគជួយទូ បងគាំឱយ នចធវើប្ត្អវីប្  រពោះអងគ ពវ
រពោះហឫទ័យនិង ូមរពោះអងគជួយឱយទូ បងគាំ នបាំចពញប្ត្អវីប្  
រពោះអងគ ពវរពោះហឫទ័យ។ 

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះទាំងចៅកនុងចោកចនោះនិងចោក
ខាងមុែ។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះច ើកប្ ងចទ ជាអននតនិង
ជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌បាំែុត្។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

 

 

 

 

 



156 

 

ធម៌ តូ្ត ត្មាប់មនុ សជាតិ 
ឱរពោះអាទិចទពប្  ទូ បងគាំបូជា កាក រាៈចោកចអើយ! 

ទូ បងគាំ ូមចធវើជា កាីភាពេាំចរោះសាមលគីភាពរប ់រពោះអងគ      និង 
េាំចរោះភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ ចហើយទូ បងគាំក៏ ូម 
ទទួ យកអាំចណាយរប ់រពោះអងគទាំងកា ពីអតី្ត្និងទាំងនាបេចុ
បបននចនោះែងប្ រ។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកប 
ចោយបុណយរលប់យ៉ាង រពោះអងគជាអនកបចងាៀរនូវទឹកចភេៀង 
រ ឹមហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគប្   នបងអុរេុោះមក  ់ទីែព ់និង
ទីទាំនាបច ាើៗោន បប្នថមពីចនាោះចទៀត្     រពោះលឺជាអនកបចងាៀរនូវភាពរងុ 
ចរឿងហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ    ប្  រត្ូវ នចលបងាូរមកច ើទាំង 
អនកស្ បនិងអនករបឆ្ាំង។ ឱរពោះអាទិចទពហនចមតាត ធម៌ចោកចអើយ 
េាំប្ណកចមតាត ធម៌ ៏របច ើរបាំែុត្ចនាោះ នបចាអ នេុោះមកចៅេាំពីមុែ
ទវ រ រប ់រពោះអងគចហើយ ចហើយចមតាត ធម៌ចនាោះក៏ នចក់េូ  
ចៅកនុងេិត្តវញិ្ញា ណរប ់វាកាន់ប្ត្ចរៅចៅជុាំវញិហនប ិ រណោា ន
ហនបុពវចហតុ្ បបុរ ជាទីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគក៏ នព័ទធជុាំវញិរេួ
ចហើយប្ រ  ឱរពោះអាទិចទពហនចមតាត ធម៌ចោកចអើយការទទូេអងវរ ុាំ 
មនុញាភាពបុរាណរប ់រពោះអងគនិងការប្ វងរកការអនុចរោោះរប ់
រពោះអងគនាបេចុបបននចនោះពួកចយើង ូមអងវររពោះអងគ ូមឱយរពោះអងគរប
ទនចមតាត  ធម៌មកឱយពួចកចយើងរលប់អនកទាំងឡាយណាប្  ជាអនក 
បចញចញឱយពិភពមនុ ស នចឃើញ ចហើយក៏ ូមឱយរពោះអងគ 
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កុាំប ិច ធនឹងការចទរទន់េិត្តរប ់ពួកចលចៅរកមនុញាភាពរប ់
រពោះអងគចៅកនុងយុល ម័យរប ់រពោះអងគចនោះ។ ពិត្ ណា ់ 
រពោះអងគលឺជារពោះមានអវីៗរលប់យ៉ាង ជារពោះឈនោះអ ់ 
រលប់ឧប លគនិងជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព េាំប្ណកឯ 
ពួកចយើងទាំងអ ់ោន លឺជាអនកទន់ចែាយនិងជាអនករកែសត់្។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 
ឱរពោះចោកចអើយពិត្ណា ់រពោះអងគជាអនកបញ្ញច ាំងភាពរងុចរឿ

ងរប ់រពោះអងគមកច ើ េចភាពប្  ជា ពនេឺរប ់មនុ ស 
រពោះអងគ នបងាូរពនេឺហនេាំចណោះ ឹងនិងការ ឹកនាាំយ៉ាងរត្េោះរត្េង់
មក  ់ពួកចលចហើយរពោះអងគក៏ នចរជើ ចរ ើ ពួកចលចេញមកពីរល
ប់វត្ថុប្   នបចងកើត្ច ើង មកចនោះឱយចកើត្ជាមនុញាភាព ៏វចិ   
ចហើយរពោះអងគក៏ ន ៉ុាំាំងឱយពួកចលមានរប ់រលប់យ៉ាង 
 ន៉ុាំាំងឱយពួកចលយ ់ ពីែេឹមសាររប ់ពួកចលកាន់ប្ត្ចរេើន 
ចហើយរពោះអងគក៏ ន៉ុាំាំងឱយពួកចលបាា ញពីអាថ៌្កាំ ាំងរប ់ពួកចល
ប្  នាាំឱយពួកចល នេូ ចៅកាន់ពិភព ៏ភេឺេា ់រ  ់ចកពី 
ភាព ងងឹត្ចនោះ! “ពិត្ណា ់ មនុ សប្  រពោះអងគ នចរជើ ចរ ើ  
ចនាោះ នបាា ញពីចមតាត ធម៌ ៏ពិច  រប ់ោត់្ចៅកាន់អនករា ់ោន
ប្  ោត់្ ពវរពោះហឫទ័យ”។ 
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ឱរពោះចោកចអើយ!            ូមរពោះអងគជួយ  ់អនកប្  ជាទី 
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ   ឱយ នទទួ នូវេាំចណោះ ឹង នទទួ នូវ 
វទិាសាស្ត តនិងការទទួ នូវវេិិរត្ ិ បាៈែង   ចហើយក៏ ូមរពោះអងគ 
ជួយឱយពួកចល នស្សាយបាំភេឺនូវអាថ៌្កាំ ាំងប្  រត្ូវ នចលចត់្ទុ
កថជារត្ន មបត្តិប្  មានត្ហមេមហាសា      ចោយពិត្រ ក  
រប ់មនុ សចោករលប់ ោន ប្   នចលបចងកើត្មកចនោះ។ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយចល នឮពី េចភាពអាថ៌្កាំ ាំងប្  រត្ូវ ន
ចល រច រនិងរត្ូវ នចលបងកប់ចៅកនុងចបោះ ូងរប ់មនុ សរលប់ោន
។   ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចល នកាេ យចៅជាទង់ហនការ ឹកនាាំចៅ 
កនុង េាំចណាមហវូងមនុ សទាំងអ ់ ចហើយនិង ូមឱយពួកចល ន 
កាេ យចៅជាកាាំរ ាីហន តិ្បញ្ញា  ៏មុត្ស្ ួេប្  កាំពុងប្ត្បងាូរពនេឺរប
 ់ពួកចលឱយេូ ចៅកនុង “ជីវតិ្ ាំបូង” ចនោះ។ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយពួកចល នកាេ យចៅជាអនកនាាំែេូវេូ ចៅកាន់
រពោះអងគ ជាចមែយ ់េូ ចៅកាន់មាោ៌រប ់រពោះ អងគ 
និង នកាេ យជាអនកនាាំសារប្  ជរមុញមនុ សឱយ នចៅ  ់រា
ជាណាេរករប ់រពោះអងគ។  

 

ពិត្ណា ់ រពោះអងគជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព 
ជាអនកការររ ជាអនកមានឬទធិអាំណាេខាេ ាំងពូប្ក ជាអនកឃុាំ 
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រលង      ឬ       និងជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុរ
 ធម៌បាំែុត្។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ធម៌អធិដ្ឋា ន រំាប់ផ្សព្វផ្ាយសា នា 

បពិរត្រពោះ ូមរទង់ចមតាត ផ្លេ  ់ហ បងងឹត្ហនភាពស្ ចមើស្ ហមប្  
 ាំង ត់្ពីរកប្ េកាុ រប ់រពោះអងគច ើមបីចអាយចល នរ ់ចៅចរកាម 
ការ រត្ងរតាប់តាមេាប់រពោះអងគ ចហើយនិងច ើមបីឱយចល 
 នច ោះជាំហានចៅច ើ ាំចណើ រែេូ វចឆ្ព ោះចៅកាន់ភាព ុែសានតរប ់
រពោះអងគនិងរតាេ់េរតាមលនេងធម៌ហន សា នារប ់រពោះអងគែង។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

ឱរពោះហនទូ រពោះបងគាំចអើយ! ូមរពោះអងគច ើក ទួយអនកបាំចរ ើរប
 ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះ ចអាយ  នបចញចញរកយចពេន៍រប ់រពោះអងគ 
ចហើយ ូមរពោះអងគបចញច ៀ ឱយែុត្នូវរកយចពេន៍ប្  មិន មរមយ
ទាំងឡាយនិង ូមចអាយរកយទាំងអ ់ប្  ទូ បងគាំ ននិយយ
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ចេញមកចនាោះ ុទធប្ត្ជារកយពិត្ច ើមបីែសពវែាយនូវរពោះវេន ៏ពិ ិ
 ាទាំងចនោះ ឱយ  នទូ ាំទូោយនិងបចញចញនូវភាពរងុចរឿង និង 
បណត ោក ឱយរ ាីហនអរចុណាា ទ័យរោះបាំភេឺកនុ ង ួងេិត្ត េចធម៌រប ់រពោះអ
ងគែង។ បពិរត្រពោះអងគ រទង់ជាអងគ  ៏ បបុរ ធម៌ 
និងចមតាត ករណុា  ់ ត្វចោកទាំង ពួង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ឱរពោះ ូមរពោះអងគជួយបាា ញែេូ វ  ់ទូ រពោះបងគាំចហើយ ូម
រពោះអងគរបទនលាំនិត្និងជួយោាំរររលប់កិេចការច ើមបីឱយទូ រពោះបងគាំ
 នកាេ យជាអនកនាាំែេូ វ  ់ជនទាំងឡាយប្  ចរត្ៀមែេួនទទួ សា
 នារប ់រពោះអងគែង។ ូមឱយទូ រពោះបងគាំចយើងែ្ុ ាំ នជួយរត្ួ 
រតាយ ែេូ វ  ់ពួកចលែង។ ពិត្រ ក ណា ់រពោះអងគរទង់ ករណុា 
រពោះអងគរទង់ បបុរ ធម៌ រពោះអងគមានអានុ ភាពច ើវត្ថុទាំងពួង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌អាពាៃព៍្ិពាៃ ៍
“អារហ៍ពិរហ៍តាមរចបៀប ហហលឺជាការ ាំប្ ងនូវការរបួ 

រមួនិង និទធសាន  រវាងលូភាលីទាំង ងខាង។ចបើចទោះជាយ៉ាងចនោះក៏
ចោយក៏ពួកចលរត្ូវប្ត្យកេិត្តទុកោក់ និង របុងរបយ័ត្នបាំែុត្ 
ចហើយក៏រត្ូវប្ត្របកាន់េរតិ្ កាណាៈឱយ ន នទិធសាន  បាំែុត្ជាមួយ
នឹងពួកចលមាន ក់ៗ។េាំណងសាមលគីភាពជាអមត្ាៈប្  ចកើត្មកពីអា
រហ៍ពិរហ៍ចនោះនឹងរត្ូវ នចលចធវើឱយមានភាព ុែ ុមរមយនាចោយ
មានកិេចរពមចរពៀងរងឹមាាំចហើយចោ បាំណងហនអារហ៍ពិរហ៍
ចនាោះនឹង រត្ូវ នចលជរមុញឱយមានភាពរត្ូវរវូោន  មានមិត្តភាពរវាោន  
នឹងោន  មានសាមលគីភាពច ើមបីឱយ នទទួ នូវជីវតិ្អ ់កា  
ជាយូរអប្ងវង ”។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 
ឃ្លេ ប្  រត្ូវ នចលចរ រកយ ចច រមួោន ចោយកូនកាំចោោះ    និង 
កូនរកមុាំប្  មានសាកសីប្  ជាអនកត្ាំណាងឱយធមា ភាេិត្តកមូ  
ោា នមួយនាក់និងសាកសីប្  ជាអនកត្ាំណាងឱយខាងកូនកាំចោោះមួយ
នាក់និងសាកសីប្  ជាអនកត្ាំណាងឱយខាងកូនរកមុាំមួយនាក់។រកយ
 ចច របណិានប្   រត្ូវចរ ចោយកូនរកមុាំនិងកូនកាំចោោះចនាោះ 
លឺជាឃ្លេ ប្  មានប្េងចៅកនុងលមពីរលីតាប-អីុ-អាកោ      ប្  ជា 
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លមពីរ កតិ ិទធិបាំែុត្ ចហើយរកយប្  រត្ូវចរ  ចច របណិាន 
ចៅកនុងពិធីអារហ៍ពិរហ៍ចនាោះមាន ូេត្ចៅាៈ “ពិត្ណា ់ 
ចយើងទាំងអ ់ោន នឹងចោរពតាមឆនទាៈរប ់រពោះ”។ រទង់លឺជា 
រពោះអនករបទន រទង់លឺជារពោះរបកបចោយរពោះទ័យ បបុ រ ! 
រទង់លឺជារពោះលួរឱយ រច ើរជារពោះពីបុរាណមកជារពោះលង់ចៅជាអម
ត្ាៈជារពោះប្ត្មួយអងគឥត្ផ្លេ  ់បតូរនិងជារពោះជាអននត!    រទង់លឺជាអនក 
ប្   នចធវើជាសាកសីចោយមនុ សអាទិចទព(រពោះសាសាត )ផ្លទ  ់រប
 ់រទង់ថ រពោះអងគលឺពិត្ជា រពោះប្ត្មួយអងគឯកជារពោះោា នពីរ 
ជារពោះរបកបចោយភាព  ុែសានត ជារពោះលួរឱយ រច ើរបាំែុត្។ 
ពិត្ណា ់ចយើងទាំងអ ់ោន  ូមចធវើជា កាីភាពថចរៅពីរទង់ោា ន
រពោះណាចទៀត្ច ើយចហើយចយើងក៏ ូមទទួ សាគ  ់ភាពប្ត្មួយរប
 ់រទង់ រពមទាំង ូមទទួ សាគ  ់  ់ភាពចសាា ោះរប ់រទង់ែង 
ប្ រ។រពោះអងគ នលង់ចៅជាអេិហក្រនតយ៍កនុងទី ៏ែពង់ែព ់ប្  មិនអាេ
នឹងពិពណ៌នា ន        ចៅច ើកាំពូ ហនភាពែពង់ែព ់រប ់ 
រទង់ជាអេិហក្រនតយ៍ ោា ននរណាអាេចធវើឱយរពោះអងគបរ ុិទធពី 
រប ់ ពវយ៉ាង នចទចរៅពីរពោះអងគែេួនអងគឯង ចរៅពីរពោះ 
អងគោា ននរណាពិពណ៌នាពីរប ់រលប់យ៉ាង នច ើយ។ចហើយចៅ
ចព ណារទង់រ ថន េង់បាា ញពីមនុញាភាពចហើយនិងកុ  កមា
េាំចរោះមនុ សចហើយនិងេង់បចងកើត្ឱយពិភពចោកមាន ណាត ប់ាន ប់
ចនាោះរទង់ នបាា ញឱយចឃើញ ពីបញាត្តិនិងបចងកើត្េាប់ច ើង 
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ចហើយចៅកនុងេាំចណាមេាប់ប្  រពោះអងគ នបចងកើត្ចនាោះមានេាប់
អារហ៍ពិរហ៍ប្  បចងកើត្វាច ើងទុកជាបនាទ យ រមាប់ ុែុមា 
ភាពនិង ាំរាប់ការររពួកចយើង ចហើយរពោះអងគ នបញាូ នេាប់ចនាោះ 
ចេញមកពីឋាន ួល៌ហន នតភាពឱយចៅកនុងលមពីរពិ ិ ាបាំែុត្រប ់
រពោះអងគមកឱយពួកចយើង។រពោះអងគមានរពោះបនទូ ថ“ឱមនុ សចោក
ចអើយេូរអនកេងចមរតី្ជាបតីរបពនធច ើងច ើមបីឱយអនកអាេមានមនុ ស
នឹងនិយយពីត្ថលត្        ចៅកនុងេាំចណាមអនកបចរមើរប ់ត្ថលត្  
ចររោះភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគអសាច រយណា ់។ចនោះលឺជាបញាត្តិរប
 ់ត្ថលត្     េាំចរោះអនកេូរអនករប៉ាំប់ចប់យកពួកវាទុកជាជាំនួយ 
េាំរោះែេួនអនកេុោះ”។  

                                                     -រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍-  

 

រទង់លឺជារពោះ!     ឱរពោះ ៏ែពង់ែព ់ោា នលូចរបៀបចោកចអើយ! 
ច ើមបីឱយកាំចណើ ត្រប ់មនុ សអាេ នងោន  នចៅកនុងពិភព    ប្   
ពឹងរក់ោន ចនោះ រពោះអងគ នបចងកើត្ឱយមានេាំណង អារហ៍ពិរហ៍ 
ឱយមនុ សរលប់សា ន៍ប្  មានចៅកនុងលតិ្បណឌិ ត្ប្  របកបចោ
យឫទធិអាំណាេ ៏អសាច រយរប ់រពោះអងគចហើយតាមរយាៈអារហ៍ពិរ
ហ៍ចនាោះពួកចលអាេ ប្មតងែេួនរប ់ពួកចលចៅឯធរណីទវ រ(រេកេូ )
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ហនភាពប្ត្មួយ រប ់រពោះអងគប្  មានការបចរមើនិងការចោរពបូជា 
ប្  មានការការររ ការចោរពស្ ោញ់ ចហើយនិងការ 
ច ើកត្ចមកើងជាចរៀងរហូត្ រាបណាពិភពចនោះនឹងចៅមាន។         “ែ្ុាំ 
(េាំណងអារពិរហ៍)      មិនប្មនជាអនកបចងកើត្វញិ្ញា ណនិងមនុ ស 
ច ើយប៉ាុប្នតមនុ សលួរប្ត្ចោរពែ្ុាំ”។ ូចេនោះ ូមរពោះអងគចរៀបអារហ៍ពិ
រហ៍ឱយបកាបកសី     ប្  មាន មបុកហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ 
មួយលូចនោះចៅកនុងឋាន ួល៌ហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូម
រពោះអងគចធវើឱយពួកចល នកាេ យជាធនានហនការទក់េិត្ត ិត្អារមា
ណ៍  ់មនុញាភាពជានិេចែងរ កហនភាពទន់ភេន់   ប្  ចកើត្ចេញ 
មកពីភាពរបួរមួោន ហនមហាសាលរហនកតីស្ ោញ់ទាំងពីរចនោះនឹងអាេ
ចខាា   ច ើង ចហើយនិងអាេបញ្ញច ាំងពីរត្នវត្ថុហនភាព អនិងបរ ុិទធ 
ចៅច ើចឆនរហនឆ្កជីវតិ្ចនោះ។ “ច ើមបីឱយពួកចល នជួបោន  
ចនាោះរពោះអងគ នរបកា ពីមហាសាលរទាំងពីរចនោះថ ចៅ 
េចនាេ ោះពួកចលលឺជារនាាំងមួយប្  ពួកចលមិនអាេឆេងកាត់្ នច ើយ
។អីុេឹងចត្ើ បបុរ ធម៌រប ់រពោះរប ់អនកមួយណាប្  អនកនឹងមិន
ទទួ សាគ  ់ចនាោះ។រទង់ នយករត្នវត្ថុចនាោះមានចរេើនមានតិ្េពី 
ពួកចលមាន ក់ៗចនាោះ”។ 

ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមានរពោះទ័យ អចោកចអើយ! ូមរពោះ
អងគចធវើឱយអារហ៍ពិរហ៍ចនោះមានផ្លក ប្ែេហថ្េថេ  ូេផ្លក ថ្ា    និងលុជែយង 
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ែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះមានអាំណាេរលប់យ៉ាង 
ជារពោះ ៏អសាច រយបាំែុត្និងជារពោះច ើកប្ ង ចទ ឱយជាអាននត។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 
ឱរពោះអាទិចទពជាមាច  ់ចោកចអើយ!រពោះអងគលឺជារពោះរបកប

ចោយភាពរងុចរឿង!ពិត្ណា ់ទ ាៈរប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះនិងទ ី
រប ់រពោះអងគមាន ក់ចនោះ នមករបមូ ែតុាំជួបជុាំោន ចៅចរកាមមេប់ហនចម
តាត ធម៌រប ់រពោះអងគចហើយពួកចលក៏រត្ូវ នចលបរងបួបរងួមោន តាម 
រយាៈការអនុចរោោះ ចហើយនិងភាព បបុរ រប ់រពោះអងគ។ 
ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ! ូមរពោះអងគជួយរប ុងរបជាពួកចលឱយ ន
ចៅកនុង ពិភពរប ់រពោះអងគចនោះ និង នចៅកនុងរាជាណាេរករប ់ 
រពោះអងគែងចហើយក៏ ូមរពោះអងគទាំនុកបរមងុរលប់អាំចពើ អឱយពួកចលតា
មរយាៈបុណយ និងតាមរយាៈមនុញាភាពរប ់រពោះ អងគែង។ 
ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ! ូមរពោះអងគយ ់រពមឱយពួកចល ន ថិត្
ចៅកនុងច វលតិ្ភាពរប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូមរពោះអងគជួយរប ុងរប
ជាឱយពួកចល នចៅកនុងមាោ៌ការបចរមើរប ់រពោះអងគែង។   ូមរពោះ 
អងគអនុញ្ញា ត្ឱយពួកចល នកាេ យជា ញ្ញា ហនរពោះនាមរប ់រពោះអងគ
ចៅកនុងពិភព រប ់រពោះអងគ  ចហើយក៏ ូមរពោះអងគការររពួកចលតាម  
រយាៈអាំចណាយរប ់រពោះអងគ   ប្  ជាអាំចណាយមិនចេោះេប់ចៅកនុង 
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ពិភពចនោះនិងពិភពបនាទ ប់ែង។ ឱរពោះមាច  ់ចោកចអើយ! 
ឥ ូវចនោះពួកចលកាំពុងប្ត្អងវរកររាជាណាេរកហនចមតាត ធម៌រប ់រពោះ
អងគចហើយក៏កាំពុងប្ត្បួង ួង ាំបូង រមូង  ់រាជាណាេរកហនភា
ពចសាា ោះរត្ង់រប ់រពោះអងគែងប្ រ។    ពិត្ណា ់ពួកចល នចរៀបការ 
នឹងោន ចោយចោរពតាមបញាត្តិរប ់រពោះអងគ។ ូចចន ោះ ូមរពោះអងគ
៉ុាំាំងឱយពួកចល នកាេ យជា ញ្ញា ហនភាពរត្ូវរវូោន និងជា ញ្ញា ហន
ភាព របួរមួោន រហូត្  ់អ ់កា ែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជា 
រពោះរបកបចោយ រវ នុភាពជារពោះមានវត្តមានរលប់ទីកប្នេងនិងជា
រពោះរបកបចោយមហិទធិឫទធិ!  

                                               -អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 
ឱរពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ឱរពោះមាច  ់រប ់ 

ទូ បងគាំចោកចអើយ! តារាវថីិ្ ៏ភេឺថេ មួយលូចនោះរត្ូវ នចល 
ចរៀបការឱយចោយកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ រត្ូវ នចលេង 
សាព នចមរតី្ភាពជាមួយោន ចោយច វលតិ្ភាពចៅនឹងធរណីទវ រ ័កត
 ិទធិរប ់រពោះអងគ     និងរត្ូវ នចលបរងួបបរងួមោន ចៅកនុងការជួយ 
បចរមើ  ់បុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ។   ឱរពោះមាច  ់រប ់    
បងគាំចោកចអើយ       ូមរពោះអងគចធវើឱយអារហ៍ពិរហ៍ចនោះ នកាេ យ 
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ជាពនេឺប្  ជា រហ អាំច ោះ ហនមនុញាភាព ៏ឧត្តមរប ់រពោះអងគ 
បពិរត្រពោះអងគជារពោះ បបុរ ធម៌ជារពោះមានចមតាត ធម៌រលប់យ៉ាងនិ
ងជារពោះអនកបចញចញពនេឺកាាំរ ាីហនអាំចណាយរប ់រពោះអងគជារពោះអនក
របទនឱយជានិេចច ើមបីឱយប្មកាងអាេចេញពីច ើមប្  ជាប្មក ៏
 ាំខាន់អសាច រយចនោះនឹងមានភាពចែៀវែចី      ចហើយនិងច ើមបីឱយវា ន 
េចរមើនតាមរយាៈអាំចណាយប្  ជាទឹកចភេចងាៀស្ ក់េុោះមកពីពពកហន
មនុញាភាពរប ់រពោះអងគែង។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោ
យ បបុរ ធម៌។ពិត្ណា ់រពោះអងគជារពោះរបកបចោយមហិទធិឫទធិ។ 
ពិត្ណា ់ រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយកតីករណុា និងជារពោះរបកប 
ចោយចមតាត ធម៌រលប់យ៉ាង។  

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 
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ធម៌ តូ្ត ត្មាប់ការបសត្មើ 

 
ឱរពោះអាទិចទពប្  ជារពោះហននាមរលប់យ៉ាងនិងជាអនកបចងកើត្ 

ឋាន ួល៌ចអើយ!ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគចោយរពោះនាមរប ់រពោះអ
ងគរពោះនាមរប ់រពោះអងគចនាោះលឺជារពោះសាសាត ប្  ជារបភពរកីរាយ
ហនមហិទធិឫទធិរប ់រពោះអងគចហើយនិងជាទីកហនេងអរចុណាា ភា ប្  
រត្ូវ នចលបចញចញឱយចឃើញពីអាំណាេរប ់រពោះអងគរពោះនាមចនាោះលឺ
ជារពោះនាមប្  ចធវើឱយវត្ថុរងឹរលប់យ៉ាង នកាេ យជាវត្ថុរាវអាេហូរ 
នរពោះនាមចនាោះលឺជារពោះនាមប្  អាេចធវើឱយរលប់របូកាយប្  អ ់
 ងឃឹមអាេមាន ងឃឹមច ើងវញិនិងជារពោះនាមប្  ចធវើឱយរលប់សាា
រតី្ប្  កាំពុងចធវើេ នាទុកេិត្តច ើងចៅចព ចនោះទូ បងគាំអងវររពោះ
អងគ         ូមឱយទូ បងគាំ នកាំចត់្ចច ចោយែេួនឯងនូវរលប់ការ 
ជាំរក់េិត្តចៅនឹងនរណាមាន ក់ចរៅពីរពោះអងគ      ូមឱយទូ បងគាំ ន 
បចរមើ  ់បុពវចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ       ូមឱយទូ បងគាំមាន 
បាំណងរ ថន ស្ បតាមបាំណងរ ថន ប្  រពោះអងគមានតាមរយាៈអាំ
ណាេហនអធិបចត្យយភាពរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ូមឱយទូ បងគាំ 
 នចធវើអវីប្  ជាអាំចពើោប់របច ើរ ស្ បតាមឆនទាៈរប ់រពោះ 
អងគែង។  
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ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ទូ បងគាំអងវរ 
រពោះអងគ ូមរទង់របទនឱយទូ បងគាំបប្នថមចទៀត្នូវអវីប្  នឹងចធវើឱយ
ទូ បងគាំមានរលប់រោន់ច ើមបីកុាំឱយទូ បងគាំរត្ូវការអនកចែសងចរៅពី
រពោះអងគ។    ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយរពោះអងគទត្ចឃើញ 
ទូ បងគាំនិងមុែរប ់ទូ បងគាំ នាកចឆ្ព ោះចៅកាន់រពោះអងគចហើយ
ហតាថ រប ់ទូ បងគាំកាំពុងប្ត្រតឹ្ជាប់ចៅនឹងប្ែសហនមនុញាភាពរប ់
រពោះអងគចហើយ។ ូមរពោះអងគបញាូ នចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគឱយ នម
ក  ់ ទូ បងគាំនិង ូមរពោះអងគកត់្រតាឱយទូ បងគាំនូវអវីប្  រពោះ 
អងគ នកត់្រតាឱយអនកប្  ជាជចរមើ រប ់រពោះអងគែង។រពោះអងគលឺ
ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព  ប្  អាេចធវើអវីៗ នតាមរពោះហឫ 
ទ័យ។ោា នរពោះឯណាចរៅពីរពោះអងគច ើយ     រពោះអងគលឺជារពោះច ើក 
ប្ ងចទ ជានិេចជារពោះរបកបចោយ រពោះទ័យចមតាត ។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្ត ត្មាប់ការលតូល្ង វ់ផ្ាកខាងសាា រតី 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!   ូមរពោះអងគ 

របទនឱយទូ បងគាំ នែឹកទឹកអរមឹត្ពី ទឹងប្  មានកេិន ៏រកអូបពី
អននតភាពរប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូមរពោះអងគរបទនឱយទូ បងគាំ ន
ភេក់រ ជាតិ្ហនប្ែេចឈើហនជីវតិ្រ ់រប ់រពោះអងគែងឱរពោះអងគប្  ជា
ទីពឹងរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!      ឱរពោះប្  ជាភាពរងុចរឿង ៏ែពង់ 
ែព ់ចោកចអើយ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ បងគាំ នែឹកទឹកពីរបភ
ពទឹក ៏ថេ ហនប្កវរលីសាត  ់ហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូម
រពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ បងគាំ នរ ់ចៅចរកាមមេប់ហនទិពវវញិ្ញា ណជា
អននតែង ឱរពោះអងគប្  ជាពនេឺរប ់ទូ បងគាំ ចោកចអើយ! 
ឱរពោះ ៏ជាទីស្ ោញ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំង
ឱយទូ បងគាំ នរតាេ់េរចៅកនុងវា ចមា    ហនការចៅជិត្រពោះអងគេាំពី 
មុែរពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគ   ចហើយក៏ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ  
បងគាំ នចៅអងគុយចៅខាងសាត ាំរពោះហ ថហនរាជប េ័ងក    ហនចមតាត ធម៌ 
រប ់រពោះអងគែង      ឱរពោះអងគប្  ជាទីរ ថន រប ់ទូ បងគាំចោក 
ចអើយ! ឱរពោះអងគប្  ជាចោ ចៅរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយ ចងាើម នឆេងកាត់្មកច ើទូ បងគាំពីវាចយ ៏
រក អូបហនភាពរកីរាយរប ់រពោះអងគ ចហើយក៏ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំង 
ឱយទូ បងគាំមានការអនុញ្ញា ត្ នេូ ចៅកាន់ទីឋាន ួល៌ ៏ែពង់ែព ់
ហនភាពពិត្រប ់រពោះអងគែងឱរពោះឯកប្  ជាទីស្ ោញ់រប ់ទូ 
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បងគាំចោកចអើយ! ឱរពោះអងគឯក ៏មានភាព រត្េោះរត្េង់ចអើយ 
 ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយទូ បងគាំ នសាត ប់ចៅនឹងបទចភេងរប ់អនក
ប្ វងរកហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគចហើយក៏ ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ 
បងគាំចកើត្មានសាា រតី្ ច ើងតាមរយាៈសាា រតី្ហនអាំណាេរប ់រពោះអងគ 
ចហើយនិង មហិទធិឫទធិរប ់រពោះអងគែង ឱរពោះអងគប្  ជាអនកែត ់ឱយ 
រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ឱអនក ចក្រាគ ោះរប ់ទូ បងគាំ ចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគរកាការររទូ បងគាំឱយមានភាពរងឹមាាំចៅកនុងេិត្តវញិ្ញា
ណហនកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ  ចហើយក៏ ូមរពោះអងគបចងកើត្ជាំហាន 
រប ់ទូ បងគាំឱយ នរងឹមាាំចៅកនុងមាោ៌ហនភាព បាយរកីរាយរប
 ់រពោះអងគែងឱអនកបចងកើត្រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!ឱរពោះអងគប្  
ជារពោះមានចមតាត េាំចរោះទូ បងគាំចអើយ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ បងគាំ
 ន រ ់ចៅកនុង ួនឧទានហនអមត្ភាពរប ់រពោះអងគេាំចរោះ 
រពោះភក្រកតរប ់រពោះអងគជាចរៀងរហូត្   ចហើយក៏ ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ  
បងគាំមាន ថិរភាពចៅច ើចៅអីហនភាពរងុចរឿង ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគ
ែង ឱរពោះអងគប្  ជាមាច  ់ចភាលរទពយ រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! 
ឱអនកប្  ជាទី ងឃឹមរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ូមរពោះអងគច ើក
ឱយទូ បងគាំ នែព ់ចៅ  ់ឋាន ួល៌ហនរពោះទ័យ បបុរ ធម៌ជាទី
ស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ  ចហើយក៏ ូមរពោះអងគនាាំទូ រពោះបងគាំឱយ ន 
ចៅកាន់តារារបចាំភព  (រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍) ហនការ ឹកនាាំបាា ញ 
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ែេូវរប ់រពោះអងគែងឱរពោះអងគប្  ជាអនកទក់េិត្ត ិត្អារមាណ៍រប ់
ទូ បងគាំចោកចអើយ!ឱរពោះអងគប្  ជារបភពកាំចណើ ត្រប ់ទូ រពោះ
បងគាំ ចហើយនិងជាទីរ ថន  ៏ែព ់ បាំែុត្រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ 
 ូមរពោះអងគោ ់ចៅឱយទូ បងគាំ នមានវត្តមានចៅេាំពីមុែហនការ
បាា ញឱយចឃើញពីេិត្តវញិ្ញា ណ ៏អាថ៌្កាំ ាំងរប ់រពោះអងគ    ចហើយក៏ 
 ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឱយទូ រពោះបងគាំ នាកមកកាន់ភាព ាំខាន់ហនកេិ
នពិចោរហនចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគប្  រពោះអងគនឹងបាា ញឱយ
ចឃើញនាចព អនាលត្ចនោះែង     ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមាច  ់រប ់ 
ទូ បងគាំចោកចអើយ!រពោះអងគលឺជារពោះប្  របកបចោយ រវ នុភាព
អាេចធវើអវីៗ នចៅតាមរពោះទ័យរប ់រពោះអងគ។ពិត្ណា ់រពោះអងគ
លឺជារពោះ ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្ជារពោះប្  របកបចោយភាពរងុចរឿងរលប់
យ៉ាងនិងជារពោះ  ៏ែពង់ែព ់អ ់ ត្វមនុ សទាំងពួង។  
 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្ត រំាប់អងគត្បជុំរប  ់ភា 
ចៅចព ណាក៏ចោយ  ប្ត្អនកេូ ចៅកាន់ ភាអងគរបជុាំ

រកុមរបឹកាចនាោះេូរអនក ូរត្ធម៌ចនោះចោយចបោះ ូងមានកតីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះចហើយនិងចោយបនសុទធអណាត ត្ឱយបរ ុិទធពីវត្ថុរលប់យ៉ាង
ច ើកប្ ងប្ត្ការេងចាំ  ់រពោះប្  ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភា
ពរលប់យ៉ាង ុាំឱយរពោះអងគជួយ  ់អនក នទទួ ជ័យជាំនោះ ៏ឧត្តម
ច ើង។  
 

ឱរពោះប្  ជារពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! ចយើង 
ទាំងអ ់ោន លឺជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគ    ប្   នាកចៅរករពោះ 
ភក្រកត ៏ពិ ិ ារប ់រពោះអងគចោយេិត្តភកតីចហើយក៏ជាអនកបចរមើប្  
 ន ោះបង់ែេួនពីវត្ថុរលប់យ៉ាងច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគប្  ជារពោះរប
កបចោយភាពរងុចរឿងចៅកនុង ម័យចនោះែងប្ រ។      ចៅចព ចនោះ 
ចយើង នជួបជុាំោន ចៅកនុងអងគរបជុាំ ភាចហើយក៏ នរបួរមួសាមលគី
ោន ជាទ សនាៈនិងលាំនិត្រប ់ពួកចយើងប្  របកបចោយបាំណងរត្ូវ
រ ៉ាវូោន រប ់ពួកចយើងច ើមបីច ើកត្ចមកើងបនទូ រប ់រពោះអងគឱយែពង់ែព ់
កនុងេាំចណាមហវងូមនុ សែងប្ រ។ឱរពោះប្  ជាមាច  ់រប ់ទូ បងគាំ
ចោកចអើយ!ឱរពោះអងគប្  ជារពោះមាច  ់ ៏ែពង់ែព ់រប ់ទូ បងគាំចយើ
ងែ្ុាំទាំងអ ់ោន ចអើយ ូមរពោះអងគចធវើឱយទូ បងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន
 នកាេ យជា ញ្ញា     ហនការ ឹកនាាំបាា ញែេូវ ៏ អឥត្ចខាច ោះរប ់រពោះ 
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អងគកាេ យជា តង់ោរហនជាំចនឿ ៏ែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគចៅកនុងេាំចណា
មហវូងមនុ សកាេ យជាអនកបចរមើចៅនឹងកិេចរពមចរពៀងប្  របកប
ចោយ ឬទធ នុភាពរប ់រពោះអងគ កាេ យជាអនកបាា ញពីសាមលគីធម៌ ៏ 
ឥត្ចខាច ោះរប ់រពោះអងគប្  មានចៅកនុងរាជាណាេរករងុចរឿងរប ់
រពោះអងគចហើយនិង ូមឱយទូ បងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ោន  នកាេ យជា
តារាប្  បចញចញរ ាីរបកបចោយភាពរងុចរឿង  ់រលប់ត្ាំបន់ភូមិ
ភាលទាំងអ ់ែង។ 
ឱរពោះ មត្ថិចទពចោកចអើយ!     ូមរពោះអងគជួយឱយទូ បងគាំចយើងែ្ុាំ 
 នកាេ យជាមហាសាលរប្  កាំពុងប្ត្ចខាា  ច ើងចោយរ កហនម
នុញាភាព ៏អសាច រយរប ់រពោះអងគ នកាេ យជា ទឹងប្  កាំពុងប្ត្ហូរ
ចេញពីរលប់ទី ៏ែពង់ែព ់ប្  របកបចោយភាពរងុចរឿងរប ់រពោះអងគ
 នកាេ យជាែោេ នុែ  ៏ អពិត្ប្  ចៅច ើច ើមហនបុពវចហតុ្សា
 នា ួល៌រប ់រពោះអងគចហើយនិង នកាេ យជាច ើមចឈើប្  កាំពុង
ប្ត្បក់ រវេិៗចោយវាចយរាំចភើយៗហនចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ 
ប្  មានចៅកនុង ួនទាំរាំង យជូរទិពវរប ់រពោះអងគែង។ឱ មត្ថ
ទិចទពមាច  ់ចោកចអើយ!ច ើមបីឱយពួកចយើង នរមួសាមលគីោន ជារ ក
ហនមហាសាលរប្ត្មួយ  និង នរមួេូ ោន ជាកាាំរ ាីហនពនេឺរបិមរបិយ 
រប ់រពោះអងគចហើយនិងច ើមបីឱយលាំនិត្រប ់ចយើងទ សនាៈរប ់ចយើង 
អារមាណ៍រប ់ចយើង នកាេ យជា េចភាពប្ត្មួយប្  ប្ តងចេញ
ឱយចឃើញនូវ សាា រតី្ហនការរបួរមួោន រ ចពញពិភពចោកចនាោះ 
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 ូមរពោះអងគចធវើឱយសាា រតី្រប ់ពួកចយើងស្ បតាមកាំណាពយហនសាម
លគី ភាព ៏ អឥត្ចខាច ោះរប ់រពោះអងគ និង ូមរពោះអងគចធវើឱយ ួង 
េិត្តរប ់ពួកចយើង នអបអរនឹង ាំណឹងហនមនុញាភាពរប ់រពោះអងគ
ែង។   រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយមនុញាភាពជារពោះរបកបចោយ 
បុណយជារពោះអនករបទនអវីៗរលប់យ៉ាងជារពោះរបកបចោយឬទធិអាំណា
េ ជារពោះរបកបចោយចមតាត  ធម៌និងជារពោះរបកបចោយកតីករណុា។ 

-អងគពិ ិ ាអាប់ឌុ  ហា- 

 

ធម៌សាមគគីភាព្ 

 
   មត្ថទិចទពមាច  ់ចោកចអើយ!   រពោះរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ! 
 ូមរពោះអងគបរងួបបរងមួេិត្តលាំនិត្ហនអនកបចរមើរប ់រពោះអងគនិង ូម 
រពោះអងគប្ តង  ចអាយពួកចល នចឃើញនូវរពោះរាជ ៏អសាច រយរប ់រពោះ 
អងគែង។  ូមចអាយពួកចល នចធើវតាមបញ្ញា    និងបញាត្តិប្  មាន 
ចៅកនុងេាប់វន័ិយរប ់រពោះអងគ។  រពោះអាទិចទពចោកចអើយ!   ូម 
រពោះអងគជួយឲ្យពួកចលមានការែាំរបឹងប្របង    ចហើយនិង ូម រពោះអងគ 
ែត ់កមាេ ាំងឲ្យពួកចល នបចរមើរពោះអងគែង។         រពោះចោកចអើយ! 
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 ូមរពោះអងគកុាំទុកឲ្យពួកចលចៅប្ត្ ចតា ប្ត្មាន ក់ឯង  ូមរពោះអងគ
នាាំជាំហានរប ់ពួកចលចោយពនេឺហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគ ចហើយ
 ូមរទង់៉ុាំាំងឲ្យចបោះ ូងរប ់ពួកចល នរកីរាយចោយកតីស្ ោញ់
រប ់រពោះអងគែង។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជាអនករទរទង់ពួកចលនិងជា 
រពោះមាច  ់រប ់ពួកចល។ 

     -រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

 ១.ឱ !រពោះអងគចអើយ  ូមជួយែសោះែា ចបោះ ូងចរបោះ ឆ្ ហនអនកបចរមើ 
 ូមបាា ញែេូ វ ចៅកាន់រពោះអងគ រត្េោះរត្េង់ ហនរពោះអងគមាច  ់ 
ច ើមបីឱយចល  នរប តិ្បត្ត តាមធមាបញាត្តិ កនុងធម៌រពោះអងគ ។ 

 
២.ឱ!រពោះអងគចអើយ     ូមជួយរទរទង់      ឱយចល ថិត្កនុ ងសាថ នភាព 
របឹងប្របង       ូមមានកមាេ ាំងព ាំខាេ ាំងកាេ               ចយើងែ្ុ ាំករណុា 
 នរបកាន់ខាា ប់       ូមឱយចយើងែ្ុ ាំ  នសាន ក់អាស្ ័យ   ចរកាមមេប់ 
 រមី រប ់រពោះអងគ។ 
 
៣.ឱ!រពោះអងគចអើយ       ូមរទង់កុាំឱយចយើងែ្ុ ាំទន់ចែាយប្ត្មាន ក់ឯង 
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ច ើយ ូមរពោះអងគជួយ នាាំចជើងទាំងចទវ រប ់ពួកចលចោយរពោះបញ្ញា  
រទង់ជួយបាំភេឺ         កនុង ួងេិនាត     ចោយកតីករណុា រប ់រពោះអងគ ។  
ពិត្ណា ់រពោះអងគ រទង់ជាអនកជួយ ជាអងគប្ត្មួយ រប ់ចយើងែ្ុ ាំ ។ 

 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្តតមអាហារ 
ចៅកនុងលមពីរលីតាបអីុអាកោ ចរ ថាៈ “ចយើង ន 

បញាត្តិឱយអនក ូរត្ធម៌ចហើយនិងត្មអាហារចប់ពីអាយុបកកភាពប្ 
 មានអាយុចប់ពី១៥ឆ្ន ាំច ើងចៅ។បញាត្តិចនោះរត្ូវ នចលកាំណត់្
ច ើងចោយរពោះប្  ជាមាច  ់រប ់អនកចហើយនិងជារពោះរប ់បុពវបុរ
 រប ់អនក......េាប់ត្មអាហារចនោះមានការច ើកប្ ងេាំចរោះអនក
ចធវើ ាំចណើ រែេូ វឆ្ា យ អនកមាន កូនែចី អនកបាំចៅចោោះកូន 
ជនច ់ជរាចហើយនិងអនកមិនទន់រលប់អាយុ ូេ នចរៀបរាប់ខាង
ច ើ........  េាំប្ណកឯអនកប្  រត្ូវត្មលឺរត្ូវចប់ចែតើមត្មមិន៉ុាំាំមិន 
ែឹកចប់ពីហថ្ារោះ             ចហើយអនកប្  ចប់ចែតើមត្មចនាោះ
រត្ូវយកេិត្តទុកោក់កុាំឱយអារមាណ៍រប ់អនកអូ ទញអនកឱយរ  ់
ចកពីបញាត្តិប្  មានចៅកនុងលមពីរចនាោះ”។  

ការត្មអាហារចនោះលឺចប់ចែតើមច ើងពីហថ្ាទី២ប្ែមិនារហូត្  ់
ហថ្ាទី២០ប្ែមិនាជាចរៀងរា ់ឆ្ន ាំ។  

 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយហថ្ាចនោះលឺជាហថ្ាទីមួយកនុង

េាំចណាមហថ្ា      ប្  រពោះអងគ នបញាត្តិឱយអនកប្  ជាទីស្ ោញ់ 
រប ់រពោះអងគរបតិ្បត្តិេាប់ត្មអាហារចនោះ។ 
ទូ បងគាំ ូមបួង ួង ុាំរពោះអងគ ូមរទង់បនសុទធអនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគ និងអនកប្   នត្មអាហារចោយសារប្ត្កតី 
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ស្ ោញ់េាំចរោះរពោះអងគនិងចោយសារប្ត្កតីស្ ោញ់េាំចរោះ 
ចមតាត រប ់រពោះអងគលឺថមិនប្មនចោយសារប្ត្ែេួនឯង និង 
មិនប្មនចោយសារប្ត្េាំណងចនាោះច ើយ ចហើយក៏មិនប្មន 
ចោយសារប្ត្ខាេ េមានកាំហឹងពីរពោះអងគប្ រ-       លឺថចលត្មអាហារ 
ចោយសារប្ត្នាម     និងចកត្ណភ័ណឌ  ៏ែពង់ែព ់ជាទីរបណីត្បាំែុត្ 
រប ់រពោះអងគ ូមរពោះអងគបនសុទធអនកបចរមើរប ់រពោះអងគចោយអងគឯ
ងផ្លទ  ់ពីការទក់េិត្ត ិត្អារមាណ៍នឹងវត្ថុទាំងពួងច ើកប្ ងប្ត្រពោះ
អងគចហើយ ូមរពោះអងគអូ ទញពួកចលឱយ នេូ   ់ទីកប្នេងអរុ
ចណាា ភា ប្  ជាពនេឺហនការច ើកទឹកេិត្តរប ់រពោះអងគចហើយនិង
ចៅអីរាជប េ័ងកហនភាពប្ត្មួយរប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ  
បងគាំចោកចអើយ  ូមរពោះអងគបាំភេឺ ួងេិត្តរប ់ពួកចលចោយ 
ពនេឺហនេាំចណោះ ឹងរប ់រពោះអងគនិង ូមរពោះអងគបចញចញឱយមុែរប ់
ពួកចលមានរ ាីចោយកាាំរ ាីហនតារារបចាំភពប្   នបចញចញពីន
ភា ទហនឆនទាៈរប ់រពោះអងគ។រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយអាំណាេ
ចធវើអវីៗ នតាមរពោះទ័យរពោះអងគ។ចរៅពីរពោះអងគោា នរពោះឯណាចទៀ
ត្ច ើយ រពោះអងគ លឺជារពោះរបកបចោយមនុញាភាពរលប់យ៉ាង 
មនុ សរលប់ោន  អងវរ ុាំជាំនួយពីរពោះអងគ។  

ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!  ូមរពោះអងគ 
ជួយរប ុងរបជាពួកចលឱយ នចៅ  ់រពោះអងគនិង នច ើកត្ចមកើង
បនទូ រប ់រពោះអងគ។ចៅចព ចនោះ ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយពួកចល
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 នកាេ យមនុ សរលប់ោន អងវរ ុាំជាំនួយពីរពោះអងគ។ឱរពោះមាច  ់រប ់
ទូ បងគាំចោកចអើយ! ូមរពោះអងគជួយរប ុងរបជាពួកចលឱយ នចៅ
  ់រពោះអងគនិង នច ើកត្ចមកើងបនទូ រប ់រពោះអងគ។ចៅចព ចនោះ
 ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឱយពួកចល នកាេ យជារពោះហ ថហនបុពវចហតុ្
សា នារប ់រពោះអងគចៅកនុងហវូងអនកបចរមើរប ់រពោះអងគចហើយ ូម 
រពោះអងគចធវើឱយពួកចល នកាេ យជាអនកបចញចញឱយចឃើញពីសា នារប
 ់រពោះអងគនិងជាអនកបចញចញឱយចឃើញពី ញ្ញា រប ់រពោះអងគចៅកនុង
េាំចណាមមនុ សជាតិ្ចធវើ ូចចន ោះច ើមបីឱយពិភពចោកទាំងមូ នឹងអា
េរត្ូវ នចលបាំចពញចោយការេងចាំនិងការច ើកត្ចមកើងរប ់រពោះអ
ងគចហើយនិងរត្ូវ នចលបាំចពញចោយភ តុតាងនិង កាីភាពរប ់
រពោះអងគ។ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយបុណយរលប់យ៉ាង
ជារពោះ  ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្ ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព ជារពោះមាន 
ឫទធីអាំណាេនិងជារពោះរបកបចោយចមតាត ធម៌។  

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

រពោះអងគលឺជារពោះលួរឱយ រច ើរណា ់ ឱរពោះមាច  ់រប ់ 
ទូ បងគាំចោកចអើយ! ចៅចព ចនោះទូ បងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់ 
ោន  នរបតិ្បត្តិត្មអាហារតាមការបញាត្តិរប ់រពោះអងគចហើយនិង



181 

 

ស្សាយវានាចព បនតិេចទៀត្ចនោះតាមរយាៈកតីស្ ោញ់រប ់រពោះអងគ
និងតាមរយាៈចមតាត ធម៌រប ់រពោះអងគ។ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោ
កចអើយ! ូមរពោះអងគទទួ យកទចងវើប្  ទូ បងគាំចយើងែ្ុាំទាំងអ ់
ោន  នរបរពឹត្តតាមមាោ៌រប ់រពោះអងគទាំងស្ ុងច ើមបីចសាភ័ណភា
ពរប ់រពោះ                                      
រពោះអងគនិងនាាំឱយពួកចយើង នចេៀ ែុត្ពីការទក់េិត្ត ិត្អារមាណ៍
នឹងវត្ថុចែសងៗទាំងពួងច ើកប្ ងប្ត្រពោះអងគ។ចៅចព ចនោះ ូមរពោះ
អងគរបទនការច ើកប្ ងចទ រប ់រពោះអងគឱយពួកចយើងឱយបុពវបុរ
 រប ់ពួកចយើងចហើយនិងឱយអនកទាំងអ ់ោន ប្   នចជឿេាំចរោះ
រពោះអងគនិងចជឿេាំចរោះ ញ្ញា ប្  របកបចោយឫទធិអាំណាេរប ់
រពោះអងគប្  មានចៅកនុងការរតា ់ ឹងប្  របកបចោយភាពអសាច
រយ និងរបកបចោយភាពរងុចរឿងបាំែុត្ចនោះ។ រពោះអងគលឺជារពោះ 
របកបចោយ កាត នុព អាេចធវើអវីៗ នតាមជចរមើ រប ់រពោះអងគ
។ ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយភាពែពង់ ែព ់ 
ជារពោះរបកបចោយ រវ នុភាព និងមានរពោះទ័យទូ ាំ ទូោយ។ 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

 

  



182 

 

ធម៌ តូ្ត រំាប់ហងាបុណយអាយអំុីហា 

(បុណយហនហថ្ាបក្រងគប់ឆ្ន ាំ) 
បុណយអាយាំអីុហារត្ូវ នចលរ រពធចធវើច ើងចប់ពីហថ្ាទី២៦ប្ែកុមាាៈ 
  ់ហថ្ាទី១មីនា ចហើយបុណយចនោះចលអាេចៅចែសងមួយចទៀត្ថជា
ហថ្ាចរត្ៀមែេួនេូ ចៅកាន់ហថ្ាត្មអាហារឬក៏ថជាហថ្ា បបុរ ធម៌
ក៏ ន។ 
ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំប្  ជាចភេើងនិងជាពនេឺរប ់ទូ បងគាំចោ
កចអើយ!ឱរពោះអងគប្  ជាច តេហនរលប់នាមចអើយ ហថ្ាប្  រពោះអងគ
 នឲ្យ     ចឈាា ោះថអាយាំអីុហាចៅកនុងលមពីររប ់រពោះអងគចនាោះ ន 
ចប់ចែតើមចហើយ ចហើយហថ្ាត្មអាហារប្   ៉ាកា ៏ែពង់ែព ់បាំែុត្រប
 ់រពោះអងគ នបងគប់ឲ្យ  ់មនុ សរលប់ោន ប្  ចៅកនុងរាជាណាេ
រកហនមាបន កមារប ់រពោះអងគចធវើតាមចនាោះ ក៏ជិត្មក  ់ចហើយប្ រ
។ឱរពោះមាច  ់រប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ ចៅរោចនោះអនកទាំងអ ់ោន
 នចតាងចៅនឹងប្ែសពួរហនបទបញាត្តិរប ់រពោះអងគ ចហើយរពមទាំង
 នរបកាន់យកតាមឱវាទរប ់រពោះអងគ  ូេកា ពីរោមុនអញច ឹង
ប្ រ ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគ ូមរទង់អនុញ្ញា ត្តឲ្យអនករា ់ោន  ន
 ថិត្ចៅកនុងមណឌ  ហនរពោះរាជវាាំងរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង ន ថិត្
ចៅកនុងមណឌ  ហនអា នាៈប្  ជាទីកប្នេងបចញចញឲ្យចឃើញពីភាព 
រងុចរឿងប្  ជាពនេឺហនភាពែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគែង។ 
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ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយអនកទាំងចនោះលឺ
ជាអនកបចរមើរប ់រពោះអងគប្  ោា នេិត្តចថកទបបញឈប់ពួកចលមិន
ឲ្យទទួ  ននូវអវី   ប្  រពោះអងគ នបញាូ នមកតាមលមពីររប ់រពោះ 
អងគច ើយ។ពួកចលែេួនឯង នបនាទ បែេួនឱន ាំចទនចៅេាំចរោះមុែ 
បុពវចហតុ្រប ់រពោះអងគ ចហើយពួកចលក៏ នទទួ លមពីររប ់រពោះអងគ
ប្  មានការពនយ ់ពីរពោះអងគ  ចហើយពួកចលក៏ នរបតិ្បត្តិតាម
នូវអវីប្  រពោះអងគ នបញាត្តិេាំចរោះពួកចល ចហើយពួកចលក៏ នចរជើ
 ចរ ើ ចធវើតាមអវីប្  រត្ូវ នចលបញាូ នមកចោយរពោះអងគ។ 
 

ឱ    មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!  រពោះ
អងគ នទត្ចឃើញចហើយពីរចបៀបប្  ពួកចល នទទួ សាគ  ់ចហើ
យនិង នទទួ កាំហុ រលប់យ៉ាងប្  រពោះអងគ នបចញចញឲ្យចឃើ
ញតាមលមពីររប ់រពោះអងគ។ ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោក
ចអើយ  ូមរពោះអងគរបទនឲ្យពួកចល នចរកបទឹកមនុញាភាពប្  
ជាអននតភាពរប ់រពោះអងគពីរពោះហ ថរប ់រពោះអងគែង។   ចៅចព  
ចនោះ  ូមរពោះអងគរពោះរាជេាំណារឲ្យពួកចលនូវ ាំណងប្   ន
កាំណត់្ឲ្យមាន ក់ៗប្   នរតាាំែេួនឯងចៅកនុងមហាសាលរហនរពោះវត្ត
មានរប ់រពោះអងគ ចហើយនិង នេូ   ់ទឹកអរមឹត្ហនការជួបជុាំរប
 ់រពោះអងគែង។ 

ឱរពោះអងគប្  ជាច តេហនច តេ     និងជាអនកមានកតីអាណិត្ 
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  ់អនកប្  ចល ងកត់្ ងកិនចអើយ!   ទូ បងគាំ ូមអងវររពោះអងគ ូម 
រទង់កាំណត់្ឲ្យពួកចលនូវអាំចពើ អ  ់ពិភពចនោះនិងពិភពបនាទ ប់ែង។
 មា៉ាងវញិចទៀត្        ូមរពោះអងគរពោះរាជេាំណារឲ្យពួកចលនូវអវីប្   
ោា ន ត្វចោកណាមួយរប ់រពោះអងគ  ាេ ប់ នយ ់ពីមុនមក
ចហើយនិង ូមរពោះអងគោក់ច ែចរៀងពួកចលជាមួយនឹងអនកទាំងឡា
យណាប្   នប្ឆវ រក ឹងជុាំវញិរពោះអងគ        ចហើយនិងអនកទាំង 
ឡាយណា     ប្  ប្ឆវ ជុាំវញិរាជប េ័ងករប ់រពោះអងគរលប់ពិភពហន 
ពិភពរប ់រពោះអងគ។ 
 

ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺ  ជារពោះរបកបចោយឬទធ នុភាពជារពោះ 
រទង់៉ាំណរលប់យ៉ាង    និងជារពោះរបកបចោយ៉ាំណយ ់រជាប 
រលប់យ៉ាង។ 

      -រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 
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ធម៌ តូ្តនាឱ្កា បណុយច្ូលឆ្ា ងំា ី
បុណយេូ ឆ្ន ាំថ្ាីតាមរចបៀបសា នា ហហ   រ រពធចធវើច ើ

ងចៅហថ្ាទី២១ប្ែមិនាប្  ជាហថ្ា ាំបូងហនឆ្ន ាំ ហហ    (បុណយេូ ឆ្ន ាំ 
 ហហមានចឈាា ោះថណូរ ូ)។ 
 
ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយរពោះអងគជារពោះលឺជារពោះ
លួរឲ្យ រច ើរខាេ ាំងណា ់រពោះអងគ នកាំណត់្ឲ្យមានការេូ ឆ្ន ាំថ្ាី
ប្  ចត់្ទុកជាកមាវធីិបុណយមួយ  ់អនកទាំងឡាយ      ប្   ន 
របតិ្បត្តិតាមេាប់បរ ុិទធអាហារ  (េាប់ត្មអាហារ)     ចោយសារ 
ការស្ ោញ់  ់រពោះអងគ      ចហើយពួកចលក៏ នចជៀ វាងពីរប ់ 
រលប់យ៉ាងប្  រពោះអងគ អប់ចែពើមែងប្ រ។ឱ មត្ថទិចទពមាច  ់រប ់ 
ទូ បងគាំចោកចអើយ!     ូមរពោះអងគអនុញ្ញា ត្ឲ្យចភេើងហនកតីស្ ោញ់ 
និងកាំចៅរប ់រពោះអងគប្   នបចងកើត្ច ើងចោយេាប់បរ ុិទធអា
ហារប្   នបញាត្តិចោយរពោះអងគចនាោះអាេ ុត្ពួកចលចៅកនុងបុពវ
ចហតុ្សា នារប ់រពោះអងគ      ចហើយក៏ ូមរពោះអងគ៉ុាំាំងឲ្យពួកចល 
 នចៅជាមួយនឹងភាពែពង់ែព ់រប ់រពោះអងគចហើយនិង នេងចាំ
  ់រពោះអងគែង។ 
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ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!រពោះអងគ នប្ត្ង ាំអ
ពួកចលជាមួយនឹង ចមេៀកបាំរក់ហនេាប់បរ ុិទធអាហារប្   នប
ញាត្តិចោយរពោះអងគតាមរយាៈមនុញាភាព       ចហើយនិងការអនុចរោោះ 
ប្  របកបចោយរពោះទ័យ បបុរ រប ់រពោះអងគរេួចហើយ     អីុេឹង 
 ូមរពោះអងគតុ្បប្ត្ងកាយពួកចលជាមួយនឹង ចមេៀកបាំរក់ប្  ជា
 ចមេៀកបាំរក់ហនការអត់្ធាត់្រប ់រពោះអងគែង។  ចររោះទចងវើរប ់
មនុ សរលប់ោន  ុទធប្ត្ពឹងច ើរពោះទ័យរកីរាយរប ់រពោះអងគ    ចហើយ 
 ុទធប្ត្រត្ូវ នចលោក់កាំហិត្ចោយបនទូ បណាត ាំរប ់រពោះអងគ ទាំង 
អ ់។    ូមរពោះអងគចត់្ទុកោត់្មាន ក់ចនោះថជាអនកប្   ន
ស្សាយបរ ុិទធអាហារ(  ់ហថ្ាកាំណត់្ឬឈប់ត្មអាហារ)  ូេោន នឹង 
មាន ក់ចទៀត្ប្   នរបតិ្បត្តិតាមការបរ ុិទធអាហារអីុេឹងប្ រ ចហើយ
 ូមឲ្យបុរ មាន ក់ចនោះរត្ូវ នចល   រមួោន ជាមួយនឹងពួកចល    ទាំង 
អ ់ោន     ប្  កាំពុងប្ត្ នបនតរកាការបរ ុិទធអាហារពីអននតភាព 
ែង។     នរណាប្   នរបតិ្បត្តិការបរ ុិទធអាហាររហូត្  ់ការ 
ស្សាយវាចនាោះ    ូមរពោះអងគកាំណត់្ឲ្យអនកចនាោះ នចៅតាម ាំោប់ 
ច ែចរៀងជាមួយនឹងអនកប្   នចធវើឲ្យ ចមេៀកបាំរក់ហនការរតា
 ់ ឹងរប ់រពោះអងគរត្ូវ នរបឡាក់ចោយធូ ី ចហើយរត្ូវ នចល
ោងជរមោះយ៉ាងសាអ ត្ចោយទឹក ៏ថេ យង់ពីរបភពទឹករ ់អមត្ចនោះ
ែង។ 
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“ចល រច ើររពោះអងគរលប់ោន តាមរយាៈរពោះរាជកិេចរប ់រពោះអងគ”   រពោះ 
អងគលឺជារទង់ប្  រត្ូវ នចលច ើក “   ចលសាត ប់បាគ ប់រពោះតាមរយាៈ 
រពោះរាជ បណាត ាំរប ់រពោះអងគ” រពោះអងគលឺជាខាន ត្លាំរបូ្  ចល 
ោត្រត្ោង។ ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ  ូម
រពោះអងគចធវើឲ្យឋានាៈរប ់រពោះអងគចនោះ រត្ូវ នចល ឹងឮ  ់អនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគច ើមបីឲ្យពួកចល ន ឹងថ  ភាពរបណីត្ប្  ចកើត្ 
មកពីវត្ថុរលប់យ៉ាងលឺអាស្ ័យច ើបទបញាត្តិរប ់រពោះអងគនិងបនទូ  
រប ់រពោះអងគចហើយលុណធម៌ ប្  ចកើត្មកពីរលប់អាំចពើចនាោះ
លឺរត្ូវ នចលោក់កាំហិត្ចោយការអនុញ្ញា ត្តិរប ់រពោះអងគនិងចោយ
ការចពញរពោះទ័យពីឆនទាៈរប ់រពោះអងគ ចហើយនិងច ើមបីឲ្យចល នទទួ
 សាគ  ់ថរលប់ប្ែសបចងាៀរហនទចងវើរប ់មនុ សលឺ ថិត្ចៅកនុងអាំណា
េហនការយ ់រពមរប ់រពោះអងគនិងបទបញាត្តិរប ់រពោះអងគ។    ូម 
រពោះអងគចធវើឲ្យឋានាៈរប ់រពោះអងគចនោះរត្ូវ នចល ឹងឮ  ់អនកបចរមើ 
រប ់រពោះអងគថរប ់រលប់យ៉ាងោា នរប ់ណាមួយអាេបិទ ាំងពី
ចសាភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ នច ើយ ចហើយចៅកនុង ម័យចនោះ 
នា កា មួយចនាោះរពោះចយ  ូវ នឧទនថ ” ឱរពោះអងគ ប្  
ជាអនកបចងកើត្េិត្តវញិ្ញា ណចអើយ (រពោះចយ  ូវ) អាំណាេរលប់យ៉ាងលឺជា 
រប ់រពោះអងគ“ ចហើយរពោះមហាមា៉ា ត់្ នប្ស្ ករទចហាថាៈ “    ឱរពោះ 
អងគប្  ជាទីស្ ឡាញ់បាំែុត្ចអើយ! រពោះអងគលឺជារពោះរបកប ចោយ
ភាពែពង់ែព ់ចររោះរពោះអងគ នបាា ញចសា ភ័ណភាពរប ់រពោះអងគ 



188 

 

ឲ្យចលចឃើញ    ចហើយរពោះអងគក៏ នរាជនិពនធឲ្យអនកប្  ជាជចរមើ  
រប ់រពោះអងគនូវអវីប្  នឹងនាាំឲ្យពួកចល នចៅ  ់អា នាៈហនការ
បាា ញឲ្យចឃើញពីរពោះនាម ៏អសាច រយបាំែុត្រប ់រពោះអងគ ចហើយរពោះ
នាម ៏អសាច រយបាំែុត្ចនាោះ មនុ សរលប់ោន ចសាកសាត យខាេ ាំងណា ់
ច ើកប្ ងប្ត្អនកប្   ន ោះបង់ែេួនចលពីវត្ថុរលប់យ៉ាងចរៅពីរពោះ
អងគចហើយនិងច ើកប្ ងប្ត្អនកប្   នភាា ប់ែេួនពួកចលចឆ្ព ោះចៅរក 
រទង់ប្  ជាអនកបាា ញពីរពោះអងគផ្លទ  ់ចហើយនិងពីរពោះសាសាត ប្   
ជាចកត្ណភ័ណរប ់រពោះអងគ”។  
 
ឱរពោះ មត្ថទិចទពរប ់ទូ បងគាំចោកចអើយ!       រទង់ប្  ជាប្មក 
 ៏ ាំខាន់រប ់រពោះអងគ  ចហើយអនកទាំងអ ់ោន ប្  ជាបរ ័ិទរប ់ 
រពោះអងគចនាោះ  ចៅចព ចនោះពួកចល នស្សាយការបរ ុិទធអាហារ
រប ់ពួកចលចៅហថ្ាចនោះចហើយ ចោយចរកាយពីពួកចល នរបតិ្បត្តិតា
មការបរ ុិទធអាហារ   ប្  ចៅកនុងមណឌ  ហនរពោះរាជវាាំងរប ់រពោះ 
អងគ  ចហើយនិងចោយេាំណង់រប ់ពួកចលច ើមបីបាំចពញរពោះទ័យ
រប ់រពោះអងគរេួមក។  ូមរពោះអងគកាំណត់្ឲ្យរទង់   ចហើយនិងឲ្យពួក 
ចលនិងអនកទាំងអ ់ោន ប្   នេូ ោ ់រពោះវត្តមានរប ់រពោះអងគ 
ចៅកនុងរោចនោះ ូមឲ្យពួកចល នទទួ នូវ មបត្តិ ុែ មបត្តិ ួល៌
ប្  រពោះអងគ នទាំនុកបាំរងុចៅកនុងលមពីររប ់រពោះអងគែង។  ចៅរោ 
ចនោះ    ូមរពោះអងគរបទនឲ្យពួកចលនូវអវីប្  នឹងជារបចយជន៍  ់ 
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ពួកចលទាំងចៅជាតិ្ចនោះនិងចៅបរចោកែង។ 
 
ពិត្ណា ់រពោះអងគលឺជារពោះរបកបចោយ៉ាំណ ឹងរលប់យ៉ាង   និង 
ជារពោះរបកបចោយលតិ្បណឌិ ត្រលប់យ៉ាង។ 
 

-រពោះ ហាអ ុ ឡាហ៍- 

ព
-
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កថាខណឌ រប អ់ាមា៉ា ត ់
kfaxNÐenHRtUv)anTTYlsÁal;edayRBH)ahaG‘ul 

Lah_EdlRbkbeTAedaykMlaMgnigKtieBcn_Biess . 

 

RBHGgÁKWCaesþcelIGs;mnusSTaMgBYg RBHGgÁKWCaRBH RTg;jaN 

RBHGgÁKWCaRBHRbkbedaybBaØajaN¡   emIln+¡RBHGgÁKWCabkSa 

zansYK’Edl)anERskeRcogsMenogd¾BieraHenAelIEmkeQIénGnnþ

PaBEdlRbkbedaybTd¾BisidæehIynigBieraHrNþMEdl)anRbkas

nUv dMNwgrIkraydl;GñkEdlesµaHs[)anenACit RBHCam©as; 

RBmTaMg)anGMBavnavdl;GñkCMenOEdlenAkñúgsamKÁIPaBrbs;RBH

GaTieTB[cUleTAkan;RBHbrmraCvaMg     edIm,IbgÁMKal;dl;RBHCa 

m©as;EdlRbkbedayRBHT½ysb,úrsFm’ehIyRBmTaMg)anR)ab;d

l;GñkTaMg Lay EdlekøóvkøanUvsarEdl)anRtas;beBa©jeday 

RBHGaTieTBCam©as;EdlCaesþcénEpndInigzansYK’    EdlCaRBH 

RbkbedayRBHT½ysb,úrsFm’EdlCaRBHKµanKUeRbobRBHGgÁKWCa

GñknaMpøÚvdl;GñkEdlmankþIRs laj;eTAkan;Gasn³énsnþPaB 

ehIynigeTAkan;esa P½NPaBd¾RtcHRtcg;pgEdr . 
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BitR)akdNas;enHKWCaesaP½NPaBd¾Gs©arübMputEdl)an

TayTukCamunenAkñúgtRma   ¬Km<Ir¦rbs;GñknaMsartamry³esaP½ 

NPaBd¾Gs©arüenHsc©Fm’nwgRtUv)aneKeFVI[dwgBIkMhusTaMgGs;

cMENÉKtibNÐitEdlekItecjmkBIRKb;bBaØtþienaH  k¾nwgRtUv)an 

eKeFVIBiesaFnkmµeLIgpgEdr.BitNas;RBHGgÁKWCaedIm eQIén 

CIvitEdlCaGñknaMmknUvEpøpáarbs;RBHGaTieTBCam©as;EdlCaRBH

KYr[sresIrEdlCaRBHRbkbedaysBVanuPaB     ehIyk¾CaRBH 

d¾Gs©arübMputpgEdr .  

»Gam:at;eGIy¡cUrGñkeFVICasakSIeLIgfaRBHGgÁ     KWBitCa 

RBHm©as; ehIyeRkABIRBHGgÁk¾KµanRBHCam©as; déTNaeToteLIy 

RBHGgÁenHehIyk¾CaesþcénEpndI nigzansYK’KWCaGñkkarBar 

KWCaGñkKµanKUeRbobehIyk¾ CaGñkEdlRbkbedaysBVanuPaBpg 

Edr.cMENkÉRBHGgÁEdlCaRBHCam©as;RTg;)anbBa¢Únmkedayma

nRBHnamfaGal   I¬RBHbb¦  enaHKWCaRBHsasþamYyGgÁBitEdl 

ecjmkBIRBHGaTieTBCam©as;EdlRKb;bBaØtþi rbs;RBHGgÁeyIg 
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TaMgGs;KñaRtUvEtRbtibtþitam .  

cUrniyaysresIreLIg³»mnusSEdlCaGñksþab; »vaTbBaØtþi 

rbs;RBHGaTieTBCam©as;eGIycUrniyaynUvGVIEdleK)andak;bBa¢a 

enAkñúgKm<IrEdlmaneQµaHfa{)ay:an;}edayRBHEdlRbkbeday

PaBrugerOgehIynigedayKtibNÐiteLIg.  BitNas;RBHGgÁKWCa 

esþcrbs; GñknaMsar cMENkÉKm<Irrbs;RTg;KWCaKm<Ird¾sMxan;Edl 

GñkRtUvdwgehIynigeFVItam. bkSazansYK’)anbnøWsUrsMenogGMBav 

navrbs;RTg;[dl;GñkBIBn§naKarenHehIycUrGñkeFVItamRTg;eLIg

. RBHGgÁ)anGMBavnavenH KWedIm,IEføgbBa¢ak;sarenH[ )anc,as; 

.GIucwgnrNaEdlR)afñacg;)anenaHcUrjaMug[Kat;gakeTArk»vaT 

enH     ehIynrNaEdlR)afñacg;)anenaHcUrjaMug[Kat;eRCIserIs 

maK’aeTAkan;RBHCa m©as;rbs;Kat;cuH .  

»mnusSRKb;Catisasn_eGIyebIGñkRcanecal minsþab;nUv 

kMNaBüTaMgenHetIPsþútagkEnøgNaEdlfaGñkeCOcMeBaHRBHCa 

m©as;enaH?»RkumCMnMuGñkEdlmankMhuseGIycUrGñkbgðajvamk 

emIl .  
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ebIeyageTAtamRBHGaTieTBCam©as;EdlRBHhsßrbs;RTg;CaviBaØa

Nrbs;GgÁGjenaHfa BYkeKminGac bgðajPsþútagenH)aneLIy 

ehIyk¾minGaceFVIdUecñaH)anEdr    ebIeTaHbICaBYkeKTaMgGs;rYmKña 

edIm,IbgðajBI PsþútagenaHk¾eday .  

 

»Gam:at;eGIy¡cUrkMubMePøcnUvsb,úrsFm’rbs;   GgÁGjenA 

eBlNaGgÁGjGvtþmanBImuxGñk. cUrcgcaMsm½ykalrbs;GgÁ 

GjenAkñúgsm½ykalrbs;GñkehIycUrGñkcgcaMesckþITukçRBYy 

ehIynigkarbMbrbg;rbs;GgÁGjenAkñúgBn§naKard¾Esndac;Rsya

lenHpg.ehIycUrGñknwgFwgenAkñúgesckþIRslaj;rbs; GgÁGj 

eLIgedIm,IkMu[ebHdUgrbs;Gñkrn§t;jab;j½rebI    eTaHbICadavrbs;  

sRtUvvaysRmukmkrkGñk ehIyebI eTaHbICaRKb;zansYK’ 

ehIynigEpndIegIbeLIgRbqaMg nwgGñkk¾eday .        cUrGñkeFVI 

CaGNþatePøIgedIm,IbMPøWdl;sRtUvrbs;GgÁGj[)anPøWpgehIycUr 

GñkeFVICasÞwgEdlmanCIvitCaGnnþdl;GñkEdlCaTIRslaj;rbs; 

GgÁGjedIm,I[GñkTaMgenaHGs;cm¶l;.   ehIyebIenAeBlNa 



194 

 

GñkCYb RbTHnUvesckþIQWcab;enAkñúgmaK’arbs;GgÁGj b¤k¾CYb 

RbTHnUvesckþIefakTabedIm,ICaRbeyaCn_rbs;GgÁGj   cUrGñkkMu 

Gn;citþnwgkarQWcab;b¤PaBefakTabenaHeLIy.     cUrGñkTukcitþ  

cMeBaHRBHCam©as;EdlCaRBHrbs;GñkehIyk¾CaRBHGaTieTBCaRBH 

vraCbitarbs;GñkcuH.eRBaH\LÚvenHmnusSmñakMBugEtrevIrvayenA

kñúgmaK’aénkarPan;RcLM kMBugEtrevIrvaykñúgmaKa’énkar)at;bg; 

ElgemIleXIjRBHedayEPñkpÞal;rbs;BYkeK    ehIyk¾Elgsþab; 

B¤bTcMerogrbs;RTg;edayRtecokpÞal;rbs; BYkeKehIy . 

dUecñHmanEteyIg¬RBHsasþa¦eTEdlyl;dl;BYkeK GIucwgcUrGñk 

eFVICasakSIpg .  

 

BitNas;CMenOeqVgrbs;BYkeKKWCaés,]bsKÁEdl)aMgBYk 

eKehIynigebHdUgrbs;BYkeKRBmTaMgraraMgBYkeKmin[edIrcUlkñúg

maK’aRBHCam©as;EdlCaRBHKYr[sresIrehIynigCaRBHd¾Gs©arü 

eTotpg . 
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BitNas;cUrGñkR)akdenAkñúgcitþrbs;Gñkfa   ebInrNagak 

ecjBIesaP½NPaBenHenaHmann½yfaKat;k¾)angakecjBIGñknaM

sarBIGtItkalehIyEdrehIyKat;enaHk¾kMBugEtbgðajnUvPaBRk

GWtRkTmGYtGagcMeBaHRBHPRkþrbs;RBHCam©as;EdlCaRBHelc 

ecjmkBIRKb;GnnþPaBmYyeTAkan;GnnþPaBmYyeTotpgEdr . 

 

»Gam:at;eGIy¡cUrGñkeronkfaxNÐenH[)anl¥. rYcehIy 

cUrGñksµÚtvanasm½ykalrbs;GñkehIycUrGñkkMudkxøÜnrbs;Gñkec

jBIkfaxNÐenaH[esaH.eRBaHvaCaerOgBitRBHCam©as;)ankMNt;

[GñkCaGñksµÚtvaCargVan;rbs;GñkTukárbuKÁlrab;ryGñkehIyk¾Ca

karbMerI mYydl;PBTaMgBIrpgEdr . PaBGnueRKaHEdleyIg 

¬RBHsasþa¦)anRbTan[dl;GñkenHKWCaPaBsm,ÚN’EdlsßitenA 

elImaK’arbs;eyIg¬RBHsasþa¦ehIyk¾CaemtþaFm’EdlecjmkBI 

vtþmanrbs;eyIg¬RBHsasþa¦edIm,I[GñkGackøayCamnusSmñak; 

kñúgcMeNamGñkEdleKsEmþgnUvktBaØÚtaFm’pgEdr .  
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tamry³RBHCam©as;¡ebInrNamñak;manesckþITukçevTnab¤k¾ 

manesckþIesakseRggenaHcUrGankfaxNÐenHedayesckþIesµaH

bMputenaH       RBHCam©as;R)akdCanwgkMcat;ecalnUvesckþIesak 

seRggrbs;Kat;edaHRsaynUvesckþIvibtþirbs;Kat;ehIyRBmTaMg

kMcat;ecalnUvTukçevTnarbs;Kat;[RCHRsLHBIxøÜnrbs;Kat;)anCa

minxaneLIy . 

 

BitNas; RBHGgÁKWCaRBHEdlRbkbedayemtþaFm’ 

ehIyk¾CaRBHRbkbedaykþIGaNitGasUrdl;eyIgpgEdr . 

cUrelIktemáIgdl;RBHCam©as;EdlCaRBHGaTieTBdl;RKb;BiPBcuH. 

-RBH)ahaG‘ulLah_- 
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កថាខណឌ  រំាប់ការច្លូគ្នលត់្ព្ះបាហាអ ុលឡាៃ ៍

 
សេចក្តីេរសេើរដែលបានរះសចញស ើងពីព្ពះកាយែ៏អស្ចា រយ 

របេ់ព្ពះស ើយនិងភាពរងុសរឿង   ដែលបានសក្ើតស ើងពីសស្ចភ័ណ 
ភាពែ៏ព្តចះព្តចង់របេ់ព្រងង់ដែលា  អនកក្ព្រាសេ់ែងងនវភភាព្ពងង់្ពងេ់ 
ស ើយនិងា ម្ចា េ់ននអននតភាពនិងា ព្ពះអារិងសរងពរបេ់អនកក្ដែល
សៅឋានេួគ៌ និងសៅ សលើសោកិ្យសនះ។ 
 

រងវលបងគំេវមស្វើា េក្ខីភាពថា រាសមរយៈព្ពះស្ចស្ចត  
របេ់ព្ពះអ្ិបសតយយភាពរបេ់ព្ពះ ស ើយ និងភជិិតរាជយរបេ់ព្រងង់ 
ភាព្ពងង់្ពងេ់របេ់ព្រងង់ព្ពមទំងភាពរងុសរឿងរបេ់ព្ពះអងគគឺព្តូភបាន
បសចាញឱ្យស ើញស ើយរាសរាសពលនងៃពីបុរមុបុរាណបានបងហវរភាពែ៏
ព្តចះព្តចង់នន ព្ពះបនទវលរបេ់ព្ពះ ដែលមិនអាចផ្លា េ់បតវរបាន 
ស ើយនិងសក្តណភ័ណឌ របេ់ព្ពះដែលបានបសចាញឱ្យស ើញនវភព្គ
ប់ការបសងកើតរបេ់ព្រងង់។ 
 

រងវលបងគំេវមស្វើា ស្ចក្សីផងដែរ    ថារាសមរយៈការព្រាសេ់ែងង 
របេ់ព្ពះដែលម្ចនព្ពះបនទវលថាអវីៗនងងសក្ើតស ើងស ើយព្តូភបានសគ
ព្បតិបតតិព្ពមទំងអាង៌កំ្បំាងរបេ់ព្ពះដែលបានោក់្រុងក្ព្តូភបាន
សគបសចាញឱ្យែងងស ើយនិងព្គប់ការបសងកើតទំងឡាយព្តូភបានសគ 
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បសចាញ ឱ្យស ើញ ព្ពមទំងការព្រាសេ់ែងងទំងអេ់របេ់ព្ពះ 
ដែលបានបចជវ នមក្សរងៀតផង។ 
 

រងវលបងគំេវមស្វើា េក្ខីភាពថារាសមរយៈសក្តណភ័ណឌ របេ់
ព្ពះស្ចស្ចត របេ់ព្ពះសយើងបានស ើញសក្តណភ័ណឌ របេ់ព្ពះែ៏ា រីង
ស្េឡាញ់របេ់សយើង ស ើយ និងរាសមរយៈព្ពះភ័ព្ក្របេ់ព្ពះស្ចស្ចត  
សយើងបានស ើញព្ពះភ័ព្ក្របេ់ព្ពះដែលា សេចក្តីព្បាថានក របេ់សយើង
និង រាសមរយៈព្ពះបនទវលរបេ់ព្ពះស្ចស្ចត  ព្ពះអងគបានដបងដចក្ 
នវភការបសងកើតរបេ់ព្រងង់ចំស ះអនកក្ដែលម្ចនការសជឿា ក់្ចំស ះព្ពះ
នងងបានស ើងសៅែល់ឋានេួគ៌ននភាពរងុសរឿងរិងពវស ើយចំស ះអនកក្
ដែលមិនរងរួងលស្ចគ ល់ព្រងង់នងងធ្លា ក់្ ចវលសៅកាន់រីងរសោដ្ឋា ន។ 
 

រងវលបងគំេវមស្វើា ស្ចក្សីថាចំស ះនរណាដែលរងរួងលស្ចគ ល់
ព្ពះស្ចស្ចត ស ះម្ចនន័យថា គាត់ក៏្រងរួងលស្ចគ ល់ព្ពះា  ម្ចា េ់ដែរ 
នរណាដែលបានសគារពរាសមព្ពះស្ចស្ចត ស ះម្ចនន័យថាគាត់ក៏្សគារ
ពរាសមព្ពះដែរ។ែវសចនកះេពទស្ច្ុការពរែ៏អស្ចា រយរបេ់ព្ពះនងងសក្ើត
ម្ចនែល់នរណាដែលសជឿា ក់្ចំស ះព្រងង់ស ើយា មួយនងងេញ្ញា
ណរបេ់ព្រងង់        ស ើយនរណាដែលបានលំសអានកាយរបេ់គាត់ 
ចំស ះព្ពះស ើយនិងអនកក្ដែលព្តូភបានសគផតល់កិ្តតិយេឱ្យសដ្ឋយស្ច
រក្រាជួបា មួយព្ពះអងគនិងអនកក្ដែលបានព្បតិបតតិរាសមឆនទៈរបេ់ព្ពះ 
និងអនកក្ដែលបានដឆវលព្ក្ ងងជំុភញិព្រងង់ស ើយនិងនរណា      ដែល 
បានឈរសៅចំស ះព្ពះ រាជបលងគ័របេ់ព្ពះ។ 
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ចំស ះអនកក្ទំងឡាយណាដែលព្បឆំង បែិសេ្ន៍ 
បំផាិចបំផ្លា ញកិ្តតិ មរបេ់ព្ពះនិងអនកក្ទំងឡាយណាដែលនិយាយ
អាព្ក្ក់្អំពីអ្ិបសតយយភាពរបេ់ព្រងង់អនកក្ទំងឡាយស ះនងងរងរួងល
នវភការភ ិេ ិនសោចសដ្ឋយ្ាួនឯង។ចំស ះនរណាដែលសព្កាក្
ស ើងព្បឆំងនងងព្រងង់ស ើយបង្ហហ ញនវភភាពអំនួតអួតអាងចំស ះព្ពះ
ភ័ព្ក្ព្ពះា ម្ចា េ់   ស ើយនិងចំស ះនរណាដែលជំទេ់នងងព្ពះរាជ 
បនទវល របេ់ព្ពះអងគ ចំស ះអនកក្ដែលឃ្លា តឆៃ យពីចាប់ស ើយនិង 
ភជិិតរាជយរបេ់ព្រងង់ ស ើយនិងអនកក្ដែលព្តូភបានសគចាត់រុងក្ 
ថាា អនកក្គាា នជំសនឿចំស ះព្ពះស ើយស ា្ ះរបេ់សគព្តូភបានក្ត់ព្រាស
ចវលសៅក្នកុងដផនចារ ងក្េក្តិេិរងធិរបេ់ព្ពះ។ 
 

ឱ្ព្ពះននរងវលព្ពះបងគំសអើយ!រាសមរយៈសេចក្តីសមរាសត ្ម៌របេ់
ព្ពះអងគ ស ើយនិងេបបុរេ្ម៌ននសេចក្តី ស្េឡាញ់របេ់ព្រងង់ 
េវមព្ពះអងគសមរាសត ព្បទននវភែសងហើមននសេចក្តីអនុសព្គាះរបេ់ព្រងង់សែើ
មបីឱ្យរងវលបងគំឃ្លា តឆៃ យពីភតថុសោកិ្យសនះ    ស ើយេវមព្ពះអងគ ំ 
រងវលព្ពះបងគំសៅកាន់ព្ពះរាា ណាចព្ក្របេ់ព្ពះអងគផង។   ព្ពះអងគ 
ស រសពញសៅសដ្ឋយពោនុភាពក្នកុងការស្វើអវីៗព្គប់ដបបយា៉ាង។ពិត
ណាេ់ ព្ពះអងគគឺា អនកក្ដែល្ពងង់្ពងេ់អេ់សលើភតថុទំងពួង។ការរឮំក្ 
ែល់ព្ពះ    ស ើយនិងសេចក្តីេរសេើរែល់ព្រងង់ព្ពមទំងភាពរងុសរឿង 
របេ់ព្ពះនិងភាពព្តចះព្តចង់របេ់ព្រងង់ព្តូភបានសគផតល់ឱ្យរាសមរយៈ
ព្ពះស្ចស្ចត ដែលា សស្ច ភ័ណភាពរបេ់ព្ពះអងគ។ 
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រងវលព្ពះបងគំេវមស្វើា េក្ខីភាពថាមនុេសសោក្ទំងអេ់មិន
ដែលេំលងងសមើលសៅព្ពះអងគដែលពួក្មនុេសមួយចំនួនគិតថាព្រងង់
ា អនកក្្ុេស ះសរង។ក្នកុងមួយជីភតិរបេ់ព្ពះអងគព្រងង់រងរួងលយក្នវភ
សេចក្តីរងរុងក្ខសភរង ព្គប់ដបបយា៉ាង។សៅសពលមួយព្រងង់ព្តូភបានសគ
ដ្ឋក់្នងងព្ចវ៉ាក់្ ស ើយ និងោមឃ្លត់ព្រងង់ព្គប់ដបបយា៉ាង 
សពលមួយសរងៀតស ះព្ពះអងគព្តូភសគគំរាមកំ្ដ ងសដ្ឋយព្ពះ្ណឌ័ ពីអនក
ក្ដែលព្បឆំងនងងព្រងង់។ សទះបីា េថិតសៅក្នកុងស្ចថ នភាពដបបសនះក៏្ 
សដ្ឋយក៏្ព្រងង់សៅដតបនតការបង្ហហ ត់បសព្ងៀនសៅមនុេសសោក្សែើមបីឱ្យ
សគព្បតិបតតិរាសមនវភអវីដែលព្តូភបានសគចារ ងក្សៅក្នកុង គមពងីររបេ់ព្រងង់ 
ដែលា ព្ពះព្រងង់ញាណនវភអវីៗព្គប់ដបបយា៉ាងនិងព្បសេើរអេ់សលើភតថុ
ទំងពួង។ 
 

េវមព្ពះស្វើឱ្យព្ពលងងភញិ្ញា ណរបេ់រងវលព្ពះបងគំកាា យា ការ
លះបង់សែើមបីជំនួេនវភសេចក្តីរងរុងក្ខសភរង របេ់ព្ពះអងគនិងេវមឱ្យ
ស្ចា រតីរបេ់រងវលបងគំបានតបេនកងនវភសេចក្តីរងរុងក្ខសភរង របេ់ព្ពះអ
ងគផង។ រងវលបងគំេវមអងវរ ក្រចំស ះព្ពះរាសមរយៈព្ពះស្ចស្ចត  
ស ើយនិងស្ចភក្ ទំងអេ់ ដែលបានរងរួងលភាពរងុសរឿងរបេ់ព្ពះ 
ស ើយនិងនរណាដែលម្ចនសេចក្តីស្េឡាញ់ចំស ះព្រងង់ដែលពួក្
គាត់បានព្បតិបតតិរាសមបនទវលរបេ់ព្ពះអងគេវមព្ពះា ម្ចា េ់សមរាសត រារាំ
ងនវភឧបេគគទំងឡាយ      ដែលកាា យា រ ំងននការសជឿា ក់្របេ់ 
រងវលបងគំចំស ះព្ពះអងគផង។  
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េវមព្ពះព្បទនែល់រងវលព្ពះបងគំនវភអវីៗ   ដែលលអព្បសេើរទំង 
ក្នកុងសោក្សនះនិងសៅបរសោក្។    ពិតព្បាក្ែណាេ់ព្ពះអងគព្បក្ប 
សដ្ឋយពោនុភាពស ើយនិង្ពងង់្ពងេ់អេ់សលើភតថុទំងពួងព្រងង់ស រ
សពញសដ្ឋយភាពរងុសរឿង      និងសេចក្តីអនុសព្គាះព្ពះអងគស រសពញ 
សដ្ឋយព្ពះរ័ងយសមរាសត ក្រណុា។ 
 

ឱ្ព្ពះអារិងសរងពននរងវលបងគំសអើយ េវមព្រងង់បងហវរេពទ 
ស្ច្ុការពរ ចំស ះេាងក្សឈើននសែើមសឈើរបេ់ព្ពះអារិងសរងព 
ស ើយនិងដមក្្ំនិងដមក្តវចរបេ់ព្ពះអារិងសរងព ស ើយនិង 
សែើមសឈើព្ពមទំងពវជននសែើមសឈើរបេ់ព្ពះអារិងសរងព េវម 
ព្ពះអងគជួយែល់ពួក្សគឱ្យសគព្បតិបតតិរាសមបនទវលរបេ់ព្រងង់ផង។ 
េវមការ រពួក្សគឱ្យពួក្សគឃ្លា តឆៃ យពីការបងកជសម្ចា ះននភាព ា្
ន ននិងភាពា ទេក្រ។ពិតណាេ់ព្ពះអងគព្បក្បសដ្ឋយឬទធ នុ
ភាព និងស រសពញសដ្ឋយពោ នុភាព។  
 

ឱ្ព្ពះននរងវលបងគំសអើយ!  េវមឱ្យេពទស្ច្ុការពរម្ចនែល់អនកក្ 
បសព្មើទំងស្េីទំងព្បុេរបេ់ព្ពះអងគដែលបានសគារពរាសម្មាភន័ិយ
របេ់ព្រងង់។ពិតណាេ់ព្ពះអងគព្រងង់ស រសពញសៅសដ្ឋយេពទស្ច្ុ
ការពរនិងពរជ័យរបេ់ព្ពះអងគម្ចនា អននត។ពំុម្ចនព្ពះែនរងណា
សរងៀត ស ើយសព្ៅពីព្ពះអងគ ព្ពះអងគព្រងង់ក្រណុា ព្ពះអងគព្រងង់ 
េបបុរេ្ម៌។ 

 -ព្ពះបាោអ ុលឡា ៍- 


