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ពកយ្របរពធ 

 

 គមពីរ អដ្ឋកថជតក េនះ ជគមពីរមួយែដលពនយល់េសចក្ដីកនុង

្រពះៃ្រតបិដក ចប់ពីេលខ ៥៨ ដល់េលខ ៦៣ ែដល្រពះអរហន្តអនក

ជនំញ ៥០០ អងគ សងគ យនមកមុនេគបង្អស់ និងសងគ យនតៗ មកកនុង

កលជខងេ្រកយ ែដលមហិនទេតថរនមំកកន់េកះសីហឡ រចនជ

សីហឡភ   េដើមបជី្របេយជន៍ដល់អនកេកះ   េហើយ្រពះពុទធេឃ -

ចរយក៏បរវិត្តមកជមគធភ   ( ភ បលី )  េដើមបបីនជ្របេយជន៍

ដល់កុលបុត្តអនកកន់្រពះពុទធ សន ្រគប់ជតិ សន៍កនុងពិភពេ ក

ែដល ចែ្របពីភ បលីមកជភ ជតិេរៀងៗខ្លួន ។ េ យេហតុេនះ 

កុលបុត្តែដល ន្រពះៃ្រតបិដក  ចប់ពីេលខ ៥៨ ដល់ ៦៣   េបើមនិ ច

យល់េសចក្ដីបន  សូម ន អដ្ឋកថជតក េនះចុះ  ។ 

 េសៀវេភ អដ្ឋកថជតក ភគ ១ េនះ  មននយ័ចេង្អ តសមុគ-

ម ញជងភគដៃទ ៗ  េ្រពះ្រពះអដ្ឋកថចរយេលើកយក្រពះពុទធដកីេ្រចើន

កែន្លង ដូចជគមពីរពុទធវសំៈ  ចរយិបិដក  េថរគថ  វមិនវតថុ ធមមបទ  និង

សយុំត្តនិកយជេដើម មកជេ្រគ ង ង លបំកកនុងករែស្វងរក្រពះពុទធ

ដីកេនះ ៗ មកបញចូ លកនុងទីេនះ ែតេ យកម្ល ងំពយយម េសៀវេភេនះ 

ក៏សេ្រមចេហើយ  ។  ែតករសេ្រមចេនះ ក៏េ្រពះ ្រស័យបនករចូលរួម

របស់េ កអនកសបបុរសជេ្រចើន ដូចជេ កអនកជួយ យអក រ េ ក



x 
អនកជួយពិនិតយអកខ វរុិទធ  េ កអនកឧបតថមភ្របក់ស្រមប់េបះពុមព  និង

េ កអនកែដលជួយខនះែខនងកនុងករងរធមមទនេនះជេដើម  ។    

 េ យ នុភពកុសលធមមទនេនះ សូមេ កអនកទងំេនះ មួយ 

អេន្លើេ យសព្វសត្វែដល្រតូវករចែំណកបុណយ បនអនុេមទនេ្រតកអរ

កនុងកុសលធមមទនេនះ្រគប់អងគ្រគប់គន   េដើមបជីឧបនិស យ័រួចចកទុកខ 

ដល់នូវ្រពះនិព្វ នេ ង  ។ 

 កហុំសឆគងេ យអេចតន និងករដឹងមនិដល់កនុងេសៀវេភេនះ 

សូមេ កអនក្របជញែដលមនចេំណះដឹងខពងខ់ពស់  ជួយែកលម្អឲយទន  ។ 

 យបំត្តំ  កុសលំ  តស  នុភេវន  បណិេន 

 សេព្វ  សទធមម ជស  ញ ្វ   ធមមំ  សុខវហំ  ។ 

 េ យ នុភពៃនកុសលេនះ   សូមសត្វមនជីវតិទងំពួង 

 ្រ ស់ដឹងនូវធម៌  ែដលនមំកនូវេសចក្ដីសុខ (គឺ្រពះនិព្វ ន )  

 របស់្រពះធមម ជេ ង ។ 

  បត់ដបំង ៃថង ១៥ េកើត  ែខ ពិ ខ  ព.ស. ២៥៥៨ 

   ឧបសក  ន សខុមុ  

        

  
 



K 
សន្លកឹ្របប់មតិក 

មតិក ទំព័រ 
អដ្ឋកថ អបណ្ណ កវគគ ទី ១ 

 

ប មគថ                                       ........................................            ១ 

សែម្ដងអពីំនិទន  ៣                            ........................................            ៣ 

អបណ្ណកវគគ ទូេរនិទន                          ........................................            ៤  

អបណ្ណកវគគ  អវទូិេរនិទន                     ........................................       ១៥០ 

អបណ្ណកវគគ  សន្តិេកនិទន                    ........................................      ២២៧ 

អដ្ឋកថ  អបណ្ណកជតក  ទី ១     ........................................      ២៨២

អដ្ឋកថ  វណ្ណុ បថជតក  ទី ២     ........................................     ៣១៣ 

អដ្ឋកថ េសរវិ ណិជជតក  ទី ៣   ........................................       ៣២៤ 

អដ្ឋកថ  ចុល្លកេសដ្ឋិជតក  ទី ៤     .......................................     ៣៣១

អដ្ឋកថ  តណ្ឌុ លនឡិជតក  ទី ៥    ........................... ............      ៣៥៣ 

អដ្ឋកថ  េទវធមមជតក  ទី ៦    ........................................      ៣៦០ 

អដ្ឋកថ  កដ្ឋ រជិតក  ទី ៧    .......................................       ៣៨០ 

អដ្ឋកថ  គមណិជតក  ទី ៨     ........................................     ៣៨៧ 

អដ្ឋកថ  មឃេទវជតក  ទី ៩     ........................................   ៣៩០

អដ្ឋកថ  សុខវ ិ រជិតក  ទី ១០  ........................................      ៣៩៦ 



X 
អដ្ឋកថ សលីវគគ ទី ២ 

 

អដ្ឋកថ  លកខណជតក  ទី ១     ........................................      ៤០៣ 

អដ្ឋកថ  និេ្រគធមិគជតក  ទី ២    ........................................        ៤១០ 

អដ្ឋកថ  កណ្ឌិ នជតក  ទី ៣   ........................................      ៤៣៣   

អដ្ឋកថ  តមិគជតក  ទី ៤  ........................................   ៤៣៩   

អដ្ឋកថ  ខ ទិយជតក  ទី ៥     ........................................   ៤៤៧    

អដ្ឋកថ  តិបល្លតថមិគជតក  ទី ៦     ........................................       ៤៥០     

អដ្ឋកថ  មលុតជតក  ទី ៧    ........................................       ៤៦១   

អដ្ឋកថ  មតកភត្តជតក  ទី ៨     .......................................        ៤៦៤ 

អដ្ឋកថ  យចិតភត្តជតក  ទី ៩   ........................................     ៤៧០

អដ្ឋកថ  នឡបនជតក  ទី ១០  ........................................     ៤៧៣ 
 

អដ្ឋកថ ករុងុគវគគ ទី ៣ 
 

អដ្ឋកថ  កុរុងគមិគជតក  ទី ១     ........................................      ៤៨១ 

អដ្ឋកថ  កុកកុ រជតក  ទី ២     .......................................        ៤៨៥ 

អដ្ឋកថ  េភជជនីយជតក  ទី ៣    .......................................        ៤៩៤ 

អដ្ឋកថ  ជញញជតក  ទី ៤     ........................................       ៥០០

អដ្ឋកថ  តិតថជតក  ទី ៥     ........................................  ៥០៣ 

អដ្ឋកថ  មហិ មុខជតក  ទី ៦    ........................................       ៥១២ 



g 
អដ្ឋកថ  អភិណ្ហ ជតក  ទី ៧    .......................................       ៥២០ 

អដ្ឋកថ  ននទិវ ិ លជតក  ទី ៨     .......................................       ៥២៦ 

អដ្ឋកថ  កណ្ហ ជតក  ទី ៩     ........................................     ៥៣២ 

អដ្ឋកថ  មុណិកជតក ទី ១០    ........................................     ៥៣៩ 
 
 

អដ្ឋកថ កុ វកវគគ ទី ៤ 
 

អដ្ឋកថ  កុ វកជតក  ទី ១     .......................................        ៥៤៥ 

អដ្ឋកថ  នចចជតក  ទី ២     .......................................        ៥៦៤ 

អដ្ឋកថ  សេមម ទមនជតក  ទី ៣  ......................................     ៥៦៩
អដ្ឋកថ  មចឆជតក  ទី ៤    ........................................       ៥៧៤ 
អដ្ឋកថ  វដ្ដកជតក  ទី ៥    ........................................       ៥៧៨

អដ្ឋកថ  សកុណជតក  ទី ៦    .......................................      ៥៨៧
អដ្ឋកថ  តិត្តិរជតក  ទី ៧    .......................................        ៥៩១  
អដ្ឋកថ  ពកជតក  ទី ៨    ........................................       ៦០០ 
អដ្ឋកថ  ននទជតក  ទី ៩     ...................................        ៦១០ 
អដ្ឋកថ  ខទិរងគ រជតក  ទី ១០  ......................................      ៦១៦ 
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ខុទទកនិកយ 
អដ្ឋកថជតក 

3 
 

នេម   តស    ភគវេ    អរហេ    សមម សមពុទធស   ។ 

 

ឯកនបិត 
 

អបណ្ណ កវគគទី ១ 
  

   

  ប មគថ  
 

 ខញុសូំមនម ក រ្រពះសមពុទធដ៏ឧត្តម មិនមនបុគគលេ្រប បេសមើេឡើយ 

្រទង់េឡើងអពីំ គរៃនេញយយធម៌ ្រទង់ឆ្លងសង រ គរបនេហើយ 

េ យសិរ គឺតបូង   ្រពមទងំ្រពះធម៌ដ៏្រជលេ្រជ    ជធម៌សងប់ល្អិត 

សុខុម  លបំកនឹងេឃើញបន  ជធម៌ទម្ល យនូវភពតូចនិងភពធ ំ   ែដល

បុគគលគួរបូជ មួយអេន្លើេ យ្រពះសងឃែដល្របសចកកេិលស ឧត្តម 

ជងម ជន    ជអគគទកខិេណយយបុគគល    មនឥ្រនទិយសងប់េហើយ    មិន 



2 

មន សវៈ   េ យេសចក្ដីេគរពដខ៏ពង់ខពស់  ។ 

 េ យប មគថ ែដលខញុ េំធ្វើេហើយចេំពះ្រពះរតន្រត័យ េ យ 

ករ ប់ នវេិសសេនះ ខញុ ែំដលអនក្របជញ អនកេចះបរយិត្តិ ជវញិញូ ជន 

មនយសធ ំ ធនេហើយ ឲយរចនអដ្ឋកថ អបទន ( ជីវ្របវត្ត ិ ) េ្រពះ

ដូេចន ះ ខញុនឹំងពណ៌នអតថដ៏វចិិ្រតៃន្រពះបលីកនុង្រពះៃ្រតបិដក  មួយអេន្លើ
េ យ្របវត្តិែដលេនេសសសល់ េដើមបកុីឲំយឆងល់ថ េរឿង ៉ វដ៏អ ច រយេនះ 

អនក េពលទុក េពលទុកកនុងទី  េពលទុកកនុងកល  េពល

ទុកេ្រពះេហតុដូចេម្ដចជេដើម ខញុនឹំងេពលេរឿងេនះៗ េ្រពះេធ្វើឲយអនក

េរៀននិងអនក្រទ្រទង់ចបំនងយ េ្រពះដូេចន ះ េរឿង ៉ វែដលេ កេពល

ទុកទងំមុននិងេ្រកយ រចនទុកកនុងភ សីហឡបុ ណក្ដី កនុងអដ្ឋកថ 

បុ ណក្ដី  នឹងមកដល់េហើយ  គឺរែមងឲយសេ្រមច្របេយជន៍ មែដល

ធុជន្រតូវករ េ្រពះេហតុេនះ ខញុ ំនឹង ្រស័យន័យរបស់អដ្ឋកថ

បុ ណេនះ េវៀរអតថែដលខុសភ្ល ងំភ្ល ត់េចញ សែម្ដងែតអតថែដល្រតឹម

្រតូវ េធ្វើករពណ៌នចេំពះបទែដលែប្លក  ែដលល្អបផុំតប៉ុេ ្ណ ះ   េ យ

្របករដូេចនះ  ។ 
 

ប មគថ ចប់  ។ 
  
  

 េ្រពះេហតុែដលបនេប្ដជញ ទុកេហើយថ     េរឿង ៉ វែដលល្អបផុំត  

បុគគល េពលទុក    េពលទុកកនុងទី     និងេពលទុកអពីំកល  
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េពលទុកេ្រពះេហតុដូចេម្ដច  ខញុនឹំងេធ្វើករពណ៌នអតថេនះ  ។  ករ

ពណ៌នអតថៃនជីវ្របវត្តិេនះ  ខញុនឹំងសែម្ដងនិទន ៣  គឺ ទូេរនិទន ១   

អវទិូេរនទិន ១    សន្តិេកនទិន ១    េដើមបឲីយយល់បនងយ    េ្រពះ

បុគគលនឹងបនយល់ កនុងខណៈែដលបន ន បន ្ដ ប់េហើយ េ្រពះ

ដូេចន ះ ខញុនឹំងសែម្ដងនិទន  គឺជីវ្របវត្តិទងំេនះ  ។  ប ្ដ និទនទងំ

េនះ   ជបឋមបុគគលគួរ្រជបបរេិចឆទជមុន  ។   

 កថមគគែដលេពលេរឿង ងំអពីំ្រពះម សត្វចប់េផ្ដើម្របថន  

េទៀបបទមូលរបស់្រពះសមម សមពុទធ  ្រពះនមទីបងករ   រហូតដល់ចុតិអពីំ

អត្តភពជ្រពះេវស ន្តរ េទេកើតកនុង នសួគ៌ជន់តុសិត េនះេ ថ 

ទូេរនិទន  ។ 

 កថមគគែដលេពលេរឿង    ងំអពីំ្រពះបរមេពធិសត្វចុតិចក 

តុសិតភព រហូតដល់សេ្រមចសព្វញញុ តញញ ណ្រតង់មណ្ឌ លេពធិ្រពឹក   

េ ថ   អវិទូេរនិទន  ។ 

 ចែំណក សន្តិេកនិទន ្របកដ្រតង់ទីេផ ងៗ របស់្រពះមន្រពះ-

ភគែដល្រទង់្របថបគ់ង់កនុងទីេនះៗ ( ចប់ពីេពល្រ ស់ដឹងតេទ ) 

េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

3 
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ទូេរនិទន 
  

 កនុងនិទនទងំេនះ  េឈម ះថ  ទេូរនិទន   មនដូចតេទេនះថ  

 បនឮមកថ កនុងទីបផុំត ៤ អសេងខយយនិង ១ ែសនកបប ប់ថយ

េ្រកយអពីំភទទកបបេនះ មននគរមួយេឈម ះថ អមរវតី កនុងនគរេនះ 

មន្រពហមណ៍េឈម ះថ សុេមធ ្រស័យេន េ កមនកេំណើ តល្អ មន

គភប៌រសុិទធ ទងំខងចែំណកម  ទងំខងចែំណកបិ  ប់បន ៧ ជួរ

្រតកូល ជ្រតកូលបរសុិទធ មិនមនអនកដៃទតិះេដៀលបន ។ សុេមធ-

្រពហមណ៍ មនរូប ្អ ត គួរពិតពិលរមិលេមើល គួរ្រជះថ្ល  ្របកបេ យ

ពណ៌សមបុរ្រសស់ ្អ តៃ្រកែលង  ។  សុេមធ្រពហមណ៍មនិេធ្វើករងរដៃទ 

េឡើយ  សិក ែតសិបបៈរបស់្រពហមណ៍ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ម និងបិ របស់

សុេមធ្រពហមណ៍េនះ  រស់េនសមគួរដល់វយ័េហើយ  ក៏េធ្វើកលកិរយិ 

ងំអពីំសុេមធ្រពហមណ៍េនេកមងេនះឯង  ។   ៃថងមួយ  បុរសជិតសនិទធ 

ែដលេធ្វើនូវ្របេយជន៍ បនកនប់ញជី ្រទពយមក េបើកទ្វ រឃ្ល ងំែដលេពញ

េទេ យមស ្របក់ ែកវមណី និងែកវមុក្ត ជេដើម េហើយ្របបឲ់យ 

សុេមធ្រពហមណ៍្រជបដល់្រទពយែដលជីដូនជី ទងំ  ៧  ជួរ្រតកូលបន ល់ 

ទុកមកថ  បពិ្រតកុមរ  ្រទពយមន្របមណប៉ុេណ្ណះជរបស់ម   ្រទពយ 

មន្របមណប៉ុេណ្ណះជរបស់បិ  ្រទពយមន្របមណប៉ុេណ្ណះជរបស់

ជីដូននិងជី  ្រទពយមន្របមណប៉ុេណ្ណះជរបស់ ទួតយយទួត របស់ 
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េ កមច ស់ សូមេ កមច ស់ចត់ែចង្រទពយេនះចុះ ។ សុេមធបណ្ឌិ តគិត 

ថ ជី ជេដើមរបស់អញសន ្ំរទពយេនះទុក កលេទកន់បរេ ក គួរ

ែតកនក់ បណៈ ១ ជប់ មខ្លួនេទ ែតយកេទពំុបនេឡើយ េណ្ហើ យ

ចុះ អញគួរកន់យក្រទពយេនះេទឲយបន ។ សុេមធបណ្ឌិ ត គិតដូេចនះ 

េហើយ  ក៏ចូលគល់្រពះ ជ   ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  សូម 

្រទង់ឲយមនុស ទូងសគរកនុងនគរ ្របកសដល់ម ជន ឲយេទយក្រទពយ

ែដលទូលបងគមំនចុះ  េហើយកេ៏ចញបួសជ បស  ។  េដើមបឲីយេសចក្ដ ី

េនះជក់ចបស់  គួរេពលសុេមធកថទុកកនុងទីេនះផងែដរ   ែតសុេមធកថ 

េនះ មនេហើយកនុងគមពីរពុទធវសំៈ េ្រពះដូេចន ះ ខញុនឹំងេពលែត្របព័នធ

គថទុកកនុងចេន្ល ះៗ ែតប៉ុេ ្ណ ះ   ែដលមនេសចក្ដដូីចតេទេនះ  ។   
 

សេុមធកថ 
  

 កនុងទីបផុំត ៤ អសេងខយយនិង ១ ែសនកបប  មននគរមួយេឈម ះថ 

អមរវតី ឬមនេឈម ះមួយេទៀតថ អមរ ជនគរអឺងកងេ យសេំឡង ១០ 

្របករ   ែដលេ កេពលទុកកនុងគមពីរពុទធវសំៈថ  

 កេបប  ច  សតសហេស     ចតុេ   ច  អសងខិ េយ 

 អមរ ំ នម  នគរ ំ ទស េនយយ ំ មេនរមំ  ។ 

 ទសហិ  សេទទហិ  អវវិតិ្តំ អននបនសមយុតំ 
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 ហតថិសទទំ  អស សទទំ េភរសិងខរថនិ  ច ។   

 កនុង  ៤  អសេងខយយនិងមួយែសនកបប   មននគរេឈម ះអមរវតី   

 ជនគរគួរពិតពិលរមិលេមើល  ជទីរកី យៃនចិត្ត  ជនគរបរ-ិ 

 បូណ៌េ យបយនិងទឹក    ទងំមិន ង ត ់  េ យមនសេំឡង  

 ១០  យ៉ង  គឺ សេំឡងដរំ ី សេំឡងេសះ  សេំឡងសគរ   សេំឡង  

 ស័ងខ   និងសេំឡងរថជេដើម  ដូេចនះ  ។ 

  ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ទសហិ  សេទទហិ  អវវិតិ្ត ំ  េសចក្ដ ី

ថ  អឺងកងេទេ យសេំឡងទងំេនះ គឺ  សេំឡងដរំ ី  សេំឡងេសះ  ស-ំ

េឡងរថ  សេំឡងសគរ  សេំឡងសេំភរ  សេំឡងពិណ  សេំឡងមេ - 

្រសព  សេំឡង្របគ ំ សេំឡងស័ងខ  និងសេំឡងជគ្រមប់ ១០ ថ  អេញជើញ 

បរេិភគ  អេញជើញទពំ  អេញជើញផកឹ  េ កកន់យក្រតឹមែតចែំណកមួយ

ៃនសេំឡងទងំេនះ   េទើបេពលគថេនះ   ទុកកនុងគមពរីពុទធវសំៈថ 

  ខទថ  បិវថ  េចវ អននបេនន  េឃសិតំ 

 នគរ ំ សព្វងគសមបននំ សព្វកមមមុបគតំ ។   

 សត្តរតនសមបននំ ននជនសមកុលំ 

 សមិទធំ  េទវនគរវំ សំ  បុញញកមមិនំ ។ 

 ទងំជនគរគឹកកងេ យសំេឡង    ែដល្របកបេ យបយ 

 និងទឹកថ   ចូរសីុ    ចូរផឹក   ជនគរសមបូណ៌េ យសត្វ    និង 
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 េ្រគ ងឧបករណ៍ទងំពួង  បរបូិណ៌េ យករងរ្រគប់យ៉ង   ។  

 បរបូិណ៌េ យែកវ  ៧  ្របករ    កុះករេ យជនជតិេផ ង ៗ  

 សេ្រមច   ( េ យេ្រគ ងបរេិភគ   និងឧបេភគទងំពួង  )  ដូច 

 ជនគរៃនេទវ    ជទីេនៃនជនអនកមនបុណយទងំ យ   ។ 
 នគេរ  អមរវតិយ សុេមេធ  នម  ្រពហមេ  
 អេនកេកដិសននិចេយ បហូតធនធញញ   ។ 

 អជឈយិេក  មន្ដធេ  តណិ្ណំ   េវទន  បរគ ូ

 លកខ េណ  ឥតិ េស  ច សទធេមម  បរម ឹ គេ   ។ 

 េវ េនះ   មនសុេមធ្រពហមណ៍  េនកនុងនគរអមរវតី ជអនក 

 សន នូំវ្រទពយដ៏េ្រចើនេកដិ  មន្រទពយ និង្រសូវេ្រចើន ។  ជអនក 

 េរៀនមន្ដ  ចងចនូំវមន្ដ  ដល់នូវេ្រតើយៃនេវទទងំ  ៣  ដល់នូវ 

 បរមី  កនុងលកខណៈផង កនុងគមពីរឥតិ សៈផង  កនុងធមរ៌បស់ 

 ្រពហមណ៍ផង  ដូេចនះ  ។ 

 ៃថងមួយ សុេមធបណ្ឌិ តេនះ ចូលេទកន់ទីពួនសមងេំលើៃផទ្រប ទ 

ខងេលើ អងគុយពត់ែភនន គិតថ ែនបណ្ឌិ ត ករេកើតេទៀត គឺបដិសនធិ ជ 

ទុកខ ករែបកធ្ល យៃនសររីៈកនុងទីែដលេកើតេហើយ ក៏ជទុកខដូចគន  ម  

អញមនករេកើតជធមម  មនករចស់ជធមម  មនករឈថឺក ត់ជ

ធមម     មនករ ្ល បជ់ធមម     គួរែត ម អញែស្វងរក្រពះនិព្វ នែដល 
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មិនេកើត  មិនចស់  មិនមនទុកខ  មនែតសុខ   ្រតជក់  អមតៈ  ផ្លូ វផុតចក 

ភពមន្រប្រកតីនេំទកន់្រពះនិព្វ ន ពិតជមន  ពិត្របកដ  េ្រពះេហតុ

េនះ   េទើបេ កេពលថ 

 រេ គេ   និសីទិ ្វ  ឯវ ំ ចិេន្ដសិហន្ដទ 

 ទុេកខ   បុនពភេ   នម សររីស   បេភទនំ ។ 

 សេមម ហំ  មរណំ  ទុកខំ   ជ យ  អភិមទទិតំ 

 ជតិធេមម   ជ ធេមម  ពយធិធេមម   ចហន្ដទ 

 អជរ ំ អមរ ំ េខមំ បរេិយសិស មិ  និព្វុ តឹ ។  

 កលេនះ  តថគត  េនកនុងទី ង ត់  ក៏គិតយ៉ងេនះថ  ធមម  

 ភពថមីេទៀត   ែតងនមំកនូវេសចក្ដីទុកខ  ករែបកធ្ល យសររីៈ   ក៏ 

 នមំកនូវេសចក្ដីទុកខដូចគន    ( េសចក្ដី ្ល ប់្របកបេ យេមហៈ 

 នមំកនូវទុកខ  រូបែដលជ ញញីំេហើយ  ក៏នមំកនូវទុកខ )  ម  

 អញមនជតិជធមម   មនជ ជធមម    មនពយធជិធមម  

 ម អញនឹងែស្វងរក្រពះនិព្វ ន  ែដលមិនចស់  មិន ្ល ប ់ជ 

 ទីេក មក ន្ដ  ដូេចនះ  ។  

 បនទ ប់អពីំេនះ សុេមធបណ្ឌិ តក៏គិតយ៉ងេនះថ េឈម ះថេសចក្ដ ី

សុខជបដិបកខចេំពះទុកខ មនកនុងេ កយ៉ង  េបើភពមន វតថុ ែដល

្របសចកភពក៏មនពិត ដូចករេក្ដ មន ករ្រតជកជ់ទីរមង ប់ៃនកេម្ដ  
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េនះ នឹងមនពិត្របកដយ៉ង  ្រពះនិព្វ នជទីរមង ប់នូវេភ្លើង មន 

គៈជេដើម គបបមីនដូេចនះ ធម៌ែដលមិនមនេទស ជធម៌ ្អ ត ជបដ-ិ 

បកខចេំពះធម៌ែដល ្រកក់ មក រែមងមនយ៉ង  កលជតិ គឺករ 

េកើតដ៏ មកមន សូមប្ីរពះនិព្វ ន េពលគឺករមិនេកើត េ្រពះឲយករេកើត

្រគប់យ៉ងអស់េទ ក៏គបបមីនយ៉ងេនះ េ្រពះេហតុេនះ េទើបេ ក 

េពលថ  

 យថបិ  ទុេកខ   វជិជេន្ដ សុខំ  នមបិ  វជិជតិ 

 ឯវ ំ ភេវ  វជិជមេន  វភិេ   ឥចឆិតព្វេក ។ 

 យថបិ  ឧេណ្ហ   វជិជេន្ដ   អបរ ំ វជិជតិ  សីតលំ 

 ឯវ ំ តិវធិគគិ  វជិជេន្ត និព្វ នំ  ឥចឆិតព្វកំ ។ 

 កលេបើទុកខមន    សុខក៏មន   យ៉ង     កលេបើភពមន 

 ករ្របសចកភព  បុគគលគួរែត្របថន រក  ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 

 កលេបើេក្ដ មន  ្រតជក់ដៃទក៏មន  យ៉ង   កលេបើេភ្លើង 

 ៣ ្របករមន  ្រពះនិព្វ នែដលបុគគលគួរ្របថន    ក៏មនយ៉ង 

 េនះែដរ  ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធបណ្ឌិ តគិត្របករដៃទៗ េទៀតថ  បុរសែដលលិចេទកនុង

គនំរ មក េឃើញ្រសះេបកខរណីធ ំ េដរ សេទេ យផក ឈូក មន

ពណ៌ ៥  អពីំចមង យ  គួរែតែស្វងរក្រសះេនះ  េ យគិតថ  អញគួរេទ
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កន់្រសះេនះេ យផ្លូវ ហន៎  ករមិនែស្វងរក្រសះេនះ  មិនែមនជ

េទសរបស់្រសះេនះេឡើយ   ែតជេទសរបស់បុរសេនះ  យ៉ង   កល 

្រសះធ ំគឺអមតម និព្វ ន  ជទី ងជ្រមះមនទិល គឺកិេលសមន  ករមនិ

ែស្វងរក្រសះេនះ  មិនែមនជកហុំសរបស់្រសះធ ំ  គឺអមតម និព្វ ន

េនះេទ  ែតជកហុំសរបស់បុរសេនះ  ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។   កលបុរស្រតូវ

ពួកេចរេចមេ ម កលផ្លូវស្រមប់េគចមន េបើបុរសេនះមិនរតេ់គចេទ  

េសចក្ដីេនះ មិនែមនជកហុំសរបស់ផ្លូ វេឡើយ   ែតជកហុំសរបស់បុរសេនះ  

យ៉ង  កិេលសែដលេចមេ មនូវសត្វេ កមនេហើយ កលផ្លូវែដល 

្រតជកជ់ទីេទកន់្រពះនិព្វ នមន ែតបុគគលមិនែស្វងរកផ្លូ វេនះ េសចក្ដ ី

េនះ មិនែមនជកហុំសរបស់ផ្លូ វេនះេទ ជកហុំសរបស់បុគគលេនះ ក ៏

យ៉ងេនះែដរ  ។  បុរស្រតវូពយធិេបៀតេបៀន  កល្រគូេពទយជអនករក  

េ គមន េបើបុរសេនះមិនែស្វងរក្រគូេពទយឲយមកពយបលជងំឺ េសចក្ដ ី

េនះ មិនែមនជកហុំសរបស់្រគូេពទយេទ ែតជកហុំសរបស់បុរសេនះ 

យ៉ង  បុគគលកល្រតូវពយធ ិគឺកិេលសេបៀតេបៀន មិនែស្វងរក ចរយ 

ែដលជអនកឈ្ល សកនុងកររមង បក់ិេលស   េសចក្ដីេនះ មនិែមនជកហុំស

របស់ ចរយ ែដលជអនកេធ្វើកិេលសឲយវនិសេទេនះេឡើយ ែតជកហុំស 

របស់បុគគលេនះ  ក៏យ៉ងេនះែដរ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 យថ  គថូគេ   បុរេិ  ត កំ  ទិ ្វ ន  បរូតិ ំ
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 ន  គេវសតិ  ត កំ ន  េទេ   ត កស  េ  ។ 

 ឯវ ំ កិេលសមលេធវន ំ វជិជេន្ត  អមតន្ដេឡ 

 ន  គេវសត ិ ត កំ ន  េទេ   អមតន្តេឡ ។ 

 បុរសែដល្រប ក់ មក  េឃើញ្រសះេពញេ យទឹក  េហើយ 

 មិនែស្វងរក្រសះ    េទសេនះ     មិនែមនជេទសៃន្រសះេទ 

 យ៉ង មញិ  កលេបើ្រសះ  គឺ្រពះនិព្វ ន  មនេហើយ  បុគគល 

 មិនែស្វងរក្រសះស្រមប់ ង     នូវកិេលសជមនទិលេចញេទ 

 េទសេនះ  មិនែមនជេទសៃន្រសះ   គឺនិព្វ នេទ   គឺជេទស 

 របស់បុរស  ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។ 
 យថ  អរហិី  បររុិេទធ  វជិជេន្ដ  គមនំ  បេថ 

 ន  ប យតិ  េ   បុរេិ  ន  េទេ   អញជសស   េ  ។ 

 ឯវ ំ កិេលសបររុិេទធ  វជិជមេន  សិេវ  បេថ  

 ន  គេវសតិ  តំ  មគគំ ន  េទេ   សិវមញជ េស  ។ 

 បុរស  ែដល្រតូវស្រតូវទងំ យេចមព័ទធេហើយ   កលេបើផ្លូ វ 

 ស្រមប់រត់េទមន  ែតបុរសេនះមិនរត់េទ  េទសេនះ  មិន 

 ែមនជេទសៃនផ្លូ វេទ    យ៉ង     បុគគល្រតូវកិេលសរួបរតឹ 

 េហើយ     កលេបើផ្លូ វ្រពះនិព្វ នមន     ែតមិនែស្វងរកផ្លូ វេនះ  

 េទសេនះ    មិនែមនជេទស   ៃនផ្លូ វនិព្វ នេទ   គឺជេទស 



12                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 របស់បុគគលេនះឯង  យ៉ងេនះែដរ  ។ 
 យថ  ពយធិេក  បុរេិ  វជិជមេន  តិកិចឆេក 

 ន  តិកិចឆ េបតិ  តំ  ពយធឹ ន  េ   េទេ   តិកិចឆេក ។ 

 ឯវ ំ កិេលសពយធីហិ ទុកខិ េ   បរបិីឡេិ  

 ន  គេវសតិ  ចរយិំ           ន  េ   េទេ   វនិយេក ។ 

 បុរសែដលមនជងំ ឺ   កលេបើេពទយមន    ែតមិនឲយេពទយេនះ 

 ពយបលជងំឺេនះេទ    េទសេនះ    មិនែមនជេទសៃនេពទយ 

 េទ  យ៉ង   បុគគល្រតូវជងំ ឺ គឺកិេលសទងំ យ  េបៀតេបៀន 

 េហើយ  ដល់នូវេសចក្ដីទុកខ  មិនស្វះែស្វងរក ចរយ េទសេនះ 

 មិនែមនជេទសៃន ចរយេទ       គឺជេទសរបស់បុគគលេនះ 

 ឯង   យ៉ងេនះែដរ   ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ដល់ធម៌ដៃទៗ េទៀតថ    បុគគលអនកចូល 

ចិត្តែតងខ្លួន គបបេីបះបង់ កសពែដលេគពយួរ្រតង់ក េហើយេទេ យ

មនេសចក្ដសុីខយ៉ង   សូមប ី ម អញ ក៏គួរលះបង់កយស្អុយេនះ 

មិន េ ះ ល័យ  ចូលេទកននិ់ព្វ នម នគរ  ក៏ដូេចន ះែដរ  ។ 

 បុរស្រស្ដីទងំ យ  បេនទ បង់ឧចច រៈនិងបស វៈ   ក់េលើែផនដីដ៏ 

េ ម កេ្រគកេហើយ   មិន្របថន េរ ើសដុំ មក ក់កនុងថនក ់   ឬជយសពំត់

េវចខចប់េទ  ែតងមនេសចក្ដីរេងក ស  មិនមន ល័យ  េបះបងេ់ចលេទ 
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យ៉ង  សូមប ី ម អញក៏គួរមិនមន ល័យ េបះបង់នូវកយស្អុយ

េនះ ចូលេទកន់និព្វ នម នគរែដលជទីអមតៈ ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ 

នយទូកមិនមន ល័យកនុងទូកចស់ ែដលបក់ែបកយ៉ង  សូមប ី
ម អញ  ក៏នឹងលះបង់ ងកយែដលរ បរ់សល់  ែដលជទីហូរេចញ

នូវរបស់មិន ្អ ត មទ្វ រទងំ ៩ មនិមន េ ះ ល័យ ចូលេទកន់

និព្វ នបុរកី៏ដូេចន ះ  ។  មយង៉េទៀត បុរសកនយ់ករតនៈេ្រចើន្របេភទ េធ្វើ
ដេំណើ រេទជមួយពួកេចរ  ក៏េបះបង់ពួកេចរទងំេនះ  េ្រពះខ្ល ចអន្ដ-

យដល់រតនៈរបស់ខ្លួន កន់យកផ្លូ វេក មយ៉ង  ករជកយ ( កយ

ែដលេកើតអពីំធូលី ) េនះ ក៏ដូេចន ះ   ដូចគន នឹងេចរែដលប្លន់រតនៈ  េបើ
ម អញេធ្វើត ្ហ ឲយេកើតេឡើងកនុងកយេនះ  រតនៈគឺកុសលធម ៌  បន

ដល់អរយិមគគនឹង បសូនយេទ  េ្រពះដូេចន ះ  ម អញគួរលះបង់កយ

េនះែដលដូចជេចរ  េហើយេទកន់និព្វ នម នគរដូេចន ះ   េ្រពះេហតុ 

េនះ   េទើបេ កេពលថ 

 យថប ិ កុណប ំ បុរេិ  កេណ្ឋ   ពនធ ំ ជិគុចឆយិ ំ

 េមចយិ ្វ ន  គេចឆយយ សុខ ី េសរ ី សយ ំ វសី ។ 

 តេថវមំិ  បតូិកយំ ននកុណបសញចយំ 

 ឆឌ្ឌយិ ្វ ន  គេចឆយយ ំ អនេបេកខ   អនតថិេក ។ 

 បុរសបន្រ យ កសព   ដ៏គួរេខពើមរេអើម    ែដលជប់ឰដ៏ក  
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 គបបជីអនកមនេសចក្ដសុីខ   េន មទេំនើងខ្លួន   មនអំ ច 

 ខ្លួនឯង  យ៉ង មញិ  ។   ម អញ គួរែតលះបង់កយស្អុយ 

 េនះ  ែដលជទី្របមូលមក  នូវ កសពេផ ងៗ េចញ  េហើយ 

 គបបជីអនកមិន េ ះ ល័យ  មនិមនេសចក្ដី្រតូវករ    េចញ 

 េទ  យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 យថ  ឧស ស នម្ហ ិ(១) ករសំី  នរនរេិយ 

 ឆឌ្ឌយិ ្វ ន  គចឆន្ត ិ អនេបកខ   អនតថកិ ។ 

 ឯវេម ហំ  ឥម  កយ ំ ននកុណបបរូតិ ំ

 ឆឌ្ឌយិ ្វ ន  គចឆិស  ំ វចច ំ ក ្វ   យថ  កុដ ឹ។ 

 បុរស្រស្ដីទងំ យ    េទបេនទ បងនូ់វករសីៈ    កនុងបងគន់េហើយ 

 ឥតមន េ ះ ល័យ    ឥតមនេសចក្ដី្រតូវករ   េដើរេចញ 

 េទ    យ៉ង មិញ    ឯ ម អញ   នឹងលះបង់នូវកយស្អុយ 

 េនះ     ែដលេពញេ យ កសពេផ ងៗ  េចញេទ   ដូចបុរស 

 ្រស្ដីទងំ យ  ែដលបេនទ បង់វចចៈកនុងបងគន ់ ដូេចន ះឯង  ។ 

 យថបិ  ជជជរ ំ នវ ំ បលុត្តំ  ឧទកគហិនឹ 

 មិក  ឆឌ្ឌយិ ្វ ន អនេបកខ   អនតថិក ។ 

                                     
១-ឆដ្ឋសងគ យនថ   ឧចច រ ្ឋ នម្ហិ  ។ 
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 ឯវេម ហំ  ឥមំ  កយំ  នវចឆិទទំ  ធុវស វ ំ

 ឆឌ្ឌយិ ្វ ន  គចឆិស  ំ ជិណ្ណនវវំ  មិក ។ 

 មច ស់ទូកទងំ យ  ែតងលះបង់ទូកចស់  ែដលពុកផុយេលច 

 ចូលទឹក ឥតមន េ ះ ល័យ  ឥត្រតូវករវញិ យ៉ង  

  មិញ   ម អញនឹងលះបង់នូវកយេនះ   ែដលមនរនធ  ៩  

 ហូរជនិចច   េហើយេចញេទ  ដូចជមច ស់ទូក  លះេចលទូក  

 ចស់  ដូេចន ះឯង  ។ 

 យថ  បុរេិ   េចេរហិ គចឆេន្ត   ភណ្ឌ មទិយ 

 ភណ្ឌ េចឆទភយ ំ ទិ ្វ  ឆឌ្ឌយិ ្វ ន  គចឆតិ ។ 

 ឯវេមវ  អយ ំ កេយ ម េចរសេម  វយិ 

 ប យិមំ  គមិស មិ កុសលេចឆទន  ភយ ។ 

 បុរសកលេដើរេទជមួយនឹងពួកេចរ    យក្រទពយជប់េទផង 

 េឃើញភ័យអំពីករខូចខត្រទពយ      ក៏លះបង់េហើយេដើរេទ  

 យ៉ង   កយេនះ  ក៏មនឧបមេសមើេ យម េចរ  ម  

 អញនឹងលះបង់កយេនះេចញ  េ្រពះខ្ល ចខូតខតកុសលធម៌   

 យ៉ងេនះែដរ  ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធបណ្ឌិ ត   ពិចរ ្របកបេ យេនកខមមៈយ៉ងេនះ   េ យ 

ឧបមេផ ងៗ េហើយ   លះនូវគនំរេភគសមបត្តិ ប់មិនអស់កនុងផទះរបស់ខ្លួន 
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ដល់ម ជន មនុស ក្ំរព និងអនកដេំណើ រជេដើម មន័យែដលេពល 

េហើយខងេដើម េធ្វើនូវម ទន លះវតថុកមនិងកិេលសកមេហើយ េចញ

ចកអមរនគរមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះ ្រស័យភនេំឈម ះថ ធមមិក កនុងៃ្រពហិម- 

ពន្ត ង ្រសម េធ្វើបណ្ណ  និងទីច្រងកមេ យកម្ល ងំបុណយរបស់

ខ្លួន  េវៀរនូវេទសៃននីវរណៈទងំ ៥   នមំកនូវកម្ល ងំ   េពលគអឺភិញញ  

្របកបេ យេហតុែដលជគុណ ៨ យ៉ង   មែដលេពលទុកេហើយេ យ 

ន័យជេដើមថ កលចតិ្ត ងំមេំហើយយ៉ងេនះ ដូេចនះេហើយ លះបង់ 

សពំត់ ដកែដល្របកបេ យេទស ៩ ្របករ  ទុកកនុង ្រសមបទេនះ  

េស្ល កសពំត់សមបកេឈើែដល្របកបេ យគុណ ១២ ្របករ  បួសជឥសី 

េហើយ ។  កលសុេមធបណ្ឌិ តបួសេហើយយ៉ងេនះ  ក៏លះបណ្ណ  

េនះ   ែដល្រចឡូក្រចឡេំ យេទស ៨ ្របករ    ចូលេទកនគ់ល់េឈើ 

ែដល្របកបេ យគុណ ១០ ្របករ  លះបង់នូវបយេផ ងៗ   បរេិភគែផ្ល

េឈើែដល្រជុះឯង េផ្ដើមតមកល់េសចក្ដីពយយមេ យករអងគុយ ករឈរ 

និងករច្រងកម  កនុងេវ  ៧ ៃថងប៉ុេ ្ណ ះ  ក៏បនអភិញញ  ៥  សមបត្ត ិ៨  

ដល់នូវកម្ល ងំអភិញញ មែដល្របថន ទុក  េ យ្របករដូេចនះ  េ្រពះ 

េហតុេនះ   េទើបេ កេពលទុកថ 

 ឯ ហំ  ចិន្តយិ ្វ ន   េនកេកដិសតំ  ធនំ 

 នថនថនំ  ទ ្វ ន ហិមវន្តំ  ឧបគមឹ ។ 
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 ហិមវន្តស វទិេូរ ធមមិេក  នម  បព្វេ  
 អស េម  សុកេ   មយ្ហ ំ បណ្ណ   សុមបិ  ។ 

 លុះតថគតគិតេឃើញយ៉ងេនះេហើយ      ក៏ឲយ្រទពយជេ្រចើន 

 រយេកដិ    ដល់ពួកជនែដលមនទីពឹង   និងពួកជនែដលឥត 

 ទីពឹង  េហើយចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្ដ   ។   មនភនមួំយេឈម ះ   

 ធមមិក  េនជតិៃ្រពហិមពន្ដ   តថគតេធ្វើ ្រសម   ងបណ្ណ- 

 ែកបរភនេំនះ ។   

 ចង កមំ  តតថ  មេបសឹ បញច េទសវវិជជិតំ  

 អដ្ឋគុណសមុេបតំ អភិញញ ពលមហរ ឹ ។  

 ដកំ  បជហឹ  តតថ នវេទសមុបគត ំ

 កចរី ំ និ េសស ឹ ទ្វ ទសគុណមុបគត ំ។ 

 តថគត   និមមិតនូវទីច្រងកមែដល្របសចកេទស  ៥  ្របករ  

 េនែកបរ ្រសមបទេនះ   នមំកនូវអភិញញ ពលៈ   ែដល្របកប 

 េ យគុណ ៨ ្របករ  ។   លះបងស់ពំត់ ដក  ែដល្របកប 

 េ យេទស  ៩  ្របករ   កនុង ្រសមបទេនះ    េស្ល កសំពត់ 

 សមបកេឈើ    ែដល្របកបេ យគុណ  ១២  ្របករវញិ   ។ 

 អដ្ឋេទសសមកិណ្ណំ  បជហឹ  បណ្ណ លកំ 

 ឧបគម ឹ រុកខមលំូ  គុេណហិ  ទសហុបគត ំ។ 
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  បិតំ  េ បិតំ ធញញំ  បជហឹ  និរវេសសេ  

 អេនកគុណសមបននំ បវត្តផលមទយឹ ។ 

 លះបង់បណ្ណ   ែដល្របកបេ យេទស ៨  ្របករ ចូល 

 េទកន់គល់េឈើែដល្របកបេ យគុណ  ១០  យ៉ង  ។   លះ 

 បង់្រសូវែដលេគេ្រពះ  េគ  ំ េ យមិនេសសសល់  កន់យក 

 ែផ្លេឈើែដល្រជុះឯង   បរបូិណ៌េ យគុណេ្រចើន្របករ   ។ 

 តតថបបធនំ  បទហឹ និសជជ ្ឋ នចង កេម 

 អពភន្ដរម្ហិ  ស ្ត េហ អភិញញ ពលបបុណឹ ។  

 តថគតផគងពយយមកនុង ្រសមបទេនះ   (  ញុងំយប់និង 

 ៃថងឲយកន្លងេទ  )  កនុងទីអងគុយ  ទីឈរ   និងទីច្រងកម   បនលុះ 

 អភិញញ ពលៈ  កនុងរ ង ៧ ៃថង   ដូេចនះ  ។ 

 កនុងគថេនះ    បទថ    អស េម   សុកេ     មយ្ហ ំ   បណ្ណ- 

 សុមបិ  េ កេពលសេំ ដល់បណ្ណ  ទីច្រងកម ក់ 

ដូចជសុេមធបណ្ឌិ តេធ្វើេឡើងេ យៃដខ្លួនឯង   ែតកនុងគថេនះ  មន 

េសចក្ដដូីចតេទេនះថ សកកេទវ ជ្រទង់េឃើញថ ្រពះបរមេពធិសត្វ

ចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្ដេហើយ   កនុងៃថងេនះ  នឹងដល់ភនេំឈម ះធមមកិ  េទើប

្រ ស់េ វសិ កមមេទវបុត្តថ  ែនបវសិ កមម សុេមធបណ្ឌិ តេចញមក

េ យគិតថ   អញនឹងបួស  ចូរអនកនិមមិតទីលេំនឲយដល់្រពះម សត្វ   ។   
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វសិ កមមេទវបុត្តេនះ ទទួល្រពះត្រមស់របស់សកកេទវ ជេហើយ ក៏និមមិត 

្រសមគួរជទីរកី យ មនបណ្ណ យ៉ងល្អ ទីច្រងកមគួរជទីេ្រតក- 

អរ ែត្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រស័យ ្រសមបទេនះ ែដលសេ្រមចេ យ

នុភពៃនបុណយរបស់្រពះអងគ   េទើប្រ ស់ថ 

 ហិមវន្តស វទិេូរ ធមមិេក  នម  បព្វេ  

 អស េម  សុកេ   មយ្ហ ំ បណ្ណ   សុមបិ  ។ 

 មនភនមួំយ    េឈម ះធមមិក   េនជិតៃ្រពហិមពន្ដ   តថគតេធ្វើ 

 ្រសម  ងបណ្ណ ែកបរភនេំនះ  ដូេចនះជេដើម  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  សុកេ   មយ្ហ ំ  ែ្របថ  តថគត 

ង ្រសមទុកយ៉ងល្អេហើយ  ។  

 បទថ បណ្ណ  សុមបិ  េសចក្ដីថ សូមបបីណ្ណ  

ែដល្របក់េ យស្លឹកេឈើ   ក៏តថគត ងទុកល្អេហើយ  ។ 

 បទថ  បញច េទសវវិជជិត ំ  េសចក្ដីថ  េឈម ះថេទសរបស់ទី- 

ច្រងកមមន ៥ យ៉ងគ ឺ  ៃផទដីរងឹនិងពំុ បេសមើ ១  មនេដើមេឈើេនខងកនុង

ទីច្រងកម ១  មនសំ មឬស្លឹកេឈើសមុគ ម ញ ១   តូចេពក ១   ធទូំ យ 

េពក ១  ។   ពិតេហើយ   បុគគលកលេដើរច្រងកមេលើទីច្រងកមែដលមនៃផទ 

ដីរងឹពំុ បេសមើ េជើងទងំពីរនឹងឈចឺប ់ ចិត្តមិន ងំេនេ យឯកគគ  

កមម ្ឋ ននឹងវបិត្ត ិ ែតកមម ្ឋ ននឹងដល់្រពម េ្រពះ ្រស័យករេនសបបយ
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កនុងៃផទដែីដលទន់និង បេសមើ  េ្រពះដូេចន ះ  គបប្ីរជបថ  ៃផទដីែដលរងឹ

និងពំុ បេសមើ  ជេទស្របករទី ១  ។  កលេដើមេឈើេនខងកនុងក្ដី េន 

្រតង់ក ្ត លក្ដី េនខងចុងទីច្រងកមក្ដ ី កល ្រស័យេសចក្ដី្របមទេដើរ

ច្រងកម ថង សឬកបលនឹងប៉ះទងគិច េ្រពះដូេចន ះ េទើបេដើមេឈើខងកនុងទី 

ច្រងកម  ជេទស្របករ ទី ២  ។   កលេដើរច្រងកមកនុងទីច្រងកមែដលសមុគ- 

ម ញេ យេ ម និងវល្លិជេដើម កនុងេវ ្រតី ក៏នឹងជន់សត្វមនពស់

ជេដើម   េធ្វើឲយសត្វេនះ ្ល ប់  ឬ្រតូវសត្វេនះខ ំ  បនទទួលេសចក្ដេីក្ដ

្រក យ   េ្រពះដូេចន ះ   េទើបទីច្រងកមែដលសមុគ ម ញ   ជេទស្របករ 

ទី ៣   ។   កលេដើរច្រងកមេលើទីច្រងកមែដលតូចេពក   ែដលមនកណំត ់

េ យទទឹង្រតឹមែត  ១ ហតថឬកន្លះហតថ  ្រកចកក្ដ ី  ្រមមេជើងក្ដី  នឹងជពំប់

េហើយែបក   េ្រពះដូេចន ះ    េទើបទីច្រងកមែដលតូចេពក    ជេទស្របករ 

ទី ៤  ។  កលេដើរច្រងកមេលើទីច្រងកមែដលទូ យេពក  ចិត្តរែមង យ- 

មយ  មិនបននូវឯកគគ ចិត្ត  េ្រពះដូេចន ះ  េទើបទីច្រងកមែដលទូ យ

េពក  ជេទស្របករទី ៥   ។   ទីច្រងកមែដលមនទទឹង ១ ហតថកន្លះ  និង

ជយមខ ង ១ ហតថ ( រួមជ ៣ ហតថកន្លះ ) (១)   បេ ្ដ យមន្របមណ ៦០ 

ហតថ    មនៃផទដីទន ់ គមឺនខ ច់េ យទុកេសមើល្អក៏េ្របើករបន  ដូចទីច្រងកម 

                                     
១- កនុងទីខ្លះ  េ កេពល្រតមឹែតទទឹងមួយហតថកន្លះបុ៉េ ្ណ ះ  ។   
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របស់្រពះមហិនទេតថរែដលេទផ យ សនកនុងេកះសីហឡ  ្រតង់េចតិយ 

គិរវី ិ រដូេចន ះ េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ កេពលថ តថគតបន ង 

ទីច្រងកមកនុង ្រសមេនះ  ែដលេវៀរេទស ៥ ្របករ  ។  

 បទថ   អដ្ឋគុណំ  សមុេបត ំ គឺ្របកបេ យសុខរបស់សមណៈ 

៨ ្របករ  េឈម ះថ សុខរបស់សមណៈ ៨ ្របករេនះ គឺ  មិនមនករ 

ហួងែហង្រទពយ  មន្រសូវអងករជេដើម ១   ែស្វងរកែតបណិ្ឌ បតែដលមិន 

មនេទស ១   បរេិភគែតបិណ្ឌ បតែដល្រតជក ់ ១   មិនមនករេបៀត 

េបៀនអពីំ្រពះ ជទងំ យ មនេបៀតេបៀនេ យភសីុ ឬេ យករ

របឹអូសយក្រទពយ មនតៃម្លនិងក បណៈជេដើម ១  ្របសចកតេ្រមក

េ យករេពញចិត្តកនុងេ្រគ ងឧបករណ៍ទងំ យ ១   មិនខ្ល ចចេំពះ 

ភ័យកនុងេរឿងេចរប្លនជ់េដើម ១   មិន្រចឡូក្រចឡជំមួយ្រពះ ជនិង ជ

មតយជេដើម  ១   មិនេទើសទកក់នុងទិសទងំបួន  ១   ។   េ កេពល

អធិបបយទុកថ  បុគគលែដលេនកនុង ្រសមេនះ ចជួបនូវេសចក្ដសុីខ 

របស់សមណៈ ៨ យ៉ង  បនយ៉ង    តថគត ង ្រសមេនះ ្រប-

កបេ យគុណ ៨ យ៉ង   ក៏យ៉ងេនះែដរ  ។   

 បទថ   អភញិញ ពលមហរ ឹ េសចក្ដថី  េ្រកយមក         កលតថគត

េនកនុង ្រសមេនះ េធ្វើបរកិមមេនកនុងកសិណេហើយ  េផ្ដើមវបិស នេ យ 

ភពជរបស់មិនេទៀង ជទុកខ េដើមបកីរេកើតេឡើងៃនអភិញញ និងសមបត្ត ិ
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េហើយ  ក៏បននូវវបិស នដម៏នកម្ល ងំ   អធិបបយថ   កលតថគតេន 

កនុង ្រសមេនះ   ចនកំម្ល ងំមកបនេ យ្របករ    តថគតបន

ង ្រសមេនះ េធ្វើឲយសមគួរដល់កម្ល ងំវបិស ន េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ 

អភិញញ េ យ្របករេនះ  ។ 

 កនុងបទថ  ដកំ   បជហឹ   តតថ   នវេទសមុបគត ំ   មន

ពកយេពលទុក មលំ ប់ដូចតេទេនះថ  

 បនឮថ កនុងកលេនះ កលវសិ កមមេទវបុត្តនិមមិត ្រសមេនះ 

ែដល្របកបេ យខទម ទីសមង ំ និងទីច្រងកម មួយអេន្លើេ យផ្លូ វេកង េដរ-

សេទេ យេដើមេឈើេចញែផ្លនិងផក   មនទឹក្របកបេ យរសឆង ញ់  គួរ 

ជទីេ្រតកអរ ្របសចកសត្វ វ និងបក ែីដលមនសេំឡងគួរខ្ល ច 

េផ ងៗ គួរដល់ករសងប់ ង ត ់ និមមិតនូវភន ក់ៃដស្រមប់ែផ្អកកនុងទីបផុំតៃន 

ទីច្រងកម និមមិតដុថំមែដលមនពណ៌ដូចសែណ្ដ កបយ មនៃផទ បេសមើ ទុក 

ែកបរទីច្រងកម ( ្រតង់ពក់ក ្ដ លៃនទីច្រងកមេនះ ) ។  កនុងខងកនុងបណ្ណ- 

 និមមតិវតថុ ្រគបយ៉់ងែដល្រប្រពឹត្តេទេដើមបឧីបករដល់បព្វជតិ យ៉ង 

េនះ គឺ ជ មណ្ឌ ល ( ជ មូល ) សពំតស់មបកេឈើ  បរកិខ ររបស់ បស 

មនេឈើចមព មបីជេដើម ្រតង់បនទប់ទឹក មនក្អមទឹកផឹក ស័ងខស្រមបដ់ង 

ទឹក និងផ្ដិលស្រមបដ់ងទឹកជេដើម ្រតង់េ ងេភ្លើង មនអែំបងស្រមប ់

ករ់េងើកេភ្លើងនិងឧសជេដើម ្រតង់ជញជ ងំបណ្ណ  មនរចនអក រ 
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ទុកថ  បុគគល នីមួយមនបណំងនឹងបួស   ចូរកនយ់កបរកិខ រទងំ

េនះបួសចុះ   េហើយក៏្រតឡប់េទកន់េទវេ កវញិ  ។  សុេមធបណ្ឌិ តេទ 

កន់ៃ្រពហិមពន្ដ មផ្លូ វែដលជញកភន ំ   សម្លឹងេឃើញទីែដលជផសុក 

គួរ ្រស័យេនរបស់ខ្លួន និង ្រសមគួរជទីេ្រតកអរ ែដលវសិ កមមេទវ- 

បុត្តនិមមិតទុក ែដលសកកេទវ ជ្របទនឲយ កនុងទីែដលហូរមកៃនសទឹង េទើប

េទកនទី់ច្រងកម  មិនបនេឃើញ ន មេជើង ក៏គិតថ បព្វជិតែស្វងរកភិកខ  

កនុង្រសុកជតិេហើយហត់េនឿយ   ចូលេទកនុងបណ្ណ អងគុយេហើយ   ។ 

( សុេមធបណ្ឌិ ត ) រង់ចបំន្ដិច គិតថ បព្វជិតយឺតយូរពន់េពក  អញចង់

ដឹងថ េតើកនុង េនះមនអ្វី េទើបេបើកទ្វ រចូលេទកនុងបណ្ណ  

ពិនិតយេមើលេឆ្វង ្ដ  ំ  នអក រ្រតង់ជញជ ងំេហើយគិតថ  កបបយិបរកិខ រ

ទងំេនះជរបស់អញ អញនឹងកន់យកបរកិខ រទងំេនះបួស េទើបេ ះ

សំពត់ ដកទងំគូែដលខ្លួនេស្ល កដណ្ដ ប់មក េ្រពះេហតុេនះ េទើប

េ កេពលថ  តថគតេ ះសពំត់ ដកទុកកនុងបណ្ណ េនះ  ។ 

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ មន ល របុីត្ត តថគតចូលេទខងកនុង

យ៉ងេនះេហើយ  េ ះសពំត់ ដកែដល្របកបេ យេទស ៩ ្របករ 

ទុកកនុងបណ្ណ េនះ  េ្រពះដូេចន ះ  កលតថគតេ ះសពំត់ ដក  

ក៏េ ះេចលេទ   េ្រពះេឃើញេទស ៩ ្របករ   ។    ពិតេហើយ   ស្រមប់

បុគគលែដលបួសជ បស  េទស ៩ ្របករ រែមង្របកដកនុងសពំត់ ដក 
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គឺមនតៃម្លេ្រចើន  ជេទស ១  េកើតេឡើងេ្រពះទក់ទងនឹងអនកដៃទ  ជ

េទស ១   េ ហមងរហ័សេ្រពះករេ្របើ្របស់  ជេទស ១   េ ហមង 

េហើយចបំច់្រតូវជួសជុល  ្រតូវេបកនិង្រជលក់  ករែដលចស់េទេ្រពះ 

ករេ្របើ្របស់េនះ ជេទស ១  ស្រមប់សពំត់ែដលចស់េហើយ  ្រតូវេធ្វើ 

ករេដរប៉ះ ករែដលបនទទួលេ យករែស្វងរកេទៀតក៏លំបក ជ 

េទស ១   មិនសមជមួយករបួសជ បស  ជេទស ១  ជរបស់ទូេទ 

ដល់ស្រតូវ  ជេទស ១   េ្រពះ្រតូវ្រគប់្រគងេ យ ករកុឲំយស្រតូវកន ់

យកបន និងជេ្រគ ង្រប ប់ ( អលងក រ ) របស់បុគគលែដលេ្របើ្របស់ 

ជេទស ១  ស្រមបបុ់គគលែដល្រ ច់េទ ( េឈម ះថ ) ជបុគគល្របថន

េ្រចើន  កនុងវតថុ ែដលជរបស់េ្របើ្របស់្របចខំ្លួន  ជេទស  ១   ។   

 បទថ  កចីរ ំ   និ េសស ឹ  េសចក្ដីថ  មន ល របុីត្ត  កល 

េនះ តថគតេឃើញេទស ៩ ្របករេនះ   េទើបេ ះេចលនូវសពំត់  -

ដក េស្ល កនូវសពំតស់មបកេឈើ េ្របើ្របស់សពំត់សមបកេឈើែដលេ្រច ក

េ ម ដេំណកទន យឲយជចេ្រម កតូចធ ំ  តបញេហើយ  េធ្វើេឡើងេដើមប្ីរប- 

េយជន៍េ្របើ្របស់ជសពំត់េស្ល កដណ្ដ ប់   ។  

 បទថ   ទ្វ ទសគុណមុបគត ំ គឺ     ្របកបេ យ និសង    ១២ 

្របករ  កនុងសពំត់សមបកេឈើមន និសង   ១២  ្របករ គឺ  តៃម្លេថក 

សមគួរ  េនះជ និសង ទី ១  ចេធ្វើេ យៃដឯង  េនះជ និសង ទី ២     
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េ ហមងយតឺេ យករេ្របើ្របស់  សូមបេីបកក៏មិនយឺតយូរ  េនះជ និ- 

សង ទី  ៣   សូមបចីស់េទេ្រពះករេ្របើ្របស់កម៏ិនចបំច់េដរ   េនះជ 

និសង ទី  ៤   កលែស្វងរកជថមកី៏េធ្វើបនងយ   េនះជ និសង ទី  ៥  

សមគួរដល់ករបួសជ បស  េនះជ និសង ទី ៦    បុគគលែដលជ 

ស្រតូវមិនេ្របើ្របស់  េនះជ និសង ទី ៧   កលេ្របើ្របស់កម៏ិនជទី

ងំៃនករ្រប ប់ ក់ែតង េនះជ និសង ទី ៨  កលេស្ល កដណ្ដ ប ់

ក៏្រ ល  េនះជ និសង ទី ៩   បញជ កថ់ជអនក្របថន តិចកនុងបចច័យ  គឺ 

ចីវរ េនះជ និសង ទី ១០  ករេកើតេឡើងៃនសពំត់សមបកេឈើជរបស់ 

េកើតេឡើងេ យធម ៌ មិនមនេទស  េនះជ និសង ទី ១១   កលសពំត់ 

សមបកេឈើេនះវនិសេទ  ក៏មិនមន ល័យ  េនះជ និសង  ទី ១២ ។

 បទថ  អដ្ឋេទសសមកិណ្ណំ   បជហឹ  បណ្ណ លកំ

េសចក្ដីថ  តថគតលះបង់ដូចេម្ដច ?   បនឮថ សុេមធបណ្ឌិ តេនះ 

េ ះសំពត់ ដកែដលមន ច់ល្អទងំគូេចញេហើយ កន់យកសំពត់

សមបកេឈើពណ៌្រកហមដូចផក នេនង ែដលពក់្រតង់សនួចីវរ  េហើយេស្ល ក 

១ ផទ ងំ ដណ្ដ ប់សពំតស់មបកេឈើែដលមនពណ៌ដូចមស ១ ផទ ងំេទៀត 

េលើសំពត់សមបកេឈើេនះ   េធ្វើែសបកខ្ល ទងំ្រកចកដូចគន នឹងស ្ឋ ន

របស់ផក បុសនគេឆៀង ម មខ ង  ្របមូលជ មណ្ឌ លេហើយេ តនូវេសន ត

សក់្រតង់ផនួងសក់េនះ  េធ្វើមិនឲយកេ្រមើកបន  ក់កុណ្ឌី ទឹកែដលមន
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ពណ៌ដូចែកវ្របពល កនុងសែ្រងកែដលមនពណ៌ដូចែកវមុក្ដ  កនដ់ង- 

ែរកេកងកនុងទីបីអេន្លើ ពក់កុណ្ឌី ទឹក្រតងចុ់ងដងែរក តមពក់ កេំ្របង និង 

េឈើែដលមនចមព មបី ពក់្រតង់ចុងមខ ង ែរកបរកិខ រេលើ ម  ៃដ ្ដ កំន់ 

េឈើ្រចត់េចញពីបណ្ណ  េដើរច្រងកមេលើទីច្រងកមែដលមនបេ ្ដ យ 

៦០ ហតថ សម្លឹងេមើលេភទរបស់ខ្លួនេហើយគតិថ  មេនរថរបស់អញដល់ 

ទីបផុំតេហើយ បព្វជជ របស់អញល្អពិតហន៎ េឈម ះថបព្វជជ េនះ អនក្របជញ 

ទងំពួង មន្រពះពុទធនិង្រពះបេចចកពុទធជេដើម សរេសើរេហើយ ចណំងៃន 

្រគហសថអញលះបង់េហើយ  អញកពុំងេចញបួស  អញេចញបួសេហើយ 

បននូវបព្វជជ ដ៏ឧត្តម  អញនឹងេធ្វើសមណធម៌  អញនឹងបនសុខែដល 

េកើតអពីំមគគផល ដូេចនះេហើយ េកើតនូវឧស ហៈ ក់ដងែរកនិងបរកិខ រ 

ចុះ អងគុយេលើផទ ងំថមែដលមនពណ៌ដូចសែណ្ដ កបយ េ្រប បដូចបដិម 

មសដូេចន ះ ឲយេពលៃថងកន្លងេទ ចូលកន់បណ្ណ កនុងេពល ង ច 

េដកេលើកេនទលែផងែដលតបញេ យែមកេឈើនិងេផ្ដ  ឲយខ្លួនបនទទួល 

កសលមមជទីសបបយ   េហើយេ្រកកេឡើងកនុងេវ េទៀបភ្ល ឺ  ពិចរ  

ដល់ករមករបស់ខ្លួនថ អញេឃើញេទសកនុងឃ សេហើយ លះបង ់

េភគសមបត្តិ ប់មនិអស់និងយសមិនមនទីបផុំត ចូលកន់ៃ្រពបួស ែស្វង 

រកេនកខមមៈ ចប់ ងំពីេពលេនះេទ អញនឹង្រប្រពឹត្តខ្លួនេ យេសចក្ដីមិន 

្របមទ  េ្រពះរុយគមឺចិឆ វតិកក  រែមងខសីុំនូវបុគគលែដលលះបង់នូវវេិវក 
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្រ ច់េទ  ។  ឥឡូវេនះ  អញគួរចេ្រមើននូវេសចក្ដសីងប់  េ្រពះថ ម  

អញេឃើញករេន្រគប់្រគងផទះ េ យភពជរបស់មនែតកង្វល់ េទើប 

េចញមក ។ បណ្ណ គួរេពញចិត្តេនះ មនៃផទដី បេសមើ ព័ទធេ យ 

របងមនពណ៌ដូចែផ្លេពន ទុ ំ មនជញជ ងំពណ៌សដូចក្រមល្របក ់ ដបូំល 

ស្លឹកេឈើមនពណ៌ដូចេជើង្រពប ែ្រគេផ្ដ មនពណ៌ដ៏្រសស់ ្អ ត គួររស់ 

េនយ៉ងផសុក   ករដល់្រពមៃនផទះរបស់ ម អញ្របកដដូចនឹងមន

ៃ្រកែលងជងេនះ  ដូេចនះ  ។  ពិចរ េទសរបស់បណ្ណ   ក៏បន

េឃើញេទស ៨ ្របករ   ។    ពិតេហើយ   កនុងករេ្របើ្របស់បណ្ណ មន 

េទស ៨ ្របករគ ឺ  ្រតូវែស្វងរកេ យករ្របមូលទព្វសមភ រយកមកេធ្វើ  ជ 

េទសទី ១  ្រតូវជួសជុលជនិចច  េ្រពះកលេ ម   ស្លឹកេឈើ   និងដឥីដ្ឋ្រជុះ 

មក  ្រតូវយករបស់ទងំេនះេចញ  េហើយបែនថមរបស់ថមីចូលេទ   េនះជ

េទសទី ២   ធមម េសនសនៈែតងបនដល់បុគគលជេថរៈ ( ចស់ជង ) 

កលជនែដលចស់ជងចូលមក  ឲយអញេ្រកកេឡើងកនុងេវ មិនសមគួរ 

ឯកគគ ចិត្តក៏មិនមន េ្រពះដូេចន ះ កលែដល្រតូវ ស់ឲយេ្រកកេឡើង  

េទើបជេទសទី ៣   េ្រពះកមច តប់ង់នូវរងនិងកេម្ដ   ក៏េធ្វើឲយ ងកយចុះ 

េខ យ  េនះជេទសទី ៤   បុគគលចូលេទកន់ផទះ  ចេធ្វើ ្រកក់  

មួយបន  េ្រពះដូេចន ះ  ទីបិទបងំគួរតិះេដៀល  ជេទសទី ៥  ករហួង 

ែហងេ យគិតថ  េនះជរបស់អញ  ជេទសទី ៦   ធមម ករមនផទះ 
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បញជ កថ់ជរបស់បុគគលែដលមនភរយិ េនះជេទសទី ៧  ជរបស់

ធរណៈដល់ជនេ្រចើន  េ្រពះជ ធរណៈដល់សត្វមនសុច សេងកើច  

និងតុកែកជេដើម  ជេទស ទី ៨   ។   ្រពះម សត្វេឃើញេទស ៨ ្របករ

យ៉ងេនះេហើយ  ក៏លះបង់បណ្ណ    េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ ក

េពលថ  តថគតលះបង់បណ្ណ ែដល្រចឡូក្រចឡេំ យេទស ៨  

្របករ  ។ 

 បទថ  ឧបគម ឹ  រុកខមលំូ  គុេណហិ   ទសហុបគត ំ េសចក្ដី
ថ  ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ថ  តថគត មទី្របកទី់បងំ  ចូលេទរក

គល់េឈើែដល្របកបេ យគុណ ១០ ្របករ   ។   គុណ ១០ ្របករេនះ  

មនដូចតេទេនះថ  មនករខ្វល់ខ្វ យតិច  ជគុណទី ១   ្រគន់ែតចូល 

េទបុ៉េ ្ណ ះ ក៏េនកនុងទីេនះបន  េ្រពះដូេចន ះ េទើបមិនចបំច់ែថរក  

ជគុណទី ២   កនុងទីេនះ  េទះេបសក្ដ ី  មិនេបសក្ដ ី  ក៏េ្របើ្របស់បន

មសបបយ   មិនចបំច់ពយយមខ្ល ងំក្ល េពក  ជគុណទី ៣   ទីេនះ 

បិទបងំេ យករនិនទ មិនបន  េ្រពះកលបុគគលេធ្វើ ្រកកក់នុងទីេនះ  

រែមងខម ស េ្រពះដូេចន ះ ករបិទបងំនូវករនិនទ មិនបន ជគុណទី ៤  

គល់េឈើដូចគន នឹងេនកនុងទី ល េ្រពះមិនញុងំ ងកយឲយទន ់ គឺឲយ

រងឹម ំ  េ្រពះដូេចន ះ  េទើបជគុណទី ៥    មិនមនករ្រតូវេធ្វើនូវករហួង

ែហង  ជគុណទី ៦   មបននូវេសចក្ដី ល័យកនុងលេំន  ជគុណទី ៧  
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មិនមនករែដល្រតូវេពលថ អនកចូរេចញសិន ខញុនឹំងេបស ខញុនឹំងជូត 

េហើយេដញេទដូចផទះទូេទ េនះជគុណទី ៨  បុគគលអនកេនក៏បន

ទទួលនូវបីតិ  េនះជគុណទី ៩   មិនចបំច់ ល័យកនុង រមមណ៍   េ្រពះ

េសនសនៈគឺគល់េឈើរកបនងយ េទះេទកនុងទី  ក៏ ចរកបន  

េនះជគុណទី ១០  ្រពះម សត្វេឃើញគុណ ១០ យ៉ងេនះ  េទើបេពល

ថ  តថគតចូល ្រស័យ្រតង់គល់េឈើ ដូេចនះ   ។      ្រពះម សត្វកណំត ់

េហតុមន្របមណប៉ុេណ្ណះេហើយ   ែស្អកេឡើងក៏ចូលេទេដើមបភីិកខ   ។ 

 ្រគេនះ ពួកមនុស កនុង្រសុកែដល្រពះេពធិសត្វេទដល់ បន

្របេគនភិកខ េ យឧស ហៈដធ៏ ំ  ្រពះេពធិសត្វេធ្វើភត្តកិចចេហើយមកកន់ 

្រសមអងគុយចុះ  គិតថ  អញបួសេ យគិតថ  នឹងបន រក៏មិន

ែមន   ធមម រែដលឆង ញ់េនះ   រែមងញុងំនូវេសចក្ដី្រសវងឹេ យ

អំ ចៃនមនះ  និង្រសវងឹេ យអំ ចៃនបុរសឲយចេ្រមើន  ទីបផុំតៃន

ទុកខែដលមន រជមូលមិនមនេឡើយ   េបើដូេចន ះ  ម អញគបប ី

លះបង់ រែដលេកើតអពីំ្រសូវ   ែដលេគ បេ្រពះ   បរេិភគែផ្លេឈើ
ែដល្រជុះឯង  ដូេចនះ  ។ 

 ចប់ ងំអពីំេពលេនះមក   ្រពះេពធិសត្វេធ្វើយ៉ងេនះ    បេំពញ 

ពយយមកនុង ១ សប្ដ ហ៍  េធ្វើសមបត្ត ិ ៨  និងអភញិញ  ៥  ឲយេកើតេឡើង

េហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 
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 បិតំ  េ បិតំ  ធញញំ  បជហឹ  និរវេសសេ  

 អេនកគុណសមបននំ បវត្តផលមទយឹ  ។ 

 លះបង់្រសូវែដលេគេ្រពះ   េគ  ំ េ យមិនេសសសល់  កន់ 

 យកែផ្លេឈើែដល្រជុះឯង    បរបូិណ៌េ យគុណេ្រចើន្របករ 

 ដូេចនះ  ។  

 កលសុេមធ បសសេ្រមចអភញិញ ពលៈយ៉ងេនះេហើយ ឲយេពល 

េវ កន្លងេទេ យសុខែដលេកើតអពីំសមបត្តិ  ។   ្រពះបរម ្ដ  ្រពះ 

នមថ ទីបងករ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយកនុងេ ក  កល្រទង់បដិសនធិ ្របសូត 

្រ ស់ដឹង និងកល្រទង់្របកសធមមចកក េ កធតុទងំ ១ មុឺនញបញ័់រ 

ខទរខទ រទងំអស់ បុព្វនិមិត្ត ៣២ ្របករ ្របកដេឡើងេហើយ ។ សុេមធ- 

បណ្ឌិ តឲយេពលេវ កន្លងេទេ យសុខែដលេកើតអពីំសមបត្តិ មនិបន 

ឮសេំឡងេនះេឡើយ  ែថមទងំមនិបនេឃើញនិមិត្តទងំេនះែដរ   េ្រពះ 

េហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 ឯវ ំ េម  សិទធិបត្តស  វសីភតូស   សេន 

 ទីបង កេ   នម  ជិេន ឧបបជជិ   េ កនយេក ។ 

 ឧបបជជេន្ដ  ច  ជយេន្ដ ពុជឈេន្ដ  ធមមេទសេន 

 ចតុេ   និមិេត្ត  នទទសំ ឈនរតិសមបបេិ  ។ 

 កលតថគត    សេ្រមចអភញិញ េហើយ    ជអនកមនវសី    កនុង 
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 សនៃន បស  កលេនះ ្រពះជិន្រសី ្រពះនមទីបងករ  ជ 

 នយកៃនេ ក  ្រទង់េកើតេឡើង  ។     កល្រពះពុទធចប់បដសិនធិ 

 ផង   ្របសូតផង   កល្រ ស់ដឹងផង   សែម្ដងធមមច្រកផង     

 តថគតជអនកែឆ្អតសកប់សកល់    េ យេសចក្ដេី្រតកអរកនុងឈន 

 ប៉ុែន្ដមិនបនេឃើញនូវនិមិត្តទងំ ៤  េឡើយ   ដូេចនះ   ។     

  កនុងកលេនះ ្រពះទសពល្រពះនមទីបងករ  មន្រពះខី ្រសព

៤  ែសនេចមេ មេហើយ   ្រទង់ចរកិេទ មលំ ប ់  ដល់នគរេឈម ះរមមៈ

្រទង់្របថបេ់នកនុងសុទស នម វ ិ រ  ។  ពួកអនក្រសុករមមនគរ  បន

ដណឹំងថ ្រពះសមពុទធ្រទង់្រពះនមទីបងករ ជធជំងសមណៈ ្រទងស់េ្រមច 

សេមព ធិដ៏ៃ្រកែលង ្រទង់្របកសធមមច្រកដ៏បវរ យងមកេ យលំ ប់

ដល់រមមនគរេហើយ ្រទង់គង់េនកនុងសុទស នម វ ិ រ ក៏នគំន កន់

េភសជជៈ មនសបបនិិងនវនីត មួយអេន្លើេ យសពំត់ ផក ក្រមងនិងេ្រគ ង

្រកអូបជេដើម ្រពះពុទធ ្រពះធម ៌ ្រពះសងឃេនកនុងទី  ក៏នគំន ជប់ ម 

េទកនុងទីេនះៗ ចូលគល់្រពះ ្ដ េហើយថ្វ យបងគ ំ បូជេ យផក

ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម អងគុយកនុងទីសមគួរ ្ដ ប់្រពះធមមេទសន

េហើយ្រកបទូលនិមន្ដេដើមប្ីរទង់េ យកនុងៃថងែស្អក េហើយនគំន េ្រកក

ចកទីអងគុយេចៀសេចញេទ  ។  កនុងៃថងែស្អកេឡើង នគំន េ្រត មម ទន 

្រប ប់ កែ់តងនគរ េធ្វើផ្លូ វេដើមបកីរយងមករបស់្រពះទសពល កនុងទី
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ែដលមនទឹកេ្រចះ ចនិ់ងទីែដលពំុ បេសមើ  េ យខ ច់ែដលមនពណ៌

ដូចែផន្របក់មួយអេន្លើេ យផក  េ តទង់ជយ័និងទងជ់្វ  មនពណ៌

េផ ងៗ តមកល់េដើមេចកនិងក្អមែដលេពញេ យទឹក តេ្រម បគន ជជួរ ។ 

កនុងកលេនះ សុេមធ បសេ ះមកអពីំ ្រសមរបស់ខ្លួន មផ្លូ វ

កស ខងេលើពួកមនុស ទងំេនះ េឃើញពួកមនុស ទងំេនះេ្រតកអរ

រកី យ  ក៏គិតថ  មនេហតុអ្វីហន៎   េទើបចុះអពីំ កសមក   ឈរកនុងទី

សមគួរមួយកែន្លង សួរជនទងំេនះថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ ពួក

អនកនគំន ក់ែតងផ្លូ វេនះ  េដើមបអីនក  ?   េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ ក 

េពលថ 

 បចចន្ដេទសវសិេយ និមេន្ដ ្វ   តថគតំ 

 តស   គមនំ  មគគំ េ េធន្ដិ  តុដ្ឋមន   ។ 

 ពួកម ជនកនុងបចចន្ដ្របេទស    មនចិត្តេ្រតកអរ    និមន្ដ្រពះ 

 តថគត  បននគំន ជ្រមះផ្លូ វជទីមក  ៃន្រពះតថគតេនះ  ។  

 អហេន្ដន  សមេយន និកខ មិ ្វ   សកស ម 

 ធុនេន្ដ   កចី និ គចឆ មិ  អមពេរ  តទ ។ 

 េវទជតំ  ជនំ  ទិ ្វ  តុដ្ឋហដ្ឋំ  បេមទិតំ 

 ឱេ ហិ ្វ ន  គគន មនុេស   បុចឆិ  វេទ ។ 

 តុដ្ឋហេ ្ឋ   បមុទិេ  េវទជេ   ម ជេន 
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 កស   េ ធិយតី  មេគគ  អញជ សំ  វដុមយនំ  ។ 

 សម័យេនះឯង     តថគតេចញអពីំ ្រសមរបស់ខ្លួន   កល 

 រ ស់ចីវរសមបកេឈើ   េ ះេទឯ កស    តថគតេឃើញ 

 ជនកពុំងែតេពញចិត្តេ្រតកអរ   ្រសស់្រ យ   រកី យ   ក៏ចុះ 

 អពីំ កសេហើយសួរមនុស ទងំ យ     កនុងខណៈេនះថ 

 ម ជនេ្រតកអរ   ្រសស់្រ យ    រកី យ   េពញចិត្ត   ជ្រមះ 

 ផ្លូ វ  គន្លង ្រប យ  េដើមបអីនក   ដូេចនះ  ។  

 ពួកមនុស ទងំេនះ េឆ្លើយថ បពិ្រតសុេមធដ៏ចេ្រមើន េ កមិន 

្រជបេទឬ ្រពះពុទធទីបងករ ្រពះអងគសេ្រមចសេមព ធញិញ ណេហើយ ្រទង់

្របកស្រពះធមមច្រកដ៏្របេសើរ  ្រទង់ចរកិមកដល់នគររបស់ពួកេយើង

េហើយ ្រទង់ ន កេ់ន្រតង់សុទស នម វ ិ រ ពួកេយើងនិមន្ដ្រពះបរម

្ដ អងគេនះមក  េទើប ក់ែតងផ្លូ វេនះ  ែដលជទីយងមករបស់្រពះ

អងគ  ។  សុេមធ បសគិតថ ្រតឹមែតពកយ្របកសថ  ពុេទធ   ពុេទធ   ក៏

រកបនេ យ្រកកនុងេ ក នឹងេពលេទថ្វដីល់ករេកើតេឡើងៃន្រពះពុទធ 

ឯ ម អញក៏គួររួមចែំណកជមួយពួកមនុស ទងំេនះ  េដើមបេីធ្វើផ្លូ វថ្វ យ

្រពះទសពលផងែដរ េទើបេពលនឹងពួកមនុស ទងំេនះថ ែនអនកដ៏

ចេ្រមើនទងំ យ េបើពួកអនក កែ់តងផ្លូ វេនះេដើមប្ីរពះសមពុទធ ចូរឲយឱកស

មួយចែំណកដល់ខញុចុំះ  ខញុនឹំងេធ្វើផ្លូ វេនះថ្វ យ្រពះទសពលជមួយនឹងពួក
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អនកែដរ  ។  ពួកមនុស ទងំេនះទទួលថ ធុ  ដឹងថ  សុេមធបណ្ឌិ ត

មនឫទធិេ្រចើន   េទើបឲយផ្លូ វែដលទឹកេ្រចះេ យេពលថ   សូមេ កេធ្វើ
កនុងទីេនះចុះ េហើយ្របគល់ឲយ  ។  សុេមធ បសកន់យក្រពះពុទធជ - 

រមមណ៍្របកបេ យបតី ិ គិតថ  ម អញ ច ក់ែតងផ្លូ វេនះ េ យ

ឫទធិបន ែតកល ម អញេធ្វើដូេចន ះ ចិត្តមិនេ្រតកអរ ៃថងេនះ អញគួរេធ្វើ
ករងរេនះេ យកម្ល ងំកយ  ដូេចន ះេហើយ ជញជូ នដីមកចក់កនុងទីេនះ  

កលទីេនះមិនទន់េ្រសច ្រពះទសពលទីបងករ មន្រពះខី ្រសពអនក

បនអភញិញ  ៦ មន នុភពេ្រចើន ៤ ែសនរូបេចមេ ម ្រទង់យងមក 

េ យពុទធលី មិនមន្របមណ មផ្លូ វែដលម ជន ក់ែតងេហើយ

េនះ  ដូច ជសីហ៍យ្រ េលើផទ ងំមេនសិ ដូេចន ះ   ។   ពួកេទវ ក ៏

បូជេ យផក ក្រមង និងេ្រគ ង្រកអូបដជ៏ទិព្វ តូរយត្រន្ដីក៏បន្លឺេឡើង ពួក 

មនុស ក៏បូជេ យផក ក្រមងជេដើម  ។  កល្រពះទសពលទីបងករកពុំង

យងមកេនះ  សុេមធបណ្ឌិ តេបើកែភនកទងំគូ  សម្លឹងេមើល្រពះវរកយ 

របស់្រទងែ់ដលដល់នូវលម្អដ៏េលើស ្រប ប់េ យម បុរសិលកខណៈ 

៣២ ្របករ  លម្អេ យអនុពយញជនៈ ៨០ ្របករ   េចមេ មេ យ្រពះ

រសមី្របមណ ១ ពយម  ្រទងប់េញចញឆព្វណ្ណរង ទីងំ ៦ ពណ៌  ដូចេផ្លក

បេនទ រកនុងលហំេមឃ មនពណ៌ដូចែកវមណី េឆ្វ លឆ្វ ត់េទមកជគូៗ   

េទើបគិតថ ៃថងេនះ អញគួរេធ្វើករបរចិច គជីវតិដល់្រពះទសពល  េ្រពះ
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ដូេចន ះ សូម្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់កុបំជីន់ភក ់ សូម្រទង់ជន់េលើខនង

របស់ ម អញ យងេទមួយអេន្លើេ យ្រពះខី ្រសព ៤ ែសនអងគ 

ដូចជន់ ព នែកវមណីចុះ  េសចក្ដេីនះ នឹង្រប្រពឹត្តេទេដើមបជី្របេយជន៍ 

និងេសចក្ដសុីខដល់ ម អញអស់កលយូរ ។ គិតដូេចនះេហើយ ្រ យ

ផនួងសកេ់ចញ តសពំតែ់សបកខ្ល  េ ះជ និងសពំត់សមបកេឈើ ក់

េលើភក់ែដលមនពណ៌េខម   េដកេលើភកដូ់ច ព នែកវមណី  េ្រពះេហតុ

េនះ   េទើបេ កេពលថ  

 េត  េម  បុ ្ឋ   វយិកំសុ ពុេទធ   េ េក  អនុត្តេ  

 ទីបង កេ   នម  ជិេន ឧបបជជិ   េ កនយេក 

 តស   េ ធយិេត  មេគគ  អញជសំ  វដុមយន ំ។ 

 ពួកជនទងំេនះ     ែដលតថគតសួរេហើយ    ក៏េឆ្លើយ្របប់ថ 

 ្រពះពុទធដ៏្របេសើរកនុងេ ក    ជ្រពះជិន្រសី     ្រពះនមទីបងករ  

 ជេ កនយក   ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ    ពួកេយើងខញុ ំជ្រមះ 

 ផ្លូ វ  គន្លង  ្រប យ   េដើមប្ីរពះពុទធទីបងករេនះ   ។ 

 ពុេទធ តិ  មម  សុ ្វ ន  បីត ិ ឧបបជជិ   វេទ 

 ពុេទធ   ពុេទធ ត ិ កថយេន្ត  េ មនស  ំ បេវទយឹ ។   

 តតថ  ឋ ្វ   វចិិេន្ដសឹ តុេ ្ឋ   សំវគិគមនេ   

 ឥធ  វជីន ិ េ បិស  ំ ខេ   េវ  ម  ឧបចចគ ។ 
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 បីតិេកើតេឡើងដល់តថគត    កនុងខណៈេនះ       េ្រពះែតឮពកយ 

 ថ្រពះពុទធ    តថគតទេនទញថ    ្រពះពុទធ    ្រពះពុទធ    ដូេចនះ   

 េហើយក៏បននូវេ មនស    ។    តថគតឋិតេនកនុង្របេទស 

 េនះ  េ្រតកអរ  មនចតិ្តតក់ស្លុត  គិតថ  ម អញនឹងបណ្ដុ ះ 

 ពូជកុសលកនុងបុញញេកខត្តេនះ  កុឲំយខណៈកន្លងេទទេទេឡើយ  ។ 

 យទ ិ ពុទធស   េ េធថ ឯេកកសំ  ទទថ  េម 

 អហំប ិ េ ធយិស ម ិ អញជសំ  វដុមយន ំ ។ 

 អទំសុ  េត  មេមកេស  េ េធតុ ំ អញជសំ  តទ 

 ពុេទធ   ពុេទធ ត ិ ចិេន្ដេន្ត  មគគ ំ េ េធមហន្តទ ។ 

 ( លុះគិតដូេចនះេហើយ   ក៏និយយេទរកម ជនថ  )   េបើអនក 

 ទងំ យជ្រមះផ្លូ វថ្វ យ្រពះពុទធ  ចូរឲយឱកសមួយដល់ ម  

 ផង   ម នឹងជ្រមះផ្លូ វ្រប យែដរ    ។    កលេនះ  ពួកជន 

 ទងំេនះ    ក៏ឲយឱកសមួយ     ដល់តថគតេដើមបជី្រមះផ្លូ វ 

  តថគតគិតថ  ្រពះពុទធ  ្រពះពុទធ  ដូេចនះ     ជ្រមះផ្លូវបេណ្ដើ រកនុង 

 ឱកសេនះ  ។ 

 អនដិ្ឋិេត  មេមកេស ទីបង កេ   ម មុន ិ 

 ចតហិូ  សតសហេស ហិ ឆឡភិេញញហិ  ទហិិ   

 ខី សេវហិ  វមិេលហិ បដបិជជិ   អញជសំ  ជិេន ។ 
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 កលែដលឱកស   ( ផ្លូ វ )  របស់តថគត  េធ្វើមិនទន់សេ្រមច 

 េនេឡើយ   ្រ ប់ែត្រពះជិន្រសីជអនក្របជញធ ំ ្រពះនមទីបងករ 

 េស្ដចយងមក មផ្លូ វជមួយនឹង្រពះខី ្រសព  ៤  ែសនរូប 

 សុទធែតជអនកបនអភញិញ  ៦  ជ ទិបុគគល  ្របសចកមនទិល ។ 

 បចចុ គគមន  វត្តន្តិ វជជន្តិ  េភរេិយ  ពហូ 

 េមទិ   នរមរ ូ ធុករ ំ បវត្តយុំ ។ 

 េទ   មនុេស   បស ន្ដ ិ មនុស   បស ន្ដ ិ េទវ  

 ឧេភប ិ េត  បញចលិក(១) អនុយន្ត ិ តថគត ំ។ 

 ករេ្រកកទទួល   ( ្រពះ ្ត  )  ក៏្រប្រពឹត្តេទ  សគរទងំ យ 

 ជេ្រចើន ក៏ ន់ឮេឡើងគ្រគឹកគេ្រគង  ពួកមនុស និងេទវ   ក៏ 

 េ្រតកអរ  ញុងំ ធុករឲយ្រប្រពឹត្តេទ  ។   ពួកេទវ េឃើញពួក 

 មនុស     ឯពួកមនុស ក៏េឃើញពួកេទវ     េទវ និងមនុស  

 ទងំពីរពួកេនះ   បនផគងអញជ លី   េដើរដែង្ហ្រពះតថគត  ។ 

 េទ   ទិេព្វហិ  តុរេិយហិ មនុស   មនុសេកហិ  ច 

 ឧេភប ិ េត  វជជយន្ត  អនុយន្ដ ិ តថគត ំ។   

 ទិព្វំ  មនទ រវ ំ បុបផំ បទុមំ  បរឆិត្តកំ  

                                     
១- ឆដ្ឋសងគ យនថ   បញជលិក  ។ 
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 ទិេ ទិសំ  ឱកិរន្តិ កេស  នភគ  មរ ូ។ 

 ពួកេទវ ្របគតូំរយត្រន្តីទិព្វទងំ យ   ពួកមនុស ក៏្របគតូំរយ  - 

 ត្រន្តីជរបស់មនុស ទងំ យ    ពួកេទវ និងមនុស ទងំពីរ 

 ្រកុមេនះ   ្របគេំភ្លងដែង្ហ្រពះតថគត    ។    ពួកេទវ ែដល 

 ឋិតេនឰដ៏ កស   ក៏េ យ យផក មនទ រវបុសប   ផក ឈូក   ផក  

 បរចិឆត្តក្រពឹក ជទិព្វ   ឰដ៏ កសអពីំទិសតូចទិសធ ំ ។ 

 ទិព្វំ  ចនទនចុណ្ណញច  វរគនធញច   េកវលំ 

 ទិេ ទិសំ  ឱកិរន្តិ កេស  នភគ  មរ ូ។ 

  ចមបកំ សលឡំ  នីបំ នគបុនន គេកតកំ 

 ទិេ ទិសំ ឱកិរន្តិ ភមិូតលគ   ន   ។ 

 ពួកេទវ ែដលឋិតេនឰដ៏ កស      ក៏េ យ យលម្អិតខ្លឹមចនទន ៍

 ទិពយផង   េ្រគ ង្រកអូបដ្៏របេសើរទងំអស់ផង    អពីំទិសតូចទិស 

 ធឰំដ៏ កស   ។   ពួកមនុស ែដលឋិតេនេលើែផនដ ី  ក៏េ យ 

 យផក ចមប  ផក ្រសល់  ផក កទមព   ផក ខទឹង  ផក បុសនគ   និងផក  

 កេកស  អពីំទិសតូចទិសធ ំ ។ 

 េកេស  មុញចិ ្វ ហំ  តតថ កចរី ំ ច  ចមមកំ 

 កលេល  បតថរ ិ ្វ ន អវកុេជជ   និបជជហំ  ។  

 អកកមិ ្វ ន  មំ  ពុេទធ  សហ  សិេស ហិ  គចឆតុ 
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 ម  ន ំ កលលំ  អកកមិតថ ហិ យ  េម  ភវសិ ត ិ។ 

 តថគត   រ ំ យសក់   ្រតង់្របេទសេនះ     េហើយ្រកលចីវរ 

 សមបកេឈើ    និងកំ ត់ែសបកេលើភក់    េហើយេដកផក ប់មុខ 

 ( អធិ ្ឋ នថ )    សូម្រពះពុទធ្រពមទងំពួកសិស      ជន់ ម  

 អញយងេទចុះ   សូមកុជំន់ភក់េឡើយ   ករមិនជន់េលើភក់ 

 េនះ   នឹងជ្របេយជន៍ដល់ ម អញ  ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធ បសេដកេលើភក់េនះឯង េបើកែភនកទងំគូសម្លងឹ្រពះពុទធ 

សិររីបស់្រពះទសពលទីបងករ េហើយគិតថ  េបើ ម អញ្របថន ដុតនូវ

កិេលសទងំពួងឲយអស់ េហើយជសងឃនវកចូលកន់រមមនគរក៏បន ែត

ម អញមិនមនកិចចេ យករដុតកិេលស កនុងេភទែដលបុគគល

មួយមិន គ ល់េហើយបរនិិព្វ នេឡើយ  េបើដូេចន ះ  ម អញគបបដូីចគន នឹង

្រពះទសពលទីបងករ  សេ្រមចសេមព ធិញញ ណដ៏ឧត្តមេហើយ  េឡើងកន់  

ធមមន  ឲយម ជនឆ្លងសំ រ គរបនេហើយ សឹមបរនិិព្វ នឯេ្រកយ  

េសចក្ដីេនះ សមគួរដល់ ម អញ ដូេចនះ   ។   បនទ ប់អពីំេនះ កេ៏ធ្វើសេម- 

ធនធម ៌ ៨ ្របករ  គឺេសចក្ដី្របថន ដ៏ធៃំ្រកែលង  េដើមបភីពជ្រពះពុទធ 

េហើយ្រកបចុះ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 បឋវយិ ំ នបិននស  ឯវ ំ េម  សិ  េចតេ  

 ឥចឆមេន  អហំ  អជជ   កិេលេស  ឈបេយ  មម ។ 
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  កឹ  េម  អញញ តេវេសន ធមម ំសចឆកិេតនិធ 

 សព្វញញុ ត ំ បបុណិ ្វ  មុេ ្ត   េមេច  សេទវេក ។ 

 កលតថគតេដកេលើែផនដី     ក៏មនេសចក្ដី្រតិះរះិេ យចិត្ត 

 យ៉ងេនះថ    េបើ ម អញ្របថន ដុតកិេលសទងំ យរបស់ 

 អញ  កនុងៃថងេនះក៏បន  ។    ែតថ្របេយជន៍អ្វី   ម អញេធ្វើ  

 ឲយជក់ចបស់នូវធម ៌  េ យេភទែដលេគមិន គ ល់  កនុងទីេនះ      

 ម អញគបបដីល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ   ជអនករួច្រសឡះចក 

 កិេលស   ញុងំេ ក្រពមទងំេទវេ ក  ឲយរួចរេ ះ  ( ចក  

 សង រ  )  ។   

 កឹ  េម  ឯេកន  តិេណ្ណន បុរេិសន  ថមទស និ 

 សព្វញញុ ត ំ បបុណិ ្វ  សន្ត េរស  ំ សេទវេក ។  

 ឥមនិ  េម  អធិកេរន កេតន  បុរសុិត្តេម 

 សព្វញញុ ត ំ បបុ ម ិ េរម ិ ជនត ំ ពហំុ  ។ 

 ្របេយជនអ៍្វី   ម អញជបុរស  សែម្ដងកម្ល ងំឆ្លងេទមន ក់ឯង 

 ម អញគួរដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ   ចម្លងមនុស េ ក្រពម 

 ទងំេទវេ ក     ។   ម អញនឹងបនដល់នូវសព្វញញុ តញញ ណ 

 ចម្លង្របជុជំនេ្រចើន   េ យអធិករេនះ    ែដល ម អញេធ្វើ 

 ចេំពះ្រពះពុទធ   ជបុរសខពង់ខពស់  ។    
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  សំ រេ តំ  ឆិនទិ ្វ  វទិធំេស ្វ   តេយ  ភេវ 

 ធមមនវ ំ សមរុយ្ហ សន្ត េរស  ំ សេទវេក ។  

 តថគតនឹងកត់ែខ សង រ    កមច តប់ង់ភពទងំ ៣   េឡើងជះិ 

 េលើន គឺធម៌     នឹងចម្លងមនុស េ ក    ្រពមទងំេទវេ ក 

 ដូេចនះ  ។ 

   កលបុគគល្របថន ភពជ្រពះពុទធ     ករ្របថន ែដលធៃំ្រកែលង 

( ច ) សេ្រមចបន   េ្រពះសេមធនធម ៌ ៨  ្របករ គឺ   ភពជមនុស  

១  ករដល់្រពមេ យេភទ  ១   េហតុ  ១   ករេឃើញ្រពះ ្ដ   ១   ករ

បួស  ១   ករបរបូិរណ៍េ យគុណ  ១    ករេធ្វើដធ៏ៃំ្រកែលង  ១    ឆនទៈ ១  ។ 

 ពិតេហើយ    កលបុគគល ងំេនកនុងភវៈៃនភពជមនុស េនះ 

ឯង  ្របថន ភពជ្រពះពុទធ  ករ្របថន រែមងសេ្រមច  ករ្របថន របស់នគ 

្រគុឌ   ឬេទវ   មិនសេ្រមចេឡើយ   ។   កនុងភវៈៃនភពជមនុស    កល

បុគគលេនះ ងំេនកនុងេភទជបុរសប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបេសចក្ដី្របថន សេ្រមច 

ករ្របថន កនុងភពជ្រស្ដីក្ដី េខទើយក្ដី ឧភេ ពយញជនកៈក្ដី មិនសេ្រមច

េឡើយ ។ សូមបសី្រមប់បុរស ករ្របថន របស់បុគគលែដលបរបូិណ៌េ យ

េហតុ  គឺ ចសេ្រមចអរហត្តកនុងអត្តភពេនះបន  េទើបសេ្រមច  េ្រកអពីំ

េនះ មិនសេ្រមចេឡើយ ។ សូមបសី្រមប់បុគគលែដលបរបូិណ៌េ យេហតុ 

កល្របថន កនុងសមន ករ់បស់្រពះពុទធប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបករ្របថន សេ្រមចបន 
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កល្រពះពុទធបរនិិព្វ នេហើយ េទះ្របថន ្រតង្់រពះេចតិយក្ដី ្រតង់គល់

េពធិ្រពឹក ក្ដី  មិនសេ្រមចេឡើយ  ។   េទះបី្របថន កនុងសមន ករ់បស់្រពះ

ពុទធ ករ្របថន របស់បុគគលែដល ងំេនកនុងេភទបព្វជិតប៉ុេ ្ណ ះ េទើប

សេ្រមចបន   េបើេនកនុងភពជ្រគហសថមនិសេ្រមចេឡើយ   ។    សូមបជី

បព្វជិតេហើយ  ករ្របថន របស់បុគគលែដលបនអភិញញ  ៥  និងសមបត្តិ ៨ 

ប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបសេ្រមចបន  បុគគលែដលេវៀរចកគុណេនះ មិនសេ្រមច

េឡើយ ។  បុគគលែដលបរបូិណ៌េ យគុណេហើយក៏េ យ  ករ្របថន  

របស់បុគគលែដលេធ្វើករបរចិច គជវីតិរបស់ខ្លួនដល់្រពះពុទធ ែដលជបុគគល

បរបូិណ៌េ យករេធ្វើដ៏ៃ្រកែលងេនះបុ៉េ ្ណ ះ េទើបសេ្រមច របស់បុគគល

េ្រកអពីំេនះ  មិនសេ្រមចេឡើយ  ។  សូមបបុីគគលែដលបរបូិណ៌េ យករ 

េធ្វើដ៏ៃ្រកែលងេហើយ ្រតូវមនឆនទៈដ៏ធមួំយអេន្លើេ យឧស ហៈ និងករ

ពយយមដធ៏ ំ  េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ   េទើប

ករ្របថន សេ្រមចបន   បុគគលដៃទេ្រកអពីំេនះ   មិនសេ្រមចេឡើយ  ។ 

 កនុងបទថ  ឆនទៈ េនះ  មនឧបមដូចតេទេនះថ   េបើមនបុគគល 

េពលយ៉ងេនះថ    អនក ចេ្របើកម្ល ងំេដើមៃដរបស់ខ្លួន   ែហលឆ្លង

ច្រក លទងំមូល ែដលេពរេពញេ យទឹកដល់េ្រតើយបន  បុគគលេនះ 

រែមងបនសេ្រមចជ្រពះពុទធ  ឬថ  បុគគល េដើរេ យេជើង   េហើយឆ្លង 

ែល្វងច្រក លទងំមូលែដលេពញេ យគុមពឫស  ី ដល់ក ្ដ បច់្រក ល
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បន  េទើបបុគគលេនះ សេ្រមចជ្រពះពុទធបន  ឬថ បុគគលេ ត វេពញ

ែល្វងច្រក ល េហើយេដើរជន់ វទងំេនះ ឆ្លងែល្វងច្រក លេនះបន 

បុគគលេនះនឹងបនជ្រពះពុទធ ឬថ បុគគល យកេជើងជនច់្រក ល

ទងំមូលែដលេពញេ យរេងើកេភ្លើងសេនធ សេនធ  េហើយេដើរដល់ក ្ដ ប់

ច្រក លបន  បុគគលេនះនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  បុគគល មិន

សមគ ល់េហតុទងំេនះ  សូមបែីតមួយថ  ខ្លួនេធ្វើបនេ យលបំក   ែតគិត

ថ ខញុនឹំងឆ្លងរហូតដល់ក ្ដ បច់្រក ល ដូេចនះ  បុគគលេនះ បថ់ជអនក

្របកបេ យឆនទៈ ឧស ហៈ និងេសចក្ដីពយយមដ៏ធ ំ េសចក្ដ្ីរបថន របស់

បុគគលេនះ  រែមងសេ្រមច   បុគគលេ្រកអំពីេនះ  មិនសេ្រមចេឡើយ  ។ 

សុេមធ បសសេមធនធម៌ទងំ ៨ ្របករេនះបនេហើយ េធ្វើេសចក្ដី
្របថន ដ៏ធៃំ្រកែលងេដើមបភីពជ្រពះពុទធ  េហើយ្រកបចុះ  ។   ចែំណក្រពះ 

មន្រពះភគទីបងករ ្រទង់្របថប់ឈរខងមុខសីសៈរបស់សុេមធ បស  

្រទង់េបើក្រពះេន្រតទងំគូ  ែដលបរបូិណ៌េ យប ទមនពណ៌ ៥   ដូច

េបើកសីហបញជ រែកវមណី ទតសុេមធ បសែដលេដកេលើភក ់ ្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ  បសេនះ  េធ្វើេសចក្ដី្របថន ធៃំ្រកែលងេដើមបភីពជ្រពះពុទធ 

ករ្របថន របស់ បសេនះសេ្រមចែដរឬហន៎   ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់បញជូ ន

អនគតង ញញ ណពិចរ   ្រទង់្រជបថ កន្លងេទ  ៤  អសេងខយយ  និង 

១ ែសនកបបេទៀត បសេនះនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ្រពះនមថ 
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េគតម  ខណៈ្របថបឈ់រេនះឯង  ្រទង់កព៏យករេ យ្រពះត្រមស់ថ 

អនកទងំ យ       ចូរេមើល បសែដលមនតបៈដ៏ឧត្តមេនះ  កពុំងេដកេលើ
ភក ់ ។   

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  េឃើញេហើយ្រពះអងគ  ។   

 ្រពះេ កនយក ្រទង់្រ ស់បន្តថ បសេនះេធ្វើេសចក្ដី្របថន

ដ៏ធៃំ្រកែលង  េដើមបភីពជ្រពះពុទធ  េដកេហើយ  ករ្របថន របស់ បស

េនះ  នឹងសេ្រមចកនុងទីបផុំតៃន   ៤  អសេងខយយ  និង ១ ែសនកបបេទៀត   

បសេនះ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្រពះនមថ េគតម  កនុងអត្តភព

េនះ  នគរមនេឈម ះថ  កបិលពស្តុជទី ្រស័យេន  ្រពះេទវ្ីរពះនម

ថ  មយ  ជ្រពះ ជម   ្រពះ ជ្រពះនមថ  សុេទធ ទនៈ  ជ្រពះ

ជបិ  ្រពះេថរៈេឈម ះថ ឧបតិស ៈ ជអគគ វក័ ្រពះេថរៈេឈម ះថ 

េកលិតៈ ជទុតិយ វក័ ពុទធុប ្ឋ កេឈម ះថ ននទ ្រពះេថរេីឈម ះថ 

េខម ជអគគ វកិ  ្រពះេថរេីឈម ះថ  ឧបបលវ ្ណ     ជទុតយិ វកិ   

បសេនះ  មនញណចស់ក្ល េហើយ  េចញម ភិនិ្រសកមណ៍  ងំ

េសចក្ដីពយយមយ៉ងធ ំ  ទទួលមធុបយស្រតង់គល់ៃ្រជ  េ យ្រតង់េឆនរ 

សទឹងេនរញជ   េឡើងកន់េពធិមណ្ឌ ល  នឹង្រ ស់ដឹងេ្រកមេដើមអស តថ-

្រពឹក   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 ទីបង កេ   េ កវទិ ូ ហុតីន ំ បដគិគេ  
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 ឧស សីេក  ម ំ ឋ ្វ ន ឥទ ំ វចនម្រពវ ិ ។ 

 បស ថ  ឥម ំ បសំ ជដិលំ  ឧគគ បន ំ

 អបរេិមេយយ  ឥេ   កេបប ពុេទធ   េ េក  ភវសិ ត ិ។ 

 ្រពះពុទធ្រពះនមទីបងករ   ្រទង់្រជបចបស់នូវេ ក    ្រទង់គួរ 

 ទទួលេ្រគ ងបូជទងំ យ    ្រទង់ឈរែកបរសីសៈ     របស់   

 តថគត   ្រ ស់ពកយេនះថ   (  មន លភិកខុទងំ យ  )   អនក   

 ទងំ យ  ចូរេមើល បសេនះ   ជជដិល  មនតបៈដខ៏ពង់ខពស់     

 បសេនះ   នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុងេ ក    កនុងកបប្រប- 

 មណមនិបន  អពីំកបបេនះេទ  ។ 

 អហុ  កបលិវ ្ហយ  រមម  និកខមិ ្វ   តថគេ  

 បធន ំ បទហិ ្វ ន  ក ្វ   ទុកករករកំិ  ។ 

  អជបលរុកខមលូសមឹ និសីទិ ្វ   តថគេ  

 តតថ  បយសំ  បគគយ្ហ េនរញជ រមុេបហិតិ  ។ 

 សត្វេនះ    នឹងេចញចក្រកុងេឈម ះកបិលវតថុ  ជទីរកី យ  

 តមកល់ពយយម   េធ្វើទុកករកិរយិ  ។   សត្វេនះ  អងគុយេទៀបគល់ 

 អជបល្រពឹក       ទទួលបយសែដលនងសុជ ថ្វ យកនុង 

 ទីេនះ   នឹងចូលេទកន់សទឹងេនរញជ   ។ 

 េនរញជ យ  តីរម្ហ ិ បយសំ  អទ ិ េ   ជិេន 
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 បដយិត្តវរមេគគន េពធមិលូម្ហ ិ ឯហិត ិ ។ 

 តេ   បទកខិ ណំ  ក ្វ  េពធមិណ្ឌំ   អនុត្តរ ំ

 អស តថរុកខមលូម្ហ ិ ពុជឈសិ ត ិ ម យេ  ។ 

 ្រពះជិន្រសីេនះ     បនទទួលបយសេទៀបេឆនរសទឹងេនរញជ  

 េហើយ     នឹង្រតឡប់មក មផ្លូ វែដលេគ ក់ែតងយ៉ង្របេសើរ 

 ( អងគុយ )   េទៀបគល់េពធិ្រពឹក    លំ ប់េនះ   បសមន 

 យសធេំនះ    េធ្វើ្របទក ណិេពធិមណ្ឌ ល   នឹងបន្រ ស់ដឹង 

 នូវអនុត្តរសេមព ធញិញ ណ   េទៀបគល់អស តថ្រពឹក   ។ 

 ឥមស   ជនិក   ម  មយ  នម  ភវសិ ត ិ

 បិ   សុេទធ ទេន  នម អយ ំ េហស តិ  េគតេម ។ 

 េកលិេ   ឧបតិេស   ច អគគ   េហស ន្ដ ិ វក 

 អនស   វតី គ សន្ដចិ ្ត   សមហិ    

 នេនទ   នមុប ្ឋ េក ឧបដ្ឋិស តមិ ំ ជិន ំ ។ 

 ្រពះជនិកម   របស់ បសេនះ   នឹងមននមថ  ្រពះនង 

 មយេទវ ី   ្រពះបិ ្រពះនមសុេទធ ទនៈ   ឯ បសេនះ   នឹង 

 មនេឈម ះថ   ្រពះេគតម   អគគ វក័ទងំពីររូប  គឺេកលិតៈ   

 ១  ឧបតិស ៈ ១   ជអនកមិនមន សវៈ  ្របសចក គៈ  មន 

 ចិត្តសងបរ់មង ប ់  មនចតិ្តខជ ប់ខជួន   ភិកខុជឧប ្ឋ កេឈម ះ ននទ 
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 នឹងបេ្រមើ្រពះជិន្រសីេនះ  ។ 

 េខម  ឧបបលវ ្ណ   ច អគគ   េហស ន្ដ ិ វកិ 

 អនស   វតី គ សន្ដចិ ្ត   សមហិ  ។  

 េពធ ិ តស   ភគវេ  អស េ ថ ត ិ  បវុចចត ិ

 ចិេ ្ត   ច  ហ ថ ឡវេក អគគ   េហស ន្តុបដ្ឋក ។ 

 អគគ វកិពីររូបគ ឺ  នងេខម  ១  ឧបបលវ ្ណ  ១   ជអនកមិន 

 មន សវៈ   ្របសចក គៈ    មនចិត្តសងប់រមង ប់     មនចិត្ត 

 ខជ ប់ខជួន    ។    េឈើជទី្រ ស់ដឹងរបស់្រពះមន្រពះភគេនះ       

 េ ថ  អស តថ្រពឹក   ឯឧបសកជឧប ្ឋ កដ៏្របេសើរពីររូប គឺ 

 ចិត្តៈ ១   ហ ថ ឡវកៈ  ១   ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធ បសេកើតេ មនស ថ    បនឮថ   េសចក្ដី្របថន របស់ 

ម អញនឹងសេ្រមច ដូេចនះ  ។  ម ជនបន ្ដ ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះ 

ទសពលទីបងករេហើយ នគំន េ្រតកអរេពលថ បនឮថ សុេមធ បស

ជសេព៌ជញ ញណ គឺជពន្លករបស់្រពះពុទធ  ពួកេយើងមនគនិំតយ៉ង

េនះថ  ធមម បុរស  កលឆ្លងសទឹង   មិន ចឆ្លងេ យកពំង់្រតង់បន 

រែមងឆ្លងេ យកពំងខ់ងេ្រកមយ៉ង  សូមបពួីកេយើងក៏ដូេចន ះ េបើ
មិនបនមគគផលកនុង សនរបស់្រពះទសពលទីបងករ កនុងកលអនគត 

បសេនះបនជ្រពះពុទធ  កនុងកលេនះ ពួកេយើង ចេធ្វើឲយជកច់បស់ 
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នូវមគគនិងផលកនុងទីចេំពះមុខរបស់េ ក  េហើយនគំន ងំេសចក្តី្របថន  

ទុក ។ ្រពះទសពលទីបងករ ្រទង់សរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ បូជ

េ យផក  ៨ ក្ដ ប់  េធ្វើ្របទក ណិេចៀសេចញេទ   ឯ្រពះខី ្រសពទងំ 

៤ ែសន ក៏នគំន បូជ្រពះម សត្វេ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប េធ្វើ 

្របទក ណិេហើយេចៀសេចញេទ  ។  ្រពះបរមេពធសិត្វេ្រកកេឡើងកនុង 

េវ ែដលជនទងំពួងេចៀសេចញេទ គិតថ អញនឹងពិចរ បរមី 

ទងំ យ ដូេចនះ  េទើបអងគុយពតែ់ភននេលើគនំរផក   ។  កល្រពះម សត្វ 

អងគុយេហើយយ៉ងេនះ េទវ កនុងមុឺនច្រក លបនឲយ ធុករថ បពិ្រត 

សុេមធ បសដ៏ចេ្រមើន កនុងេវ ែដល្រពះេពធិសត្វអពីំបុ ណទងំ 

យអងគុយពត់ែភននេ យគិតថ អញនឹង្រ វ្រជវនូវបរមីទងំ យ  

េឈម ះថ បុព្វនិមិត្តពួក នឹង្របកដ បុព្វនិមតិ្តទងំេនះ ្របកដចបស់

េហើយកនុងៃថងេនះ េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យឥតសង យ័ ពួក 

ខញុដំឹងេសចក្ដីេនះ និមិត្តទងំេនះ ្របកដដល់បុគគល   បុគគលេនះ នឹង 

បន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យចែំណកមួយ   សូមេ កផគងេសចក្ដីពយយម 

របស់ខ្លួនឲយមទំ ំ ដូេចនះេហើយ េពលសរេសើរ្រពះេពធិសត្វេ យពកយ

សរេសើរេ្រចើន្របករ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 ឥទំ  សុ ្វ ន  វចនំ អសមស   មេហសិេន 

 េមទិ   នរមរ ូ ពុទធវជីង កុេ   អយំ  ។ 
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 ពួកមនុស និងេទវ   លុះឮពកយពយករណ៍របស់្រពះពុទធទីបងករ    

 ្រទង់ែស្វងរកគុណដ៏ធ ំ ឥតមនបុគគលេសមើេនះេហើយ ក៏រកី យ 

 េ យគិតថ  សុេមធ បសេនះ  ជពូជពន្លក  ៃន្រពះពុទធ  ។ 

 ឧកកុដសិទទ  (១)  វត្តន្ត ិ អេបផ េដន្ត ិ ហសន្ត ិ ច 

 កតញជលី  នមស ន្ត ិ ទសសហស  ី សេទវក ។ 

 យទិមស   េ កនថស  វរិជឈសិ ម  សន ំ

 អនគតម្ហ ិ អទធ េន េហស ម  សមមុខ  ឥមំ ។ 

 សេំឡងេ ៊ ទងំ យ     ក៏្រប្រពឹត្តេទ    ពួកេ ក   ្រពមទងំ 

 េទវេ ក  ទងំមួយមុនឺេ កធតុ  ទះៃដផង   េសើចផង    ផគង 

 អញជលីនម ក រផង   េពលថ   េបើពួកេយើងឃ្វ ងមគគផលកនុង 

 សន្រពះេ កនថេនះ    កនុងកលជអនគត     ពួកេយើង 

 នឹងបនសេ្រមច   កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដ  ៃន្រពះេគតមេនះ  ។ 

 យថ  មនុស   នទឹ  តរន្ត  បដិតិតថំ  វរិជឈយិ 

 េហ ្ឋ តតិថ ំ គេហ ្វ ន ឧត្តរន្ត ិ ម នទ ឹ។ 

 ឯវេមវ  មយ ំ សេព្វ យទ ិ មុញច មមិ ំ ជិន ំ

 អនគតម្ហ ិ អទធ េន េហស ម  សមមុខ  ឥម ំ។ 

                                     
១- ឆដ្ឋសងគ យនថ  ឧកកុដ្ឋិសទទ   ។ 
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 ពួកមនុស កលឆ្លងសទឹង េបើឃ្វ ងកពំង់ចេំពះមុខេហើយ ែតង 

 កន់យកកពំង់ខងេ្រកម   ក៏េឈម ះថឆ្លងសទឹងធែំដរ   យ៉ង 

 មិញ  ពួកេយើងទងំអស់គន   េបើឃ្វ ង្រពះជនិ្រសីេនះេហើយ    

 កនុងកលជអនគត    គង់នឹងបនសេ្រមច   កនុងទីចេំពះ្រពះ 

 ភ្រក្ដ  ៃន្រពះេគតមេនះ   ក៏យ៉ងេនះែដរ   ។ 

 ទីបង កេ   េ កវទិ ូ  ហុតីនំ  បដិគគេ  

 មម  កមមំ  បកិេត្ត ្វ  ទកខិណបទមុទធរ ិ។   

 េយ  តតថ  សំុ  ជិនបុ ្ត  សេព្វ  បទកខិណមកំសុ  មំ 

 េទ   មនុស   អសុ   យកខ  អភិ េទ ្វ ន  បកកមុំ  ។ 

 ្រពះពុទធទីបងករ  ្រទង់្រជបចបស់នូវេ ក   គួរទទួលេ្រគ ងបូជ 

 ្រទង់សរេសើរអេំពើរបស់តថគតេហើយ    ្រទង់េលើក្រពះបទខង 

 ្ដ  ំ ។   វក័ទងំ យ   ជបុត្តៃន្រពះជិន្រសីកនុងទីេនះ 

 ពួក វក័ទងំេនះ  ក៏េធ្វើ្របទក ណិតថគត  ពួកេទវ   ពួក 

 មនុស  ពួកអសុរ ពួកយក   ក៏្រកបថ្វ យបងគតំថគត  េហើយ 

 េចៀសេចញេទ  ។  

 ទស ន ំ េម  អតិកកេន្ត សសេងឃ  េ កនយេក 

 សយន  វុដ្ឋហិ ្វ ន បល្លង ក ំ ភុជឹ  តទ  ។  

 សុេខន  សុខិេ   េ ម ិ  បេមេជជន   បេមទេិ  
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 បីតយិ  ច  អភិស េនន  បល្លង ក ំ ភុជឹ  តទ  ។ 

 កល្រពះេ កនយក ្រពមទងំ្រពះសងឃ  កន្លងនូវករេឃើញ 

 របស់តថគតេទ  តថគតកេ៏្រកកចកទីេដក  េហើយែពនែភនន 

 កនុងកលេនះ  ។   តថគតជអនកមនេសចក្ដីសុខ  េ យេសច- 

 ក្ដីសុខ  រកី យេ យបេមជជៈ   ផ ព្វផ យេ យបីត ិ  អងគុយ 

 ែពនែភននកនុងកលេនះ  ។  

 បល្លេង កន  និសីទិ ្វ  ឯវ ំ ចិេន្តសិហំ  តទ 

 វសីភេូ   អហំ  ឈេន អភិញញ បរមិងគេ   ។ 

  សហស យិម្ហ ិ េ កម្ហ ិ ឥសេយ  នតថ ិ េម  សម 

 អសេម  ឥទធធិេមមសុ អលភ ឹ  ឦទិសំ  សុខំ ។ 

 តថគតអងគុយែពនែភនន  គិតយ៉ងេនះ  កនុងកលេនះថ  ម  

 អញជអនក ទ ត់កនុងឈន   ដល់នូវេ្រតើយៃនអភិញញ   ។    កនុង 

 េ កធតុទងំមួយពន់   មិនមនពួកឥសី   េសមើេ យ ម  

 អញេឡើយ   ម អញឥតមនបុគគលេសមើ     កនុងឥទធិធម៌ទងំ 

 យ   អញបននូវេសចក្ដីសុខែបបេនះ  ។ 

 បល្លងក ភុជេន  មយ្ហ ំ ទសសហស ធិ សិេន 

 ម នទ ំ បវេត្តសំុ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។   

 យ  បុេព្វ  េពធិស ្ត នំ  បល្លង កវរមភុេជ 
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 និមិ ្ត និ  បទិស ន្តិ និ  អជជ  បទិស េរ  ។ 

 កនុងកលែដលតថគត     អងគុយែពនែភននគិតយ៉ងេនះ   ពួក 

 ម ្រពហមែដលេន ្រស័យកនុងេ កធតុមួយមុឺន     ក៏ញុងំ 

 សំេឡងខ្ល ងំឲយ ន់ឮថ    េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

 ្របកដ  ។    និមិត្តទងំ យ   កនុងកលជទីពត់ែភនន  ៃន 

 េពធិសត្វទងំ យ   ្របកដកនុងកលមុន  និមិត្តទងំេនះ  ក ៏

 ្របកដកនុងៃថងេនះ  ។ 

 សីតំ  ពយបគតំ  េ តិ ឧណ្ហ ញច   ឧបសមមតិ 

 និ  អជជ  បទិស ន្តិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 
  ទសសហស  ី េ កធតុ និស ទទ   េ តិ  និ កុ  

 ន ិ អជជ  បទិស ន្ត ិ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 ្រតជកក់៏ ង ត់បត់េទ    ទងំេក្ដ កស៏ងប់រមង ប ់   និមិត្តទងំេនះ  

 ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ    េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 េ កធតុទងំមួយមុឺន   ក៏ឥតមនសេំឡង   ឥតវកឹវរ   និមិត្ត 

 ទងំេនះ    ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះ 

 ពុទធ្របកដ  ។ 

 ម   ន  យន្ត ិ ន  សនទន្ត ិ សវន្ដិេយ 

 ន ិ  អជជ  បទិស ន្ត ិ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 
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  ថលជ  ជលជ  បុបផ  សេព្វ  បុបផន្ត ិ វេទ 

 េតបជជ  បុបផិ   សេព្វ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 ខយល់ធទំងំ យក៏ឈប់បក ់ សទឹងទងំ យកឈ៏ប់ហូរ  និមិត្ត 

 ទងំេនះ ក្៏របកដកនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

 ្របកដ  ។   ផក ទងំពួង  ែដលេកើតេលើេគក  េកើតកនុងទឹក   ក៏រកី 

 កនុងខណៈេនះ   ផក ទងំអស់េនះ   ក៏បេញចញផក កនុងៃថងេនះ 

 េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 ល     យទ ិ   រុកខ  ផលំ  ធេរន្ត ិ វេទ 

 េតបជជ  ផលិ   សេព្វ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

  កស ្ឋ   ច  ភុមម ្ឋ  រតន  េជតន្តិ  វេទ 

 េតបជជ  រតន  េជតន្តិ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 វល្លិទងំ យក្ដ ី  េឈើទងំ យក្ដី   ្រទ្រទង់នូវែផ្ល   កនុងខណៈ 

 េនះ    វល្លិនិងេឈើទងំអស់េនះ    ក៏បេញចញែផ្លកនុងៃថងេនះ  

 េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ    ។    ែកវទងំ យ  

 ែដលឋិតេនឰដ៏ កសក្ដ ី  ឋិតេនេលើែផនដីក្ដ ី  ែដលរុងេរឿង 

 កនុងខណៈេនះ    ែកវទងំេនះ  ក៏រុងេរឿងកនុងៃថងេនះ   េ ក 

 នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ   ។  

 មនុស កិ  ច  ទពិ្វ   ច តុរយិ  វជជន្ត ិ វេទ 
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 េតបជជុ េភ  អភិរវន្ត ិ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

  វចិតិ្តបុបផ   គគន អភវិស ន្ដ ិ វេទ 

 េតប ិ អជជ  បទិស ន្ត ិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 េ្រគ ងតូរយត្រន្តីទងំ យ   ជរបស់មនុស    និងជទិពយ  ែដល 

 ្របគកំនុងខណៈេនះ  តូរយត្រន្តីទងំពីរេនះ  ក៏ ន់ឮេឡើងកនុង 

 ៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។   ផក ដវ៏ចិិ្រត 

 ទងំ យ  រុះេ យចុះអពីំ កសកនុងខណៈេនះ   ផក ដ៏វចិិ្រត 

 ទងំេនះ    ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះ 

 ពុទធ្របកដ   ។ 

 ម សមុេទទ   ភុជត ិ ទសសហស  ី បកមបត ិ

 េតបជជុ េភ  អភិរវន្ត ិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

  និរេយ  ទសសហស  អគគ ី និព្វន្ត ិ វេទ 

 េតបជជ  នពិ្វុ   អគគ ី ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។  

 ម សមុទទ  ក៏្រសកចុះ   េ កធតុទងំមួយមុនឺ   ក៏ញប់ញ័រ 

 កនុងខណៈេនះ    ម សមុទទនិងេ កធតុទងំពីរេនះ     ក៏ 

 ន់ឮកងរពំងកនុងៃថងេនះ     េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

  ្របកដ   ។    េភ្លើងកនុងនរកទងំមួយមុឺន   ក៏រលត់កនុងខណៈ   

 េនះ  េភ្លើងទងំេនះ  ក៏រលត់កនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់  
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 ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។  

 វមិេ   េ ត ិ សុរេិយ សព្វ   ទិស ន្ត ិ រក 

 េតប ិ អជជ បទិស ន្ត ិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

  អេនវុេដ្ឋន  ឧទកំ   មហិយ  ឧពភិជជិ   វេទ 

 តំបជជុ ពភិជជេត  មហិយ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 ្រពះ ទិតយ   ្របសចកមនទិល    ផក យទងំពួងក៏្របកដ   ្រពះ 

 ទិតយនិងផក យទងំេនះ  ក៏បន្របកដកនុងៃថងេនះ  េ កនឹង 

 បន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ    ។    កនុងកលគម នេភ្ល ង   ទឹកក៏ 

 ផុសផុលេឡើងេលើែផនដ ី  កនុងខណៈេនះ   ទឹកក៏ផុសេឡើងេលើ 

ែផនដ ី កនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 គ   វេិ ចន្ត ិ នកខ ្ត   គគនមណ្ឌ េល 

 វ ិ ខ   ចនទិមយុ ្ត  ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 វ ិ សយ  ទរសីយ និកខមន្ត ិ សកសយ 

 េតបជជ  សយ  ឆុទធ  ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 ពួកផក យទងំ យក៏រុងេរឿង       ផក យនកខត្តឫក ទងំ យ 

 ្របកបេ យ្រពះចនទែខវ ិ ខ    ( ក៏រុងេរឿង )    កនុងមណ្ឌ លៃន 

 កស   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ   ។   ចែំណក 

 ឯពួកសត្វេនកនុងរនធ    ពួកសត្វេដកកនុងេ្រជះ    ក៏េចញចក 
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 លំេនរបស់ខ្លួន    ពួកសត្វទងំអស់េនះ    ក៏េបះបង់លំេន  

 េចលកនុងៃថងេនះ    េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ   ។ 

 ន  េ ត ិ អរត ិ ស ្ត ន ំ សន្តុ ្ឋ   េ ន្ត ិ វេទ 

 េតបជជ  សេព្វ សន្តុ ្ឋ  ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 េ គ  តនបូសមមន្ត ិ ជិឃចឆ   ច  វនិស ត ិ

 នបិជជ  បទិស ន្ត ិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 េសចក្ដីអផ ុកមិនមនដល់សត្វទងំ យ   សត្វទងំ យជ 

 អនកេ្រតកអរ   កនុងខណៈេនះ    ពួកសត្វទងំអស់េនះ   ជអនក 

 េ្រតកអរកនុងៃថងេនះ  េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 េ គទងំ យ    ដ៏្រ លៗ    ក៏សងប់រមង ប់េទ      ទងំេសចក្ដី 

 េ្រសកឃ្ល នក៏វនិសេទ    ករសងប់េ គ  និងករវនិសេសចក្ដី 

 េ្រសកឃ្ល នទងំេនះ   ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ    េ កនឹងបន 

 ្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ   ។ 

 េគ   តទ   តនុ  េ ត ិ េទេ   េមេ   វនិស តិ 

 េតបជជ  វគិ   សេព្វ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 

 ភយ ំ តទ  ន  ភវត ិ អជជេបត ំ បទិស ត ិ

 េតន  លិេងគន  ជនម ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 គៈក៏្រ ក្រ ន្តេទ   េទសៈ  េមហៈ   កប៏ត់បង់េទ   កនុង 
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 កលេនះ   េ គនិងកិេលសទងំអស់េនះ   ក៏្របសេចញេទ 

 កនុងៃថងេនះ  េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។   ឯភ័យ 

 មិនមន   កនុងកលេនះ   ករមិនមនភ័យនុ៎ះ      ក៏្របកដកនុង 

 ៃថងេនះ    េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេយើងដឹងថ    េ កនឹងបន 

 ្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 រេជ   នុទធសំត ិ  ឧទធ ំ អជជេបត ំ បទិស ត ិ

 េតន  លិេងគន  ជនម ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 អនដិ្ឋគេនធ   បកកមត ិ ទិព្វគេនធ   ប យត ិ

 េ បជជ  យត ិ គេនធ  ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 ធូលីក៏ខច តខ់ច យេទខងេលើ   ករខច ត់ខច យធូលី  ក៏្របកដកនុង 

 ៃថងេនះ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបពួកេយើងដងឹថ     េ កនឹងបន 

 ្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ      ។    ក្លិនស្អុយ  ក៏ផត់េចញ  ក្លិនទិព្វ 

 ក៏ផ យេទ  ក្លិនទិព្វេនះ  ក៏ផ យេចញកនុងៃថងេនះ េ កនឹង 

 បន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។  

 សេព្វ  េទ    បទិស ន្ត ិ ឋេប ្វ   ច   អរបូិេន 

 េតបជជ  សេព្វ ទិស ន្ត ិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 យវ   និរយ  នម សេព្វ  ទិស ន្តិ   វេទ 

 េតបជជ សេព្វ  ទិស ន្តិ ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ  ។ 
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 ពួកេទវ ទងំពួង  េវៀរែលងែតអរូប្រពហមេចញ    ែដល្របកដ 

 ពួកេទវ ទងំអស់េនះ   ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន 

 ្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ    ។    ពួកសត្វនរកទងំអមបលម៉ន       

 ែដល្របកដកនុងខណៈេនះ    ពួកសត្វនរក  ទងំអស់េនះឯង    

 ក៏្របកដកនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។  

 កុ (១) ក   េស   ច ន  េ ន្ត វរ   តទ 

 កសភូ   េតបជជ ធុវ ំ ពុេទធ  ភវសិ សិ  ។ 

 ចុតិ  ច  ឧបបត្តិ  ច ខេណ  តសមឹ   ន  វជិជតិ 

  និ  អជជ  បទិស ន្តិ ធុវ ំ  ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 កនុងកលេនះ  ជញជ ងំទងំ យក្ដ ី សនទះទ្វ រទងំ យក្ដ ី  ភន ំ

 ទងំ យក្ដី   ជេ្រគ ង ងំមិនមនេឡើយ   កែំពងសនទះទ្វ រ 

 និងភនទំងំ យេនះ   ក៏ក្ល យេទជ កស  ( ្របកដ   )  កនុង   

 ៃថងេនះ    េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ    ។    ចុតិនិង 

 ឧបបត្តិ   មិនមន  កនុងខណៈេនះ   និមិត្តទងំេនះ    ក៏្របកដ 

 កនុងៃថងេនះ   េ កនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ។ 

 ( ឥេម  និមិ ្ត   ទិស ន្ត ិ  សេមព ធ ថ យ  បណិន ំ) 

                                     
១- គួរែត  កុ ្ឌ  វញិ   េ្រពះសពទេនះ   េទើបែ្របថ  ជញជ ងំ  ។   
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 ទឡ្ហំ   បគគយ្ហ (១)   វរីយិ ំ ម   និវត្ត  អភិកកម 

 មយេំបត ំ វជិនម ធុវ ំ ពុេទធ   ភវសិ សិ ។ 

 ( និមិត្តទងំេនះ ក៏្របកដដល់សត្វទងំ យ    េដើមប្ីរ ស់ដឹង 

 នូវអនុត្តរសេមព ធញិញ ណ  )   (  ពួកសត្វេពលថ  បពិ្រតសុេមធ 

 បស  ) សូមេ កផគងពយយមឲយមមួំនេឡើង    កុ្ំរតឡប់   កុ ំ   

 ថយេ្រកយេឡើយ   ពួកេយើងដឹងចបស់នូវេហតុនុ៎ះថ   េ ក 

 នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ  ដូេចនះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ   បន ្ដ ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះទសពលទីបងករ 

និងពកយរបស់េទវ កនុង ១ មុនឺច្រក ល   េកើតនូវឧស ហៈដ៏ៃ្រកែលង 

េទើបគិតថ ធមម ្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់មន្រពះត្រមស់មិនទេទេឡើយ  

ពកយរបស់្រពះពុទធទងំ យ មិនែ្របេទជដៃទ  ដូចដុដំីេបះេទកនុង 

កស្រតូវែតធ្ល ក់មក   សត្វែដលេកើតេហើយ្រតូវ ្ល ប់   កលអរុណ

្របកដេហើយ ្រពះ ទិតយក៏នឹងរះេឡើង ជសីហ៍ែដលេចញអពីំគុ  ក៏

្រតូវបន្លឺសីហនទ  ្រស្ដីែដលមនគភ៌  ក៏្រតូវ ក់ចុះនូវភរៈេ យពិត 

្របកដ យ៉ង  ធមម ្រពះត្រមស់របស់្រពះពុទធទងំ យ ែតងពិត 

្របកដ  មិនទេទ  ក៏យ៉ងេនះែដរ ម អញនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

                                     
១- គួរែត  បគគណ្ហ  សពទេនះ  េទើបែ្របថ  ចូរផគង ឬេធ្វើ  ។   
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េ យពិត   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ    

 ពុទធស   វចនំ   សុ ្វ  ទសសហស នី  ចភូយ ំ

 តុដ្ឋហេ ្ឋ   បេមទិេ  ឯវ ំ ចិេន្តសិហន្តទ ។ 

 អេទ្វជឈវចន   ពុទធ  អេមឃវចន  ជិន 

 វតិថំ   នតថិ  ពុទធ នំ ធុវ ំ ពុេទធ   ភ មិហំ  ។ 

 តថគត   លុះឮពកយរបស់ជនទងំពីរពួក       គឺ្រពះពុទធ និងេទវ  

 ទងំមួយមុនឺច្រក លេហើយ  ក៏េ្រតកអរ  ្រសស់្រ យ  រកី យ  

 គិតកនុងកលេនះ  យ៉ងេនះថ  ធមម ្រពះពុទធទងំ យ មិន 

 ែដលមន្រពះពុទធដីកែបកជពីរេទ     ្រពះជិន្រសីទងំ យ  

 មិនែដលមន្រពះពុទធដីកឥតអេំពើេទ    ្រពះពុទធដីករបស់្រពះ 

 ពុទធទងំ យ    មិនែដលេឃ្ល ងឃ្ល តេទ    ម អញនឹងបន 

 ្រ ស់ជ្រពះពុទធ្របកដ   ។ 

 យថ  ខិត្ត ំ នេភ  េលណ្ឌំ  ធុវ ំ បតត ិ ភមូយិ ំ

 តេថវ  ពុទធេស ្ឋ ន ំ  វចន ំ  ធុវសស ត ំ ។   

 វតិថំ  នតថិ  ពុទធ នំ   ធុវ ំ ពុេទធ   ភ មិហំ 

 យថបិ  សព្វស ្ត នំ  មរណំ  ធុវសស តំ   

 តេថវ  ពុទធេស ្ឋ នំ វចនំ   ធុវសស តំ  ។ 

 ដុដំីែដលេគេចលេទ    ឰដ៏ កស    េទៀងែតធ្ល ក់មកេលើ 
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 ែផនដីវញិ យ៉ង   ពកយរបស់្រពះពុទធដ៏្របេសើរទងំ យ  

 ក៏េទៀងទត់្របកដ  យ៉ងេនះែដរ  ។  ្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធ 

 ទងំ យ   មិនេចះេឃ្ល ងឃ្ល ត    ម អញនឹងបន្រ ស់ជ 

 ្រពះពុទធ្របកដ  េសចក្ដី ្ល ប់របស់សព្វសត្វ  េទៀងទត់្របកដ 

 យ៉ង   ្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធដ្៏របេសើរទងំ យ  េទៀង 

 ទត់្របកដ  ដូេចន ះែដរ  ។ 

 យថ  រត្តិកខ េយ  បេត្ត សុរយុិគគមនំ  ធុវ ំ

 តេថវ  ពុទធេស ្ឋ នំ វចនំ  ធុវសស តំ ។ 

 យថ  និកខ ន្តសយនស  សីហស   នទនំ  ធុវ ំ

 តេថវ  ពុទធេស ្ឋ នំ វចនំ  ធុវសស តំ  ។ 

 កលែដល ្រតីអស់េទ  ្រពះ ទិតយេទៀងែតរះេឡើង   យ៉ង  

 ្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធដ៏្របេសើរទងំ យ  ក៏េទៀងទត់្របកដ 

 យ៉ងេនះែដរ    ។    សីហៈែដលេចញអពីំដេំណកែតងបន្លឺស-ំ 

 េឡងយ៉ង      ្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធដ៏្របេសើរទងំ យ 

 ក៏េទៀងទត់្របកដ   យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 យថ   បននស ្ត ន ំ ភរេមេ បន ំ ធុវ ំ

 តេថវ  ពុទធេស ្ឋ ន ំ  វចន ំ ធុវសស ត ំ ។ 

 ករស្រមលគភ ៌  ៃន្រស្ដីែដលមនគភ៌ធងន ់  ជរបស់េទៀងទត់ 
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 យ៉ង     ្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធដ៏្របេសើរទងំ យ  ក៏ 

 េទៀងទត់្របកដ  យ៉ងេនះែដរ   ដូេចនះ  ។ 

 សុេមធ បសេនះ េធ្វើករ ក់ចិត្តយ៉ងេនះថ  ម អញនឹង

បនជ្រពះពុទធពិត្របកដ   េដើមបពិីចរ ដល់ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ

្រពះពុទធ កលពិនិតយពិចរ េមើលធមមធតុទងំមូល េ យលំ បថ់ 

ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធមនេនកនុងទី ហន៎ ខងេលើឬខងេ្រកម 

កនុងទិសធឬំទិសតូច  ដូេចនះេហើយ បនេឃើញទនបរម្ីរបករទី ១  ែដល 

្រពះេពធិសត្វអពីំបុ ណទងំ យ បដិបត្តជិ្របច ំេទើបេពលទូនម នខ្លួន

យ៉ងេនះថ ែនសុេមធបណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេនះេទ អនកគបបបីេំពញ 

ទនបរមីទី ១ ឲយេពញបរបូិណ៌ ដូចជក្អមទឹកែដលេគផក ប់េហើយ រែមង 

ហូរេចញនូវទឹកមិនមនេសសសល់  មិននទឹំក្រតឡប់ចូលេទវញិ យ៉ង 

 អនកកកុ៏សំម្លឹងេមើល្រទពយ យស បុត្ត ភរយិ ឬអវយវៈតូចធ ំ ឲយវតថុ
ែដលេគ្រតូវករទងំអស់ដល់អនកសូមែដលមកដល់ េធ្វើមិនឲយមនចែំណក 

េសសសល់ ក៏យ៉ងេនះ  អនកនឹងបនអងគុយ្រតង់មណ្ឌ លេពធិ្រពឹក  

្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ដូេចនះ  ។  សុេមធបណ្ឌិ តបនអធិ ្ឋ នទនបរម ី ទី ១  

េធ្វើឲយមទំេំហើយ   េ្រពះដូេចន ះ   េទើបេ កេពលថ 

 ហនទ  ពុទធកេរ  ធេមម វចិនិម ិ ឥេ   ចិេ  

 ឧទធំ  អេធ  ទសទិ  យវ   ធមមធតុយ  ។ 
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  េបើដូេចន ះ  ម អញនឹងេ្រជើសេរ ើសរកពុទធករកធមទ៌ងំ យ  

 ពីខងេនះពីខងេនះ    គឺខងេលើ   ខងេ្រកម   ទិសទងំដប់ 

 ដ បដល់ធមមធតុ  ។     

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  បឋម ំ ទនបរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ អនុចណិ្ណំ   ម បថ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ  បឋមំ  វ ទឡ្ហំ   ក ្វ   សមទិយ 

 ទនបរមតិ ំ គចឆ យទ ិ េពធ ឹ បត្តុមិចឆសិ ។ 

 កលេនះ  តថគត   កពុំងេ្រជើសេរ ើស  ក៏បនេឃើញទនបរមី 

 ជដបូំង   ជគន្លងធ ំ  ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ 

 ធ្ល ប់សន មំក  ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត  )   

 អនកចូរសមទន   េធ្វើនូវទនបរមី  ជដបូំងេនះ  ឲយមមួំន  េបើ 

 អនកចង់លុះនូវេពធិញញ ណ  ចូរបេំពញនូវទនបរមីចុះ  ។ 
 យថបិ  កុេមភ   សមបុេ ្ណ  យស   កស ចិ  អេធកេ  

 វមេត  ឧទកំ  និេស សំ ន  តតថ  បររិកខត ិ ។ 

 តេថវ  យចេក  ទិ ្វ  ហីនមុកកដ្ឋមជឈេិម 

 ទទហិ  ទន ំ និេស សំ   កុេមភ   វយិ  អេធកេ  ។   

 ក្អមែដលមនទឹកេពញ  បុគគល មួយ  ផក ប់ចុះ  ចក់មិនឲយ 

 សល់ទឹក ទឹកមិនដក់េនកនុងក្អមេនះ  យ៉ង   អនកេបើេឃើញ 
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 ពួកសមូមមក  េទះេថកទប  ខពង់ខពស់  ឬមធយម  ចូរឲយទន  កុ ំ

 ឲយេសសសល់  ឲយដូចជក្អមែដលេគផក ប់ដូេចន ះ   ។ 

 លំ ប់េនះ កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ឲយៃ្រកែលងេឡើងេទៀត

េ យគិតថ  ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ  មិនគបបមីន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ

េទ   ក៏បនេឃើញសីលបរមីទី  ២   មនគនិំតយ៉ងេនះថ    ែនសុេមធ- 

បណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ   អនកគបបបីេំពញសីលបរមឲីយបរបូិណ៌ 

ធមម សត្វចមរ ី មិន្រសេ ះ េ ះ ល័យសូមបកីនុងជីវតិ រក េ ម

កនទុយរបស់ខ្លួនយ៉ង   ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  អនកកម៏ិន្រតវូេ ក

្ដ យសូមបែីតជីវតិ រក សីលែតមយង៉ ក៏យ៉ងេនះែដរ  អនកនឹងបនជ

្រពះពុទធ ដូេចនះ  ។  សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នសីលបរមីទី  ២   េធ្វើឲយមទំ ំ

េហើយ    េ្រពះដូេចន ះ   េទើបេ កេពលថ  

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ  មិនែមនមន្រតមឹប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធម៌ដៃទេទៀត   ែដលជធម៌ញុងំេពធិញញ ណ 

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  ទុតយិ ំ  សីលបរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 
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 ឥម ំ ត្វំ  ទុតិយ ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 សីលបរមិត ំ គចឆ យទ ិ េពធ ឹ បត្តុមិចឆសិ  ។ 

 កលេនះ    តថគតកពុំងេ្រជើសេរ ើសរក    ក៏េឃើញសីលបរម ី

 ទី ២   ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ   ធ្ល ប់េសព  ធ្ល ប ់

 ្រស័យមក  ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត  ) 

 អនកឯងចូរសមទន   េធ្វើសីលបរមីទី  ២  េនះ   ឲយមមួំន   េបើ 

 អនកចង់លុះនូវេពធិញញ ណ   ចូរបេំពញនូវសីលបរមីចុះ  ។ 

 យថប ិ ចមរ ី លំ កិសមិញចិ   បដិលគគតិ ំ

 ឧេបត ិ មរណំ  តតថ ន  វេិកេបត ិ  លធ ឹ។ 

 តេថវ  ចតសុូ  ភមូីសុ សី ន ិ បរបិរូយ 

 បររិកខ   សព្វទ  សីលំ ចមរ ី វយិ  លធ ឹ។ 

 សត្វចមរ ី   (  កលេឃើញ  )    េ មកនទុយចពំក់នឹងរបស់អ្វី  

 មួយ  សូ៊ ្ល ប់កនុងទីេនះ   មិន្រពមផ្ដ ច់កនទុយេចលេឡើយ     

 យ៉ង មិញ    អនកចូរបេំពញនូវសីលទងំ យ    កនុងភូមិ 
 ទងំ   ៤   ចូររក សីលសព្វកល  ឲយដូចជសត្វចមរ ី  រក    

 កនទុយ  យ៉ងេនះចុះ  ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ     កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ឲយៃ្រកែលងេឡើងេទ 

េទៀតេ យគិតថ  ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ  មិនគបបមីន្រតឹមែត 
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ប៉ុេណ្ណះេឡើយ  ក៏បនេឃើញេនកខមមបរមីទី ៣  េទើបមនគនិំតយ៉ងេនះ 

ថ  ែនសុេមធបណ្ឌិ ត  ចប់ ងំពីេពលេនះតេទ  អនកគបបបីេំពញេនកខមម-

បរមីឲយេពញបរបូិណ៌  ដូចជបុរសែដលេនកនុងគុក  មិនមនេសចក្ដី 

្របថន នឹងេនកនុងគុកេនះេឡើយ េ យពិត បុរសេនះរែមងកនទកក់េនទញ 

ែតមយង៉ និងមិនចង់េនេឡើយយ៉ង  សូមបអីនកកចូ៏រេធ្វើភពទងំពួងឲយ 

ដូចគន នឹងគុក  ្របថន នឹងរួចផុតចកភពទងំពួង  ែបរមុខចេំពះករេចញ 

បួសក៏ដូេចន ះ ដូចគន   អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យ ករយ៉ងេនះ  

ដូេចនះ  ។   សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នេនកខមមបរមីទី ៣ េនះ  េធ្វើឲយមទំេំហើយ    

េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធិបចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ   មិនែមនមន្រតមឹែតប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញ 

 នឹងេ្រជើសេរ ើសរកពុទធធម៌ដៃទេទៀត     ែដលជធម៌ញុងំេពធិ - 

 ញញ ណឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  តតយិ ំ េនកខមមបរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   តតិយ ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 េនកខមមបរមិត ំ គចឆ យទ ិ េពធ ឹ បត្តុមិចឆសិ  ។ 
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 កលេនះ   តថគតកពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏បនេឃើញេនកខមមបរម ី 

 ទី  ៣  ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព  ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក  ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ  មន លសុេមធបណ្ឌិ ត )   

 អនកចូរសមទន   េធ្វើេនកខមមបរមីទី ៣ េនះ   ឲយមមួំន   េបើអនក 

 ចង់លុះ  នូវេពធិញញ ណ   ចូរបេំពញនូវេនកខមមបរមីចុះ  ។ 

 យថ  អដ្ដឃេរ  បុរេិ  ចិរ ំ វុេ ្ឋ    ទុកខទទេិ  

 ន  តតថ  គ ំ អភជិេនត ិ មុត្តឹេយវ  គេវសត ិ ។ 

 តេថវ ត្វំ  សព្វភេវ បស   អដ្ដឃេរ  វយិ 

 េនកខមម ភមុិេខ  េ ហិ ភវេ    បរមុិត្តយិ  ។ 

 បុរសែដលជប់េនកនុងគុក   អស់កលយូរ    ្រតូវេសចក្ដីទុកខ 

 េបៀតេបៀនេហើយ  រែមងមិនញុងំេសចក្ដីេ្រតកអរ ឲយេកើតេឡើង 

 កនុងគុកេនះេទ   រែមងែស្វងរកកររួច  ( ចកគុកេនះ  )  យ៉ង 

    អនកចូរេឃើញ   នូវភពទងំអស់     ដូចជគុកចុះ    ចូរែបរ 

 មុខេទរកេនកខមមៈ  េដើមបរួីចចកភព យ៉ងេនះែដរ  ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ   កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ៃ្រកែលងេឡើងេទេទៀត 

េ យគិតថ   ធម៌ែដលេធ្វើឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ   មិនគបបមីន្រតឹមែត

ប៉ុេណ្ណះេទ   ក៏បនេឃើញបញញ បរមីទី  ៤   េទើបមនគនិំតគិតថ   មន ល 

សុេមធបណ្ឌិ ត   ចប់ ងំពីេពលេនះេទ    អនកគបបបីេំពញបញញ បរមឲីយ 
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បរបូិណ៌ អនកកុបំេីវៀរបុគគល មួយេឡើយ េទះបជីមនុស េថកទប 

មនុស ក ្ដ ល និងមនុស ជន់ខពស់ គបបចូីលេទរកបណ្ឌិ តទងំអស់ 

េហើយសួរបញ្ហ  ដូចជភិកខុអនក្រ ច់បិណ្ឌ បត មិនបនេវៀរ្រតកូល  

មួយេឡើយ កនុងប ្ដ ្រតកូលេផ ងៗ មន្រតកូលេថកទបជេដើម ្រ ច ់

េទបិណ្ឌ បត មលំ ប់ រែមងបន រលមមញុងំជវីតិឲយ្រប្រពឹត្តេទ 

យ៉ង  សូមបអីនកក៏្រតូវចូលេទរកបណ្ឌិ តេហើយ កសួរ ក៏យ៉ងេនះ 

ដូចគន   អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ដូេចនះ  ។   សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ ន 

បញញ បរមទីី ៤ េធ្វើឲយមទំេំហើយ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធិបចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ   មិនែមនមន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញ 

 នឹងេ្រជើសេរ ើសរកពុទធធម៌ដៃទេទៀត      ែដលជធមញុ៌ងំេពធិ - 

 ញញ ណឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  ចតុតថ ំ បញញ បរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   ចតុតថ ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 បញញ បរមតិ ំ គចឆ យទ ិ េពធ ឹ បត្តុមិចឆសិ ។ 

 កលេនះ  តថគតកពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏បនេឃើញបញញ បរមី 
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 ទី  ៤    ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណធ្ល ប់េសព   ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ  មន លសុេមធបណ្ឌិ ត  )    

 អនកចូរសមទន  េធ្វើបញញ បរមីទី ៤ េនះ ឲយមមួំន  េបើអនកចង ់

 ដល់នូវេពធិញញ ណ  ចូរបេំពញនូវបញញ បរមចុីះ  ។ 

 យថបិ  ភិកខុ   ភិកខ េន្ត  ហីនមុកកដ្ឋមជឈេិម 

 កុ និ  ន  វវិជជេន្ត  ឯវ ំ លភតិ  យបនំ ។ 

 តេថវ  ត្វំ   សព្វកលំ បរបុិចឆេន្ត   ពុធំ  ជនំ 

 បញញ បរមិតំ  គន្ត្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 ភិកខុកល្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បត    មិនរលំងនូវ្រតកូលទងំ យ  

 េទះេថកទប    ខពង់ខពស់    ឬមធយម    រែមងបនចង្ហ ន់   លមម 

 ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទ    យ៉ង     អនកេបើ កសួរជន 

 ជអនក្របជញ   សព្វកល   នឹងដល់នូវបញញ បរមី   េហើយបន 

 លុះនូវេពធិញញ ណមនិខន   ក៏យ៉ងេនះែដរ   ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ  កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ៃ្រកែលងេឡើងេទេទៀត 

េ យគិតថ ធម៌ែដលេធ្វើឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ មិនគបបមីន្រតឹមែត

ប៉ុេណ្ណះេឡើយ  ក៏បនេឃើញវរីយិបរមីទី ៥  េទើបមនគនិំតថ  ែន

សុេមធបណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អនកគបបបីេំពញវរីយិបរមឲីយ

េពញបរបូិណ៌  ដូចជសីហមគិ ជ  ជសត្វមនេសចក្ដីពយយមមកំនុង
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្រគប់ឥរយិបថ យ៉ង  ឯអនកក៏្រតូវមនេសចក្ដពីយយមមទំ ំ មន

េសចក្ដពីយយមមិនធូរថយ កយ៉៏ងេនះ អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

ដូេចនះ ។ សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នវរីយិបរមទីី ៥  េធ្វើឲយមទំេំហើយ  េ្រពះ 

េហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ  មិនែមនមន្រតឹមប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធមដ៌ៃទេទៀត  ែដលជធមញុ៌ងំេពធិញញ ណ 

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិិនេន្ត   តទ  ទកខឹ  បញច មំ  វរីយិបរមឹ 

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិំ  និេសវតិំ ។ 

 ឥមំ  ត្វំ   បញចមំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ  សមទិយ 

 វរីយិបរមិតំ  គចឆ យទិ  េពធឹ  បត្តុ មិចឆសិ ។ 

 កលេនះ   តថគត  កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក   ក៏បនេឃើញវរីយិ- 

 បរមីទី ៥    ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ   ធ្ល ប់េសព 

 ធ្ល ប់ ្រស័យមក   ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ  មន លសុេមធ- 

 បណ្ឌិ ត )  អនកចូរសមទន  េធ្វើវរីយិបរមីទី ៥ េនះ   ឲយមមួំន 

 េបើអនកចងលុ់ះនូវេពធិញញ ណ   ចូរបេំពញនូវវរីយិបរមីចុះ  ។ 



អបណ្ណកវគគ ទី ១    ទូេរនិទន                                       71 

 យថប ិសីេ   មិគ ជ និសជជ ្ឋ នចង កេម 

 អលីនវរីេិយ   េ ត ិ បគគហិតមេន  សទ  ។ 

 តេថវ  ត្វ ំ សព្វភេវ បគគយ្ហ  វរីយិ ំ ទឡ្ហំ 

 វរីយិបរមតិ ំ គន្ត្វ  សេមព ធ ឹ បបុណិស សិ ។ 

 សត្វសីហៈជេស្ដចៃន្រមឹគ  មនពយយម   មនិរួញ     មនចតិ្ត 

 ផគូផគងសព្វកល  កនុងករអងគុយ  ឈរ   េដើរ  យ៉ង    អនកគួរ 

 ផគូផគងពយយមឲយមមួំន  កនុងភពទងំពួង  យ៉ងេនះចុះ  លុះ 

 ដល់នូវវរីយិបរមីេហើយ    នឹងបនសេ្រមចេពធិញញ ណ      មិន 

 ខនេឡើយ   ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ៃ្រកែលងេឡើងេទ េ យ 

គិតថ ធមម ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ មិនែមនមន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ 

េឡើយ ក៏បនេឃើញខន្តិបរមីទី ៦  េទើបមនគនិំតថ  ែនសុេមធបណ្ឌិ ត 

ចប់ ងំអពីំេពលេនះតេទ  អនកគបបបីេំពញខន្តិបរមឲីយេពញបរបូិណ៌ 

គបបជីអនកអត់ធនទ់ងំកនុងករ ប់ ន ទងំកនុងករេមើលងយ ដូចជ

បុគគលទងំ យ េចលរបស់ ្អ តខ្លះ មិន ្អ តខ្លះេលើែផនដ ី ែផនដី
រែមងមនិេធ្វើនូវករមិនេពញចិត្ត មិនថន ងំថន ក់ កអ់ន់ មនែតអត់ធន់

ប៉ុេ ្ណ ះ  យ៉ង    សូមបអីនកកគួ៏រអត់ធនក់នុងករ ប់ នក្ដ ី    កនុងករ

េមើលងយក្ដី  ក៏យ៉ងេនះែដរ  អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ដូេចនះ   ។ 
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សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នខន្តិបរមទីី ៦  េធ្វើឲយមទំេំហើយ  េ្រពះេហតុេនះ 

េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ  មនិែមនមន្រតមឹប៉ុេណ្ណះេទ  ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធមដ៌ៃទេទៀត  ែដលជធមញុ៌ងំេពធិញញ ណ 

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិិនេន្ត   តទ  ទកខឹ  ឆដ្ឋមំ  ខន្តិបរមឹ 

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   ឆដ្ឋម ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 តតថ  អេទ្វជឈមនេ  សេមព ធ ឹបបុណិស សិ ។ 

 កលេនះ  តថគត  កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏បនេឃើញខន្តិបរម ី

 ទី ៦    ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព   ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក  (  េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត   )  

 អនកចូរសមទន  េធ្វើនូវខន្តិបរមីទី ៦ េនះ ឲយមមួំន អនកកុមំន 

 ចិត្តែបកជពីរ កនុងខន្តិបរមីេនះ   នឹងបនដល់នូវេពធិញញ ណ 

 មិនខនេឡើយ   ។ 

 យថបិ  បឋវ ី នម សុចឹបិ  អសុចឹបិ  ច 
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 សព្វំ  សហតិ  និេកខ បំ ន កេ តិ  បដិឃទទយ ំ។ 

 តេថវ  ត្វំបិ  សេព្វសំ សមម នវមនកខ េម 

 ខន្តិបរមិតំ  គន្ត្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 ធមម ែផនដី   រែមងអត់្រទ ំ  ចេំពះវតថុទងំពួង   េទះ ្អ តក្ដី 

 មិន ្អ តក្ដី    ែដលេគ ក់ចុះេហើយ     រែមងមិនេធ្វើនូវេសចក្ដី 

 ថន ងំថន ក ់ និងេសចក្ដីេ្រតកអរេឡើយ  យ៉ង    ។    អនកក៏គួរ 

 អត់្រទ ំ នូវករ ប់ ន និងករេមើលងយ   របស់ពួកជនទងំ 

 ពួង  យ៉ងេនះែដរ    លុះដល់នូវខន្តិបរមីេហើយ   នឹងបន 

 សេ្រមចសេមព ធញិញ ណមិនខនេឡើយ   ដូេចនះ  ។  

 លំ ប់េនះ  កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ឲយៃ្រកែលងេឡើងេទ 

េ យគិតថ ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ មិនែមនមន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ

េឡើយ  ក៏បនេឃើញសចចបរមីទី ៧   មនគនិំតគតិយ៉ងេនះថ  ែនសុេមធ-

បណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អនកគបបបីេំពញសចចបរមីឲយេពញ

បរបូិណ៌ េទះអសនីបតធ្ល ក់ចុះេលើអែំបងកបលរបស់អនកក៏េ យ ក៏អនក 

មិន្រតូវេធ្វើនូវករនិយយកុហកទងំដឹងខ្លួន េ្រពះេហតុែត្រទពយជេដើម 

េឡើយ ធមម ផក យ្រពឹក កនុងរដូវទងំ យមិនេវៀរេគចររបស់ខ្លួនេឡើយ 

មិនេគចរេទកនុងផ្លូ វដៃទ េគចរចេំពះែតកនុងគន្លងរបស់ខ្លួនប៉ុ េ ្ណ ះ 

យ៉ង    អនកក៏មនិ្រតូវលះសចចៈ   មិន្រតូវេធ្វើនូវករនិយយកុហកជ
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ច់ខត  ក៏យ៉ងេនះែដរ   អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ដូេចនះ  ។  

សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នសចចបរមទីី ៧  េធ្វើឲយមទំេំហើយ  េ្រពះេហតុេនះ   

េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ  មិនែមនមន្រតឹមប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធមដ៌ៃទេទៀត  ែដលជធមញុ៌ងំេពធិញញ ណ   

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  សត្តមំ  សចចបរមឹ 

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   សត្តម ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 តតថ  អេទ្វជឈវចេន សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 កលេនះ តថគត  កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏បនេឃើញសចចបរមី  

 ទី  ៧   ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព    ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក  ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត  )    

 អនកចូរសមទន េធ្វើសចចបរមីទី ៧ េនះ ឲយមមួំន  កុមំនពកយ 

 ែបកជពីរ  កនុងសចចបរមីេនះ   នឹងបនសេ្រមចសេមព ធញិញ ណ 

 មិនខនេឡើយ    ។ 
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 យថប ិ ឱសធិ(១)  នម តុ ភូ   សេទវេក 

 សមេយ  ឧតុវេស    ន  េ កកមតិ  វថីិេ  ។ 

 តេថវ  ត្វំបិ  សេចចសុ ម  េ កកមសិ  វថីិេ  

 សចចបរមតិំ  គន្ត្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 ធមម ផក យ្រពឹក    ជជញជី ងរបស់េ ក    ្រពមទងំេទវេ ក 

 រែមងមិនឃ្ល តចកវថីី      កនុងរដូវេភ្ល ង   ឬេហមន្តរដូវេឡើយ 

 យ៉ង   ។   អនកកុឃំ្ល តចកវថី ី កនុងសចចៈទងំ យ   យ៉ង 

 េនះែដរ  លុះដល់នូវសចចបរមេីហើយ  នឹងបនសេ្រមចសេមព - 

 ធិញញ ណ  មិនខនេឡើយ  ដូេចនះ   ។ 

   លំ ប់េនះ  កលសុេមធបណ្ឌិ ត   ពិចរ ៃ្រកែលងេឡើងតេទ 

េទៀត  េ យគិតថ  ធមម ធម៌ែដលេធ្វើឲយបនជ្រពះពុទធ  មិនែមនមន

្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះេទ កប៏នេឃើញអធិ ្ឋ នបរមីទី ៨ ក៏មនគនិំតយ៉ងេនះ

ថ ែនសុេមធបណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អនកចូរបេំពញអធិ ្ឋ ន

បរម ី អធិ ្ឋ នវតថុ ទុក គបបជីអនកមិនញប់ញ័រកនុងអធិ ្ឋ នេនះ ដូច 

ជធមម ភន ំ កលខយល់្រគប់ទិសបក់េបកមក រែមងមនិញបញ័់រ មិន

កេ្រកើករេំពើក  គង់េនកនុងទីេដើមរបស់ខ្លួនយ៉ង  សូមបអីនកក៏គបបជី

                                     
១- គួរែត ឱសធី ក់្រសៈឦ េដើមបបី្រងគប់ម្រ   ។ 
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បុគគលមិនញបញ័់រ  កនុងករ ងំចិត្តមរំបស់ខ្លួន  ក៏យ៉ងេនះែដរ   អនក

នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ដូេចនះ  ។   សុេមធបណ្ឌិ តអធិ ្ឋ នបរមីទី  ៨  

េធ្វើឲយមទំេំហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញបិ  វចិិនិស មិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ មិនែមនមន្រតមឹប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធមដ៌ៃទេទៀត  ែដលជធមញុ៌ងំេពធិញញ ណ 

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  អដ្ឋម ំ អធិ ្ឋ នបរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   អដ្ឋម ំ វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 

 តតថ  ត្វ ំ នចិចេ   ហុ ្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 កលេនះ  តថគត កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក    ក៏បនេឃើញអធិ ្ឋ ន 

 បរមីទី  ៨  ែដលេពធិសត្វទងំ យ  អពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព 

 ធ្ល ប់ ្រស័យមក   (  េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ    មន លសុេមធ - 

 បណ្ឌិ ត )   អនកចូរសមទន  េធ្វើអធិ ្ឋ នបរមីទី ៨ េនះ   ឲយម ំ

 មួន   អនកកុញំបញ័់រកនុងអធិ ្ឋ នបរមីេនះ    នឹងបនសេ្រមច 

 សេមព ធញិញ ណមិនខនេឡើយ  ។ 
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 យថប ិ បព្វេ   េសេ  អចេ   សុបតដិ្ឋិេ  

 ន  កមបត ិ ភសូ េតហិ សក ្ឋ េនវ  តិដ្ឋត ិ ។ 

 តេថវ  ត្វ ំ អធិ ្ឋ េន សព្វទ  អចេ   ភវ 

 អធិ ្ឋ នបរមតិ ំ គន្ត្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ  ។ 

 ភនថំមឥតកេ្រមើក  ងំេនស៊ប់  មិនរញជួ យ  េ យខយល់ដខ៏្ល ងំក្ល  

 រែមង ងំេន   កនុងទីរបស់ខ្លួនដែដល    យ៉ង     អនកចូរកុ ំ

 កេ្រមើកកនុងអធិ ្ឋ នបរមី  សព្វកល  យ៉ងេនះែដរ  លុះដល់ 

 នូវអធិ ្ឋ នបរមីេហើយ      នឹងបនសេ្រមចសេមព ធញិញ ណមិន 

 ខនេឡើយ  ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ   កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ឲយៃ្រកែលងេឡើងេទ

េទៀតេ យគិតថ ធម៌ែដលេធ្វើឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ មិនែមនមន

្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះេទ ក៏បនេឃើញេម ្ត បរមីទី ៩ ក៏មនគនិំតយ៉ងេនះថ 

ែនសុេមធបណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អនកគបបបីេំពញេម ្ត បរមី
ឲយេពញបរបូិណ៌ កនុងវតថុ ែដលជ្របេយជន៍និងមិនជ្របេយជន៍  គបប ី
មនចិត្តែតមួយ  ដូចជធមម   ទឹករែមងេធ្វើឲយ្រតជក់ផ យទូេទដល់

មនុស ្រកក់និងមនុស ល្អ យ៉ង   សូមបអីនកក៏ចូរជបុគគលមនចិត្តែត

មួយេ យេម ្ត កនុងសត្វទងំ យ    ក៏យ៉ងេនះ      អនកនឹងបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធ  ដូេចនះ    ។    សុេមធបណ្ឌិ តបនអធិ ្ឋ នេម ្ត បរមីទី  ៩    េធ្វើឲយ 
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មទំេំហើយ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 

 ពុទធធម៌ទងំ យ   មិនែមនមន្រតមឹែតប៉ុេណ្ណះេទ   ម អញ 

 នឹងេ្រជើសេរ ើសរកពុទធធម៌ដៃទេទៀត      ែដលជធមញុ៌ងំេពធិ - 

 ញញ ណឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  នវម ំ េម ្ត បរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥមំ  ត្វំ   នវមំ  វ ទឡ្ហំ  ក ្វ   សមទិយ 
 េម ្ត យ  អសេម  េ ហិ យទិ  េពធឹ  បត្តុមិចឆសិ ។ 

 កលេនះ   តថគត  កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏េឃើញេម ្ត បរមី 

 ទី ៩   ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព   ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក   ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត  ) 

 អនកចូរសមទន  េធ្វើនូវេម ្ត បរមីទី ៩ េនះឲយមមួំន   អនកចូរកុឲំយ 

 មនបុគគលដៃទេសមើេ យេម ្ត  េបើអនកចង់លុះនូវេពធិញញ ណ ។ 

 យថប ិ ឧទកំ  នម កលយេណ   បបេក  ជេន 

 សម ំ ផរត ិ សីេតន ប េហត ិ រេជមលំ ។ 

 តេថវ  ត្វ ំ ហិ ហិេត សម ំ េម ្ត យ  ភវយ 
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 េម ្ត បរមតិ ំ គន្ត្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ ។ 

 ធមម ទឹក រែមងផ ព្វផ យ្រតជក់េសមើ  ចេំពះជនទងំល្អទងំ 

 ្រកក ់  រែមងកមច តប់ង់នូវធូលីនិងមនទិល   យ៉ង    ។   អនក 

 ចូរចេ្រមើនេម ្ត ឲយេសមើ     ចេំពះមិត្តនិងស្រតវូ    យ៉ងេនះែដរ    

 លុះដល់នូវេម ្ត បរមីេហើយ  នឹងបនសេ្រមចសេមព ធញិញ ណ 

 មិនខនេឡើយ   ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ឲយៃ្រកែលងេឡើងេទ 

េទៀតេ យគិតថ  ធម៌ែដលេធ្វើឲយបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  មិនែមនមន 

្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះេឡើយ េទើបបនេឃើញឧេបកខ បរមីទី ១០ ក៏មនករគិត 

យ៉ងេនះថ ែនសុេមធបណ្ឌិ ត ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ អនកគបប ី

បេំពញឧេបកខ បរម ី គបប ី កច់តិ្តជក ្ដ លកនុងសុខនិងទុកខ ដូចជ 

ែផនដ ី   កលមនុស េចលរបស់ ្អ តក្ដ ី       មនិ ្អ តក្ដ ី   ែផនដរីែមង ក់

ចិត្តជក ្ដ លយ៉ង   សូមបអីនកក៏ដូេចន ះ ចូរ ក់ចិត្តជក ្ដ លកនុង

សុខនិងទុកខ  ក៏យ៉ងេនះែដរ  អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ដូេចនះ  ។  

សុេមធបណ្ឌិ តបនអធិ ្ឋ នឧេបកខ បរមីទី ១០ េធ្វើឲយមទំេំហើយ េ្រពះ

េហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ន  េហេត  ឯត្តកេយវ ពុទធធមម   ភវសិ េរ 

 អេញញប ិ វចិិនិស ម ិ េយ  ធមម   េពធបិចន ។ 
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 ពុទធធម៌ទងំ យ  មិនែមនមន្រតមឹប៉ុេណ្ណះេទ  ម អញនឹង 

 េ្រជើសេរ ើសរកពុទធធមដ៌ៃទេទៀត  ែដលជធមញុ៌ងំេពធិញញ ណ 

 ឲយសេ្រមច  ។ 

 វចិនិេន្ត   តទ  ទកខឹ  ទសម ំ ឧេបកខ បរម ឹ

 បុព្វេកហិ  មេហសីហិ េសវតិ ំ និេសវតិ ំ ។ 

 ឥម ំ ត្វំ   ទសម ំ វ ទឡ្ហំ ក ្វ  សមទយិ 
 តុ ភេូ   ទេ ្ហ   ហុ ្វ  សេមព ធឹ  បបុណិស សិ  ។ 

 កលេនះ   តថគត  កពុំងេ្រជើសេរ ើសរក  ក៏េឃើញឧេបកខ បរម ី

 ទី ១០  ែដលេពធិសត្វទងំ យអពីំបុ ណ  ធ្ល ប់េសព  ធ្ល ប់ 

 ្រស័យមក   ( េហើយទូនម នខ្លួនឯងថ   មន លសុេមធបណ្ឌិ ត ) 

 អនកចូរសមទន េធ្វើឧេបកខ បរមីទី ១០ េនះ  ឲយមមួំន  អនកគួរជ 

 បុគគលដូចជជញជី ងដម៏មួំន    នឹងបនសេ្រមចសេមព ធញិញ ណ  

  មិនខនេឡើយ  ។ 

 យថប ិ បឋវ ី  នម និកខិ ត្ត ំ អសុច ឹ សុចឹ 

 ឧេបកខត ិ ឧេភេបេត  េកធនុនយវជជិ   ។ 

 តេថវ  ត្វ ំ សុខទុេកខ  តុ ភេូ   សទ  ភវ 

 ឧេបកខ បរមតិ ំ គន្ត្វ  សេមព ធ ឹបបុណិស សិ ។ 

 ធមម ែផនដីែតង្រពេងើយកេន្តើយ   ចេំពះវតថុមនិ ្អ តក្ដ ី ្អ ត 
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 ក្ដី   ែដលេគ ក់ចុះេហើយ    ែតងេវៀរចកេសចក្ដីេ្រកធ   និង 

 េសចក្តីេ្រតកអរ   ចេំពះវតថុទងំពីរេនះ  យ៉ង    អនកចូរេធ្វើ 

 ខ្លួនឲយដូចជជញជី ង  ចេំពះសុខនិងទុកខ  សព្វកល  យ៉ងេនះ 

 ែដរ      អនកលុះដល់នូវឧេបកខ បរមីេហើយ      នឹងបនសេ្រមច 

 សេមព ធញិញ ណពំុខន  ដូេចនះ  ។ 

 លំ ប់េនះ   សុេមធបណ្ឌិ តគិតថ    ពុទធករកធម៌ែដលជេ្រគ ង

អប់របំនទុ ំេពធិញណ  មន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះឯង  េវៀរែលងបរមី ១០ េចញ 

ធម៌ដៃទមិនមនេទ  បរមី ១០ េនះ   សូមបខីងេលើ  កនុង កសក៏មិនមន 

សូមបខីងេ្រកមែផនដកី៏មិនមន  កនុងទិសទងំ យ  មនទិសខងេកើត 

ជេដើមក្ដ ី ក៏មិនមន ឯបរមីទងំេនះមនេនខងកនុងហទយៈរបស់អញ

េនះឯង ដូេចនះ  ។  កលេឃើញថ  បរមីទងំេនះ ងំេនកនុងហទយៈ

េហើយ   េទើបអធិ ្ឋ នបរមីទងំអស់េធ្វើឲយមទំ ំ   ពិចរ េហើយពិចរ-

េទៀត ្រតឡប់េទ្រតឡប់មក ទញយកខងចុងឲយមកចបខ់ងេដើម 

ទញយកខងេដើមឲយមកចប់ខងចុង   ទញយក្រតងក់ ្ដ លឲយមកចប់

កនុងខងេដើមនិងខងចុង  ទញយកទីបផុំតទងំពីរឲយមកចប់្រតងក់ ្ដ ល 

ទញយកបរមី  ១០   ឧបបរម ី ១០   បរមតថបរម ី ១០   គឺករបរចិច គវតថុ
ខងេ្រកជទនបរម ី  ករបរចិច គអវយវៈជទនឧបបរមី  ករបរចិច គ

ជីវតិជទនបរមតថបរម ី េហើយពិចរ ្រតឡបចុ់ះ្រតឡប់េឡើង ដូច
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បុគគលបង្វិលនូវេ្រគ ងយន្ត  កូរេ្របងេទមក  និងពិចរ ឲយ យចូល

គន នឹងគន   ដូចបុគគលយកកពូំលភនសិំេនរុកូរកនុងម សមុទទ  កនុងៃផទច្រក-

ល ដូេចន ះ  ។   កលពិចរ បរមីទងំ ១០  េ យេតជះៃនធម៌  ម  

្របឹថពីែដលមនក្រមស់  ២  ែសនេយជន៍  ៃ្រកែលងេ យ ៤ ហនុត      

( ២៤០.០០០ េយជន៍  ) ក់បដូីចជបចៃ់នេដើមបបុស្រតូវដរំជីន់េហើយ   

និងដូចេ្រគ ងយន្តែដលេគកពុំងគបអេំព ន់ឮសេំឡងកេ្រកើកខទរខទ រ

ទងំអស់ មនិខុសអ្វីអពីំក្ដ រែប៉នរបស់នយសមូនឆន ងំ និងេ្រគ ងយន្តែដល 

េគបង្វិលគបេ្របងដូេចន ះ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ 

 ឯត្តកេយវ  េត  េ េក េយ  ធមម   េពធបិចន 

 តទុទធ ំ នតថ ិ អញញ្រត ទឡ្ហំ  តតថ  បតដិ្ឋហិ  ។ 

 ធម៌ទងំ យ        ជេ្រគ ងញុងំេពធិញញ ណឲយសេ្រមច 

 ធម៌ទងំេនះ   មនកនុងេ ក   ្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ   ពុទធករកធម ៌

 ដៃទ  េ្រកអពីំបរម ី១០ េនះ   មិនមនេទ  អនកចូរ ងំេនកនុង 

 បរមីធមទ៌ងំ ១០ េនះ   ឲយមមួំនចុះ  ។ 

 ឥេម  ធេមម  សមមសេ  សភវសរសលកខ េណ 

 ធមមេតេជន  វសុធ ទសសហស  ី បកមបថ ។  

 ចលតិ  រវតិ   បឋវ ី ឧចឆុយន្តំវ  បីឡតិំ   

 េតលយន្តំ  យថ  ចកកំ  ឯវ ំ កមបតិ  េមទនី ។ 
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 កលតថគតពិចរ    នូវបរមីធម៌ទងំេនះ   េ យសភវ- 

 សរសលកខណៈ   ែផនដីទងំមួយមុឺនេ កធតុ     ក៏ញប់ញ័រ 

 េ យេតជះៃនធម ៌ ។   ែផនដីកេ្រមើកបន្លឺេឡើង  ដូចជឃន បអេំព 

 ែដល្រតូវេគគប  ឬចកកយន្តេ្របង  ្រតូវេគគបេហើយ ( រែមង 

 វលិញ័រ  ) យ៉ង   ែផនដីកញ៏ប់ញ័រ យ៉ងេនះែដរ  ដូេចនះ ។ 

   កលម ្របឹថពីកេ្រមើករេំពើកេនះឯង    មនុស មន ែដល ្រស័យ 

េនកនុងរមមនគរ ក៏មិន ចទប់ខ្លួនឈរេនបន ក់ដូចជ ធែំដល 

្រតូវខយល់កបុំតតបូងបកេ់បក នគំន ដួលចុះ ភជនៈរបស់សមូនឆន ងំ មន

ឆន ងំជេដើម ែដលកពុំងេធ្វើ ក៏ប៉ះទងគិចគន  ែបកជលម្អិតតូចធ ំ ម ជន

មនករតក់ស្លុត េទើបចូលេទគល់្រពះ ្ដ  េហើយ្រកបទូលសួរថ 

បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ពួកខញុ ្ំរពះអងគមិន្រជបេសចក្ដីេនះយ៉ងដូចេម្ដច 

េទ  េនះជឫទធិរបស់នគប ្ដ លេឡើង  ឬថ  ពួកភូត  យក   និងេទវ

មួយ េធ្វើឲយកេ្រកើករេំពើក  ។   មយង៉េទៀត  ម ជនទងំអស់្រតវូេធ្វើឲយ

េក្ដ ្រក យ ឧប្រទព ឬសួស្ដី នឹងមនដល់េ កេនះ សូម្រទង់្រ ស់ 

្របប់េហតុេនះ  ដល់ពួកខញុ ្ំរពះអងគចុះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់ ្ដ ប់ពកយរបស់អនក្រសុកទងំេនះេហើយ  ក៏ 

្រ ស់ថ អនកទងំ យ  កុភំ័យខ្ល ចេឡើយ  កុគំិតថ្វីេឡើយ ភ័យអពីំេហតុ

េនះ  មិនមនដល់ពួកអនកទងំ យេទ      ៃថងេនះ សុេមធបណ្ឌិ ត  តថគត  
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ពយករេហើយថ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ្រពះនមេគតម កនុងអនគត 

ឥឡូវេនះ សុេមធបណ្ឌិ តេនះពិចរ នូវបរមីទងំ យ  កលសុេមធ- 

បណ្ឌិ តេនះកពុំងពិចរ នូវបរមី េ្រពះេតជះៃនធម៌ េ កធតុទងំ 

១ មុឺន ក៏កេ្រកើករេំពើកទូេទកនុងអមបញ់មិញេនះ  ដូេចនះ   េ្រពះេហតុេនះ  

េទើបេ កេពលថ 

 យវ  បរ ិ   សិ ពុទធស    បរេិវសេន 

 បេវធមន    តតថ មុចឆិ   េសត ិ ភមូយិ ំ ។ 

 ឃ េនកសហស ន ិ កុមភីនញច   ស   ពហ ូ

 សញចុណ្ណមថិ   តតថ អញញមញញំ   បឃដ្ដិ  ។  

 បរស័ិទរបស់្រពះពុទធ  មនចនួំនប៉ុនម ន  កនុងទីែដលអងគ ស  បរ-ិ 

 ស័ទេនះ ក៏ញបញ័់រ េដក្រជប់េលើែផនដ ី កនុងទីអងគ សេនះ ។ 

 ឆន ងំជេ្រចើនពន់   និងក្អមជេ្រចើនរយ   ក៏ទងគិចែបកេខទចខទី 

 អស់  កនុងទីេនះ ។ 

 ឧពភគិគ  (១)  តសិ   ភី  ភន្ត   ពយថតិមន  

 ម ជន  សមគមម ទីបង ករមុបគមុ ំ ។ 

 កឹ  ភវសិ ត ិ េ កស  កលយណំ  អថ  បបកំ 

                                     
១- ឆដ្ឋសងគ យនមនរូបជ  ឧព្វិគគ   ។ 
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 សេព្វ   ឧបទទុ េ   េ េក ត ំ វេិនេទហិ  ចកខុ ម  ។ 

 ពួកម ជនមនចិត្តរនធត់តក់ស្លុត   ភិតភ័យ   ភញ ក់េផ្អើល  មន 

 ចិត្តញ័រច្ំរបប់     មក្របជុគំន េហើយចូលេទគល់្រពះពុទធទីបងករ 

 ( េហើយទូលសួរថ  ) បពិ្រត្រពះអងគមនចកខុ   េហតុល្អ  ឬេហតុ 

 ្រកក់ដូចេម្ដច   នឹងមនដល់មនុស េ ក    េ កទងំមូល 

 ្រតូវេសចក្ដីអន្ត យេបៀតេបៀនេហើយ   សូម្រពះអងគ ្រទង់េម ្ត  

 េ្របស   បេនទ បង់េសចក្តីអន្ត យេនះេចញ  ។ 

 េតសំ  តទ  សញញ េបសិ ទីបង កេ   ម មុន ិ

 វសិ ្ឋ   េ ថ  ម  ភថ ឥមសម ឹ បឋវកិមបេន ។ 

 យមហំ  អជជ  ពយកសឹ ពុេទធ   េ េក  ភវសិ ត ិ

 ឯេ   សមមសត ី ធមម ំ បុព្វកំ  ជិនេសវតិ ំ។ 

 ្រគេនះ   ្រពះម មុនីទីបងករ   ្រទង់ញុងំម ជនទងំេនះ  

 ឲយយល់ចបស់ថ   អនកទងំ យ   ចូរកុមំនេសចក្ដីរេងក ស  កុ ំ

 ខ្ល ចចេំពះករញប់ញ័រែផនដីេនះេឡើយ   ។     ដបតិតថគត 

 បនពយករកនុងៃថងេនះថ   សុេមធបណ្ឌិ តេនះ   នឹងបន្រ ស់ 

 ជ្រពះពុទធកនុងេ ក  ( កនុងកលជអនគត  )   សុេមធបណ្ឌិ ត   

 នុ៎ះ   កពុំងពិចរ ធម៌    ែដល្រពះជិន្រសីអពីំបុ ណធ្ល ប់ 

 េសពមក  ។ 
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      តស   សមមសេ   ធមម ំ ពុទធភមូមិេសសេ  

 េតនយ ំ កមបត ី បឋវ ី ទសសហស  ី សេទវេក ។ 

 កលសុេមធបណ្ឌិ តពិចរ ធមគ៌ឺពុទធភូម ិ   េ យឥតេសស 

 សល់  េ្រពះេហតុេនះ   បនជែផនដីទងំមួយមុឺនេ កធតុ 

 កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក  ញប់ញ័រ  ដូេចនះ ។ 

 ម ជនបន ្ដ ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះមន្រពះភគ     េ្រតកអរ 

រកី យេហើយ នគំន កន់យកផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង បជ

េដើម េចញអពីំរមមនគរចូលេទរក្រពះម សត្វ បូជេ យផក ក្រមងជ 

េដើម ថ្វ យបងគ ំ េធ្វើ្របទក ណិ េហើយចូលេទកន់រមមនគរវញិ ។ ចែំណក

្រពះបរមេពធិសត្វពិចរ បរមទីងំ ១០  េធ្វើេសចក្ដពីយយមឲយមទំ ំ 

អធិ ្ឋ នេហើយេ្រកកចក សនៈ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ កេពលថ 

 ពុទធស   វចន ំ សុ ្វ  មេន  នពិ្វ ត ិ វេទ 

 សេព្វ  មំ  ឧបសង កមម បុនប ិ អភវិនទិសុ  ។   

 សមទយិ ្វ   ពុទធគុណំ ទឡ្ហំ  ក ្វ ន  មនសំ 

 ទីបង ករ ំ  នមស ិ ្វ  សន  វុដ្ឋហឹ  តទ ។ 

 ចិត្ត  ( ៃនម ជន  )  ក៏រលត់សងប ់   កនុងខណៈេនះភ្ល ម  េ្រពះ 

 បន ្ដ ប់្រពះបនទូលរបស់្រពះពុទធ  ពួកម ជនទងំអស់គន       ក៏ 

 ចូលមករកតថគត េហើយ្រកបថ្វ យបងគមំ្ដងេទៀត  ។  ្រគេនះ 
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 តថគត  សមទននូវពុទធគុណ  េធ្វើចិត្តឲយមមួំន  ្រកបថ្វ យ 

 បងគ្ំរពះពុទធទីបងករ   េហើយេ្រកកចក សនៈ  ដូេចនះ   ។   

 លំ ប់េនះ   េទវ កនុងមុឺនច្រក លក៏មក្របជុគំន    េហើយបូជ

្រពះេពធិសត្វែដលេ្រកកអពីំ សនៈ េ យផក និងេ្រគ ង្រកអូបដ៏ជទិព្វ    

ែ្រសក្របកសនូវពកយសរេសើរែដលជមងគលថ  បពិ្រតសុេមធ បសដ៏ 

ចេ្រមើន ៃថងេនះ េ ក ងំេសចក្ដ្ីរបថន យ៉ងធ ំ  េទៀបបទមូលរបស់្រពះ 

ទសពលទីបងករ សូមេសចក្ដី្របថន របស់េ កសេ្រមច កុបំីមនអន្ត យ 

េឡើយ ករខ្ល ចឬករតក់ស្លុត កុបំីមនដល់េ ក ឯេ គពយធិ សូមបែីត 

បន្តិចបន្តួច កុបំីេកើតកនុង ងកយ សូមេ កបេំពញបរមីឲយេពញឆប ់

រួស ន ់ េហើយសេ្រមចសមម សេមព ធិញញ ណ  េដើមេឈើែដលេចញផក េចញ 

ែផ្ល មរដូវ មកល យ៉ង   សូមបេី ក កចូ៏របនពល់្រតូវ្រពះ 

សេមព ធញិញ ណដ៏ឧត្តម េ យឆប់រួស ន់ កុបំកីន្លងសម័យេនះ យ៉ង

េនះដូចគន   ។  េទវ ទងំ យ  កលែ្រសក្របកសយ៉ងេនះេហើយ 

បន្រតឡបេ់ទកនេ់ទវ ថ នេរៀងៗ ខ្លួន  ។   ចែំណក្រពះេពធិសត្វែដល

ពួកេទវ សរេសើរេហើយ  គិតថ អញនឹងបេំពញបរមី ១០ ឲយបរបូិណ៌ 

េហើយកនុងទីបផុំត ៤ អសេងខយយនិង ១ ែសនកបបបនទ បអ់ពីំេនះ  ម អញ

នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ដូេចនះ   េហើយអធិ ្ឋ នេធ្វើនូវេសចក្ដពីយយមឲយ 

ម ំ េ ះេឡើងេទកន់ កស   មនមុខេទកន់ៃ្រពហិមពន្តមួយរេំពច 
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េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលទុកថ  

 ទិព្វ ំ មនុស កំិ  បុបផ ំ េទ   មនុសក  ឧេភ 

 សេមកិរន្ត ិ បុេបផហិ វុដ្ឋហន្តស   សន  ។ 

 េវទយន្ត ិ ច  េត  េ តថ ឹ េទ   មនុសក  ឧេភ 

 មហន្ត ំ  បតថិត ំ តុយ្ហ ំ តំ  លភស ុ  យថចិឆិត ំ ។ 

 ពួកេទវ  ពួកមនុស  ទងំពីរពួក  ក៏េ យ យផក ទិព្វ និងផក ជ 

 របស់មនុស   ចេំពះសុេមធបណ្ឌិ ត  ែដលេ្រកកចក សនៈ ។ 

 ពួកេទវ និងពួកមនុស     ទងំពីរពួកេនះ   បននូវសួស្ដី  

 ( េពលថ ) តែំណងដ៏ធែំដលេ ក្របថន េហើយ  សូមេ ក 

 បន  នូវតែំណងេនះ  សមគួរ ម្របថន ចុះ  ។ 

 សព្វីតេិយ  វវិជជន្តុ  េ េក  េ េគ  វវិជជតុ 

 ម  េត  ភវត្វន្ត េយ ផុស   ខិបប ំ េពធមុិត្តម ំ ។ 

  យថ  សមេយ  សមបេត្ត បុបផន្ត ិ  បុបផេិន  ទុម 

 តេថវ  ត្វ ំ ម វរី ពុទធញញ េណន  បុបផសិ  ។ 

 ចៃ្រងទងំពួង  ចូរបរេវៀសេចៀសេចញេទ  េសចក្ដីេ ក   និង 

 េ គ   ក៏ចូរេចៀស ងេចញេទ  េសចក្ដីអន្ត យ  កុបីំមនដល់ 

 េ កេឡើយ    សូមេ កបនលុះ   នូវសព្វញញុ តញញ ណដ៏ខពង ់

 ខពស់ឆប់ៗ  ចុះ   ។    កលដល់រដូវផក    ពួកេឈើមនផក    រែមង 
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 បេញចញផក   យ៉ង     បពិ្រត បសមនពយយមធ ំ   េ ក    

 ចូរបេញចញផក េ យពុទធញញ ណ   យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 យថ  េយ  េកច ិ សមពុទធ  បរូយុ ំ  ទសបរម ឹ

 តេថវ  ត្វ ំ ម វរី បរូយ  ទសបរម ឹ ។ 

 យថ  េយ  េកច ិ សមពុទធ  េពធមិណ្ឌ ម្ហ ិ ពុជឈេរ 

 តេថវ  ត្វ ំ ម វរី ពុជឈស ុ  ជិនេពធយិ ំ ។ 

 ្រពះសមពុទធទងំ យ មួយ   ្រទង់បេំពញេហើយ    នូវបរមី 

 ទងំ ១០  យ៉ង    បពិ្រត បសមនពយយមធ ំ េ កចូរ 

 បេំពញបរមីទងំ  ១០  យ៉ងេនះ    ។    ្រពះសមពុទធទងំ យ 

 មួយ    ្រទង់្រ ស់ដងឹ    េទៀបគល់េពធិមណ្ឌ ៈ    យ៉ង     

 បពិ្រត បសមនពយយមធ ំ  េ កចូរ្រ ស់ដឹង   េទៀបគល់ 

 េពធិមណ្ឌ ៈ  ៃន្រពះជិន្រសី  យ៉ងេនះ   ។ 

 យថ  េយ  េកច ិ សមពុទធ  ធមមចកកំ    បវត្តយុ ំ

 តេថវ  ត្វ ំ ម វរី ធមមចកកំ   បវត្តយ  ។ 

 បុណ្ណមយ ំ យថ  ចេនទ  បរបុិេ ្ណ   វេិ ចតិ 

 តេថវ   ត្វ ំ  បុណ្ណមេន វេិ ច  ទសសហស យិ ំ ។ 

 ្រពះសមពុទធទងំ យ មួយ   ្រទង់ញុងំធមមច្រក   ឲយ្រប្រពឹត្ត 

 េទ  យ៉ង    បពិ្រត បសមនពយយមធ ំ  េ កចូរញុងំ 
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 ធមមច្រកឲយ្រប្រពឹត្តេទ  យ៉ងេនះចុះ    ។     ្រពះចនទេពញវង់   

 រែមងរុងេរឿងកនុងៃថងេពញបូណ៌មី  យ៉ង   េ កកម៏នចិត្ត 

 េពញ  ចូររុងេរឿងកនុងេ កធតុ   ទងំមួយមុនឺ  យ៉ងេនះ   ។ 

 ហុមុេ ្ត   យថ  សុរេិយ េបន  អតិេ ចតិ 

 តេថវ  េ ក  មុញចិ ្វ  វេិ ច  សិរយិ  តុវ ំ។ 

 យថ  យ  កច ិ នទិេយ ឱសរន្ត ិ មេ ទធ ឹ

 ឯវ ំ សេទវក  េ ក ឱសរន្ត ិ តវន្តិេក  ។ 

 ្រពះ ទិតយែដលរួចផុតអពីំ ហុ       រែមងរុងេរឿងេ យកេម្ដ  

 យ៉ង    េ កចូររួចចកេ កធម ៌  ចូររុងេរឿងេ យពុទធ- 

 សិរ ី  យ៉ងេនះែដរ   ។    សទឹងទងំ យ មួយ    រែមងហូរ 

 េទ្របជុកំនុងម សមុទទ   យ៉ង    ពួកេ ក្រពមទងំេទវ- 

 េ ក  ក៏រែមង្របជុកំនុងសមន ក់របស់េ ក  យ៉ងេនះែដរ ។ 

 េតហិ  ថុតបិបសេ ថ   េ  ទសធេមម  សមទិយ 

 េត   ធេមម  បរបិេូរេន្ត  បវន ំ បវសីិ  តទ  ។ 

 ្រគេនះ សុេមធបណ្ឌិ តេនះ   ែដលពួកេទវ និងមនុស ទងំ 

 េនះ  េសងើចសរេសើរេហើយ    ក៏សមទននូវបរមីធម៌ទងំ ១០   

 បេំពញបរមីធម៌ទងំេនះ  ចូលេទកន់ៃ្រពធ ំ ដូេចនះ   ។  
 

ចប់  សុេមធកថ ។ 
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 ចែំណកអនកនគររមមៈឯេ ះវញិ បនចូលេទកនន់គរេហើយ  

ថ្វ យទនដល់ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន ។ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់

សែម្ដងធមដ៌ល់ពួកម ជន ឲយ ងំេនកនុងសរណៈជេដើមេហើយ ្រទង់

េចញអពីំរមមនគរេទ បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះអងគ្រទង់ ងំេនដ បដល់អស់

្រពះជនម យុ ្រទង់េធើ្វពុទធកិចច្រគបយ៉់ងេហើយ ្រទង់រលំត់ខនធបរនិិព្វ នេ យ

អនុបទិេសសនិព្វ នធតុេ យលំ ប ់  ពកយែដលគួរេពលកនុងទីទងំ

ពួង  គបប្ីរជប មន័យែដលេពលទុកេហើយកនុងគមពរីពុទធវសំៈឯេ ះ

ចុះ   ពិតេហើយ   េ កេពលទុកកនុងគមពរីពុទធវសំៈេនះថ  

 តទ  េត  េភជយិ ្វ ន សសងឃ ំ េ កនយកំ 

 ឧបគញឆុំ   សរណំ  តស  ទីបង ករស   សតថុ េន  ។ 

 សរ គមេន   កញចិ  និេវេសសិ  តថគេ  

 កញចិ   បញចសុ  សីេលសុ សីេល  ទសវេិធ  បរ ំ ។ 

 ្រគេនះ  ពួកឧបសកឧបសិកទងំេនះ  ញុងំ្រពះេ កន- 

 យក  ្រពមទងំ្រពះសងឃឲយឆន់រួចេហើយ  កដ៏ល់នូវ្រពះ ្ដ  

 ទីបងករេនះ  ជទីពឹង  ។  ្រពះតថគត  ្រទង់ញុងំបុគគលខ្លះ  ឲយ 

 តមកល់េនកនុងសរណគមន៍    ញុងំបុគគលខ្លះ    ឲយ ងំេនកនុង 

 សីល  ៥  ញុងំបុគគលដៃទេទៀត   ឲយតមកល់េនកនុងសីល  ១០  ។ 

 កស ច ិ េទត ិ   មញញំ  ចតុេ   ផលមុត្តេម 



92                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 កស ច ិ អសេម  ធេមម េទត ិ េ   បដិសមភទិ ។ 

 កស ច ិ វរសមបត្តិេយ អដ្ឋ  េទត ិ ន សេភ 

 តិេស   កស ច ិ វជិជ េយ ឆឡភិញញ   បេវចឆត ិ ។ 

 ្រពះអងគ្រទង្់របទនមគគ   ដល់បុគគលខ្លះ     ្របទនផលដ៏ឧត្តម 

 ទងំ  ៤  ដល់បុគគលខ្លះ   ្របទនបដិសមភិទ   ជធម៌ឥតមនអ្វី 

 េសមើ  ដល់បុគគលខ្លះ   ។   ្រពះពុទធដ៏្របេសើរជងនរៈ  ្រទង់្របទន  

 សមបត្ត ិ ៨   ដ៏្របេសើរ   ដល់បុគគលខ្លះ   ្របទនវជិជ   ៣  ដល់ 

 បុគគលខ្លះ   អភិញញ  ៦  ដល់បុគគលខ្លះ  ។ 

 េតន  េយេគន  ជនកយ ំ   ឱវទតិ  ម មុន ិ

 េតន  វ ិ ថ រកំិ  សិ េ កនថស   សនំ ។ 

 ម ហនសូភកខ េនធ  ទីបង ករសនមេក 

 ពហ ូ ជេន  រយតិ បរេិមេចតិ ទុគគតឹ  ។ 

 ្រពះម មុនី្រទង់ទូនម នពួកជន      េ យន័យជេ្រគ ង្របកប 

 េនះ  េ្រពះេហតុេនះ   បនជ សនៃន្រពះេ កនថ  ជ 

 គុណជតដធ៏ទូំ យ   ។   ្រពះពុទធ្រពះនមទីបងករ    មន្រពះ 

 ហនុក    (  ដូច្រពះចនទកនុងៃថង  ១២ េកើត  )  មនដងខ្លួនមូលក្ល ំ

 ដូចេគឧសភ    ្រទង់ចម្លងពួកជនេ្រចើន  ឲយរួចចកទុគគត ិ ។ 

 េពធេនយយជនំ  ទិ ្វ  សតសហេស ប ិ េយជេន 
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 ខេណន  ឧបគន្ត្វ ន េពេធត ិ ត ំ ម មុន ិ ។ 

 បឋមភិសមេយ  ពុេទធ  េកដិសតមេពធយិ 

 ទុតយិភសិមេយ  នេថ នវុតិេកដមិេពធយិ ។ 

 ្រពះម មុនី    ្រទង់េឃើញពួកជនែដលគួរ្រ ស់ដឹង   ឋិតេន 

 កនុងទីមួយែសនេយជន៍    ្រទង់ចូលេទជិតេហើយញុងំពួកជន   

 េនះឲយ្រ ស់ដឹងកនុងខណៈេនះ  ។   កនុងករ្រ ស់ដឹងទី  ១   

 ្រពះពុទធ្រទង់ញុងំពួកេទវ   ១០០  េកដិ   ឲយ្រ ស់ដឹង   កនុង 

 ករ្រ ស់ដឹងទី  ២    ្រពះេ កនថ   ្រទង់ញុងំពួកេទវ និង   

 មនុស   ៩០ េកដិ  ឲយ្រ ស់ដឹង   ។ 

 យទ  ច  េទវភវនម្ហ ិ ពុេទធ   ធមមមេទសយិ 

 នវុតិេកដសិហស ន ំ តតិយភិសមេយ  អហុ ។ 

 សននបិ   តេយ  សំុ ទីបង ករស    សតថុ េន 

  េកដិសតសហស ន ំ បឋេម  សិ  សមគេម ។ 

 កល   ្រពះពុទធ្រទងស់ែម្ដងធមក៌នុងភពៃនេទវ    កលេនះ 

 ពួកេទវ  ៩០ ពន់េកដិ  ( បន្រ ស់ដឹង  ) េនះជករ្រ ស់ 

 ដឹងទី  ៣   ។    ្រពះ ្ដ ទីបងករ   មន វកសននិបត  ( ករ  

 ជួបជុំ វក័ )  ៣  េលើក  គឺ  សននិបតេលើកទី  ១   មនភកិខុសងឃ 

 មួយែសនេកដិ   ។ 



94                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 បុន  នរទកដូម្ហ ិ បវេិវកគេត   ជិេន 

 ខី ស   វតីម  សមឹសុ  សតេកដិេយ  ។ 

 យម្ហ ិ កេល   ម វេី  សុទស នសិលុចចេយ 

 នវុតិេកដសិហេស ហិ ប េរសិ  ម មុនិ ។ 

 កលែដល្រពះជិន្រសី       ្រទង់យងេទកនុងទី ង ត់េលើកពូំលភន ំ

 នរទៈ  ពួក្រពះខី ្រសព  ្របសចកមនទិលចនួំន ១០០ េកដិ 

 មក្របជុគំន    ( េនះជសននិបតេលើកទី ២ )  ។   កល្រពះម   

 មុនី    មនពយយមធ ំ   ្រទង់ប រ ជមួយនឹងពួកភិកខុ   ៩០   

 េកដិ  ឰដ៏ភនសុំទស នៈ   ( េនះជសននិបតេលើកទី ៣  )  ។ 

 អហំ  េតន  សមេយន ជដិេ    ឧគគ បេន 

 អន្តលិកខម្ហ ិ ចរេ  បញច ភញិញ សុ  បរគ ូ។ 

 ទសវសីសហស ន ំ ធមម ភិសមេយ  អហុ 

 ឯកទ្វនិន ំ អភិសមេយ គណនេ   អសងខិ េយ ។ 

 សម័យេនះ  តថគតជ បស   មនផនួងសក់  មនពយយម 

 ដ៏េក្ល វក្ល     ្រ ច់េទឰដ៏ កស    ជអនកបនដល់នូវេ្រតើយៃន 

 អភិញញ ទងំ ៥    ។    ពួកសត្វចនួំន ៣  មុឺន  បន្រ ស់ដឹងនូវ  

 សចចៈ    ករ្រ ស់ដឹងរបស់សត្វ នឹង ប់ថ  ១   ឬ  ២  ប់មិន 

 អស់េឡើយ  ។ 
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 វ ិ ថ រកំិ  ពហុជញញំ  ឥទធ ំ ផីត ំ អហុ  តទ 

 ទីបង ករស   ភគវេ  សន ំ សុវេិ ធតិ ំ។ 

 ច ្ត រ ិ សតសហស ន ិ ឆឡភិញញ   មហិទធិក 

 ទីបង ករ ំ េ កវទុិ ំ បរ ិ េរន្ត ិ សព្វទ  ។ 

 សនរបស់្រពះទីបងករ  មន្រពះភគ  ជគុណជតធទូំ យ 

 មនជនេ្រចើន  ស្ដុកស្ដមភ   យភយ  គឺ្រពះអងគ្រទង់ជ្រមះល្អ 

 េហើយ  កនុងកលេនះ   ។   ពួក្រពះខី ្រសព  ចនួំន  ៤  ែសន      

 រូប   បនលុះអភិញញ  ៦  មនឫទធិេ្រចើន    ែតងែហហម្រពះពុទធ 

 ទីបងករ    ែដល្រទង់្រជបចបស់នូវេ កសព្វកល   ។ 

 េយ  េកច ិ េតន សមេយន ជហន្ត ិ មនុសមភវ ំ

 អបបត្តមន   េសកខ  គរហិ   ភវន្ត ិ េត  ។ 

 សុបុបផិតំ  បវចនំ អរហេន្តហិ  ទិហិ 

 ខី សេវហិ  វមិេលហិ ឧបេ ភត ិ សព្វទ  ។ 

 កនុងសម័យេនះ    ពួកជន មួយ    ែដលមិនបនលុះ្រពះ 

 អរហត្ត  េនជេសកខបុគគល  លះបង់នូវករេកើតជមនុស   ពួក 

 ជនេនះ  រែមង្រតូវេគតិះេដៀល  ។   សន   ( របស់្រពះពុទធ 

 ទីបងករេនះ  )     រកី យល្អ      រុងេរឿងេ យពួក្រពះអរហន្ត  

 ខី ្រសព    ជ ទិបុគគល   ្របសចកមនទិល  សព្វកល   ។  
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 នគរ ំ រមមវត ី នម   សុេទេ   នម  ខត្តិេយ 

 សុេមធ  នម  ជនកិ ទីបង ករស   សតថុ េន  ។ 

  ទស  វស សហស ន ិ អគរ ំ អជឈវសី  ជិេន 

 ហំ   េកញច   មយុ   ច តេយ  ប ទមុត្តម  ។ 

 នគររបស់្រពះ ្ដ ្រពះនមទីបងករ   េឈម ះរមមវតី    ក ្រតិយ៍ 

 ្រពះនមសុេទវៈ  ( ជ្រពះបិ  )  ្រពះជនិក្រពះនមសុេមធ ។  

 ្រពះជិន្រសី   េន្រគប់្រគងផទះអស់មួយមុឺនឆន  ំ   ្រប ទដ៏ខពង់ 

 ខពស់   មន  ៣  ខនង   គឺហង ្រប ទ  ១   េកញច ្រប ទ  ១ 

 មយុរ្រប ទ  ១   ។ 

 តណិី  សតសហស ន ិ នរេិយ  សមលង ក  

 បទុម  នម    នរ ី ឧសភកខ េនធ   នម  អ្រតេជ ។ 

 និមិេត្ត  ចតុេ   ទិ ្វ  ហតថយិេនន  និកខម ិ 

 អននូទសម ន ិ បធន ំ បទហី  ជិេន ។ 

 ពួកនរ ី ៣  ែសននក់ សុទធសឹងែត ក់ែតងយ៉ងល្អ  នរេីឈម ះ 

 បទុមេនះ   ( ជមេហសី  )   ្រពះឱរស  ្រពះនមឧសភកខនធ  ។ 

 ្រពះជិន្រសីេឃើញនិមតិ្តទងំ  ៤  ្រទង់េចញេទ  ( បួស  ) េ យ 

 យនដរំ ី  ្រទង់ផគងពយយម   អស់ ១០ ែខឥតខ្វះ  ។ 

 បធនចរ ំ ចរ ិ ្វ ន អពុជឈ ិ មន   មុន ិ  
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 ្រពហមុន  យចិេ   សេន្ត  ទីបង កេ   ម មុន ិ ។ 

 វត្តចេកក   ម វេី  ននទ េម  វសី  ជិេន 

 និសិេនន   សិរសិមលូម្ហ ិ អកសិ  តិតថយិមទទនំ ។ 

 លុះ្រពះមុនីមន្រពះទយ័្រប្រពឹត្តពយយមេហើយ          ក៏បន្រ ស់ 

 ជ្រពះពុទធ   ្រពះម មុនីទីបងករ  ្រតូវ្រពហម ធនេហើយ   ។ 

 ្រពះជិន្រសីមនពយយមធ ំ   ្រទង់ញុងំធមមច្រកឲយ្រប្រពឹត្តេទ 

 កនុងវត្តននទៈ  ្រទង់គង់េទៀបគល់េ្រចស  េធ្វើនូវករញញីំតិរ ថយិ ។ 

 សុមងគេ   ច  តិេស   ច អេហសំុ  អគគ វក 

 គេ   នមុប ្ឋ េក ទីបង ករស   សតថុ េន ។ 

 ននទ   េចវ  សុននទ   ច អេហសំុ  អគគ វកិ 

 េពធ ិ តស   ភគវេ  បិបផលីត ិ បវុចចត ិ ។  

 ្រពះសុមងគលៈ  និង្រពះតិស ៈ  ជអគគ វក័  ្រពះ គតៈ   ជ 

 ឧប ្ឋ ករបស់្រពះ ្ដ ទីបងករ   ។    នងននទ និងនងសុននទ      

 ជអគគ វកិ  េពធិ្រពឹក របស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ   េគ 

 េ ថេដើមេលៀប  ។ 

 តបុស ភល្លិក  នម អេហសំុ  អគគុបដ្ឋក 

 សិរមិ  េ   ឧបដ្ឋិក ទីបង ករស   សតថុ េន  ។ 

 អសីតហិតថមុេព្វេធ ទីបង កេ   ម មុន ិ  
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 េ ភត ិ ទីបរុេកខ វ ល ជវ  ផុល្លិេ  ។ 

 ឧបសកេឈម ះតបុស ៈនិងភល្លិកៈ  ជឧប ្ឋ កដ៏្របេសើរ    នង 

 សិរមិនិងនងេ   ជឧប ្ឋ យិករបស់្រពះ ្ដ ទីបងករ  ។ 

 ្រពះម មុនីទីបងករ  មនកមពស់ ៨០ ហតថ   ល្អដូចេឈើ្របចទំ្វីប 

 ឬដូចេដើម ល ជ្រពឹក   មនផក រកីសគុះ គ យ  ។ 

 បភ  និទធ វតី  តស  សមន្ត   ទសេយជេន 

 សតសហស វស និ យុ  តស   មេហសិេន ។  

 វ   តិដ្ឋមេន  េ  េរសិ  ជនតំ  ពហំុ   

 េជតយិ ្វ ន  សទធមមំ មន្ត េរ ្វ    ម ជនំ ។ 

 រសមីរបស់្រពះអងគផ យេទចមង យ  ១០  េយជន៍ជុវំញិ   ្រពះ 

 មេហសីេនះ    មន្រពះជនមមួយែសនឆន  ំ    កល្រពះអងគគង់ 

 ធរមនេនេឡើយ  ្រទង់ញុងំ្រពះសទធមមឲយរុងេរឿង  ចម្លងម   

 ជន   ញុងំ្របជុជំនេ្រចើនឲយឆ្លងចកសង រវដ្ដ   ។ 

 ជលិ ្វ   អគគិកខ េនធ វ និព្វុ េ   េ   ស វេក 

   ច  ឥទធិ  េ   ច  យេ  និ  ច  បេទសុ  ចកករតននិ ។ 

 សព្វំ  សមន្តរហិតំ  ននុ  រ ិ ្ត   សព្វសងខ តិ 

 ទីបង កេ   ជិេន  ស ថ  ននទ មម្ហ ិ និព្វុ េ  ។ 

 ្រពះទីបងករេនះ   ្រពមទងំ វក័និព្វ នេទ   ដូចគនំរេភ្លើងែដល 
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 រុងេរឿងរលត់េទដូេចន ះ  ឫទធិេនះក្ដ ី យសេនះក្ដ ី ទងំចកករតនៈ 

 ឰដ៏្រពះបទេនះក្ដ ី  ក៏រលត់េទ   ។   សមបត្តទិងំអស់កអ៏ន្ដរ - 

 ធនេទ   ឱ ហន៎ !  សងខ រទងំពួងជរបស់សូនយទេទ   ្រពះជិន្រសី 

 ជ ្ដ ចរយ  ្រពះនមទីបងករ   ្រទង់បរនិិព្វ នកនុងវត្តននទៈ ។ 

 តេតថវ  តស   ជិនថេូប ឆត្តឹសុេព្វធេយជេន 

 បត្តចីវរ ំ បរកិខ រ ំ បរេិភគញច   សតថុ េន 

 េពធមិេូល  តទ  ថេូប តិេយជនសមុគគេ  ។ 

 ្រពះស្ដូបរបស់្រពះជិន្រសីេនះ   កមពស់  ៣៦  េយជន៍   (  េគ 

 ក ងទុក  )    កនុងវត្តននទៈេនះឯង   ។     ្រគេនះ    (  ពួកជន 

 ក ង )   ្រពះស្ដូបកមពស់  ៣  េយជន៍    េទៀបគល់េពធិ្រពឹក  

 ( ស្រមប់បញចុ ះ )   ប្រត   និង  ចីវរ   េ្រគ ងបរកិខ រ   និងេ្រគ ង 

  េ្របើ្របស់   របស់្រពះ ្ដ    ដូេចនះ  ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះទសពលទីបងករ  កន្លងមកបន  ១  អសេងខយយ 

្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្រពះនមេកណ្ឌ ញញៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ សូមប ី
ករ្របជុំ វករបស់្រពះអងគ  ក៏មន ៣ េលើក  ។   កនុងករ្របជុេំលើកទី ១    

មន វក័ ១ ែសនេកដិ    េលើកទី ២  មន ១ ពន់េកដិ    េលើកទី ៣  

មន ៩០ េកដិ  ។  

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើង  េយនយកកេំណើ តជ 
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េស្ដចច្រកពត្តិ្រពះនមថ  វជិិ វ ី    បនថ្វ យម ទនដល់្រពះភិកខុសងឃ 

មន្រពះពុទធជ្របធន  ចនួំន ១ ែសនេកដអិងគ  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់

ពយករ្រពះេពធិសត្វថ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ េហើយ្រទង់សែម្ដងធម ៌

្រពះេពធិសត្វ ្ដ បធ់មមកថរបស់្រពះ ្ដ េហើយ   លះបង់ ជសមបត្ត ិ

េចញបួស   េរៀន្រពះៃ្រតបិដក   េធ្វើសមបត្ត ិ៨   និង អភិញញ  ៥   ឲយេកើត

េឡើងេហើយ   មនឈនមិន បសូនយក៏េទកន់្រពហមេ ក  ។   

 ស្រមប់្រពះេកណ្ឌ ញញសមពុទធ មននគរេឈម ះថ រមមវតី ក ្រត 

្រពះនមថ សុននទៈ  ជ្រពះ ជបិ   ្រពះេទវ្ីរពះនមថ  សុជ   ជ

្រពះ ជម   ។   ្រពះភទទៈនិង្រពះសុភទទៈ  ជ្រពះអគគ វក័   ពុទធុប ្ឋ ក 

្រពះនមថ  អនុរុទធ  ។  ្រពះនងតសិ េថរ ី  និងឧបតិស េថរ ី   ជអគគ 

វកិ  េដើមេឈើ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  មនេឈម ះថ  

លកលយណិ  ( េដើមេភ្ល នង )   ។   ្រពះវរកយ  មនកមពស់ ៨៨ ហតថ   

្របមណ្រពះជនម យុ ១  ែសនឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 

 ទីបង ករស   អបេរន េកណ្ឌ េញញ   នម  នយេក 

 អនន្ដេតជមិតយេ  (១) អបបេមេយយ  ទុ សេទ  ។ 

 សម័យខងេ្រកយ  អពីំ្រពះសមពុទធទីបងករមក   ្រពះេ កនយក 

                                     
១- ចបប់ឆដ្ឋសងគ យនមនរូបជ   អនន្តេតេជមិតយេ     ។ 
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 ្រពះនមេកណ្ឌ ញញៈ  ្រទង់មនេតជះរកទីបផុំតគម ន  មនយស 

 ប់មិនបន  មនគុណ្របមណមិនបន  មិនងយបុគគល្រគប 

 សងកត់បន  ។ 

  កនុងកលតអពីំ្រពះសមម សមពុទធអងគេនះមក ១ អសេងខយយ  កនុង 

កបបមួយេនះ  មន្រពះពុទធេកើតេឡើង ៤ ្រពះអងគ  គឺ្រពះមងគលៈ  ១ ្រពះ 

អងគ  ្រពះសុមនៈ ១ ្រពះអងគ  ្រពះេរវតៈ ១ ្រពះអងគ  ្រពះេ ភិតៈ ១ ្រពះ 

អងគ  ។  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រពះនមថ មងគលៈ  មនករ្របជុំ វក ៣  

េលើក  ។  កនុងករ្របជុេំលើកទី ១   មនភកិខុ  ១ ែសនេកដ ិ   េលើកទី ២ ក៏ ១ 

ែសនេកដិ  េលើកទី ៣ មនភកិខុ  ៩០ េកដិ  ។  បនឮថ ្រពះភ ម

ដៃទរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រពះនមថ ននទកុមរ   បនយងមក

កន់សមន ក់របស់្រទង់ េដើមប ី ្ដ ប់ធម៌មួយអេន្លើេ យបរស័ិទ ៩០ េកដិ  ។ 

្រពះទសពល្រ ស់អនុបុព្វីកថដល់្រពះភ េនះ ្រពះ ជកុមរជមួយ

នឹងបរស័ិទ  សេ្រមចអរហត្តមួយអេន្លើេ យបដិសមភិទ  ្រពះ ្ដ  ្រទង់

សម្លឹងេមើលបុព្វចរយិរបស់កុលបុត្តទងំេនះ ្រទង់ទតេឃើញឧបនិស យ័

ៃនប្រតនិងចីវរែដលសេ្រមចេ យឫទធិ េទើប្រទង់ ្រពះហស្តខង ្ដ ំ

េចញមក  េហើយ្រ ស់ថ ឯថ ភកិខ េ   ពួកអនកចូរមកជភិកខុ ចុះ  ។  

ខណៈេនះឯង ជនទងំអមបលេនះ ក៏្រទ្រទង់នូវប្រតនិងចីវរែដល

សេ្រមចេ យឫទធិ បរបូិណ៌េ យ កបបកិរយិ ដូច្រពះេថរៈមនវស  
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៦០  េចមេ មថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ េហើយ  េនះជករ្របជុំ វកេលើកទី 

៣ របស់្រពះអងគ  ។   ្រពះរសមីេចញអពីំ្រពះសររីៈរបស់្រពះពុទធអងគដៃទ 

មន្របមណ ៨០ ហតថប៉ុេ ្ណ ះ េ យជុវំញិ (១)   យ៉ង    ែត្រពះរសមី 

របស់្រពះមងគលៈ មិនដូេចន ះេឡើយ  ចែំណក្រពះរសមីេចញអពីំ្រពះសររីៈ

របស់្រពះដម៏ន្រពះភគអងគេនះ  ផ យេទរហូត ១ មុឺនច្រក ល  ងំ

េនអស់កលជនិចច េដើមេឈើ ែផនដ ី ភន ំ និងសមុទទជេដើម េ យេ ច 

សូមបឆីន ងំបយជេដើម ក៏មនពន្លឺ្រគបដណ្ដ ប់ ក់ដូចជមស  ។  មយង៉ 

េទៀត ្របមណ្រពះជនម យុរបស់្រពះអងគបន ៩ មុឺនឆន  ំ  អស់កលមន 

្របមណប៉ុេណ្ណះ ្រពះ ទិតយនិង្រពះចនទរែមងមិន្របកដ េ្រពះមិន ច

បេញចញរសមីរបស់ខ្លួន កលកណំត់េពលយប់និងេពលៃថង ក៏មិន្របកដ 

កនុងេពលៃថង ពួកសត្វ្រ ច់េទេ យពន្លឺរបស់្រពះសមម សមពុទធប៉ុ េ ្ណ ះ 

ដូចគន នឹងពន្លឺរបស់្រពះ ទិតយ សត្វេ កដឹងកណំតក់លេពលយប់និង 

េពលៃថង េ យអំ ចៃនផក ែដលរកីកនុងេវ ង ច និងបក ជីេដើម  

េចញអពីំសមបុកកនុងេវ ្រពឹក  ។  

                                     
១-ជធមម  ពន្លឺែដលផ យេចញអពីំ្រពះវរកយ របស់្រពះមន្រពះភគទងំ យ 
១ ពយមខ្លះ ៨០ ហតថខ្លះ េ្រចើនជងេនះខ្លះ  ែតកនុងទីេនះ េ កេពល្រតមឹែត ៨០ 
ហតថបុ៉េ ្ណ ះ  េយើងមនិដឹងបណំងរបស់្រពះអដ្ឋកថចរយ  េសចក្ដេីនះ បណ្ឌិ តគបប ី
ពិចរ  ។   
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 សួរថ  ្រពះពុទធទងំ យអងគដៃទ  មិនមន នុភពយ៉ងេនះឬ  ?  

 េឆ្លើយថ    មិនែមនមនិមនេទ    ពិតេហើយ  ្រពះពុទធអងគទងំេនះ

កល្រទង់បណំង គបបផី យ្រពះរសមីេទបនអស់េ កធតុ ១ មុឺន ឬ

េ្រចើនជងេនះ ឯ្រពះរសមីែដលផ យេចញអពីំ្រពះសររីៈរបស់្រពះសមពុទធ

មងគលៈ  ផ យេទអស់េ កធតុ ១ មុឺនជនិចចកលេនះឯង   ដូច្រពះ

រសមី ១ ពយមរបស់្រពះពុទធអងគដៃទៗ   េ យអំ ចេសចក្ដី្របថន កនុង

កលមុន  ។  

 បនឮថ    កនុងកលែដល្រទង់អេនទ លេទជ្រពះេពធិសត្វ  ងំ 

េនកនុងអត្តភពដូចគន នឹង្រពះេវស ន្តរ    មួយអេន្លើេ យបុត្តនិងភរយិ 

េចញេទកន់ភន ំ  ដូចគន នឹងភនវំងកតបព៌តដូេចន ះ  ។  កលេនះ មនយក  

មួយេឈម ះថ ខរទឋកិ បនឮថ  ្រពះម បុរសមនអធយ្រស័យេពញ

ចិត្តកនុងទន  េទើបចូលេទរកេ យក ខ្លួនជ្រពហមណ៍  េហើយសូម

ទរកទងំពីរអពីំ្រពះម សត្វ ។ ្រពះេពធិសត្វេពលថ ែន្រពហមណ៍

េយើងនឹងឲយកូន ដូេចនះ  ្រទង់េ្រតកអរ រកី យេធ្វើនូវែផនដីែដលមនទឹក

ជទីបផុំតឲយញបញ័់រ បនឲយទរកទងំពីរេហើយ យក ឈរែផ្អកភន ក់ៃដ

កនុងទីបផុំតៃនទីច្រងកម កល្រពះម សត្វកពុំងេឃើញេនះឯង ក៏ទពំសីុ

ទរកទងំពីរដូចសីុឫសេឈើ ករេទមនស សូមបបី៉ុនចុងសក់ ក៏មិនេកើត

េឡើងដល់្រពះម បុរស េ្រពះសម្លឹងេមើលយក  សូមបេីឃើញមតយ់ក
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កពុំងមនឈមហូរធ្ល ក់ចុះមក ក់បីដូចជអ ្ត តេភ្លើងកនុងមតែ់ដល

េឡើង  កល្រពះេពធិសត្វគតិថ  សុទនិន ំ  វត  េម  ទនំ  ទនែដល

អញឲយល្អេហើយហន៎  បីតិនិងេ មនស ដ៏ៃ្រកែលង  បនេកើតេឡើងេពញ

សររីៈ  ្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើេសចក្ដី្របថន ថ  េ យផលៃនទនរបស់

ម អញេនះ  កនុងអនគតសូមរសមីផ យេចញេ យទនំងេនះឯង  េ្រពះ

្រស័យេសចក្ដី្របថន របស់្រពះម សត្វ េទើបរសមីផ យេចញអពីំ្រពះ

វរកយរបស់្រពះអងគ  អស់កល្រតឹម្របមណប៉ុេណ្ណះ  ។  បុព្វចរយិដៃទ

េទៀតរបស់្រពះអងគកេ៏នមន បនឮថ កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ

េឃើញេចតយិរបស់្រពះពុទធមួយ្រពះអងគគិតថ អញគួរបរចិច គជីវតិដល់

្រពះពុទធអងគេនះ  េទើបយកសពំតម់ករុសំររីៈទងំអស់  េ យទនំងដូចេគរុ ំ

្របទីបែដលមនដង យកសបប ិ កេ់ពញថសមស ែដលមនតៃម្ល ១

ែសន  កមពស់ ១ ហតថ  េធ្វើ្របេឆះចេងក ងចនួំន ១ ពន់ ក់កនុងភជនៈេនះ 

យកសិរ ទូលថសេនះ េហើយដុត្របេឆះចេងក ង ្រពមទងំខ្លួនរបស់

្រពះអងគ េធ្វើ្របទក ណិ្រពះេចតិយ ឲយកលេវ កន្លងេទអស់ ១ ្រត ី

កល្រពះេពធិសត្វកពុំងពយយមេនះ  ៃថងក៏រះេឡើង  កេម្ដ មិនមនសូមប ី
ែត្រតឹមចុងេ ម  កប់ីដូចជចូលេទកនុងែល្វងៃនផក ឈូក្រកហមដូេចន ះ   

ពិតេហើយ  ធមម ធម៌ រែមងរក នូវបុគគលែដល្រប្រពឹត្តធម៌  េ្រពះេហតុ

េនះ   េទើប្រពះដម៏ន្រពះភគ្រ ស់ថ 
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 ធេមម    ហេវ   រកខតិ   ធមមចរ ឹ

 ធេមម    សុចិេ ្ណ    សុខមវ ត ិ

 ឯ និសំេ    ធេមម   សុចិេណ្ណ 

 ន   ទុគគតឹ   គចឆតិ    ធមមចរ ី  ។  

 ធម៌    រែមងរក បុគគលអនក្រប្រពឹត្តធម៌េ យពិត   ធម៌ែដល 

 បុគគលសន លំ្អេហើយ    រែមងនមំកនូវេសចក្ដសុីខ    េនះជ 

 និសង កនុងធម៌   ែដលបុគគលសន លំ្អេហើយ     បុគគលអនក 

 ្រប្រពឹត្តធម ៌ រែមងមនិេទកន់ទុគគតិ  (១)  ។ 

 េ្រពះផលៃនកមមេនះ  េទើបពន្លឺេចញអពីំ្រពះសររីៈរបស់្រពះ ្ដ  
អងគេនះ  ផ យេទ  ងំេន  អស់មុឺនេ កធតុ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើង េកើតជ្រពហមណ៍េឈម ះ 

ថ សុរុច ិគិតថ  អញនឹងនិមន្ត្រពះ ្ដ   េទើបចូលេទគល់ ្ដ ប់្រពះ 

ធមមកថដ៏ពីេ ះេហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ែស្អកេនះ  

សូម្រទង់ទទួលភិកខ កនុងផទះរបស់ខញុ ្ំរពះអងគចុះ  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន ល្រពហមណ៍   អនកមនេសចក្ដី្រតូវ

ករេ យភិកខុមន្របមណប៉ុន   ?   

                                     
១-ប.ិ៥៦ , ទ.ំ  ២១០  ។ 



106                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ភិកខុជបរ ិ ររបស់ 

្រពះអងគមន្របមណប៉ុន  ? 

 កលេនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់មនករ្របជុំ វកេលើកទី ១ លមម  

េ្រពះដូេចន ះ   េទើប្រទង្់រ ស់ថ  មន្របមណ  ១ ែសនេកដ ិ ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  សូម្រទង់មួយ

អេន្លើេ យភិកខុសងឃទងំអស់ ទទួលភិកខ របស់ខញុ ្ំរពះអងគចុះ ។  ្រពះ ្ដ

្រទង់ទទួលេហើយ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ កលនិមន្តេដើមបឲីយ្រពះ ្ដ ្រទង់េ យកនុងៃថង

ែស្អករួចេហើយ  េទផទះគិតថ  អញ ច្របេគនបបរ  ភត្ត  និងសពំត់ដល់

ភិកខុសងឃមន្របមណប៉ុេណ្ណះបន ែតទីអងគុយគឺេសនសនៈ នឹងមនមក

អពីំ  ករគិតរបស់្រពះេពធសិត្វេនះ ក៏េធ្វើឲយេក្ដ ដល់ថមបណ្ឌុ កមពល-

សិ សនៈរបស់សកកេទវ ជ ែដល្រទង់កពុំង្របថបឈ់រកនុងទីបផុំតៃនទី 

៨៤.០០០ េយជន៍  ។  សកកេទវ ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ  នរ ហន៎  ្រតូវករ

ឲយ ម អញឃ្ល តចក សនៈេនះ ្រទង់្របេមើលេមើលេ យទិព្វចកខុ  ក៏

េឃើញ្រពះម បុរស ្រទង់្រពះត្រមះិថ សុរុច្ិរពហមណ៍េនះ និមន្តភិកខុ
សងឃមន្រពះពុទធជ្របធន ( េដើមបឆីន់កនុងៃថងែស្អក ) គិតេដើមបរីកទីអងគុយ  

គួរែត ម អញេទកនុងទីេនះ   កន់យកចែំណកបុណយនឹងេគខ្លះ  េទើប 

និមមិត ងកយជជងេឈើ មនៃដកនក់បំិតនិងប៉ូវេថ បន្របកដខ្លួន
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ខងមុខ្រពះម បុរស េហើយេពលថ អនក មនករងរែដលខញុ ំ ច 

េធ្វើបនែដរឬេទ  ?   

 ្រពះម បុរសេឃើញេហើយេទើបសួរថ    អនកេចះេធ្វើករអ្វីខ្លះ ? 

 ឥនទនិមិត្តេឆ្លើយថ  សិលបៈ មួយែដលខញុមំិនេចះ  មិនមនេទ  អនក

ឲយខញុ េំធ្វើករងរ  េទះជករងរផទះក្ដ ី មណ្ឌ បក្ដ ី  ខញុនឹំងេធ្វើករងរ

េនះៗ  ដល់បុគគលេនះ  ។  

 ្រពះម បុរសេពលថ   េបើដូេចន ះ ខញុមំនករងរមួយ  ។ 

 ្រពះឥនទសួរថ  េតើករងរអ្វីេទេ កមច ស់ ? 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  ភិកខុ  ១ ែសនេកដ ិ  ខញុបំននិមន្តេដើមបឲីយ

េ កឆនក់នុងៃថងែស្អក  េតើអនក ចេធ្វើមណ្ឌ ប  និងទីអងគុយរបស់ភិកខុទងំ 

េនះ  បនែដរឬេទ  ?   

 ្រពះឥនទេពលថ   ខញុ ំ ចេធ្វើបន  ឲយែតៃថ្លឈនួលដល់  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ   េអើេធ្វើចុះ  ខញុ ំ ច  ។  

 ្រពះឥនទក៏ទទួលថ   ធុ  ខញុនឹំងេធ្វើ    េទើបេទពិនិតយេមើលទីទេំនរ 

មួយកែន្លង ែដលមនបរមិណ្ឌ ល្របមណ ១២ - ១៣ េយជន៍  មនៃផទដី
បេសមើដូចជមណ្ឌ លៃនកសិណ  ។  ្រពះឥនទក៏គិតថ សូមមណ្ឌ បែដល

សេ្រមចេ យែកវ ៧ ្របករ   ្របកដេឡើងមក  កនុងទីមន្របមណប៉ុេណ្ណះ 

កនុងរេំពចេនះឯង មណ្ឌ បក៏ែ្រជកែផនដីផុសេឡើងមក ្រតង់សសរសេ្រមច
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េ យមស មនក្អមទឹកសេ្រមចេ យ្របក់ ងំេន ្រតង់សសរសេ្រមច

េ យ្របក ់ មនក្អមទឹកសេ្រមចេ យមស ្រតង់សសរសេ្រមចេ យ

ែកវមណី មនក្អមទឹកសេ្រមចេ យែកវ្របពល ្រតង់សសរែដលសេ្រមច

េ យែកវ្របពល មនក្អមទឹកសេ្រមចេ យែកវមណី ្រតងស់សរែដល

សេ្រមចេ យែកវ ៧ ្របករ  មនក្អមទឹកសេ្រមចេ យែកវ ៧ ្របករដូច 

គន   ។  បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះឥនទកស៏ម្លឹងេមើលេ យគិតថ សូមប ្ដ ញ 

កណ្ដឹ ងសយុំងចុះ  េន មចេន្ល ះៗ ៃនមណ្ឌ ប  ដំ លគន នឹងករគិត 

េនះឯង ប ្ដ ញកណ្ដឹ ងកស៏យុំងចុះ េហើយមនសេំឡងេល្វងេល្វើយ 

កល្រតូវខយល់បក់កប៏ន្លឺសេំឡងេចញមកដ៏ពីេ ះ ដូចតូរយត្រន្តីែដល្របកប 

េ យអងគ ៥  កលសម្លឹងេមើល មនិខុសអ្វីអពីំតូរយត្រន្តីទិព្វកពុំងបន្លឺ  េទើប 

្រពះឥនទគិតថ កនុងចេន្ល ះៗេនះ សូមមនក្រមងផក និងក្រមងេ្រគ ង្រកអូប

សយុំងចុះមក ក្រមងផក និងក្រមងេ្រគ ង្រកអូប កស៏ំយុងចុះមកេហើយ 

្រពះឥនទគិតថ  សនៈនិង ងំស្រមបអ់ងគុយ  ស្រមបភ់ិកខុ ែដលមនចនួំន 

១ ែសនេកដិ សូមែ្រជកែផនដីផុសេឡើងមក កនុងរេំពចេនះឯង វតថុទងំ 

េនះក៏ែ្រជកែផនដផុីសេឡើងមក  ។  ្រពះឥនទគិតថ  ្រគប់ៗ ្រជុង  សូមឲយ

មនក្អមទឹកែ្រជកែផនដីផុសេឡើងមក  កនុងមួយ្រជុងមួយក្អម  ក្អមទឹកក៏

ែ្រជកែផនដីផុសេឡើងមក ្រពះឥនទនិមមិតវតថុ េផ ងៗ មន្របមណប៉ុេណ្ណះ

េ្រសចេហើយ ក៏េទកន់សមន ករ់បស់្រពះេពធិសត្វ េហើយេពលថ ែន 
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េ ក  សូមេ កពិនិតយេមើលមណ្ឌ ប  េហើយឲយៃថ្លឈនួលដល់ខញុ  ំ  ។   ្រពះ

ម បុរសេទេមើលមណ្ឌ បេហើយ កលកពុំងពិនិតយេមើលេនះឯង សររីៈ 

ទងំមូល្របកបេ យបីតិ ៥ ្របករ    ខណៈែដល្រពះេពធិសត្វសម្លឹង 

េមើលមណ្ឌ ប  កម៏នគនិំតយ៉ងេនះថ   មណ្ឌ បេនះ  មនុស េធ្វើមនិបន 

េទ ែតេ្រពះអធយ្រស័យរបស់អញ គុណរបស់អញ ភពរបស់សកកេទវ ជ 

េក្ដ ពិត្របកដ  បនទ បអ់ពីំេនះ  សកកេទវ ជក៏មក ងមណ្ឌ បេនះេឡើង 

ដូេចនះ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ ករថ្វ យទន្រតឹមែតមួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ 

កនុងមណ្ឌ បែដលមនសភពែបបេនះ មិនសមគួរដល់អញេឡើយ  អញនឹង

ថ្វ យអស់កល ៧ ៃថង  ។  ពិតេហើយ ទនខងេ្រក សូមបមីន្របមណ

ប៉ុន  ក៏មិន ចេធ្វើេសចក្ដីេ្រតកអរឲយដល់្រពះេពធិសត្វបនេទ ែតកនុង

េវ ែដល្រពះម សត្វកត់កបល  ែដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយ   េខ្វះ

ែភនកទងំគូ  ែដលបន្តកថ់ន លំ្អេហើយ  វះយក ច់េបះដូងេចញ  េហើយឲយ

េទ  ( ជទន )  េទើប្រពះេពធិសត្វេ្រតកអរៃ្រកែលង   េ្រពះករបរចិច គ 

េនះ  ។   កល្រពះេពធិសត្វរបស់ពួកេយើង   លះបងក់ បណៈ ៥ ែសន  

ល់ៗ ៃថង  ឲយទន្រតង់ទ្វ រទងំ ៤ និង្រតងក់ ្ដ លនគរ  កនុង សវិិជតក  
ទនេនះ ក៏មិន ចឲយេកើតេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងករបរចិច គេឡើយ  ែតកនុង

កល  សកកេទវ ជក ខ្លួនជ្រពហមណ៍មកសុែំកវែភនកទងំគូ កនុង 

កលេនះ ្រពះេពធសិត្វេខ្វះែកវែភនកទងំេនះ ឲយេទជទនេនះឯង   
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េសចក្ដេី្រតកអរៃ្រកែលងក៏េកើតេឡើង ចិត្តមិនបនែ្រប្របួលេទជដៃទ 

សូមបបី៉ុនចុងសក់ េឈម ះថ ករែឆ្អតេ្រពះ ្រស័យទនែដលឲយេហើយ

េ យ ករយ៉ងេនះ មិនមនដល់្រពះេពធិសត្វេឡើយ េ្រពះដូេចន ះ 

្រពះម បុរសេនះ  កគ៏ិតថ អញគួរថ្វ យទនដល់ភិកខុទងំ យ  មន 

្របមណ ១ ែសនេកដ ិអស់កល ៧ ៃថង េទើបគួរ  េហើយនិមន្តភិកខុសងឃ

មន្រពះពុទធជ្របធន ្របថបគ់ង់កនុងមណ្ឌ បេនះ បនថ្វ យទនេឈម ះ 

គវបនៈអស់កល ៧ ៃថង  ។  ែដលេ ថ  គវបនៈេនះ  បនដល់េភជន 

ែដលេគ ក់ទឹកេ ះរហូតេពញខទះ  េហើយេលើកេឡើង ក់េលើេជើង្រកន  

កអ់ងករបន្តិចបន្តួចកនុងទឹកេ ះែដលពុះេហើយ  កនុងខទះេនះ េ ង ររមង ស់ 

កេ់ យរសទងំ យ មនទឹកឃមុ  ំសករែផននិងសបបែិដលចម្អិនេហើយ  ។   

ឯមនុស េនះឯង  មិន ចនឹងអងគ សភិកខុទងំ យបន  សូមបែីតេទវ

ក៏្រតូវែតផ្ល ស់ប្ដូ រគន េទើប ចអងគ សបន ទីមន្របមណ  ១២ - ១៣ 

េយជន៍  ក៏មិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ កភ់ិកខុទងំ យបនេឡើយ  ែតភិកខុ
ទងំេនះ   អងគុយបនេ យ នុភពរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។ 

 កនុងៃថងទី ៧   ្រពះបរមេពធិសត្វ ងប្រតរបស់ភិកខុ ្រគប់រូបេហើយ 

កស់បប ិ នវនីត ទឹកឃមុ  ំ និងទឹកអេំពជេដើម រហូតេពញប្រត េដើមបជី

េភសជជៈ មួយអេន្លើេ យៃ្រតចីវរ សពំត់ ដកែដលជចវីរ ែដលភិកខុនវក

កនុងភិកខុសងឃបនទទួលេទមនតៃម្លដល់េទ ១ ែសន  ។   ្រពះបរម ្ដ
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កល្រទង់េធ្វើអនុេមទន ្រទង់ពិចរ ថ បុរសេនះថ្វ យទន មន

សភពែបបេនះ េគនឹងបនជអ្វីហន៎ កល្រទង់ទតេឃើញថ នឹងបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធ ្រពះនមថ េគតម   កនុងទីបផុំតៃន ២ អសេងខយយនិង ១ ែសន 

កបបកនុងអនគត ដូេចនះ  េទើប្រទង់្រ ស់េ ្រពះម បុរសមក  េហើយ

ពយករថ   អណឹំះកលមន្របមណប៉ុេណ្ណះេហើយ   អនកនឹងបន្រ ស់ 

ជ្រពះពុទធ ្រពះនមថ  េគតម   ។  

 ្រពះម បុរស  លុះឮពកយពយករណ៍របស់្រពះពុទធេហើយ គិតថ   

បនឮថ  ម អញនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ្របេយជន៍អ្វីេ យករេន

្រគប់្រគងផទះ អញនឹងេចញបួស េទើបលះបងស់មបត្តដិ៏មេ រេនះ 

ក់ដូចជដុទឹំកមត ់ េហើយេចញបួសកនុងសមន ករ់បស់្រពះបរម ្ដ  

កលបួសេហើយ  េរៀននូវពុទធវចនៈ ឲយអភិញញ និងសមបត្តិេកើតេឡើងេហើយ  

កនុងេវ អស់ យុ  ក៏បនេទេកើតកនុង្រពហមេ ក  ។ 

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ ្រពះមងគលៈ មនេឈម ះ

ថ ឧត្តរៈ  ្រពះ ជបិ   ្រពះនមថ ឧត្តរៈ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ  

ឧត្ត   ។   អគគ វក័ទងំពីររបស់្រពះអងគ  ្រពះនមថ សុេទវៈ  ១   ធមម-

េសនៈ ១  ឧប ្ឋ ក្រពះនមថ  បលិតៈ  ។   អគគ វកិទងំពីរអងគ  ្រពះ

នមថ សីវ  ១  ្រពះនមថ អេ ក ១  េដើមេឈើ្រ ស់ដឹង មន

េឈម ះថ នគ្រពឹក   ( េដើមខទឹង )  ។   ្រពះសររីៈកមពស់ ៨៨ ហតថ  ្រពះអងគ
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្រទង់ ងំ្រពះជនមេនបន ៩ មុឺនឆន កំ៏បរនិិព្វ ន   កល្រពះដ៏មន្រពះភគ

អងគេនះ ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ  ច្រក ល ១ មុឺនក៏ងងឹតែតមួយដំ លគន

េនះឯង ពួកមនុស ទងំ យកនុងច្រក លទងំអស់ ក៏នគំន ែ្រសកយំ

កនទក់កេនទញេហើយ  ដូេចនះ  ។   

 េកណ្ឌ ញញស   អបេរន មងគេ   នម  នយេក 

 តមំ  េ េក  និហន្ត្វ ន ធេមម កកមភិធរយិ  ។ 

 កលខងេ្រកយ   អពីំ្រពះសមពុទធេកណ្ឌ ញញៈមក   ្រពះេ ក- 

 នយក្រពះនមមងគលៈ   ្រទង់កមច ត់បង់ងងឹតកនុងេ ក   ្រពះ 

 អងគ្រទ្រទង់នូវគប់េភ្លើងគឺ្រពះធម៌   ។ 

 ខងេ្រកយ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ្រទង់បរនិិព្វ ន េធ្វើមុឺនេ ក

ធតុឲយងងតឹយ៉ងេនះេហើយ ្រពះបរម ្ដ  ្រពះនមថ សុមនៈ ្រទង ់

េកើតេឡើងេហើយ  វកសននិបតរបស់្រពះអងគ ក៏មន ៣ េលើក  ។   កនុង

សននិបតេលើកទី ១  មនភកិខុ  ១ ែសនេកដ ិ   េលើកទី ២  ្រតង់កញចនបព៌ត  

មនភកិខុ  ៩០ ពន់េកដ ិ  េលើកទី  ៣   មនភកិខុ  ៨០ ពនេ់កដិ  ។   

 កនុងកលេនះ   ្រពះម សត្វៃនេយើង   េកើតជនគ ជេឈម ះថ

អតុលៈ មនឫទធិេ្រចើន មន នុភពេ្រចើន ។  េស្ដចនគេនះ បនឮថ 

្រពះពុទធេកើតេឡើងេហើយ មនពួកញតិេចមេ ម េចញអពីំនគពិភព  

េហើយេធ្វើករបន្លឺនូវទិព្វត្រន្ដី ថ្វ យដល់្រពះដ៏មន្រពះភគ ែដលមនភិកខុ
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សងឃ ១ ែសនេកដិជបរ ិ រ      ថ្វ យគូៃនសពំត់ចេំពះ្រពះអងគេហើយ ងំ

េនកនុងសរណៈ  ្រពះ ្ដ អងគេនះ  ក៏្រទង់ពយករនគ ជេនះថ  នឹង

បន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  កនុងកលអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   មនេឈម ះថ   េមខលៈ 

្រពះ ជ ្រទង់្រពះនមថ សុទត្តៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនម

ថ សិរមិ  ។  អគគ វក័របស់្រពះអងគ  ្រពះនមថ សរណៈ ១  ្រពះនម

ថ  ភវតិត្តៈ ១   ឧប ្ឋ ក្រពះនមថ ឧេទន  ។   អគគ វកិពីរ្រពះអងគ 

្រពះនមថ េ  ១  ្រពះនមថ ឧបេ  ១  ឯេដើមេពធិ្រពឹក

របស់្រពះអងគមនេឈម ះថ នគ្រពឹក   ។   ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគ កមពស់

៩០ ហតថ   ្របមណ្រពះជនម យុ ៩ មុឺនឆន  ំ េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 មងគលស   អបេរន សុមេន  នម  នយេក 

  សព្វធេមមហិ  អសេម សព្វស ្ត នមុត្តេម  ។  

 កលខងេ្រកយ   អពីំ្រពះមងគលសមពុទធមក  ្រពះេ កនយក 

 ្រពះនមសុមនៈ  រកបុគគលេសមើគម នេ យធម៌ទងំពួង  ្រពះអងគ 
 ឧត្តមជងសព្វសត្វ  ។   

 ខងេ្រកយៃន្រពះដម៏ន្រពះភគអងគេនះ  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់

្រពះនមថ េរវតៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ វកសននិបតរបស់្រពះអងគ ក៏

មន  ៣  េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១  េនះ     មនភិកខុ ប់មិនបន  
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សននិបតេលើកទី ២   មន្រពះអរហន្ត  ១ ែសនេកដ ិ   សននិបតេលើកទី  ៣  

ក៏ដូចគន    ( ១ ែសនេកដិ  )  ។   

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើង េកើតជ្រពហមណ៍ 

េឈម ះអតិេទវៈ ្ត ប់្រពះធមមេទសនរបស់្រពះ ្ដ េហើយ ងំេនកនុង

សរណៈ ផគងអញជលីេលើសិរ  បន ្ដ ប់្រពះគុណកនុងករលះកិេលស

របស់្រពះ ្ដ េនះ  បនេធ្វើករបូជេ យសពំត់ដណ្ដ ប់  ្រពះអងគក៏្រទង់ 

ពយករ្រពះេពធិសត្វថ  នឹងបនជ្រពះពុទធ  ។   

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ មនេឈម ះថ សុធញញកៈ 

្រពះ ជបិ ជក ្រត ្រពះនមថ វបុិលៈ ្រពះ ជម  ្រពះនមថ

វបុិ   ។  ្រពះអគគ វក័ទងំពីរ្រពះអងគ  ្រពះនមថ  វរុណៈ ១  ្រពះនម

ថ  ្រពហមេទវៈ ១  ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ សមភវៈ  ។   ្រពះអគគ វកិពីរ្រពះ

អងគ  ្រពះនមថ ភទទ  ១  ្រពះនមថ សុភទទ  ១   ឯេដើមនគ្រពឹក ជេឈើ
្រ ស់ដឹង  ។   ្រពះសររីៈ កមពស់្របមណ ៨០ ហតថ   ្របមណៃន្រពះជនម -

យុបន ៦ មុឺនឆន  ំ េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 សុមនស   អបេរន េរវេ   នម  នយេក 

 អនុបេម  អសទេិ  អតុេ   ឧត្តេម  ជិេន ។ 

  កលខងេ្រកយ   អពីំ្រពះសមពុទធ្រពះនមសុមនៈមក   មន 

 ្រពះេ កនយក  ្រពះនមេរវតៈ មនិមនបុគគលេ្រប ប  មនិ 
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 មនបុគគលេសមើ  មិនមនបុគគលថ្លឹងបន  ្រពះអងគឧត្តម  ្រទង់ 

 ឈនះពួកមរ   ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  ្រពះម មុនី ្រទង់្រពះ

នមថ  េ ភិតៈ  បនេកើតេឡើងកនុងេ ក   វកសននិបតរបស់្រពះអងគ

ក៏មន ៣  េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១   មនភកិខុ  ១០០ េកដិ  កនុង 

សននិបតេលើកទី  ២  មនភិកខុ  ៩០ េកដិ  េលើកទី ៣  មនភិកខុ  ៨០ េកដិ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជ្រពហមណ៍េឈម ះថ

សុជតៈ  ្ត ប់្រពះធមមេទសនរបស់្រពះ ្ដ េហើយ ងំេនកនុងសរណៈ 

បនថ្វ យម ទនដល់ភិកខុសងឃ  មន្រពះពុទធជ្របធន  ឯ្រពះ ្ដ

ក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធសិត្វថ   នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  មនេឈម ះថ សុធមមៈ 

្រពះ ជ  ្រពះនមថ សុធមមៈ ជ្រពះ ជបិ    ្រពះ ជម  ្រពះនមថ 

សុធមម    ។   អគគ វក័ ្រពះនមថ  អសមៈ ១   ្រពះនមថ សុេនត្តៈ ១ 

ឧប ្ឋ ក  ្រពះនមថ អេនមៈ  ។   អគគ វកិ ្រពះនមថ នកុ  ១  ្រពះ 

នមថ សុជ  ១   េដើមនគ្រពឹក ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ។   ឯ្រពះសររីៈ 

កមពស់  ៥៨  ហតថ  ្របមណ្រពះជនម យុ  ៩ មុឺនឆន  ំេ យ្របករដូេចនះ  ។ 

  េរវតស   អបេរន េ ភិេ   នម  នយេក 

 សមហិេ   សន្តចេិ ្ត  អសេម  អបបដិបុគគេ  ។ 
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  កលខងេ្រកយអពីំ្រពះសមពុទធ   ្រពះនមេរវតៈមក   មន 

 ្រពះេ កនយក   ្រពះនមេ ភិតៈ    មន្រពះហឫទយ័ 

 តមកល់ខជ ប់  មន្រពះហឫទយ័សងប់  មិនមនបុគគលេសមើ  មិន 

 មនបុគគលេ្រប បផទឹម  ។  

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះ ្ដ អងគេនះ កន្លងេទបន ១ អសេងខយយ 

កនុងកបបែតមួយេនះ មន្រពះពុទធ ៣ ្រពះអងគ ្រទង់េកើតេឡើង គឺ ្រពះ

អេនមទស  ី១ ្រពះអងគ ្រពះបទុមៈ ១ ្រពះអងគ ្រពះនរទៈ ១ ្រពះអងគ  ។  

ស្រមប់្រពះមន្រពះភគ  ្រពះនមថ អេនមទស  ី  មន វកសននិបត 

៣ េលើក  ។   េលើកទី ១ មនភិកខុ  ៨ ែសនអងគ   េលើកទី ២ មនភកិខុ  ៧ 

ែសនអងគ   េលើកទី ៣ មនភកិខុ  ៦ ែសនអងគ  ។  

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងបនជេសនបតីយក  

មនឫទធិេ្រចើន  មន នុភពេ្រចើន  ជអធិបតៃីនយក  ១ ែសនេកដិ  ។ 

បនឮថ ្រពះពុទធ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ េទើបេធ្វើដេំណើ រមក បនថ្វ យ

ម ទនដល់ភិកខុសងឃ  មន្រពះពុទធជ្របធន   ្រពះ ្ដ ក៏្រទងព់យករ

េសនបតយីក េនះថ   នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុងអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអេនមទស  ី  េឈម ះថ  ចនទវតី 

្រពះ ជ  ្រទង់្រពះនមថ  យស   ជ្រពះ ជបិ    ្រពះ ជម    ្រពះ 

នមថ  យេ ធ    ។   ្រពះអគគ វក័  ្រពះនមថ  និសភៈ ១   ្រពះនម 
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ថ  អេនមៈ ១  ពុទធុប ្ឋ ក ្រពះនមថ  វរុណៈ  ។   ្រពះអគគ វកិ  ្រពះ 

នមថ សុនទ   ១  ្រពះនមថ សុមន ១   អជជុន្រពឹក   ( េដើមអ្រងគង )  ជ

េឈើ្រ ស់ដឹង  ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគ   កមពស់ ៥៨ ហតថ   ្រពះជនម យុ  ១  

ែសនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

  េ ភតិស   អបេរន សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 អេនមទស  ី អមតិយេ     េតជសី   ទុរតិកកេម ។ 

 កលជខងេ្រកយ  អពីំ្រពះេ ភតិសមពុទធមក   មន្រពះ 

 សមពុទធ   ្រពះនមអេនមទស  ី  ្រពះអងគ្របេសើរជងសត្វ 

 េទ្វបទ  ្រទង់មនយស ប់មិនបន ្រទង់មនេតជះ  ្រទង់ 

 ក្រមបុគគលកន្លងបន   ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់

្រពះនមថ បុទុមៈ  េកើតេឡើងេហើយកនុងេ ក  សូមប ី វកសននិបតរបស់ 

្រពះអងគក៏មន ៣ េលើក  ។  កនុងសននិបតេលើកទី ១   មនភិកខុ  ១ ែសន

េកដ ិ   េលើកទី ២  មនភិកខុ  ៣ ែសន   េលើកទី ៣  មនភិកខុ ែដលេន 

កនុងដងៃ្រពម វន័   ែដលមិនែមនជ្រសុកចនួំន  ២  ែសន  ។  

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរម ្ដ    ្រទង់្របថប់េនកនុងដងៃ្រពេនះ 

្រពះេពធិសត្វៃនេយើងេយនយកកេំណើ តជ ជសីហ៍  េឃើញ្រពះ ្ដ

ចូលនិេ ធសមបត្ត ិ មនចតិ្ត្រជះថ្ល  ថ្វ យបងគ ំ េធ្វើ្របទក ណិ េកើតបីតិ
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េ មនស បន្លឺសីហនទ ៣ ដង  អស់ ៧ ៃថង  មិនលះបីតិ មន្រពះពុទធ 

ជ រមមណ៍ េ្រពះសុខែដលេកើតអពីំបីតិេនះឯង មិនេចញេទរកសីុ េធ្វើ 

ករបរចិច គជីវតិ បនចូលេទគល់្រពះ ្ដ េហើយឈរកនុងទីេនះ ។ 

្រពះ ្ដ ្រទង់េចញអពីំនិេ ធសមបត្ត ិ កនុងកល ៧ ៃថងកន្លងេទ ្រទង់ 

ទតេឃើញ ជសីហ៍ ្រទង់្រពះត្រមិះថ សីហៈេនះនឹងមនចិត្ត្រជះថ្ល កនុង 

ភិកខុសងឃ េហើយថ្វ យបងគភំិកខុសងឃ េទើប្រទង់្រពះត្រមះិថ ភិកខុសងឃ 

ទងំ យ ចូរមក  រេំពចេនះឯង ភិកខុទងំ យកម៏ក ជសីហ៍មនចិត្ត

្រជះថ្ល េហើយកនុង្រពះសងឃ ។ ្រពះ ្ដ  ្រទង់្របេមើលេមើលចតិ្តរបស់

សីហៈ  េហើយ្រទង់ពយករថ  នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុងអនគត  ។    

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគបទុមៈ   េឈម ះថ ចមបកៈ  ្រពះ ជ 

្រទង់្រពះនមថ   អសមៈ   ជ្រពះ ជបិ     ្រពះ ជម     ្រពះនមថ 

អសម  ។   អគគ វក័  ្រពះនមថ លៈ ១  ្រពះនមថ ឧប លៈ ១ 

ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ វរុណៈ ។  អគគ វកិ ្រពះនមថ ធ ១  ្រពះនម

ថ សុ ធ ១  ម េ ណ្រពឹក   (េដើម្រម ំ)  ជេឈើ្រ ស់ដឹង   ។   ្រពះ

សររីៈកមពស់្របមណ ៥៨ ហតថ   ្រពះជនម យុ  ១ ែសនឆន  ំ ដូេចនះ  ។   

 អេនមទស សិ   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 បទុេម  នម  នេមន    អសេម  អបបដិបុគគេ  ។ 

 កនុងកលខងេ្រកយ       អពីំ្រពះសមពុទធ្រពះនមអេនមទស  ី
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 មក   មន្រពះសមពុទធ្រពះនមបទុមៈ  ្រទង់ឧត្តមជងសត្វេជើង 

 ពីរ  ឥតមនបុគគលេសមើ   ឥតមនបុគគលេ្រប បផទឹម  ។ 

  ខងេ្រកយអពីំ្រពះដម៏ន្រពះភគអងគេនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រពះ

នមថ នរទៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ  សូមប ី វកសននិបតរបស់្រពះអងគ 

ក៏មន ៣ េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១  មនភកិខុ  ១ ែសនេកដ ិ េលើក 

ទី  ២  មនភិកខុ  ៩០ ពន់េកដ ិ  េលើកទី ៣  មនភកិខុ  ៨០ ែសន  ។   

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងបួសជឥសី    ជអនក

បដិបត្តរិហូតជនំញកនុងអភញិញ  ៥  កនុងសមបត្ត ិ៨  បនថ្វ យម ទន

ដល់ភិកខុសងឃ មន្រពះពុទធជ្របធន បនេធ្វើករបូជេ យខ្លឹមចនទន៍

្រកហម   ្រពះ ្ដ ក៏្រទង់ពយករឥសីេនះថ     នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ

កនុងអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  មនេឈម ះថ ធញញវតី 

ក ្រត្រពះនមថ សុេទវៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ 

អេនម  ។  អគគ វក័  ្រពះនមថ ភទទ លៈ ១  ្រពះនមថ ជិតមិត្តៈ ១  

ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ េសដ្ឋៈ ។  ្រពះអគគ វកិ ្រពះនមថ ឧត្ត  ១ 

្រពះនមថ ផគគុ នី ១   េដើមម េ ណ្រពឹក ជេឈើ្រ ស់ដឹង    ឯ្រពះ 

សររីៈកមពស់  ៨៨ ហតថ្រកពំុ   ្រពះជនម យុ  ៩ មុឺនឆន គំត់  ដូេចនះ   ។ 

 បទុមស   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 
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   នរេទ  នម  នេមន    អសេម  អបបដិបុគគេ  ។ 

 កនុងកលជខងេ្រកយ      ៃន្រពះពុទធ្រពះនមបទុមៈមក 

 មន្រពះសមពុទធ្រពះនមនរទៈ     ្រទង់ឧត្តមជងសត្វេជើង 

 ពីរ   ឥតមនបុគគលេសមើ   ឥតមនបុគគលេ្រប បផទឹម  ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្រពះនមនរទៈមក  បន  

១ អសេងខយយ  កនុងកបបទី ១ ែសន  ប់ថយេ្រកយអពីំកបបេនះ  មន

្រពះពុទធ  ១ ្រពះអងគ្រពះនមថ  បទុមុត្តរៈ  ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ  សូមប ី

វកសននិបតរបស់្រពះអងគ កម៏ន ៣ េលើក  ។  កនុងេលើកទី ១  មនភិកខុ  

១ ែសនេកដិ  េលើកទី ២ ្រតង់ភនេំវភរបព៌ត មនភិកខុ  ៩០ ពន់េកដិ  េលើក

ទី ៣   មនភិកខុ   ៨០ ពន់េកដ ិ ។   

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរមេពធសិត្វៃនេយើងជជដិល      េឈម ះថ 

ម រដ្ឋិយៈ   បនថ្វ យចីវរទនដល់្រពះសងឃ  មន្រពះពុទធជ្របធន 

សូមប្ីរពះអងគក៏្រទងព់យករជដិលេនះថ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុង

កលអនគត  ។  

 កនុងកលៃន្រពះទសពល  ្រពះនមបទុមុត្តរៈ  ពួកតិរ ថយិមិន្របកដ 

គឺមិនមនពួកតិរ ថយិេឡើយ ពួកេទវ និងមនុស ទងំពួង បនដល់្រពះពុទធ

ប៉ុេ ្ណ ះ ជសរណៈ  ។  ឯនគររបស់្រពះអងគេឈម ះថ ហង វត ី ក ្រត 

្រពះនមថ ននទៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ សុជ   ។  
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អគគ វក័ ្រពះនមថ េទវលិ ១   ្រពះនមថ សុជតៈ ១  ពុទធុប ្ឋ ក ្រពះ

នមថ សុមនៈ  ។   អគគ វកិ្រពះនមថ អមិ  ១  ្រពះនមថ  អសម 

១  េដើមសលឡ្រពឹក   ( េដើម្រសល់ ) ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ។  ឯ្រពះសររីៈ

របស់្រពះអងគ   កមពស់ ៥៨  ហតថ្រកពំុ     ្រពះរសមីផ យេចញអពីំ្រពះសររីៈ

កនុងទី្របមណ ១២ េយជន៍េ យជុវំញិ  ្រពះជនម យុបន ១ ែសនឆន  ំ 

ដូេចនះ   ។ 

 នរទស   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 បទុមុត្តេ   នម  ជិេន    អេកខ េពភ   គរបូេម ។ 

 កនុងកលខងេ្រកយ  អពីំ្រពះពុទធ្រពះនមនរទៈមក   មន 

 ្រពះសមពុទធ្រពះនមបទុមុត្តរៈ   ្រទង់ឧត្តមជងសត្វេជើងពីរ 

 ្រទង់ឈនះមរ   ្រទង់មិនរេំភើប  ឧបមដូច គរ  ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះសមពុទធ្រពះនមបទុមុត្តរៈបរនិិព្វ នេទ កនុងកបប 

១  ប់ថយេ្រកយអពីំកបបេនះេទ ៣ មុឺនកបប   មន្រពះពុទធ ២ ្រពះអងគ 

គឺ ្រពះសុេមធៈនិង្រពះសុជតៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ  ។  វកសននិបត

របស់្រពះសមពុទធ្រពះនមសុេមធៈ  ក៏មន ៣ េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើក

ទី ១  កនុងសុទស ននគរ  មន្រពះខី ្រសព ១០០ េកដិ  េលើកទី ២  

មនភិកខុ  ៩០ េកដិ    េលើកទី ៣   មនភកិខុ  ៨០ េកដិ   ។   

 កនុងកលេនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជមណព   េឈម ះឧត្តរៈ 
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លះបង់្រទពយ ៨០ េកដិ   ែដលកប់ទុកទងំអស់   ថ្វ យម ទនដល់ភិកខុ  

សងឃមន្រពះពុទធជ្របធន  ្ដ បធ់ម៌េហើយ ងំេនកនុងសរណៈ   េហើយ 

េចញបួស  ។  ្រពះ ្ដ  ក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វថ  នឹងបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធកនុងកលជអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគ  ្រពះនមថ  សុេមធៈេនះ  េឈម ះ

ថ សុទស នៈ ្រពះ ជ  ្រទង់្រពះនមថ  សុទត្តៈ  ជ្រពះ ជបិ   ្រពះ 

ជម បេងកើត  ្រពះនមថ សុទ ្ត   ។   អគគ វក័ពីរអងគ  ្រពះនមថ 

សរណៈ ១  ្រពះនមថ សព្វកមៈ ១  ពុទធុប ្ឋ ក  ្រពះនមថ  គរៈ  ។   

អគគ វកិពីរ្រពះអងគ   ្រពះនមថ ម ១   ្រពះនមថ  សុ ម ១  

និមព្រពឹក   ( េដើមេ ្ដ   )  ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ។   ្រពះសររីៈ កមពស់ ៨៨  ហតថ 

្រកពំុ   ្រពះជនម យុបន ៩ មុឺនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 បទុមុត្តរស   អបេរន   សុេមេធ  នម  នយេក 

 ទុ សេទ  ឧគគេតេជ    សព្វេ កុត្តេម  ជិេន ។ 

 កនុងកលជខងេ្រកយ   អពីំ្រពះសមពុទធ  ្រពះនមបទុមុត្តរៈ  

 មក   មន្រពះពុទធ្រពះនមសុេមធៈ ្រពះអងគជនយក  េគ 

 ្រគបសងកតប់នេ យ្រក  ្រទង់មន្រពះេតជះដ៏ខពង់ខពស់ ជ 

 ្រពះជិន្រសី  ដ៏្របេសើរឧត្តមជងេ កទងំមូល   ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់ 
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្រពះនមថ  សុជតៈ  េកើតេឡើងកនុងេ ក    វកសននិបតរបស់្រពះអងគ 

ក៏មន ៣ េលើក   ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១  មនភកិខុ  ៦០ ែសនរូប  េលើក

ទី ២  មនភកិខុ  ៥០ ែសនរូប   េលើកទី ៣ មនភិកខុ  ៤ ែសនរូប  ។  

 កនុងកលេនះ ្រពះម សត្វៃនេយើងជេស្ដចច្រកពត្ត ិ បនឮថ 

្រពះពុទធេកើតេឡើងេហើយ េទើបចូលេទគល់ ្ដ ប់្រពះធមមេទសន េហើយ

ថ្វ យ ជសមបត្តិកនុងទ្វីបទងំ ៤  មួយអេន្លើេ យរតនៈ ៧ ្របករដល់្រពះ

សងឃមន្រពះពុទធជ្របធន  េហើយបួសកនុងសមន ក្់រពះ ្ដ   អនកែដន

ទងំអស់កន់យក្របកែ់ដលេកើតេឡើងកនុងរដ្ឋ ទទួលនទីជ មិកជន 

បនថ្វ យម ទនដល់ភិកខុសងឃ មន្រពះពុទធជ្របធនជនិចចកល ។  

្រពះបរម ្ដ ក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វថ  នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  

កនុងកលជអនគត  ។    

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  មនេឈម ះថ   សុមងគលៈ

្រពះ ជ ្រទង់្រពះនមថ ឧគគតៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនម

ថ បភវតី  ។  អគគ វក័ មននមថ សុទស នៈ ១  មននមថ សុេទវៈ 

១ ឧប ្ឋ ក មននមថ នរទៈ ។  អគគ វកិមននមថ  នគ ១  មន

នមថ  នគសមន  ១  ម េវឡុ្រពឹក    ( េដើមឫស ធី ំ ) ជេឈើ្រ ស់

ដឹង  ។   បនឮថ  េដើមឫស េីនះ មិនមន្របេ ង  ជឫស មីនេដើមរងឹ  

មនែមកធំៗ     ដុះេឡើងល្អពន់េពក   ឯស្លឹក ក់បីដូចជកនទុយេកង ក  ។ 
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្រពះសររីៈរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   កមពស់  ៥០ ហតថ្រកពំុ     ្រពះ 

ជនម យុ ៩ មុឺនឆន  ំ ដូេចនះ  ។   

 តេតថវ មណ្ឌ កបបម្ហ ិ(១) សុជេ   នម  នយេក 

 សីហហនុ  ឧសភកខ េនធ  អបបេមេយយ  ទុ សេទ ។ 

 កនុងមណ្ឌ កបបេនះឯង    មន្រពះសមម សមពុទធជនយក   ្រពះ 

 នមសុជតៈ   ្រទង់មន្រពះហនុក    ដូចជចងក ៃន ជសីហៈ 

 ្រទងម់ន្រពះសូរង  ដូចជ-កៃនេគឧសភៈ  ្រទង់មន្រពះគុណ 

 ្របមណមនិបន េគ្រគបសងកត់មនិបន  ។  

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះសុជតសមពុទធបរនិិព្វ នេទ កនុងកបប ១ ប់អពីំ 

កបបេនះ  ថយេ្រកយេទ  ១.៨០០ កបប   មន្រពះពុទធេកើតេឡើង ៣ ្រពះ 

អងគ គឺ ្រពះបិយទស  ី១ ្រពះអងគ  ្រពះអតថទស  ី ១ ្រពះអងគ  ្រពះធមមទស  ី

១  ្រពះអងគ  ។  វកសននិបតរបស់្រពះបិយទស កី៏មន ៣ េលើក  ។  

េលើកទី ១  មនភកិខុ   ១  ែសនេកដិ   េលើកទី ២ មនភិកខុ   ៩០ េកដ ិ  េលើក 

ទី  ៣  មនភិកខុ  ៨០ េកដិ   ។   

                                     
១-កបប  មន្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ ១ ្រពះអងគ េ ថ រកបប  មន្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ ២ 
្រពះអងគ េ ថ មណ្ឌ កបប មន្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ ៣ ្រពះអងគ េ ថ រមណ្ឌ កបប មន
្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ ៤ ្រពះអងគ េ ថ វរកបប មន្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ ៥ ្រពះអងគ េ ថ 
ភទទកបប  ។   កបប  ែដលមិនមន្រពះពុទធ្រ ស់ដងឹ េ ថ សុញញកបប  ។ 
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 កនុងកលេនះ    ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជមណព   េឈម ះថ 

កស បៈ េរៀនចប់ៃ្រតេវទ បន ្ដ ប់្រពះធមមេទសនរបស់្រពះ ្ដ  បន

បរចិច គ្រទពយ ១ ែសនេកដិ ងសងឃ ម ងំេនកនុងសរណៈនិងសីល   

េពលេនះ ្រពះ ្ដ  ្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វថ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះ 

ពុទធកនុងកលកន្លងេទ  ១.៨០០ កបប   ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  មនេឈម ះថ   សុធញញៈ

្រពះ ជ្រទង់្រពះនមថ សុទត្តៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនម 

ថ សុចនទ   ។  ្រពះអគគ វក័ ្រពះនមថ បលិតៈ ១  ្រពះនមថ សព្វ- 

ទស  ី ១   ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ េ ភិតៈ   ។    ្រពះអគគ វកិ ្រពះនមថ 

សុជ  ១   ្រពះនមថ  ធមមទិនន  ១   កកុធ្រពឹក    ( េដើមថង ន់ )   ជេឈើ
្រ ស់ដឹង  ។   ឯ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគកមពស់ ៨០ ហតថ   ្រពះជនម យុ ៩ 

មុឺនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 សុជតស   អបេរន   សយមភូ  េ កនយេក 

 ទុ សេទ  អសមសេម    បិយទស  ី ម យេ  ។ 

 កនុងកលជខងេ្រកយ   ៃន្រពះសមពុទធ្រពះនមសុជតៈ    មក 

 មន្រពះពុទធ្រទង់្រពះនមបយិទស  ី  ជ្រពះសយមភូ    ជេ ក- 

 នយក     ្រទង់មនយសេ្រចើន    េគ្រគបសងកត់បនេ យ្រក 

 ្រពះអងគេសមើេ យ្រពះពុទធែដលឥតមនបុគគលេសមើ    ។ 
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 ខងេ្រកយអពីំ្រពះេ កនយកអងគេនះ   ្រពះមន្រពះភគ  ្រពះ 

នមថ  អតថទស  ី   ្រទង់េកើតេឡើងកនុងេ ក   ឯ វកសននិបតរបស់្រពះ 

អងគកម៏ន ៣ េលើក ។  កនុងសននិបតេលើកទី ១  មនភកិខុ  ៩៨ ពន់អងគ 

េលើកទី ២  មនភិកខុ  ៨៨ ពន់អងគ   េលើកទី ៣ ក៏មនភិកខុ  ៧៨ ពនអ់ងគ  ។   

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធសិត្វៃនេយើងជ បសមនឫទធិេ្រចើន 

េឈម ះថ សុសិមៈ បននឆំ័្រតផក មនទ រវៈមកអពីំេទវេ ក  បូជ្រពះបរម 

្ដ     ឯ្រពះ ្ដ ក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វថ    នឹងបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធ  កនុងកលជអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអតថទស េីនះ េឈម ះថ  េ ភណៈ 

្រពះ ជ  ្រទង់្រពះនមថ គរ ជ្រពះ ជបិ   ្រពះ ជម  ្រពះនម 

ថ សុទស ន ។  អគគ វក័ ្រពះនមថ សន្តៈ ១  ្រពះនមថ ឧបសន្តៈ ១ 

ពុទធុប ្ឋ ក ្រពះនមថ អភយៈ ។  អគគ វកិ្រពះនមថ ធមម  ១ ្រពះ 

នមថ សុធមម  ១  ចមបក្រពឹក   ( េដើមចមប ៉ ) ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ្រពះ 

សររីៈរបស់្រពះអងគមនកមពស់ ៨០ ហតថ  ្រពះរសមីេចញអពីំ្រពះវរកយ  

ផ យេទ្របមណ ១ េយជន៍   ងំេនសព្វកល  ្រពះជនម យុ ១ ែសន

ឆន  ំ ដូេចនះ   ។ 

 តេតថវ  មណ្ឌ កបបម្ហ ិ អតថទស  ី ម យេ  

  ម តម ំ និហន្ត្វ ន បេ ្ត   សេមព ធមុិត្តមំ  ។ 
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 កនុងមណ្ឌ កបបេនះឯង   មន្រពះពុទធ្រពះនមអតថទស  ី

 មនយសធ ំ ្រទង់កមច ត់បង់ងងឹតធ ំ  សេ្រមចសេមព - 

 ធិញញ ណដឧ៏ត្តម  ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ 

្រពះនមធមមទស  ី ្រទងេ់កើតេឡើងេហើយកនុងេ ក សូមប ី វកសននិបត

របស់្រពះអងគកម៏ន ៣ េលើក ។ កនុងសននិបតេលើកទី ១ មនភកិខុ  ១ ពន ់

េកដ ិ   េលើកទី ២  មនភិកខុ   ១០០ េកដិ    េលើកទី ៣  មនភកិខុ  ៨០េកដ ិ ។  

 កនុងកលេនះ   ្រពះម សត្វៃនេយើងជសកកេទវ ជ   បនេធ្វើករ

បូជ្រពះទសពលេ យផក ែដលមនក្លិនដ៏ជទិព្វ  និងេ្រគ ងតូរយត្រន្តីដជ៏

ទិព្វ ឯ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ក៏ពយករ្រពះេពធិសត្វថ នឹងបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធកនុងកលជអនគត  ។    

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ មនេឈម ះថ សរណៈ ្រពះ

ជ ្រទង់្រពះនមថ សរណៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ 

សុននទ  ។  អគគ វក័ ្រពះនមថ បទុមៈ ១  ្រពះនមថ បុស េទវៈ ១ 

ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ សុទត្ត  ។   អគគ វកិ ្រពះនមថេខម ១  ្រពះ

នមថ សចចនម ១  េដើមតិមពជល្រពឹក  ( េដើមទន្ល ប់ ) ជេឈើ្រ ស់ដឹង   

ឯ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគមនកមពស់ ៨០ ហតថ   ្រពះជនម យុបន  ១  ែសន

ឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 
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 តេតថវ  មណ្ឌ កបបម្ហិ ធមមទស  ី ម យេ  

  តមនធករ ំ វធិមិ ្វ  អតិេ ចតិ  សេទវេក  ។ 

 កនុងមណ្ឌ កបបេនះឯង   មន្រពះពុទធ   ្រពះនមធមមទស  ី  មន 

 យសធ ំ  ្រទង់កមច ត់បង់ងងឹតអនធករ    េហើយញុងំមនុស - 

 េ ក   ្រពមទងំេទវេ ក   ឲយរុងេរឿង  ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះបរម ្ដ អងគេនះ កនុងកបប ១  គឺ កនុងកបបទី 

៩៤ ប់ថយអពីំកបបេនះ មន្រពះពុទធ ១ ្រពះអងគ ្រទង់្រពះនមថ សិទធតថៈ 

្រទង់េកើតេឡើងេហើយ វកសននិបតរបស់្រពះអងគកម៏ន ៣ េលើក  ។  កនុង 

សននិបតទងំ ៣ េលើកេនះ  េលើកទី  ១  មនភិកខុ   ១០០ េកដិ  េលើកទី ២  

មនភកិខុ  ៩០ េកដិ    េលើកទី ៣  មនភកិខុ  ៨០ េកដិ   ។  

 កនុងកលេនះ ្រពះម សត្វៃនេយើងជ បស្រពះនមថ មងគលៈ

មនេតជះខ្ល ងំក្ល  សមបូរេ យអភិញញ ពលៈ បននែំផ្ល្រពីងធ ំ មកថ្វ យ

ដល់្រពះតថគត ្រពះ ្ដ េ យែផ្លេឈើេនះេហើយ ្រទង់ពយករ្រពះ

េពធិសត្វថ  កនុងទីបផុំតៃនកបបទី ៩៤  អនកនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ េឈម ះថ េវភរៈ ្រពះ 

ជ ្រទង្់រពះនមថ ឧេទនៈ ជ្រពះ ជបិ   ្រពះ ជម  ្រពះនមថ 

សុផស  ។  ្រពះអគគ វក័ ្រពះនមថ  សមពលៈ  ១  ្រពះនមថ សុមតិ្តៈ 

១ ឧប ្ឋ ក ្រពះនមថ េរវតៈ  ។   ្រពះអគគ វកិ  ្រពះនមថ  សីវ    ១ 
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្រពះនមថ សុ ម ១  កណ្ណិ ករ្រពឹក   ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ្រពះសររីៈរបស់ 

្រពះអងគ   កមពស់  ៦០  ហតថ   ្រពះជនម យុបន  ១  ែសនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 ធមមទស សិ   អបេរន   សិទធេ ថ   េ កនយេក 

 និហន្ត្វ ន  តមំ  សព្វំ    សុរយិ  អពភុគគេ   យថ ។ 

 េ្រកយអពីំ្រពះធមមទស មីក   មន្រពះេ កនយក  ្រពះនម 

 សិទធតថៈ ្រទង់កមច ត់បង់ងងឹតទងំអស់ បីដូច្រពះ ទិតយរះេឡើង ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  ប់ថយេ្រកយអពីំកបប 

េនះេទ  ៩២  កបប   មន្រពះពុទធ្រទង់េកើតេឡើង ២ ្រពះអងគ  កនុងកបបែត

មួយ គឺ ្រពះនមថ តិស ៈ ១ ្រពះអងគ ្រពះនមថ បុស ៈ ១ ្រពះអងគ  ។ 

ស្រមប់្រពះមន្រពះភគ្រទង់្រពះនមថ តសិ ៈ មន វកសននិបត ៣ 

េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១  មនភកិខុ   ១ ែសនអងគ   េលើកទី ២  មន

ភិកខុ  ៩០ ែសនអងគ    េលើកទី ៣  មនភិកខុ   ៨០ ែសនអងគ  ។    

 កនុងកលេនះ      ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជក ្រត     មនេភគ 

សមបត្តិេ្រចើន  មនយសធ ំ ្រពះនមថ សុជតៈ  ្រទង់ ង្រពះផនួសជឥសី   

ដល់នូវភពជអនកមនឫទធិេ្រចើន បនឮដណឹំងថ  ្រពះពុទធ្រទង់េកើតេឡើង 

េហើយ កន់យកផក មនទ រវបុសប ផក ឈូក្រកហម និងផក បរចិឆត្តកៈែដលជ

ទិព្វ  មកបូជ្រពះ ្ដ ែដលគង្់របថប្់រតង់ក ្ដ លបរស័ិទ  ៤  បនេធ្វើ 

ពិ នផក េឈើទុកកនុង កស    ។   ្រពះតថគតអងគេនះ  ក៏្រទង់ពយករ្រពះ 
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េពធិសត្វថ  កនុងកបបទី ៩២  បនទ ប់អពីំេនះ  នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ េឈម ះថ េខមកៈ ក ្រត 

្រពះនមថ ជនសនទៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ បទុម ។  

អគគ វក័ ្រពះនមថ ្រពហមេទវៈ ១  ្រពះនមថ ឧទយៈ ១  ឧប ្ឋ ក   

្រពះនមថ  សមគៈ  ។   អគគ វកិ ្រពះនមថ ផុស   ១  ្រពះនមថ 

សុទ ្ត  ១   អសន្រពឹក   ( េដើមធនង់ )  ជេឈើ្រ ស់ដឹង   ្រពះសររីៈ កមពស់

៦០ ហតថ   ្រពះជនម យុបន  ១ ែសនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 សិទធតថស   អបេរន   អសេម  អបបដិបុគគេ  

 អនន្តសីេ   អមិតយេ    តិេស   េ កគគនយេក ។ 

 េ្រកយពី្រពះពុទធ  ្រពះនមសិទធតថៈមក   មន្រពះពុទធ  ្រពះនម 

 តិស ៈ ជនយកដ៏្របេសើរ  កនុងេ ក   ្រទង់មិនមនបុគគលេសមើ 

 មិនមនបុគគលេ្រប បផទមឹបន   មនសីលរកទីបផុំតគម ន   មន 

 យស ប់ពំុបន   ។  

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ 

្រពះនមថ បុស ៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ វកសននិបតរបស់្រពះអងគ

ក៏មន ៣ េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី  ១  មនភិកខុ  ៦០ ែសនអងគ  

េលើកទី ២  មនភិកខុ  ៥០ ែសនអងគ   េលើកទី ៣  មនភិកខុ   ៤០  ែសនអងគ  ។   

 កនុងកលេនះ    ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជក ្រត   ្រពះនមថ 
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វជិិតៈ  ្រទង់លះ ជសមបត្តិធ ំ េហើយបួសកនុងសមន ករ់បស់្រពះ ្ដ   េរៀន 

្រពះៃ្រតបិដកេហើយ ្រទង់សែម្ដងធមមកថដល់ម ជន ្រទង់បេំពញសីល- 

បរម ី  សូមប្ីរពះពុទធបុស ៈ ក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វថ នឹងបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធ  កនុងកលជអនគត  ។  

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  េឈម ះថ កសិកៈ  ្រពះ ជ 

្រពះនមថ ជយេសន ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ សិរមិ ។  

អគគ វក័ ្រពះនមថ សុរកខិតៈ ១  ្រពះនមថ ធមមេសនៈ ១  ពុទធុប ្ឋ ក 

្រពះនមថ សភិយយៈ  ។  អគគ វកិ ្រពះនមថ ច  ១ ្រពះនមថ 

ឧបច  ១ មលក្រពឹក  ( េដើមកនទួតៃ្រព ) ជេឈើ្រ ស់ដឹង ្រពះ 

សររីៈមនកមពស់ ៥៨ ហតថ  ្រពះជនម យុបន ៩  មុឺនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 តេតថវ មណ្ឌ កបបម្ហ ិ ហុ  ស ថ   អនុត្តេ  

  អនុបេម  អសមសេម បុេស   េ កគគនយេក ។ 

 កនុងមណ្ឌ កបបេនះឯង  មន្រពះ ្ដ   ្រពះនមបុស ៈ ្រទង់ 

 មិនមនបុគគលៃ្រកែលងជង    មិនមនបុគគលេ្រប បផទឹមបន 

 េសមើេ យ្រពះពុទធែដលមិនមនបុគគលេសមើ    ជនយក្របេសើរ 

 កនុងេ ក  ។  

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះសមពុទធអងគេនះ  កនុងកបបទី   ៩១   ប់ថយេ្រកយ 

អពីំកបបេនះ ្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ វបិស  ី  ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ   
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វកសននិបតរបស់្រពះអងគកម៏ន ៣ េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើក ទី  ១  

មនភិកខុ  ៦៨  ែសនអងគ    កនុងេលើកទី  ២  មនភិកខុ  ១ ែសនអងគ    កនុងេលើក

ទី ៣   មនភិកខុ  ៨  មុឺនអងគ  ។  

 កនុងកលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជេស្ដចនគ  េឈម ះថ

អតុលៈ មនឫទធិេ្រចើន មន នុភពេ្រចើន  បនថ្វ យ ងំធេំធ្វើេ យមស 

រេំលចេ យែកវ ៧ ្របករដល់្រពះមន្រពះភគ  ្រពះអងគក៏្រទង់ពយករ

្រពះេពធិសត្វថ  កនុងកបបទី ៩១ អពីំកបបេនះ   នគេនះនឹងបន្រ ស់ជ 

្រពះពុទធ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះបរម ្ដ អងគេនះ េឈម ះថ ពនធុមតី ្រពះ ជ 

្រពះនមថ ពនធុមៈ ជ្រពះ ជបិ    ្រពះ ជម  ្រពះនមថ  ពនធុមត ី ។  

អគគ វក័ ្រពះនមថ ខនធៈ ១  ្រពះនមថ តិស ៈ ១  ពុទធុប ្ឋ កៈ ្រពះ

នមថ  អេ ក  ។   អគគ វកិ  ្រពះនមថ ចនទ  ១  ្រពះនមថ  ចនទ -

មិ ្ត  ១  េដើមបដលិ្រពឹក   ( េដើម្រចេនៀង  )  ជេឈើ្រ ស់ដឹង   ្រពះសររីៈ 

របស់្រពះអងគកមពស់ ៨០ ហតថ   ្រពះរសមីផ យេចញអពីំ្រពះសររីៈ្របមណ 

៧ េយជន៍    ្រពះជនម យុបន ៨  មុឺនឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 

 បុស ស  (១)  អបេរន   សមពុ េទធ    ទិបទុត្តេម 

                                     
១- ចបប់ឆដ្ឋសងគ យនជ   ផុស ស   ច  អបេរន   ។ 



អបណ្ណកវគគ ទី ១    ទូេរនិទន                                       133 

 វបិស  ី នម  នេមន   េ េក  ឧបបជជិ   ចកខុ ម ។ 

 េ្រកយអពីំ្រពះពុទធ   ្រពះនមបុស ៈមក   មន្រពះសមពុទធ 

 ្រពះនមវបិស  ី ដ៏ឧត្តមជងសត្វេជើងពីរ   ្រទង់មនចកខុ    

 េកើតេឡើង  កនុងេ ក  ។ 

  ខងេ្រកយអពីំ្រពះបរម ្ដ អងគេនះ  កនុងកបបទី ៣១  ប់ថយ

េ្រកយអពីំកបបេនះ  មន្រពះពុទធពីរ្រពះអងគ គឺ ្រពះសិខីនិង្រពះេវស ភូ 

្រទង់េកើតេឡើងេហើយ  ។  វកសននិបតរបស់្រពះសិខីសមពុទធ  ក៏មន ៣ 

េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី ១  មនភិកខុ  ១ ែសន   េលើកទី ២  មនភិកខុ  

៨ មុឺន   េលើកទី ៣  មនភិកខុ   ៧  មុឺន   ។   

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជ្រពះ ជ ្រពះនមថ

អរនិទមៈ  បនថ្វ យម ទនមួយអេន្លើេ យចីវរដល់្រពះសងឃ   មន្រពះ 

ពុទធជ្របធន  ថ្វ យដរំែីកវែដល ក់ែតងេ យែកវ ៧ ្របករ  ថ្វ យ

កបបយិភណ័្ឌ េធ្វើឲយមនទហំំប៉ុនខ្លួនដរំ ី  ។   ឯ្រពះមន្រពះភគកប៏នពយ-

ករ្រពះេពធិសត្វថ   នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ    កនុងកបបទី  ៣១  បនទ ប់

អពីំកបបេនះ  ។   

 ឯនគររបស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ   េឈម ះថ  អរុណវត ី ក ្រត 

្រពះនមថ អរុណៈ ជ្រពះ ជបិ  ្រពះ ជម  ្រពះនមថ បភវតី  ។   

អគគ វក័ ្រពះនមថ អភិភូ  ១  ្រពះនមថ សមភវៈ ១  ឧប ្ឋ ក្រពះនម 
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ថ  េខមងករៈ  ។   អគគ វកិ  ្រពះនមថ មខិ   ១   ្រពះនមថ បទុម  

១  បុណ្ឌ រកី្រពឹក   ( េដើម ្វ យស )  ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ។   ឯ្រពះសររីៈ

របស់្រពះអងគមនកមពស់ ៧០ ហតថ    ្រពះរសមីេចញអពីំ្រពះវរកយផ យ

េទ  ៣  េយជន៍   ្រពះជនម យុបន ៧ មុឺនឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 

 វបិស សិ   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 សិខិវ ្ហេយ  នម  ជិេន    អសេម  អបបដិបុគគេ  ។ 

 េ្រកយ្រពះពុទធវបិស មីក   មន្រពះសមពុទធ្រពះនមសិខីជិន្រសី 

 ្រទង់ឧត្តមជងសត្វេជើងពីរ   ឥតមនបុគគលេសមើ  ឥតមនបុគគល 

 េ្រប បផទមឹបន ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  ្រពះ ្ដ  ្រពះនមថ

េវស ភូ  ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ   សូមប ី វកសននិបតរបស់្រពះអងគ  កម៏ន 

៣ េលើក  ។   កនុងសននិបតេលើកទី  ១  មនភិកខុ  ៨០ ពន់េកដិ   េលើកទី ២  

មនភកិខុ  ៧០ ពនេ់កដិ     េលើកទី ៣  មនភិកខុ  ៦០ ពន់េកដិ  (១)  ។   

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជ្រពះ ជ ្រពះនមថ 

សុទស នៈ បនថ្វ យម ទនមួយអេន្លើេ យចីវរ ដល់្រពះសងឃមន

                                     
១-ចបប់ឆដ្ឋសងគ យន  និងចបប់ម ចុ   មនិមនពកយថេកដេិនះេទ  មន្រតមឹ
ែត ៨០ ពន់  ៧០ពន់  ៦០ ពន់បុ៉េ ្ណ ះ   ។ 
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្រពះពុទធជ្របធន េហើយ្រទង់បួសកនុងសមន ករ់បស់្រពះមន្រពះភគ ជ

អនកសមបូរេ យ ចរគុណ  េ្រចើនេទេ យករេកតែ្រកងនិងបីតិកនុង

្រពះពុទធរតនៈ  ្រពះ ្ដ ក៏្រទងព់យករ្រពះេពធិសត្វថ  កនុងកបបទី ៣១  

បនទ បអ់ពីំកបបេនះ  នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដម៏ន្រពះភគអងគេនះ  េឈម ះថ  អេនមៈ  ្រពះ

ជ ្រពះនមថ សុបបតិតៈ ជ្រពះ ជបិ   ្រពះ ជម  ្រពះនមថ 

យសវតី  ។   អគគ វក័  ្រពះនមថ េ ណៈ  ១   ្រពះនមថ ឧត្តរៈ ១ 

ពុទធុប ្ឋ ក  ្រពះនមថ  ឧបសន្តៈ ។   អគគ វកិ  ្រពះនមថ  ម ១   

្រពះនមថ សមន ១   ម ល្រពឹក ជេឈើ្រ ស់ដងឹ  ឯ្រពះសររីៈ

របស់្រពះអងគកមពស់ ៦០ ហតថ    ្រពះជនម យុបន ៦  មុឺនឆន  ំ ដូេចនះ  ។ 

 តេតថវ មណ្ឌ កបបម្ហិ អសេម   អបបដិបុគគេ  
 េវស ភ ូ នម  នេមន  េ េក  ឧបបជជិ   េ   ជិេន ។ 

 កនុងមណ្ឌ កបបេនះឯង  មន្រពះជនិ្រសី  ្រពះនមេវស ភូ  ្រពះ 

 អងគមិនមនបុគគលេសមើ     មិនមនបុគគលេ្រប បផទឹមបន   ្រទង់ 

 េកើតេឡើងកនុងេ ក   ។  

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ   កនុងកបបេនះ   មន្រពះ 

ពុទធេកើតេឡើង ៤ ្រពះអងគ  គឺ ្រពះកកុសនធៈ ១  ្រពះអងគ  ្រពះេកនគមនៈ 

១  ្រពះអងគ  ្រពះកស បៈ ១  ្រពះអងគ   និង្រពះដ៏មន្រពះភគៃនេយើង  ១ 
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្រពះអងគ  ។  ស្រមប្់រពះមន្រពះភគ ្រពះនមថ កកុសនធៈ មន វក

សននិបតែតម្ដង  កនុង វកសននិបតេនះ  មនភិកខុ  ៤ មុឺនអងគ   ។    

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជ្រពះ ជ ្រពះនមថ 

េខមៈ បនថ្វ យម ទនមួយអេន្លើេ យចីវរនិងេភសជជៈ  មនថន បំន្ដក់

ែភនកជេដើម  ដល់្រពះសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន  ្ដ ប្់រពះធមមេទសន

របស់្រពះ ្ដ េហើយ ្រទង់ក៏បួស  ្រពះទសពលអងគេនះ ក៏្រទង់ពយករ

្រពះេពធិសត្វេហើយ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះដម៏ន្រពះភគ ្រពះនមថ កកុសនធៈ េនះ េឈម ះ

ថ េខមៈ  ្រពហមណ៍េឈម ះថ  អគគិទត្តៈ ជ្រពះបិ   ្រពហមណីេឈម ះថ 

វ ិ ខ  ជ្រពះម    ។   អគគ វក័  ្រពះនមថ  វធុិរៈ ១   ្រពះនមថ 

សញជី វៈ ១  ឧប ្ឋ កៈរបស់្រពះអងគ  ្រពះនមថ ពុទធិជៈ  ។   អគគ វកិ 

្រពះនមថ ម ១  ្រពះនមថ ចមប ១  សិរសិ្រពឹក   ( េដើមេ្រចស )  

ជេឈើ្រ ស់ដឹង   ។   ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគកមពស់  ៤០ ហតថ   ្រពះជនម -

យុបន ៤  មុឺនឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 

 េវស ភុស   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 កកុសេនធ   នម  នេមន    អបបេមេយយ  ទុ សេទ ។ 

 កនុងកលជេ្រកយ  ៃន្រពះេវស ភូសមពុទធមក   មន្រពះសមពុទធ 

 ្រពះនមកកុសនធៈ  ្រទង់្របេសើរជងពួកសត្វេទ្វបទ  មនគុណ 
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 ប់មិនបន   េគ្រគបសងកត់បនេ យក្រម     ។ 

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះេ កនយកអងគេនះ    ្រពះបរម ្ដ    ្រទង់

្រពះនមថ េកនគមនៈ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ សូមប ី វកសននិបតរបស់ 

្រពះអងគ  ក៏មនែតមួយដងប៉ុេ ្ណ ះ  កនុង វកសននិបតេនះ មនភិកខុ  ៣ 

មុឺនរូប  ។  

 កនុងកលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងជ្រពះ ជ    ្រទង់្រពះ 

នមថ បព្វតៈ  មនពួក មតយេចមេ ម    យងេទកន់សមន ករ់បស់

្រពះបរម ្ដ  ្ដ ប់្រពះធមមេទសនេហើយ និមន្តភិកខុសងឃមន្រពះពុទធ

ជ្របធន  ថ្វ យម ទនេហើយ   ។    ្រពះេពធិសត្វបនថ្វ យវតថុ  ៤ មុខ 

គឺ សពំតច់ីន្របេទស ១  សពំតសូ់្រត ១   សពំត់កមពល ១  និងែសបកេជើង

មស ១  ចេំពះ្រពះ ្ដ  ្រពមទងំ វក័ េហើយ្រទង់បួសកនុងសមន ក់

របស់្រពះបរម ្ដ   ្រពះអងគក៏្រទង់ពយករ្រពះេពធិសត្វេហើយ  ។  

 ឯនគររបស់្រពះម មុនីអងគេនះ  េឈម ះថ េ ភវតី ្រពហមណ៍

េឈម ះថ យញញទត្ត ជ្រពះបិ   ្រពហមណីេឈម ះថ ឧត្ត  ជ្រពះម   ។  

អគគ វក័ ្រពះនមថ ភិេយយសៈ ១  ្រពះនមថ ឧត្តរៈ ១  ពុទធុប ្ឋ ក 

្រពះនមថ េ តថិជៈ  ។   អគគ វកិ ្រពះនមថ សមុទទ  ១  ្រពះនមថ

ឧត្ត  ១  ឧទុមពរ្រពឹក  ( េដើម ្វ  ) ជេឈើ្រ ស់ដឹង   ឯ្រពះសររីៈរបស់

្រពះអងគ   មនកមពស់ ៣០ ហតថ     ្រពះជនម យុបន  ៣  មុនឺឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 
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 កកុសនធស   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 
 េកនគមេន  នម  ជិេន    េ កេជេ ្ឋ   ន សេភ ។ 

 កលជខងេ្រកយ   អពីំ្រពះកកុសនធៈមក   មន្រពះជិន្រសី 

 សមពុទធ   ្រពះនមេកនគមនៈ   ្រពះអងគឧត្តមជងសត្វេទ្វបទ 

 ជធកំនុងេ ក   ្រទង់្របេសើរជងពួកជន   ។   

 ខងេ្រកយអពីំ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ   ្រពះបរម ្ដ    ្រទង់

្រពះនមថ  កស បៈ  ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ   វកសននិបតរបស់្រពះអងគ

ក៏មនែតមួយដងប៉ុេ ្ណ ះ   កនុងសននិបតេនះ  មនភិកខុ  ២ មុឺនអងគ   ។    

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វៃនេយើងេកើតជមណពេឈម ះ 

ថ េជតិបលៈ េរៀនចប់ៃ្រតេវទ ជអនកមនេករ ្តិ៍េឈម ះេលើែផនដ ី  និងេលើ
កស បនជមិត្តរបស់សមូនឆន ងំេឈម ះ ឃដិករ ។ ្រពះេពធិសត្វមួយ

អេន្លើេ យសមូនឆន ងំេនះ ចូលេទគល់្រពះ ្ដ  ្ដ ប់ធមមកថេហើយ

បួស បេំពញេសចក្ដីពយយម េរៀន្រពះៃ្រតបិដកជអនករុងេរឿងកនុង្រពះ

ពុទធ សន  េ្រពះដល់្រពមេ យវត្តបដិបត្តិ  ្រពះបរម ្ដ  ក៏្រទង់  

ពយករ្រពះេពធិសត្វទុកេហើយ  ។  

 ឯនគរែដលជទី្របសូតិរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   េឈម ះ  

ថ ព ណសី ្រពហមណ៍េឈម ះថ ្រពហមទត្ត ជ្រពះបិ   ្រពហមណី 

េឈម ះថ  ធនវត ី  ជ្រពះម     ។     អគគ វក័  ្រពះនមថ  តិស ៈ  ១ 
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្រពះនមថ  ភរទ្វ ជៈ ១   ឧប ្ឋ ក្រពះនមថ សព្វមិត្ត   ។    អគគ វកិ 

្រពះនមថ   អនុ   ១    ្រពះនមថ  ឧរុេវ   ១      េដើមនិេ្រគធ្រពឹក   

( េដើមៃ្រជ )  ជេឈើ្រ ស់ដឹង  ។  ្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគមនកមពស់  ២០  

ហតថ   ្រពះជនម យុ ២  មុឺនឆន  ំ  ដូេចនះ  ។ 

 េកនគមនស   អបេរន   សមពុ េទធ   ទិបទុត្តេម 

 កស េប  នម  នេមន    ធមម ជ  បភង កេ   ។ 

  កលខងេ្រកយ    អពីំ្រពះពុទធ្រពះនមេកនគមនៈមក   

 មន្រពះសមពុទធ  ្រពះនមកស បៈ  ដ៏ឧត្តមជងសត្វេទ្វបទ  

 ជធមម ជ  ្រទង់េធ្វើពន្លឺ  ។ 

 កនុងកបបែដល្រពះទសពលទីបងករ  ្រទង់េកើតេឡើង    សូមបមីន្រពះ 

ពុទធដល់េទ ៣ ្រពះអងគ  ( េកើតរួមជមួយ្រពះអងគ )  ្រពះេពធិសត្វមិន 

បនទទួលករពយករណ៍កនុងសមន ករ់បស់្រពះពុទធទងំេនះ  េ្រពះដូេចន ះ 

េទើប្រពះពុទធទងំេនះ  មិនបនសែម្ដងទុកកនុងទីេនះ  ប៉ុែន្តកនុងអដ្ឋកថ   

េដើមបសីែម្ដង្រពះពុទធទងំអស់  ចប់ ងំអពីំកបបេនះ  េទើបេ កេពល

ពកយជេដើមថ  

 ្រពះសមម សមពុទធទងំេនះ   គឺ   ្រពះតណ្ហ ងករៈ  ្រពះេមធងករៈ  

 ្រពះសរណងករៈ ្រពះទីបងករសមពុទធ   ្រពះេកណ្ឌ ញញៈដ៏ឧត្តម 

 ជងនរៈ ្រពះមងគលៈ  ្រពះសុមនៈ ្រពះេរវតៈ ្រពះេ ភិតៈ 
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 ដ៏ជមុនី   ្រពះអេនមទស  ី  ្រពះបទុមៈ  ្រពះនរទៈ   ្រពះ 

 បទុមុត្តរៈ  ្រពះសុេមធៈ   ្រពះសុជតៈ   ្រពះបិយទស ្ីរទង ់

  មនយសធ ំ ្រពះអតថទស  ី  ្រពះធមមទស  ី  ្រពះសិទធតថៈដ៏ជ 

  េ កនយក ្រពះតិស ៈ  ្រពះបុស ៈដ៏ជសមពុទធ  ្រពះវបិស  ី

 ្រពះសិខី  ្រពះេវស ភូ  ្រពះកកុសនធៈ ្រពះេកនគមនៈ និង 

 ្រពះេ កនយកកស បៈ   សុទធែត្រទង់មន គៈេទ្របស 

 េហើយ   មន្រពះហឫទយ័ ងំម ំ  ្រទង់កមច ត់ងងឹតយ៉ង 

 ធបំន ដូច្រពះ ទិតយរះេឡើងេហើយ  រុងេរឿងដូចគនំរេភ្លើង  

 ្រទង់បរនិិព្វ នេហើយ  មួយអេន្លើេ យ វក័  ដូេចនះ   ។    

 កនុងេរឿងេនះ  ្រពះេពធិសត្វៃនេយើង ងគុណ គឺេសចក្ដីល្អ   កនុង 

សមន ករ់បស់្រពះពុទធ ២៤ ្រពះអងគ  មន្រពះពុទធទីបងករជេដើម  រហូតអស់

៤ អសេងខយយនិង ១ ែសនកបប   ។   បនទ ប់អពីំ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រពះ

នមថ កស បៈ េវៀរ្រពះសមម សមពុទធអងគេនះ មិនមន្រពះសមពុទធអងគដៃទ 

ពយករ្រពះេពធិសត្វេទៀតេឡើយ  ។  ្រពះេពធិសត្វបនទទួលពកយពយករ

កនុងសមន ករ់បស់្រពះមន្រពះភគ ២៤ អងគ  មន្រពះពុទធទីបងករជេដើម  

េ យ្របករដូេចនះ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 មនុស ត្តំ  លិងគសមបត្ត ិ េហតុ  ស ថ រទស ន ំ

 បព្វជជ  គុណសមបត្ត ិ អធកិេ   ច  ឆនទ  
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 អដ្ឋធមមសេមធន អភនិី េ   សមជិឈតីតិ  ។ 

 េ្រពះសេមធនធម ៌ ៨  ្របករ   គឺភពជមនុស    ភពែដល 

 សមបូរេ យេភទ   េ យេហតុ   ករបនជួប្រពះ ្ដ    ករ 

 បននូវបព្វជជ    ករដល់្រពមេ យគុណ  ករេធ្វើវតថុ ៃ្រកែលងធ ំ

 ករេពញចតិ្ត  ករ្របថន ងំចិត្តពិត  រែមងសេ្រមចបន  ។ 

 ្រពះម សត្វ ្រទង់បនេធ្វើេសចក្ដី្របថន ងំចតិ្តទុកេទៀបបទមូល

របស់្រពះសមពុទធ្រពះនមទីបងករ  សេមធនធមទ៌ងំ យ ៨ ្របករ  មក

េហើយ  េធ្វើឧស ហៈថ   េណ្ហើ យចុះ   អញនឹងេ្រជើសេរ ើសធមែ៌ដលេធ្វើឲយ

បនជ្រពះពុទធ  អពីំទីេនះខ្លះ   អពីំទីេនះខ្លះ  បនេឃើញពុទធករកធម៌

មនទនជេដើម   េទើបេពលថ  កនុងកលែដលតថគតកពុំងេ្រជើសេរ ើស   

កប៏នេឃើញទនបរមជីខងេដើម  ដូេចនះ  ។    

 ្រពះបរមេពធិសត្វបេំពញធមទ៌ងំេនះមក  ដ បដល់អត្តភពជ

្រពះេវស ន្តរ  ។  កល ( ធម៌ទងំេនះ ) មកដល់  ក៏បនសេ្រមច និសង

ស្រមប្់រពះេពធិសត្វែដលបនេធ្វើេសចក្ដី្របថន ងំចិត្តទុក ដូចពណ៌ន 

មកយ៉ងេ្រចើនថ  

 នរជនែដលសមបូណ៌េ យអងគៃនគុណ្រគប់្របករ    ជបុគគល 

 េទៀងចេំពះេពធិញញ ណ    អស់សង រ   មនកលដ៏ែវងឆង យ 

 ប់េ យរយេកដិកបប     មិនេកើតកនុងអវចិីនរក    មិនេកើតកនុង 
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 េ កន្តរនរក កលេកើតកនុងទុគគតិ  កម៏ិនេកើតជនិជឈមតណ្ហិ ក- 

 េ្របត  ខុបបបិសកេ្របត   កឡកញជិកសុរ   និងមិនេកើតជសត្វ 

 តូចៗ   កលេកើតកនុងមនុស ក៏មិនេកើតជមនុស ខ្វ កអ់ពីំកេំណើ ត 

 មិនជមនុស ថ្លង់អពីំកេំណើ ត   មនិជមនុស គ   មិនេកើតជ្រសី    

 មិនេកើតជឧភេ ពយញជនកៈ  គឺមនុស មនេភទពីរ   មិនេកើតជ 

 េខទើយ   នរជនែដលេទៀងចេំពះេពធិញញ ណ   មិនមនចិត្តជប ់

 ចពំក់កនុងវតថុ មួយេឡើយ   ផុតចកអន្តរយិកមម ៥   ជបុគគល 

 មនេគចរ ្អ តកនុងទីទងំពួង  មិនេសពមិចឆ ទិដ្ឋិ   េ្រពះេឃើញ  

 ផលកនុងករេធ្វើកមម       សូមបេីកើតកនុង នសួគ៌ទងំ យ     ក៏មិន 

 េកើតកនុងអសញញីសត្វ   កនុងពួកសត្វែដលេនកនុងសុទធ ស     ក៏មិន 

 មនេហតុេទេកើត  ជសបបុរស  បេង្អ នចតិ្តេទកនុងេនកខមមៈ េ ះ 

 នូវភពតូច   ភពធេំចញ      ្រប្រពឹត្តែត្របេយជន៍ដល់សត្វេ ក   

 បណំងបេំពញបរមី្រគប់្របករ  ្រ ច់េទ  ដូេចនះ  ។ 

 ្រពះម បុរស កល្រទង់បេំពញបរមីេនះ អត្តភពែដលបេំពញ 

ទនបរមី   គឺកនុងកលជ្រពហមណ៍េឈម ះ  អកិត្ត ិ  កនុងកលជ្រពហមណ៍

េឈម ះសងខៈ  កនុងកលជ្រពះ ជ  ្រពះនមថ ធនញជយៈ  កនុងកលជ

្រពះបទម សុទស នៈ  កនុងកលជម េគវនិទ   កនុងកលជ្រពះបទ

េនមិម ជ  កនុងកលជចនទកុមរ  កនុងកលជវសិយ្ហេសដ្ឋ ី   កនុងកល
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ជ្រពះបទសិវ ិ ជ  កនុងកលជ្រពះេវស ន្ដរ  ហួសនឹង ប់បន  ែតទន-

បរមរីបស់្រពះេពធិសត្វែដលេធ្វើករបរចិច គខ្លួនកនុង សសបណ្ឌិ តជតក 

យ៉ងេនះថ  

 ភិកខ យ  ឧបគត ំ ទិ ្វ  សក ្ត នំ  បរចិចជឹ 

 ទេនន  េម  សេម  នតថ ិ ឯ   េម  ទនបរមតីិ ។ 

 តថគតេឃើញយចក   ចូលមកេដើមបភីិកខ    កប៏នលះបងខ់្លួន 

 ជរបស់ខ្លួន  បុគគលអនកឲយទន  េសមើេ យទនរបស់តថគត  

 មិនមនេឡើយ  េនះជទនបរមី  របស់តថគត  (១ )  ដូេចនះ   ។   
 េនះចតជ់បរមតថបរមពិីត្របកដ  ។ 

 ដូចគន េនះែដរ កនុងអត្តភពែដល្រទង់បេំពញនូវសីលបរមី គឺកនុង

កលជសីលវនគ ជ (២ ) កនុងកលែដលជចេមបយយនគ ជ  កនុងកល

ែដលជភូរទិត្តនគ ជ កនុងកលែដលជេស្ដចដរំេីឈម ះឆទទន្ត កនុងកល

ែដលជជយទិស ជបុត្ត  កនុងកលែដលជអលីនសត្តុ កុមរ  ដ៏េសសហួស

នឹង ប់បន   ែតសីលបរមីរបស់្រពះេពធិសត្វ  ែដលេធ្វើករបរចិច គខ្លួន  

កនុង  សងខបលជតក  យ៉ងេនះថ  

 សេូលហិ  វជិឈយេន្តប ិ េកដ្ដយេន្តបិ  សត្តភិ ិ

                                     
១-ប.ិ៧៧ , ទ.ំ២៦៧  ។  ២ -  េស្ដចដរំមីនសីល កនុងសីលវនគជតក  ឯកនិបត  ។ 
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 េភជបុេត្ត  ន  កុបបម ិ ឯ   េម  សីលបរមីតិ ។ 

 (ប៉ុែន្ត )  តថគត  មិនខឹងនឹងកូន្រពនៃ្រពទងំ យ  ែដល   

 េចះេ យែដក្រសួច     និងចក់េ យលំែពងទងំ យ   

 េឡើយ   េនះជសីលបរមីរបស់តថគត  (១ )  ដូេចនះ  ។   េនះ  

 ចត់ជបរមតថបរមីពិត្របកដ  ។      
 ដូចគន េនះែដរ    អត្តភពែដល្រពះេពធិសត្វលះ ជសមបត្តិយ៉ង 

ធ ំ  បេំពញេនកខមមបរម ី គឺកនុងកលែដលជេ មនស កុមរ   កនុងកល 

ែដលជហតថិបលកុមរ  កនុងកលែដលជអេយឃរបណ្ឌិ ត  ដ៏េសស

ហួសនឹង ប់បន  ែតេនកខមមបរមរីបស់្រពះេពធិសត្វែដលលះ ជសមបត្តិ
េចញបួស េ្រពះ្របសចកេ្រគ ងជប់ចពំកក់នុង ចុល្លសតុេ មជតក  

យ៉ងេនះថ   

 ម រជជំ  ហតថគត ំ េខឡបណិ្ឌំ វ  ឆឌ្ឌយឹ 

 ចជេ   ន  េ តិ  លគគំ  ឯ   េម េនកខមមបរមីតិ ។ 

 តថគតលះបង់ ជសមបត្តិយ៉ងធ ំ  ែដលមនេនកនុងក ្ដ ប់ 

 ៃដ ដូចជដុទឹំកមត់  កលតថគតលះេហើយមិនមនករជប់ 

 ចពំក់េឡើយ  េនះជេនកខមមបរមីរបស់តថគត  ដូេចនះ  ។  េនះ 

                                     
១-ប.ិ៧៧ , ទ.ំ  ២៨៣  ។ 
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 ចត់ជបរមតថបរមីេ យពិត្របកដ  ។ 

 ដូចគន េនះែដរ កនុងអត្តភពែដល្រទង់បេំពញបញញ បរមី គឺកនុង 

កលែដលជវធូិរបណ្ឌិ ត កនុងកលែដលជម េគវនិទបណ្ឌិ ត កនុងកល 

ែដលជកុទទ លបណ្ឌិ ត កនុងកលែដលជអរកបណ្ឌិ ត កនុងកលែដលជ 

េពធិបរពិ្វ ជក កនុងកលែដលជមេ សធបណ្ឌិ ត កនុងកលដ៏េសស ប់

មិនបន  ែតបញញ បរមីរបស់្រពះបរមេពធិសត្វបង្ហ ញពស់  ែដលេន

ខងកនុងថង់  កនុងកលែដលជេសនកបណ្ឌិ ត កនុង សត្តុភត្តជតក យ៉ង 

េនះថ   

 បញញ យ  វចិិនេន្ត ហំ ្រពហមណំ  េមចយឹ  ទុខ 

 បញញ យ  េម  សេម  នតថ ិ ឯ   េម  បញញ បរមតីិ  ។ 

 តថគតកលពិចរ េ យបញញ   េ ះនូវ្រពហមណ៍  ឲយ 

 ផុតចកទុកខបន   បុគគលែដលេសមើេ យបញញ របស់តថគត   

 មិនមន   េនះជបញញ បរមីរបស់តថគត  ដូេចនះ   ។    េនះ 

 ចត់ជបរមតថបរមីពិត្របកដ ។ 

 ដូចគន េនះែដរ  កនុងអត្តភពែដល្រទង់បេំពញវរីយិបរមីជេដើម

ដ៏េសសហួសនឹង ប ់    ែតវរីយិបរមីរបស់្រពះបរមេពធសិត្វ     ែដលឆ្លង 

ម សមុទទកនុង  ម ជនកជតក   យ៉ងេនះថ  

 អតរីទស  ី ជលមេជឈ ហ   សេព្វវ  មនុ  
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 ចិត្តស   អញញថ  នតថ ិ ឯ   េមវរីយិបរមីត ិ ។ 

 កនុងក ្ដ លទឹក   តថគតេមើលមិនេឃើញេ្រតើយ    ពួកមនុស  

 ្រតូវ ្ល បអ់ស់  ភពជដៃទៃនចិត្តមិនមនេឡើយ    េនះជវរីយិ- 

 បរមីរបស់តថគត  ដូេចនះ   ។     េនះចត់ជបរមតថបរមីពិត 

 ្របកដ  ។   

 ខន្តិបរមរីបស់្រពះេពធសិត្វ ែដលអត់សងកត់នូវទុកខដ៏ខ្ល ងំក្ល  ដូច

ជបុគគលមិនមនចិត្តកនុង  ខន្តិ ទជិតក  យ៉ងេនះថ  

 អេចតនំវ  េកេដ្ដេន្ត តិេណ្ហ ន  ផរសុន  មមំ 

 កសិ េជ  ន  កុបបមិ ឯ   េម  ខន្តិបរមីតិ ។  

 តថគត  មិនេ្រកធកនុង្រពះបទកសិក ជ  ែដលកប់តថគត 

 ដូចជបុគគលមិនមនចិត្ត  េ យបូ៉វេថដ៏មុត  េនះជខន្តិបរមី 

 របស់តថគត  ដូេចនះ  ។  េនះចតជ់បរមតថបរមីពិត្របកដ ។ 

 សចចបរមីរបស់្រពះេពធិសត្វែដលលះបង់ជវីតិ មរក សចចធម៌ 

កនុង  ម សតុេ មជតក  យ៉ងេនះថ  
 សចច ចំ  អនុរកខ េន្ត  ច  ជិ ្វ   មម   ជីវតិំ 

 េមេចសឹ  ឯកសតំ  ខត្តិេយ ឯ   េម  សចចបរមីតិ  ។ 

 កលតថគត  មរក នូវសចច ច  លះបង់ជវីតិរបស់តថគត 

 េ ះក ្រត  ទងំ ១០១  អងគបនេហើយ  េនះជសចចបរមីរបស់ 
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 តថគត  ដូេចនះ    ។   េនះចត់ជបរមតថបរមីពិត្របកដ  ។   

 អធិ ្ឋ នបរមីរបស់្រពះេពធិសត្វែដលសុខចិត្តលះជីវតិ   អធិ ្ឋ ន

វត្តកនុង  មូគផកខជតក ( ១ )  យ៉ងេនះថ 

 ម   បិ   នេម  េទស  អ ្ត   េម  ន  ច  េទស េិយ 

 សព្វញញុ ត ំ បិយ ំ មយ្ហ ំ ត ម   វ  តមធដិ្ឋហឹ  ។ 

 ម បិ មនិែមនជទីស្អប់របស់តថគតេទ  ទងំខ្លួនកម៏ិនែមន 

 ជទីស្អបរ់បស់តថគតែដរ  ែតសព្វញញុ តញញ ណជទី្រស ញ់ 

 របស់តថគត    េ្រពះេហតុេនះ    បនជតថគតតមកល់នូវ 

 អធិ ្ឋ នេនះ  ( ២ )   ។    េនះចតជ់បរមតថបរមីពិត្របកដ   ។ 

 េម ្ត បរមរីបស់្រពះេពធិសត្វែដលមិន្រកេឡកេមើល   គឺមិនេ ក 

្ដ យ  សូមបែីតជីវតិ   ( េទះជនដៃទេបៀតេបៀន )   ក៏េនែតមនេម ្ត កនុង  

ឯក ជជតក  (៣)  យ៉ងេនះថ  

 ន  មំ  េកចិ  ឧត្តសត ិ  នបហំិ   ភយមិ  កស ច ិ

 េម ្ត ពេលនុបតថេទធ  រមមិ  បវេន   តទតិ  ។ 

 សត្វ មួយ   មិនេធ្វើតថគតឲយតក់ស្លុតេទ   ទងំតថគត   ក៏ 

                                     
១- បិដកែខមរជ េតមិយជតក   ។  ២-បិ. ៧៧ , ទ.ំ ២៩៦  ។  ៣-គថេនះ មិនមនកនុង
ឯក ជជតក ( ឯក ជចរយិ ) ែតមនកនុងសុវណ្ណ មចរយិ  បិ.៧៧ ,ទ.ំ៣០៦  ។ 
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 មិនខ្ល ចសត្វ មួយេឡើយ  កលេ ះ  កម្ល ងំេម ្ត ឧបតថមភ    

 តថគត  ឲយតថគតេនកនុងៃ្រពេ យសួស្ដី    ដូេចនះ   ។    េនះ 

 ចត់ជបរមតថបរមីពិត្របកដ  ។ 

 ឧេបកខ បរមីរបស់្រពះេពធិសត្វ     ែដលជអនកមិន្រប្រពឹត្តកន្លង 

ឧេបកខ   កលពួកេកមងអនក្រសុកបងកឲយេកើតទុកខនិងសុខ  េ យករេ ្ដ ះ 

ទឹកមត ់ និងករបេនទ បង់ មក ក់ជេដើម េ យករនផំក និងេ្រគ ង

្រកអូបមកឲយជេដើម កនុង  េ មហសំជតក យ៉ងេនះថ  

 សុ េន  េសយយ ំ កេបបម ិ ឆវដ្ឋិកំ  ឧបនធិយ 

 គមមណ្ឌ   ឧបគន្ត្វ  របូ ំ ទេស ន្ត ិ នបបកំ  ។ 

 តថគតសេ្រមចេសយយសន៍      េកើយឆ្អឹង កសពកនុងៃ្រពសម- 

 ន ពួកេកមងអនក្រសុកចូលមកជតិ  (តថគត )  េហើយសែម្ដង 

 នូវ្របករដ៏ែប្លក  េ្រចើនយ៉ង (១)  ដូេចនះ   ។   េនះចតជ់បរមតថ 

 បរមពិីត្របកដ  ។ 

 េសចក្ដីសេងខបកនុងទីេនះ   មន្របមណប៉ុេណ្ណះ    ចែំណកេ យ 
 

ពិ ្ដ រ    គបបកីន់យកអតថទងំេនះ  អពីំចរយិបិដក    ្រពះបរមេពធសិត្វ 

បេំពញបរមីយ៉ងេនះេហើយ   ងំេនកនុងអត្តភពជ្រពះេវស ន្ដរ   េធ្វើ 

                                     
១-ប.ិ៧៧ ,  ទ.ំ  ៣០៧  ។   
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បុណយធែំដលជេហតុឲយែផនដីកេ្រមើក   ដូចេ កេពលទុកយ៉ងេនះថ   

 អេចតនយ ំ បឋវ ី អវញិញ យ  សុខំ  ទុកខំ  

 បិ  ទនព   មយ្ហ ំ សត្តកខត្តុមកមបថតិ ។ 

 ្របឹថពី   មិនមនេចតនេទ   មិនដឹងសុខនិងទុកខេទ   ែតម  

 ្របឹថពីេនះ   បនកេ្រមើកញបញ័់រ    អស់ រៈ ៧  ដង េ្រពះ 

 កម្ល ងំទនរបស់តថគត  (១ )   ដូេចនះ  ។   

 កនុងេវ អស់ យុចុតិអពីំេនះេហើយ  បនេទេកើតកនុងតុសិត

ពិភព  ។  ចប់ ងំអពីំបទមូលរបស់្រពះពុទធ ្រពះនមទីបងករ  រហូតមក

ដល់្រពះេពធិសត្វេកើតេនកនុងតុសិតបុរ ី េសចក្ដីេនះ គបប្ីរជបថ េឈម ះ

ថ  ទូេរនទិន  េ យ្របករដូេចនះ  (២ )  ។ 
 

ចប់ ទូេរនិទន ។ 
 

                                     
១-ប.ិ ៧៧ , ទ.ំ ២៦២  ។  ២- កនុងទូេរនិទនេនះ  នគរក្ដ ី  ្រពះបិ ក្ដ ី  ្រពះម ក្ដី 
អគគ វក័ជេដើមក្ដី  របស់្រពះពុទធទងំ យ  េសចក្ដពិី ្ដ រមនេហើយ  កនុងបដិក
េលខ ៧៧ ឯេ ះ  បណ្ឌិ តអនក្រតូវករេសចក្ដពិី ្ដ រ  សូមកន់យកេសចក្ដកីនុង 
ទីេនះេ ង  ។ 
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 កល្រពះបរមេពធិសត្វេនកនុងតុសិតបុរេីនះឯង េក ហល

េរឿង្រពះពុទធបនេកើតេឡើងេហើយ ។ ពិតេហើយ កនុងេ ករែមងមន

េក ហល ៣ យ៉ងេកើតេឡើង គឺេក ហលេរឿងកបប ១ េក ហល

េរឿង្រពះពុទធ ១  េក ហលេរឿងេស្ដចច្រកពត្តិ ១  ។ 
 េទវ ជន់កមវចរែដលេឈម ះថ េ កពយូ  ដឹងថ ករអស់

េទៃនកបបនឹងមន កនុងកលកន្លងេទ ១ ែសនឆន េំទៀតដូេចនះ កម៏នសក់

េសើម រ ំ យសក ់ មនមុខេជកេ យទឹកែភនក ៃដទងំពីរជូតទឹកែភនក 

េស្ល កសពំត់្រកហម មនរូប ងចែម្លក ្រ ច់េទេពលកនុង នមនុស ថ 

ែនអនកនិរទុកខទងំ យ េ យកលកន្លងេទ ១ ែសនឆន  ំ បនទ ប់អពីំឆន  ំ

េនះ េហតុែដលេកើតេឡើង គឺករអស់េទៃនកបបនឹងមនេឡើង េ កេនះ 

នឹងវនិសេទ សូមបមី សមុទទកនឹ៏ងវនិស ែផនដីធនិំងេស្ដចៃនភនេំឈម ះ

សិេនរុ ក៏្រតូវេភ្លើងេឆះនឹងវនិសេទ េសចក្ដវីនិសនឹងមនរហូតដល់្រពហម 

េ ក ែនអនកនិរទុកខទងំ យ សូមអនកទងំ យចេ្រមើន េម ្ត  ករុ  

មុទិ  ឧេបកខ  បេ្រមើម បិ  ចូរជអនកឱនលេំទនចេំពះបុគគលែដល

ជធកំនុង្រតកូល ដូេចនះ  ។   េនះេឈម ះថ  កបបេក ហល  ។ 

  េទវ េឈម ះថ េ កបល ្រជបថ កនុងកលកន្លងេទ ១ ពន់

ឆន េំទៀត   ្រពះសព្វញញូ ពុទធ្រទង់នឹងេកើតេឡើងកនុងេ ក  ដូេចនះេហើយ     នគំន  
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្រ ច់េទ ែ្រសក្របកសថ ែនអនកនិរទុកខទងំ យ ១ ពន់ឆន េំទៀត ្រពះ 

ពុទធនឹងេកើតេឡើងកនុងេ ក ដូេចនះ   ។   េនះេឈម ះថ  ពុទធេក ហល  ។ 

 េទវ ពួកេនះឯងដឹងថ កនុងកលកន្លងេទ ១០០ ឆន  ំ នឹងមន

េស្ដចច្រកពត្តិេកើតេឡើង ក៏នគំន ្រ ច់្របកសថ ែនអនកនិរទុកខទងំ យ 

េ យកន្លងេទ ១០០ ឆន  ំ បនទ បអ់ពីំឆន េំនះ េស្ដចច្រកពត្តិនឹងេកើតេឡើង

កនុងេ ក ដូេចនះ   ។    េនះេឈម ះថ  ចកកវត្តេិក ហល   ។ 

 េក ហលទងំ ៣ ្របករេនះ ប់ថជរបស់ធ ំ  ប ្ត េក -

ហលទងំ ៣ េនះ   េទវ កនុងមុនឺច្រក លបន ្ដ បស់េំឡងេក ហល 

េរឿង្រពះពុទធេហើយ េទើប្របជុគំន  ្រជបថ សត្វេឈម ះេនះនឹងបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធ ក៏ចូលេទរក េហើយក៏ ធន កល ធន ក៏ ធន

កនុងកលបុព្វនិមិត្តេកើតេឡើងេហើយ  កនុងកលេនះ េទវ ទងំ យមួយ

អេន្លើេ យចតុមម ជ សកកេទវ ជ សុយមេទវ ជ សន្ដុសិតេទវ ជ 

និមម នរតីេទវ ជ បរនិមមិតវសវត្តីេទវ ជ ម ្រពហមកនុងច្រក លនីមួយៗ 

មក្របជុគំន កនុងច្រក លេនះ េហើយនគំន េទកន់សមន ក់របស់្រពះេពធិ- 

សត្វកនុង នតុសិតអង្វរថ បពិ្រតេ កអនកនិរទុកខ េ កកលបេំពញ

បរម ី ១០ ក៏មិនបន្របថន សមបត្តិរបស់សកកេទវ ជ សមបត្តរិបស់មរ 

សមបត្តរិបស់េស្ដចច្រកពត្តិ  សមបត្តរិបស់្រពហម  ែតេ កបេំពញ្របថន

សព្វញញុ តញញ ណ  េដើមបនឹីងជញជូ នសត្វេចញចកេ ក  បពិ្រតេ កអនក
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និរទុកខ ឥឡូវេនះ ជកលែដលេ កគួរជ្រពះពុទធេហើយ  ដល់សម័យ

ែដលេ កជ្រពះពុទធេហើយ  ។ 

 លំ ប់េនះ ្រពះម សត្វមនិទន់ឲយេប្ដជញ ដល់េទវ ទងំ យ 

្រទង់្របេមើលេមើលម វេិ កនៈ គឺទីែដល្រតូវេ្រជើសេរ ើសធ ំ៥ ្របករ  គឺ 

កល ១  ទ្វីប ១  ្របេទស ១  ្រតកូល ១  និងកណំត់ យុរបស់ម  ១  ។ 

កនុងម វេិ កនៈ ៥ ្របករេនះ   ្រពះេពធិសត្វពិចរ េមើលកល 

ជមុនថ ជកលគួរឬមិនគួរ កនុងេសចក្ដីេនះ កលៃន យុចេ្រមើនេឡើង

ដល់េលើស  ១ ែសនឆន  ំ ចត់ជកលមិនគួរ  ។    

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ េ្រពះកនុងកលេនះ  ជតិ  ជ  និងមរណៈ  មនិ្របកដ 

ដល់សត្វទងំ យ និងេ្រពះធមមេទសនរបស់្រពះពុទធទងំ យែដល

ផុតេទអពីំៃ្រតលកខណ៍មិនមន  កល្រពះអងគ្រ ស់ថ អនិចច ំ ទុកខ ំ អន ្ត  

ពួកសត្វក៏នឹងគិតថ ្រទង់្រ ស់េសចក្ដេីនះេធ្វើអ្វី េហើយក៏មិនសមគ ល់ថ 

គួរ ្ដ ប ់ គួរេជឿ  បនទ បអ់ពីំេនះ ក៏មិនមនករ្រ ស់ដឹង  កលមិនមន

ករ្រ ស់ដងឹ សនក៏មិនជវតថុនសំត្វេចញចកទុកខ េ្រពះដូេចន ះ 

េទើបជកលែដលមិនគួរ  កនុងកលៃន យុតចិជង ១០០  ឆន  ំ  ក៏ចត់ 

ជកលែដលមិនគួរ  ។    

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?  
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 េឆ្លើយថ េ្រពះកនុងកលេនះ សត្វទងំ យមនកិេលស្រកស់ 

េហើយឱ ទែដលឲយដល់បុគគលែដលមនកេិលស្រកស់ មិន ងំេនជ

ឱ ទ  ឱ ទេនះក៏ បរ បេទេ យឆប់រួស ន ់  ដូច ន មគនូំស

ែដលគូសកនុងទឹកដូេចន ះ េ្រពះេហតុេនះ  កលេនះ ក៏ចត់ថជកល

មិនគួរ កលៃន យុ្រតឹម ១ ែសនឆន ចុំះមក ១០០ ឆន េំឡើងេទ ចត់ជ

កលែដលគួរ  ។  ឯកនុងកលេនះ ក៏ជកលៃនមនុស យុ ១០០ ឆន  ំ 

េពលេនះ  េទើប្រពះម សត្វសមគ ល់កលែដលគួរេកើតេឡើងបនេហើយ   ។   

 បនទ ប់អពីំេនះ កល្របេមើលេមើលទ្វីប កេ៏មើលកនុងទ្វីបទងំ ៤ 

េឃើញថ  កនុងទ្វីបទងំ ៣  ្រពះពុទធទងំ យ្រទង់មិនេកើតេឡើង  ្រទង់េកើត

េឡើងែតកនុងជមពូទ្វីបេនះប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 បនទ ប់អពីំេនះ ក៏្របេមើលេមើល្របេទសថ ធមម ជមពូទ្វីបធទូំ យ 

េពក  មន្របមណរហូតដល់ ១ មុឺនេយជន៍  ្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់ 

េកើតេឡើងកនុង្របេទស ហន៎ េទើបសម្លឹងេឃើញមជឈមិ្របេទស េឈម ះថ 

មជឈមិ្របេទស  គឺ្របេទសែដលេ កេពលទុកកនុង្រពះវនិ័យយ៉ងេនះថ   

 ប ្ដ ជនបទទងំេនះ ជនបទទងំ យេនះែដលជបចចន្តិមជន- 

បទគឺ កនុងទិសខងេកើតមននិគមេឈម ះកជងគល ខងនយកជងគលនិគម 

េនះ មននិគមេឈម ះម  ខងនយនិគមេឈម ះម  

េនះ េ ថ បចចន្តិមជនបទ ខង យចូលមក ជមជឈមិជនបទ ។  កនុង
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ទិស េគនយ៍ មនសទឹងេឈម ះសល្លវតី ខងនយសទឹងសល្លវតីេនះ េ ថ 

បចចន្តិមជនបទ ខង យចូលមកជមជឈមិជនបទ ។ កនុងទិសខងតបូង  

មននិគមេឈម ះេសតកណ្ណិ ក ខងនយេសតកណ្ណិ កនិគមេនះ េ ថ 

បចចន្តិមជនបទ  ខង យចូលមកជមជឈមិជនបទ  ។   កនុងទិសខងលិច 

មន្រសុក្រពហមណ៍េឈម ះថូន្រគម  ខងនយ្រសុកថូន្រគមេនះ  េ  

ថ  បចចន្តិមជនបទ  ខង យចូលមក  ជមជឈមិជនបទ  ។   កនុងទិសខង

េជើង មនភនេំឈម ះឧសីរធជ ខងនយភនេំនះ េ ថ បចចន្តិមជនបទ  ខង

យចូលមក  ជមជឈមិជនបទ  (១)  ។ 

 មជឈមិ្របេទសេនះ ស់េ យបេ ្ដ យបន ៣០០ េយជន៍ ស់ 

េ យទទឹងបន ២៥០ េយជន៍ ស់េ យរង្វង់ជុវំញិបន ៩០០ េយជន៍ 

កនុង្របេទសេនះ ្រពះពុទធ ្រពះបេចចកពុទធ អគគ វក េស្ដចច្រកពត្តិ និង 

ខត្តិយម ល ្រពហមណម ល គហបតមី ល ែដលមន

សក្ដិធដំៃទ រែមងេកើតេឡើង ឯនគរេឈម ះថកបិលពស្តុេនះ ក៏ ងំេនកនុង

មជឈមិ្របេទសេនះ ្រពះេពធិសត្វក៏សេ្រមចចិត្តថ ម អញគួរេទេកើត

កនុងនគរេនះ  ។   

 បនទ បអ់ពីំេនះ ្រពះេពធិសត្វកលពិចរ ដល់្រតកូល ក៏េឃើញ 

                                     
១-ប.ិ ៧ , ទ.ំ ២១៤  ។ 
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ថ  ពុទធម ទងំ យ    រែមងមិនេកើតកនុង្រតកូលេវស ៈ  ឬ្រតកូលសូ្រទៈ 

ែតេកើតកនុង្រតកូលពីរបុ៉េ ្ណ ះ គ ឺ ្រតកូលក ្រត ឬ្រតកូល្រពហមណ៍ ែដល 

សត្វេ កេគរព ប់ ន  ឥឡូវេនះ មន្រតកូលក ្រតែដលសត្វេ ក 

េលើកតេមកើងេហើយ ម អញនឹងេកើតកនុង្រតកូលេនះ ្រពះបទសុេទធ ទន

ម ជ  នឹងជ្រពះបិ របស់ ម អញ ដូេចនះ  ។   

 បនទ បអ់ពីំេនះ  កលេ្រជើសេរ ើសម ក៏េឃើញថ  ពុទធម រែមង

មិនែមនជ្រសីេឡះេ ះកនុងបុរស មិនែមនជអនកេលង្រ  ែតជអនកប-ំ 

េពញបរមីមកអស់ ១ ែសនកបប  ចប់ ងំអពីំេកើតមកក៏មនសីល ៥ មិន 

ច ់  ឯ្រពះេទវ្ីរពះនមថ ម មយេនះ  ្រពះនងមនសភពដូេចនះ 

្រពះនងនឹងជ្រពះ ជម របស់ ម អញ ដូេចនះ ។ កល្របេមើលេមើល 

ថ េតើ្រពះនងមន្រពះជនម យុប៉ុន  ?  ក៏េឃើញថ  ចរស់េនបន

មិនេលើស ១០ ែខនិង ៧ ៃថង  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ្របេមើលេមើលម វេិ កនៈ ៥ ្របករេនះ 

យ៉ងេនះេហើយគិតថ អនកនិរទុកខ ដល់កលគួរេហើយ ខញុនឹំងជ្រពះពុទធ 

កលនឹងេធ្វើេសចក្ដអីនុេ្រគះដល់េទវ ទងំ យ  េទើបឲយេប្ដជញ េហើយ

េពលថ  សូមពួកអនកេទចុះ   បញជូ នេទវ ទងំេនះ្រតឡប់េទ   មន

េទវ ជន់តុសិតេចមេ មេហើយ  ក៏េទកន់ននទនវន័កនុងតុសិតបុរ ី   ។  

ពិតេហើយ ននទនវន័េនះ មន្រគបេ់ទវេ កេនះឯង  េទវ កនុងននទនវន័



156                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

កនុងេទវេ កេនះេពលថ បពិ្រតេ កនិរទុកខ សូមេ កចុតិអពីំននទន- 

វន័េនះ េទកន់សុគតិចុះ  ស់េតឿនេ្រកើនរលឹំក្រពះម សត្វ  ឲយរឭក

ដល់ឱកសៃនកុសលកមមែដលធ្ល បេ់ធ្វើទុកកនុងកលមុន ។ ្រពះេពធិសត្វ

ែដលពួកេទវ ជួយ ស់េតឿនឲយរឭកដល់កុសលកមម េចមេ មេហើយ

យ៉ងេនះ ្រ ច់េទកនុងេទវេ កេនះ ចុតិេហើយបដិសនធិកនុង្រពះគភរ៌បស់

្រពះនងម មយេទវ ី  ។  េដើមបឲីយជក់ចបស់ដល់វធិីែដល្រពះេពធិ- 

សត្វបដិសនធិ    សូមនពំកយែដលជបរយិយ មលំ បដូ់ចតេទេនះថ 

   បនឮថ  កនុងកលេនះ កនុងនគរកបិលពស្ដុ មនបុណយនកខត្តឫក  

ែខ ធ យ៉ងគ្រគកឹគេ្រគង ម ជននគំន េលងនកខត្តឫក   ។  ចែំណក

្រពះនងម មយេទវ ី  កនុងកល ៧ ៃថងេទៀត ដល់ៃថងេពញបូណ៌ម ី ្រពះ 

នងកេ៏លងនកខត្តឫក  ែតមិនមនករផឹកសុ  មនែតចត់ែចងផក ក្រមង 

េ្រគ ង្រកអូប និងេ្រគ ងអលងក រ ។  កនុងៃថងទី ៧  ្រពះនងេតើនេឡើងអពីំ 

្រពលឹម ្រពះនង្រសព្រសង់េ យទឹក្រកអូប លះបង់ ជ្រទពយ ៤ ែសនឲយ

េទជទនេហើយ ្រពះនង កែ់តង្រពះកយេ យេ្រគ ងអលងក រសព្វ

យ៉ង េ យ្រពះ្រកយ រយ៉ងល្អ អធិ ្ឋ នអងគៃនឧេបសថ ្រពះនង 

ក៏ចូលកន់បនទប់ដ៏មនសិរ ី  ផទេំលើ្រពះសិរេីសយយសនៈ  ឈនចុះកន់ 

និ្រទ ្រពះនងបនេឃើញសុបិនយ៉ងេនះថ ម ជទងំ ៤ េលើក្រពះ 

នងមួយអេន្លើេ យែទន្រពះបនទំេនះ េទកន់ៃ្រពហិមពន្ត   េហើយ ក់ 
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េលើផទ ងំថមមនទហំំ្របមណ ៦០ េយជន៍   ខងេ្រកមេដើម ល្រពឹក ធ ំ 

ែដលមនកមពស់ ៧ េយជន៍  េហើយឈរកនុងទីសមគួរនចែំណកមខ ង  ។   

េពលេនះ ្រពះេទវរីបស់ម ជទងំ ៤ េនះ នគំន មកន្ំរពះនងេទ

កនអ់េនតត្ត្រសះ ឲយ្រសព្រសង់េដើមប ី ងជ្រមះនូវមនទិលរបស់មនុស  

េចញ េហើយឲយេស្ល កសពំត់ទិព្វ  ប្រស បេ យេ្រគ ង្រកអូបដ៏ជ 

ទិព្វ  ្រប បេ់ យផក ទិព្វ   ។   កនុងទីមិនឆង យអពីំទីេនះ  មនភន្ំរបកមួ់យ 

ខងេលើភន្ំរបក់េនះ មនវមិនមស  ពួកជនទងំេនះក៏េរៀបច្ំរពះែទនដ៏ 

ជទិព្វ ក់្រពះសិរ េទកន់ទិសខងេកើត ទូលឲយ្រពះនងផទកំនុងវមិន 

មសេនះ ។ ្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វជេស្ដចដរំដី្៏របេសើរ មនពណ៌ស 

សុទធ េធ្វើដេំណើ រអពីំភនមំស ១ កនុងទីមិនឆង យអពីំទីេនះ  េដើរចុះអពីំភនមំស  

េនះ េឡើងេទកនភ់ន្ំរបក់ មផ្លូ វទិសឧត្តរ  យក្របេមយែដលមនពណ៌ 

សដូចក្រមង្របក់  ចប់ផក ឈូកមនពណ៌ស  បន្លឺេកញចនទចូលេទកន ់

វមិនមស  េធ្វើ្របទក ណិែទន្រពះបនទំ្រពះ ជម  ៣ ជុ ំ  េហើយ្របកដ

ក់ដូចជចូលេទកនុងឆ្អឹងជនីំរខង ្ដ  ំ  កនុង្រពះឧទររបស់្រពះនង  ្រពះ 

េពធិសត្វបដិសនធិកនុងៃថងនកខត្តឫក   ែខ ធ   េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ែស្អកេឡើង  ្រពះេទវ្ីរទង់េតើនអពីំ្រក ្រពះបនទំេហើយ  ្រកបទូល 

្រពះសុបិនេនះដល់្រពះ ជ ។ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយអេញជើញ្រពហមណ៍ 

ែដលជធ ំ ៦៤  នក់ចូលគល់     ឲយេរៀបច្ំរកល សនៈែដលមនតៃម្ល 
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េ្រចើន  េលើទីែដលេគបូក បេ យេគម័យ្រសស់  (  ចម៍េគ្រសស់  )   

មនេ្រគ ងសកក រៈែដលជមងគលេធ្វើេ យ ជជេដើម     ឲយ ក់បយស

ដ៏្របេសើរ ែដលចម្អិនេ យសបប ិ ទឹកឃមុ  ំ និងសករែផន រហូតេពញថស 

មសនិងថស្របក ់ ឲយយកថសមសនិងថស្របក់្រគប េហើយឲយដល់

ពួក្រពហមណ៍ទងំេនះ ញុងំពួក្រពហមណ៍ទងំេនះឲយែឆ្អតសកប់សកល់

េហើយ ឲយនូវសពំតថ់មនិីងេមេគ្រកហមជេដើម ។ េពលេនះ កលពួក

្រពហមណ៍ទងំេនះ ែឆ្អតសកប់សកល់េ យរបស់ែដល្រតូវករ្រគប់យ៉ង

េហើយ  េទើប្របប់្រពះសុបិនេហើយ្រ ស់សួរថ  េតើមនេរឿងេហតុអ្វី 

េកើតេឡើង ?  

 ្រពហមណ៍្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ្រទង់កុវំតិកកអ្វីេឡើយ ្រពះ

េទវ ី ងំ្រពះគភ៌េហើយ ឯ្រពះគភ៌ែដល ងំេឡើងេនះ ជគភរ៌បស់បុរស 

មិនែមនជគភ៌របស់្រស្ដី ្រពះនងនឹងមន្រពះ ជបុត្ត េបើ្រពះ ជបុត្តេនះ 

េន្រគប់្រគងផទះ នឹងបនជេស្ដចច្រកពត្ត ិ  េបើេចញចកផទះបួស នឹងបន

្រ ស់ជ្រពះពុទធ   ជអនកែដលមនកិេលសដូចជដបូំលេបើកេហើយ   កនុង

េ ក  ។ 

 កនុងខណៈែដល្រពះេពធិសត្វបដសិនធិកនុងគេពភ ទរៈ របស់្រពះម

េនះឯង  មុឺនេ កធតុក៏ញប់ញ័រ្រពមគន   បុព្វនិមិត្ត ៣២ ្របករ ្របកដ

េឡើងេហើយ  ។   កនុងមុឺនច្រក ល  មនពន្លឺភ្លឺ ្វ ង្របមណមិនបនផ យ 
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េទ ពួកមនុស ែភនកខ្វ កក់៏មនែភនកល្អេឡើងវញិ ក់បីដូចជមនបណំង 

នឹងេមើល្រពះសិររីបស់្រពះេពធិសត្វដូេចន ះ  ពួកមនុស ែដលមន្រតេចៀក

ថ្លងក់៏ ្ដ ប់សេំឡងបន ពួកមនុស គក៏និយយចរចបន ពួកមនុស គម

ក៏មនខ្លួន្រតងេ់ឡើង ឯមនុស ខ្វិនក៏មនេជើងេដើរបន សត្វទងំពួងែដល

្រតូវចង ក៏របូតចណំងមនេខន ះឃន ងជេដើម កនុងនរក្រគបក់ែន្លងេភ្លើងក៏

រលត់ កនុងេបត្តិវស័ិយករេ្រសកឃ្ល នក៏សងបេ់ទ  ពួកសត្វតរិចឆ នកម៏ិនមន

ករភិតភ័យតកស់្លុត េ គនិងេភ្លើងកេិលសមន គៈជេដើម របស់សត្វទងំ 

ពួងក៏សងបរ់មង ប ់សត្វទងំពួងមន ចគួរជទី្រស ញ់ដល់គន នឹងគន  ពួក 

េសះទងំ យក៏កេ្រញជ វ ដរំទីងំ យក៏កងកួចេ យ ករដ៏ពីេ ះ ប ្ដ  

ត្រន្ដី្រគប្់របេភទក៏បន្លឺរងេំរៀងៗខ្លួន េ យខ្លួនឯង មិនចបំច់មនអនក  

យដ្ំរបគកូំតេឡើយ េ្រគ ង ភរណៈែដលពក់្រតង់ៃដរបស់មនុស ទងំ

យក៏ទងគចិគន  សេំឡងក៏ ន់ឮេឡើង ្រគបទិ់ នុទិសក៏ភ្លឺចបស់ ខយល់

្រតជក់ទងំ យ ក៏បកផ់ត់មក េកើតេសចក្ដសុីខដល់សត្វទងំ យ 

េភ្ល ងពំុជូកលក៏ធ្ល ក់ចុះមក សូមបែីផនដីទឹកក៏ខពុរេចញមក ឯពួកបក  ី ក ៏

មិនេហើរេទកនុង កស ែខ ទឹកក៏េនេសង មមិនហូរ ទឹកកនុងម សមុទទ 

ក៏មនរសឆង ញ់  មមត់្រចងំ្រគបក់ែន្លង  ក៏េដរ សេ យផក ឈូកមន 

ពណ៌  ៥   ផក ្រគប្់របេភទែដលេកើតេលើេគកនិងកនុងទឹក   ក៏រកីសគុស គ យ 

ទូេទ ្រតងេ់ដើមេឈើ ឈូកេដើមកេ៏ចញផក អពីំេដើម ឯឈូកែមកក៏េចញ 
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ផក អពីំែមក ឯឈូកវល្លិក៏េចញផក អពីំវល្លិ ្រតង់ែផនដីមនផក ឈូកែ្រជក 

ែផនថមផុសេឡើង  មួយកែន្លង្របពីំរផក ៗ  កនុង កសកម៏នឈូក កស

េកើតេឡើងសយុំងចុះ  េភ្ល ងផក កធ៏្ល ក់េ យ យចុះមកេ យជុវំញិ  ទិព្វ

ត្រន្ដីកប៏ន្លឺកនុង កស កនុងមុឺនេ កធតុេពញេ យទង់ជយ័ និងក្រមង 

ផក ជបគ់ន ែតមួយ រ ត់េទ ក់បីដូចក្រមងផក ែដលេគ្របមូលចងជ

បច់រួមគន   ឬដូចគន នឹងដេំណកផក ែដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយ   មនផក

ជក្រមងែតមួយ ( កនុងមុឺនច្រក ល ) ក់បីដូចផ្លតិ លវជិនីកពុំងបក់

ផ យនូវក្លិនេ្រគ ង្រកអូប មួយអេន្លើេ យក្លនិែផ ង្រកអូប ជេ កធតុ 

ែដលដល់នូវលម្អដ៏្រសស់្រតកលេហើយ  ។ 

 ចប់ ងំអពីំ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិេហើយយ៉ងេនះ កលនឹង

ករពរមិនឲយេកើតអន្ត យដល់្រពះេពធសិត្វ និង្រពះ ជម របស់្រទង ់

េទវ ជ ៤ អងគ មនៃដកន់ វរង់ចេំធ្វើកររក   ។  ករគិតទកទ់ងេ យ

គៈកនុងបុរសទងំ យ មិនេកើតដល់្រពះ ជម របស់្រពះម បុរស

េឡើយ  ្រពះនងមនែតដល់នូវករ្របេសើរេ យ ភ  និងករ្របេសើរ

េ យយស មនេសចក្ដីសុខ មន្រពះវរកយមិនលបំក េហើយ ច

ទតេឃើញ្រពះម សត្វែដលេនកនុង្រពះឧទរ ក់បីដូចអេំបះពណ៌ស

ែដលេ តកនុងែកវមណីដ៏ថ្ល  ធមម ្រពះឧទរែដល្រពះេពធិសត្វ ្រស័យ

េន ដូចគន នឹងបនទបៃ់នេចតិយ សត្វទងំ យដៃទមិន ចនឹងបរេិភគ 
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េ្រពះដូេចន ះ េទើប្រពះ ជម របស់្រពះេពធសិត្វ េ យ្រពះវ ិ ល័យ

េហើយេទកន់តុសិតបុរ ី  កនុងកល្រពះេពធិសត្វ្របសូតបន ៧ ៃថង  ។ 

្រស្ដីដៃទមិនដល់ ១០ ែខខ្លះ   ហួស ១០ ែខខ្លះ   អងគុយ្របសូតខ្លះ   េដក

្របសូតខ្លះ យ៉ង  ្រពះ ជម របស់្រពះេពធិសត្វមនិដូេចន ះេឡើយ 

្រពះនងែថរក ្រពះេពធិសត្វទុកកនុង្រពះគភអ៌ស់ ១០ ែខ   េហើយ្របថប់

ឈរ្របសូត  ឯេសចក្ដេីនះ ជធមម របស់្រពះម ៃន្រពះេពធិសត្វ  ។ 

្រពះនងម មយេទវ ី ែថរក ្រពះេពធិសត្វកនុង្រពះឧទរអស់ ១០ ែខ  

ក់បដូីចែថរក េ្របងែដលទុកកនុងប្រតដូេចន ះ ។ លុះ្រពះនងមន 

្រពះគភច៌ស់េពញបរបូិណ៌េហើយ មន្រពះ ជបណំងនឹងយងេទកន់ 

្រតកូល្រពះញត ិ េទើប្រកបទូល្រពះបទសុេទធ ទនម ជថ បពិ្រត 

្រពះសមមតិេទព ខញុមំច ស់្របថន នឹងេទកនន់គរេទវទហៈ ែដលជនគរៃន 

្រតកូល ។ ្រពះបទសុេទធ ទនៈ្រទង់ទទួលថ ្របៃពេហើយ េទើប្រ ស់ឲយ

េធ្វើផ្លូ វ ងំអពីំនគរកបិលពស្តុរហូតដល់នគរេទវទហៈ ្រប ប់េ យ 

េដើមេចក តមកល់ក្អមែដលមនទឹកេពញ េលើកទង់ជយ័និងទងជ់្វ  ឲយ 

្រពះេទវគីង់កនុងវមស  ឲយ មតយ ១ ពន់នកែ់សងេទ   ្រទង់បញជូ នេទ 

មួយអេន្លើេ យបរ ិ រជេ្រចើន ។  អនកនគរទងំពីរ មន លវន័ែដលជ

មងគលេឈម ះថ លុមពិនី ែដលេនចេន្ល ះនគរទងំពីរ ។ សមយ័េនះ 

លវន័ទងំមូលមនផក រកីសគុស គ យដូចគន ែតមួយ ងំអពីំគល់រហូត
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ដល់ចុង  ្រតងច់េន្ល ះែមកនិងចេន្ល ះផក   មនហ្វូងបក មីនពណ៌ ៥  និង

មនពណ៌ដូចសត្វកន្លង ់ ្រ ច់េហើរ យបំេញចញសេំឡងរង ំ កនុងលុមពនីិវន័

ទងំមូល ក់បដូីចជចិត្តល វន័  មណ្ឌ លៃនែផនដី ក់ដូចជ្របជុគំន

កនុងទីេនះ  ។   េ្រពះ្រពះនងទតេឃើញលុមពិនីវន័   ្រពះេទវកី៏មន្រពះ ជ

បណំងនឹង្រក លកី កនុង លវន័េនះ  ពួក មតយ ក៏ន្ំរពះេទវចូីល

េទកន់ លវន័ ្រពះនងមន្រពះ ជបណំងយងចូលេទកន់គល់

ល្រពឹក មួយេដើមែដលជមងគល  េហើយ្រពះនង្របថន នឹងចប់្រតង់

ែមក ល្រពឹក  ែមក ល្រពឹក ក៏េទរទន់ចុះមក ក់បដូីចេដើមេផ្ដ  

ែដលេគេ លឲយេក្ដ េហើយេទរទន់មកដូេចន ះ គឺលមមដល់្រពះហស្តរបស់ 

្រពះនង ចចប់បន ្រពះនងក៏ ្រពះហស្តេចញមក ចប់ែមក ល- 

្រពឹក េនះ  ។  

 កនុងខណៈេនះ ខយល់កមមជជ តរបស់្រពះនងក៏េកើតេឡើង រេំពច 

េនះ  ម ជនក៏បងំ ងំននថ្វ យដល់្រពះនង  េហើយកេ៏ចៀសេចញេទ 

កល្រពះនងចប់ែមក ល្រពឹក ្របថប់ឈរ   ្រពះនងក៏្របសូតេហើយ 

កនុងខណៈេនះឯង  ។   ម ្រពហមែដលមនចិត្តបរសុិទធ ៤ អងគក៏មកដល់ 

មួយអេន្លើេ យប ្ដ ញមសមកផង     យកប ្ដ ញមសេនះ ទទួល 

្រពះេពធិសត្វ ក់្រតង់្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ជម បេណ្ដើ រ ្រកបទូល

បេណ្ដើ រថ បពិ្រត្រពះេទវ ី សូម្រពះនងេ្រតកអរចុះ ្រពះ ជបុត្តរបស់
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្រពះនងមនសក្ដិធេំកើតេឡើងេហើយ  ។  ធមម សត្វដៃទ កល្របសូតចក 

ឧទរម  ក៏រែមង្រប ក្់របឡូសេ យវតថុបដកូិលមិន ្អ ត យ៉ង   

្រពះេពធិសត្វមិនដូេចន ះេឡើយ  ឯ្រពះេពធិសត្វេនះ ៃដនិងេជើងទងំ

ពីរ ្របថបឈ់រ្រតង់ ដូចធមមកថកិចុះអពីំធមម សនៈ និងដូចបុរសចុះអពីំ

ជេណ្ដើ រ  មិនបន្រប ក់្របឡូសេ យរបស់មិន ្អ ត មួយ  ែដល

មនេនកនុងគភម៌   ជអនក ្អ តបរសុិទធរុងេរឿងដូចែកវមណី  ែដលេគ

កេ់លើសពំត់កសិកព្រស្ត ្របសូតេចញមកអពីំគភ៌្រពះម  ែតេទះបី

ជដូេចន ះ  ក៏ធន រទឹក ២ ែខ  ( ធន រទឹកេក្ដ និងធន រទឹក្រតជក ់ )  ហូរមកអពីំ

កស  េ្រ ច្រសពេលើ្រពះសររីៈរបស់្រពះេពធិសត្វនិង្រពះម   េធ្វើ
ឲយេក្ត សបបយ  េដើមបជីេ្រគ ងសកក រដល់្រពះេពធិសត្វនិង្រពះម   ។  

បនទ បអ់ពីំេនះ  ម ជ ៤ អងគ  បនទទួល្រពះម បុរសអពីំៃដរបស់

្រពហម  ែដលឈរយកប ្ដ ញមសទទួល  េ យក្រមលែដលេធ្វើេ យ

ែសបកខ្ល មនសមផស ទន់ែដលសត្វេ កសនមតគន ថជមងគល  ពួកមនុស  

ក៏យកសពំត់ទុកូលព្រស្តទទួលអពីំៃដរបស់ម ជទងំេនះ លុះផុត 

អពីំៃដរបស់ពួកមនុស  ្រពះបរមេពធិសត្វក្៏របថបឈ់រេលើែផនដ ី ទត

េមើលទិសខងេកើតនិងច្រក លទងំ យ ១ ពន ់   េទវ និងមនុស កនុង 

ទីេនះ កន៏គំន បូជេ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម េហើយនគំន  

្រកបទូលថ បពិ្រតេ កនិរទុកខ បុរសដៃទកនុងទីេនះ ដូចជេ កមិន
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មន បុគគលែដលៃ្រកែលងជងេ ក នឹងមនមកអពីំ  ។  ្រពះេពធិ- 

សត្វសម្លឹងេមើលេ កធតុ កនុងទិសតូចទិសធទំងំ ១០ គឺទិសធ ំ ៤ និង 

ទិសតូច ៤  ទិសខងេលើនិងទិសខងេ្រកម   មិនេឃើញមនបុគគល េសមើ 

នឹង្រពះអងគ េទើប្រតិះរះិថ េនះជទិសខងេជើង េហើយ្រទង់បនយងេទ

េ យជំ ន ៧   មនម ្រពហមបងំេស្វតចឆ្រត    េស្ដចសុយមកន់ផ្លិត 

លវជិនី  ឯេទវ ដៃទមនៃដកន់េ្រគ ង ជកកុធភណ្ឌ ដ៏េសស  េដើរ ម 

េទ  ។  បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះម បុរស្រទង់ក៏្របថបឈ់រ្រតង់ជំ នទី ៧  

បន្លឺអសភិ ចជេដើមថ  អេគគ ហមសម ិ  េ កស   េយើងជកពូំលៃន 

េ ក   េហើយ្រទង់បន្លឺសីហនទ  ។ 

 ពិតេហើយ ្រពះបរមេពធិសត្វ្រគនែ់ត្របសូតអពីំ្រពះគភ៌របស់្រពះ

ម ប៉ុេ ្ណ ះ  ក៏បន្លឺ ចបន ៣ អត្តភព   គឺកនុងអត្តភពជ្រពះមេ -

សធ  កនុងអត្តភពជ្រពះេវស ន្តរ  និងកនុងអត្តភពេនះ  ។  បនឮថ  កនុង

អត្តភពជ្រពះមេ សធ កនុងេពល្រពះេពធិសត្វ្របសូតអពីំ្រពះគភ៌

របស់្រពះម   សកកេទវ ជក៏យងមក ្រទង់ ក់ខ្លឹមចនទនែ៍ដលជឱសថ

្រតង់ៃដេហើយ េស្ដចយង្រតឡប់េទវញិ  ។  ្រពះម បុរសក្ដ ប់ខ្លឹមចនទន៍

េនះកនុងៃដ្របសូតេចញមក  រេំពចេនះម កសួ៏រថ  ែនប  កូនកនអ់្វី ?  

្រពះមេ សធក៏េឆ្លើយថ  ឱសធ ំអមម   បពិ្រតអនកែម ៉  ថន  ំ  េ្រពះេហតុ 

ែដលកនយ់កថន មំក េទើបមនុស ទងំ យ កេ់ឈម ះដល់កុមរេនះថ  



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អវទូិេរនិទន                                  165 

ឱសធទរក ជនទងំ យក៏កន់យកថន េំនះ កក់នុងពង ឱសថេនះ 

បនជថន រំក េ គសព្វយ៉ង សូមបដីល់មនុស ែភនកខ្វ ក ់ មនុស ្រតេចៀក 

ថ្លងជ់េដើម  មនុស ទងំេនះកន៏គំន មកជបន្ៗត   េ្រពះកន់យកពកយ 

ែដលេពលតគន ថ ឱសថេនះមនគុណេ្រចើន ឱសថេនះមនគុណេ្រចើន 

េទើបកុមរេនះ មនេឈម ះមួយេទៀតថ មេ សធ  ។  ចែំណកកនុងអត្ត-

ភពជ្រពះេវស ន្តរ  ្រពះេពធិសត្វ កល្របសូតអពីំ្រពះគភ៌របស់្រពះ 

ម   ក៏ ៃដេចញមកេពលថ  អតថិ  នុ  េខ   អមម   កិញចិ    េគហសមឹ  

ទនំ  ទស ម ិ   បពិ្រតអនកែម ៉  កនុងផទះមន្រទពយខ្លះែដរឬេទ   ខញុនឹំងឲយ 

ទន  ។   រេំពចេនះ  ្រពះម របស់្រពះេពធសិត្វេពលថ  ែនប  កូន

េកើតកនុង្រតកូលែដលមន្រទពយ   េពលេហើយ្រពះនងក៏ ក់ថង់្របក់ 

១ ពន់ ( កនុងៃដ្រពះេពធិសត្វ ) េហើយក៏ ក់ៃដរបស់្រពះេពធិសត្វេលើៃដ

របស់្រពះនង  ។   កនុងអត្តភពជ្រពះេពធិសត្វ  ( បន ) បន្លឺសីហនទ

ទងំេនះ  េ យ្របករដូេចនះ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រគន់ែត្របសូតចកគភ៌ម ប៉ុេ ្ណ ះ ក៏បន្លឺ ច 

បនកនុង ៣ អត្តភព  េ យ្របករដូេចនះ  ។    

 កនុងខណៈបដិសនធិយ៉ង  សូមបកីនុងខណៈ្របសូតក៏ដូេចន ះ  បុព្វ- 

និមិត្ត ៣២ ្របករ  ក៏បន្របកដេឡើង  កនុងសម័យែដល្រពះេពធិសត្វៃន

េយើង្របសូតេហើយកនុងលុមពិនីវន័ ។ កនុងសម័យេនះឯង ្រពះេទវែីដល
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ជ្រពះម របស់្រពះ ហុល ឆនន មតយ កឡុទយី ជកុមរ ននទ  

េសះកណ្ឋ កៈ  ម េពធិ្រពឹក   កណំប់្រទពយ ៤ រេ ្ដ   ក៏េកើតេឡើង្រពម 

គន   ។  ប ្ដ កណំប់្រទពយទងំេនះ  កណំប់្រទពយទី ១  មន  ( រង្វង់មត ់)  

្របមណ ១ គវុត  កណំប់្រទពយទី ២  មន្របមណកន្លះេយជន៍  កណំប ់

្រទពយទី ៣  មន្របមណ ៣ គវុត  កណំប់្រទពយទី ៤  មន្របមណ ១ 

េយជន៍ េ្រពះដូេចន ះ េទើបរួមជសហជតវតថុ  ៧ យ៉ង  ។  ពួកអនកនគរ 

ទងំពីរ ក៏បនន្ំរពះេពធិសត្វ្រតឡប់េទកន់នគរកបិលពស្តុវញិ ។  កនុង 

ៃថងេនះ ពួកេទវ កនុង វត្តិង ពិភពក៏នគំន េ្រតកអរថ ្រពះឱរសរបស់ 

្រពះបទសុេទធ ទនម ជ្របសូតេហើយ  កនុងនគរកបិលពស្ដុ  ្រពះ ជ 

កុមរេនះ នឹង្របថប់គង្់រតង់មណ្ឌ លម េពធិ្រពឹក  េហើយនឹងបន 

្រ ស់ជ្រពះពុទធ ដូេចនះេហើយ នគំន ្រគវសីពំត់ សែម្ដងនូវករេ្រតកអរ  

េលងយ៉ងសបបយ  ។  

 កនុងសមយ័េនះ  មន បសមួយរូបេឈម ះកឡេទវលិ   ែដលជ 

អនកសនិទធ ន លកនុង្រតកូលរបស់្រពះបទសុេទធ ទនម ជ  បនសេ្រមច

សមបត្ត ិ ៨  ឆន់េ្រសចេហើយ  ក៏េ ះេទកន់ វត្តិង ពិភព េដើមប ី
ស្រមកកនុងេវ ៃថង  អងគុយស្រមកកនុងេពលៃថងកនុងទីេនះ  េឃើញេទវ  

ទងំេនះកសួ៏រថ  េ្រពះេហតុអ្វី   េទើបពួកអនកេ្រតកអររកី យេម្ល៉ះ  សូម 

្របប់េហតុេនះ  ដល់ ម ផង  ។  
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 ពួកេទវ បន្របបេ់ហតុេនះថ     បពិ្រតេ កនិរទុកខ    ្រពះ ជ 

ឱរសរបស់្រពះបទសុេទធ ទនម ជ ្របសូតេហើយ  ្រពះអងគនឹង្របថប់

គង់្រតងម់ណ្ឌ លេពធិ្រពឹក   េហើយនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ្របកស្រពះ

ធមមចកក ពួកខញុ េំ្រតកអររកី យេ្រពះេហតុេនះថ ពួកេយើងនឹងបនេឃើញ

ពុទធលី   ែដលមិនមនទីបផុំត   នឹងបន ្ដ ប់្រពះធម៌របស់្រពះអងគ ។ 

បសេនះ ្ដ ប់ពកយរបស់ពួកេទវ េហើយ  ចុះអពីំេទវេ កមួយរេំពច 

េទកន្់រពះ ជនិេវសន៍  អងគុយេលើ សនៈែដលេគ្រកលទុកេហើយទូល

ថ បពិ្រតម ជ បនឮថ ្រពះ ជឱរសរបស់្រពះអងគ្របសូតេហើយ 

ម មកចង់េឃើញ ។ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយ្រប ប់ ក់ែតង្រពះ ជកុមរ

េហើយនមំក ្រទង់ពេទេដើមបឲីយនម ក រ បស ( កនុងខណៈេនះ ) ្រពះ

បទទងំគូរបស់្រពះម សត្វ  ក្៏រតឡប្់របតិ ្ឋ នេលើជ របស់ បស  ។  

ពិតេហើយ  បុគគលដៃទែដលេឈម ះថ  ្រពះម បុរសគបបថី្វ យបងគកំនុង

អត្តភពេនះ មិនមនេឡើយ  ្របសិនេបើបុគគលមិនដឹង  គបប ី ក់្រពះសិរ- 

របស់្រពះម បុរសេទៀបបទមូលរបស់ បស  កបលរបស់ បស

េនះ គបបែីបកជ ៧ ភគ  ។  បសគិតថ ករេធ្វើខ្លួនអញឲយវនិស មិន

គួរ េទើបេ្រកកចក សនៈេហើយផគងអញជលីដល់្រពះេពធិសត្វ  ។  ្រពះ

ជ ្រទង់ទតេឃើញេហតុអ ច រយេនះ  ្រទង់ក៏ថ្វ យបងគបុំត្តរបស់្រពះអងគ

ដូចគន  បសរឭកជតិបន ៨០ កបប  គឺកនុងអតីត ៤០ កបប   កនុងអនគត 
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៤០ កបប  េឃើញលកខណសមបត្តិរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយពិចរ ថ  

កុមរេនះនឹងបនជ្រពះពុទធឬេទហន៎ ក៏ដឹងថ  នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ

េ យឥតសង យ័  គិតថ ្រពះ ជបុត្តេនះជអចឆរយិបុរស  េទើបបនេធ្វើនូវ

ករញញឹមឲយ្របកដ លុះកលពិចរ ថ អញនឹងបនទន ់ បន

េឃើញ្រពះពុទធអងគេនះេកើតេឡើងែដរឬហន៎ ក៏បនេឃើញថ ម អញមិន

ចេនទន់េឡើយ នឹង ្ល ប់កនុងចេន្ល ះេនះឯង េហើយនឹងេទេកើតកនុង

អរូបភព ែដល្រពះពុទធ ប់រយ ប់ពន្់រពះអងគ កម៏ិន ចយងេទេដើមប ី
ឲយ្រ ស់ដឹងបន ។ បសគិតថ ម អញមនិបនេឃើញអចឆរយិបុរស

ែដលជ្រពះសមពុទធែបបេនះ  អញមនករវនិសធហំន៎  ដូេចនះេហើយ ក ៏

្រទេ យ ំ ។ ពួកមនុស េឃើញ បស្រទេ យ ំ កសួ៏រថ បពិ្រតេ ក

មច ស់ អមបញ់មិញេនះ េ កមច ស់េសើចេហើយ្រតឡបជ់យវំញិ បពិ្រត

េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  អន្ត យអ្វីនឹងេកើតដល់្រពះអយយបុត្តរបស់េយើងឬ  ?  

 បសេឆ្លើយថ  ្រទង់មនិមនអន្ត យអ្វីេឡើយ  ្រទង់នឹងបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធេ យឥតសង យ័  ។ 

 ពួកមនុស សួរថ  កលេបើដូេចន ះ  េ្រពះេហតុអ្វី  េទើបេ កមច ស់ 

យ ំ? 

 បសេឆ្លើយថ ម េ យេ កដល់ខ្លួនថ អញមិនបនទន់ 

មិនបនេឃើញ្រពះម បុរស  ែដលជ្រពះពុទធមនសភពែបបេនះ  ករ 
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វនិសធមំនដល់ ម   ដូេចនះេហើយ  េទើប ម យ ំ ។  

 បនទ ប់អពីំេនះ បសពិចរ េមើលថ កនុងញតិរបស់ពួកអញ 

មនអនក ខ្លះ នឹងបនេឃើញភពជ្រពះពុទធរបស់្រពះ ជកុមរអងគេនះ 

ក៏បនេឃើញនលកទរកែដលជកមួយ  េទើបចូលេទកន់ផទះរបស់ប្អូន្រសី

សួរថ    នលកៈ  កូនរបស់នងេនឯ  ?  

 ប្អូន្រសីេឆ្លើយថ   បពិ្រតេ កមច ស់  កុមរេនកនុងផទះ  ។   

 បសេពលថ  ចូរេ េគមកចុះ   ។    ពួកជនទងំេនះក៏ឲយេ

កុមរមកេហើយ    បសក៏និយយនឹងកុមរែដលមកកន់សមន ក់របស់ 

ខ្លួនថ ែនកមួយ ្រពះ ជឱរសែដលេកើតេហើយកនុង្រតកូលរបស់្រពះបទ 

សុេទធ ទនម ជ ្រពះអងគជពុទធងកូ រ ្រទងនឹ់ងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុង

កល ៣៥ ឆន េំទៀត  អនកនឹងបនេឃើញ្រពះអងគ  ចូរអនកបួសកនុងៃថងេនះចុះ   ។ 

កុមរេកើតកនុង្រតកូលែដលមន្រទពយ ៨៧ េកដិ  គិតថ េ កអ៊រំបស់ 

អញ  មិនែមនដកឹនអំញកនុងវតថុ ែដលមិនមន្របេយជន៍   ។   រេំពចេនះ 

ឯង ក៏ឲយមនុស ទិញសពំត់ក វព្រស្ដនិងប្រតដីមកអពីំផ រ េករ

សក់និងពុកមត់ េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក វព្រស្ដ  ផគងអញជលីែបរមុខ 

េទរក្រពះេពធិសត្វេហើយេពលថ  េយ  េ េក  ឧត្តមបុគគេ   ត ំ

ឧទទិស   មយ្ហ ំ  បព្វជជ   ឧត្តមបុគគលកនុងេ កអងគ េកើតេឡើង  ខញុសូំម 

បួសឧទទិសឧត្តមបុគគលេនះ េហើយ្រកបថ្វ យបងគេំ យបញចងគ្របតិ ្ឋ ន 
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យកប្រត ក់កនុងេ ្ល ក ព យ្រតង់ចងកួយ ម  េហើយេទកន់ហិមវន្តបប- 

េទសបេំពញសមណធម៌  ។  េ កចូលេទគល់្រពះ ្ដ  កនុងបឋម

េពធិកល  ទូលសូមឲយ្រទង់សែម្ដងនលកបដបិទ  ( េមេនយយបដបិទ ) 

េហើយចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្តេទៀត  សេ្រមចអរហត្ត  បដិបត្តនូិវបដិបទ

េនះយ៉ងឧ្រកិដ្ឋ  រក យុមកបន ៧ ែខ  ( េ្រកយេពលបដិបត្តិ
េមេនយយបដិបទ  )   ក៏ឈរែផ្អក្រតង់ថមភនេំនះឯង    បរនិិព្វ នេហើយេ យ 

អនុបទិេសសនិព្វ នធតុ  ។ 

 កនុងៃថងទី ៥ ្រពះញតទិងំ យ  នគំន ្រសព្រសង្់រពះសិរ របស់

្រពះេពធិសត្វ គិតថ ពួកេយើងនឹងថ្វ យ្រពះនមដល់្រពះអងគ ដូេចនះេហើយ 

ក៏ ប្រស ប ជមនទីរេ យគនធជត ិ ៤ ្របេភទ បច ចនូវផក  មន

ជជគ្រមប ់ ៥  ឲយចម្អិនបយស្រសស់ៗ  េហើយអេញជើញ្រពហមណ៍

ែដលេចះចប់ៃ្រតេវទចនួំន ១០៨ នក់  ឲយអងគុយកនុង្រពះ ជមនទីរ  ឲយឆន់

េភជនយ៉ងល្អ   ជូនសកក រៈជេ្រចើនេហើយសួរថ   អ្វីហន៎នឹងមន   េហើយ

ឲយពិនិតយេមើលលកខណៈ  ។     

 ប ្ដ ្រពហមណ៍ទងំេនះ  មនដូេចនះគ ឺ

 េម  ធេជ  លកខ េ   ចប ិ មន្ត ី

 េភេជ  សុយេម   េកណ្ឌ េញញ   សុទេ ្ត  

 ឯេត  តទ  អដ្ឋ  អេហសំុ  ្រពហម   
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 ឆឡងគ   មន្តំ   វយិករសុឹ  ។     

 ្រពហមណ៍ ៨ នក់    គឺ្រពហមណ៍  េឈម ះ មៈ  េឈម ះធជៈ  

 េឈម ះលកខណៈ េឈម ះមន្តី  េឈម ះេភជៈ េឈម ះសុយមៈ 

 េឈម ះេកណ្ឌ ញញៈ    េឈម ះសុទត្តៈ     កនុងកលេនះ   ពួក 

 ្រពហមណ៍ទងំេនះ   ក៏បនជ្រពហមណ៍  ៨ នក់    ែដល 

 ជអនកេចះចប់ខងៃ្រតេវទទងំ  ៦   ពយករមន្តេហើយ  ។ 

 ្រពហមណ៍ទងំេនះ ក៏បនពិនិតយេមើលេហើយ  ។  ពួក្រពហមណ៍ទងំ

េនះឯង ជអនកពិនិតយេមើលលកខណៈ្រពះសុបិនកនុងៃថងែដល ( ្រពះេពធិសត្វ ) 

បដិសនធិផងែដរ ។  ប ្ដ ្រពហមណ៍ទងំ ៨ នក់េនះ  ្រពហមណ៍ ៧ នក់

េលើក្រមមៃដពីរ ពយករជពីរផ្លូ វថ បុគគលែដល្របកបេ យលកខណៈ 

យ៉ងេនះ កលេន្រគប់្រគងផទះនឹងបនជេស្ដចច្រកពត្តិ កលេចញេទ 

បួសនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ដូេចនះេហើយ ក៏នគំន ្របប់អពីំសមបត្តិដ៏ 

មនសិររីបស់េស្ដចច្រកពត្តិ   ។    ឯមណពេឈម ះេកណ្ឌ ញញៈេ យេគ្រត  

េកមងជង្រពហមណ៍ទងំេនះ ពិចរ េមើលភពសមបូរៃនលកខណៈរបស់

្រពះេពធិសត្វ េលើក្រមមៃដមួយប៉ុេ ្ណ ះ េហើយពយករែតមួយផ្លូ វថ ្រពះ

េពធិសត្វអងគេនះ មិនមនេហតុែដល ងំេនកនុងក ្ដ លផទះ នឹងេចញ

បួស បន្រ ស់ជ្រពះពុទធ ្របសចកកិេលសដូចដបូំល េ យចែំណក

មួយប៉ុេ ្ណ ះ   ។   ពិតេហើយ  េកណ្ឌ ញញ្រពហមណ៍េនះឯង ជអនក ងនូវ 
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េសចក្តលី្អៃ្រកែលងមកេហើយ ជសត្វែដលេកើតកនុងភពចុងេ្រកយ មន 

បញញ ៃ្រកែលងជង្រពហមណ៍ទងំ ៧ នក ់ បនេឃើញគតិមួយប៉ុេ ្ណ ះថ 

ស្រមប់បុគគលែដល្របកបេ យលកខណៈទងំេនះ   មនិមន នៈែដល

ងំេនកនុងក ្ដ លផទះ នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យឥតសង យ័ 

េ្រពះដូេចន ះ  េទើបេលើក្រមមមួយេឡើងេហើយពយករែតមយង៉  ។   េ្រកយ

មកពួក្រពហមណ៍ទងំេនះ ្រតឡបេ់ទកនផ់ទះេរៀងៗ ខ្លួន  េហើយេ កូន

របស់ខ្លួនមកថ ែនបទងំ យ  ឪពុកចស់េហើយ  មិនដឹងជបនទន់ 

បនេឃើញ្រពះ ជបុត្តរបស់្រពះបទសុេទធ ទនម ជ  ្រទង់សេ្រមច្រពះ

សព្វញញុ តញញ ណឬកអ៏ត់េនះេទ  ពួកអនក កល្រពះ ជកុមរអងគេនះ ្រទង់

សេ្រមច្រពះសព្វញញុ តញញ ណេហើយ គបបបួីសកនុង សនរបស់្រពះអងគ 

ចុះ  ។  ជនទងំ ៧ នក់េនះ  ងំេនដ បដល់អស់ យុកខ័យ  េហើយ 

ក៏េទ មយថកមម  ។  េកណ្ឌ ញញមណពប៉ុេ ្ណ ះ  មិនមនេ គភ័យ  

មិនមនជងំឺដមក ត ់  ក៏មនជវីតិរស់េនរហូតមក  ។   កល្រពះម សត្វ 

្រទង់ធចំេ្រមើនវយ័េហើយ ្រទង់េចញម ភនិិ្រសកមណ៍ ្រទង់យងេទកន់

ឧរុេវ ្របេទស មលំ ប់  ្រទង់េកើត្រពះត្រមិះថ  ភូមិភគេនះ គួរជទី

េ្រតកអរពិតហន៎  ថ នទីេនះឯង  សមគួរជទីកែន្លងស្រមបប់េំពញពយ- 

យមរបស់កុលបុ្រតែដល្រតូវករេសចក្ដីពយយម  ដូេចនះេហើយ ្រទង់ក៏ច ំ

វស កនុងទីេនះ  ។  េកណ្ឌ ញញ្រពហមណ៍បនដណឹំងថ ្រពះម សត្វ្រទង់
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បួសេហើយ  ក៏ចូលេទរកកូនរបស់្រពហមណ៍ទងំេនះ េពលយ៉ងេនះថ 

បនឮថ ្រពះសិទធតថកុមរ្រទង់េចញបួសេហើយ ្រពះអងគនឹងបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធេ យឥតសង យ័ េបើេ កពុករបស់អនកទងំ យេនមនជវីតិ 

ពួកគត់គបបេីចញបួសកនុងៃថងេនះឯង េបើពួកអនក្រតូវករែបបេនះ មក 

េយើងនឹងបួស ម្រពះម បុរសេនះ ។  ពួកជនទងំេនះ មិន ចេឃើញ 

េ យឯកចឆនទ  ចែំណកបុគគលខ្លះបួស  បុគគលខ្លះមិនបួស  កូន្រពហមណ៍  

៣ នក់មិនបួស  កូន្រពហមណ៍ ៤ នក់ក៏បួស   មនេកណ្ឌ ញញ្រពហមណ៍ជ 

្របធន    ជនទងំ ៥ នក់េនះកម៏នេឈម ះថ  បញច វគគិយេតថរ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ កូនរបស់េយើងេឃើញអ្វី េទើប

បួស  ?  

 ពួក មតយក៏្រកបទូលថ   េ្រពះេឃើញបុព្វនិមិត្ត ៤  ្របករ  ។ 

 ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរថ   បុព្វនិមិត្ត ៤ ្របករ  េនះគអឺ្វីខ្លះ ?  

 ពួក មតយ្រកបទូលថ    គឺ  មនុស ចស់ជ   ១    មនុស ឈ ឺ ១ 

មនុស ្ល ប ់ ១   និងេភទអនកបួស  ១   ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចប់ ងំអពីំៃថងេនះេទ  ពួកអនកកុឲំយនិមតិ្តែបប 

េនះ ចូលមកកនុងសមន ក់របស់កូនេយើង េយើងមិន្រតូវករឲយកូនរបស់េយើង 

្រ ស់ជ្រពះពុទធេទ   េយើង្រតូវករេឃើញកូនរបស់េយើង្រគប់្រគង ជសមបត្តិ
ែដលជធ ំ កនុងទ្វីបធទំងំ ៤ ែដលមនទ្វីបតូច ២ ពនជ់បរ ិ រ  េចមេ ម
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េទេ យបរស័ិទ   មនបរមិណ្ឌ ល្របមណ ៣៦ េយជន៍   ្រ ចេ់ទកនុង 

កស  ។  កល្រពះ ជ្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ  ្រទង់បញជ ឲយេគរក កនុង 

ទី្រគប់ៗ មួយគវុត  កនុងទិសទងំ ៤  េដើមប ី មមិនឲយបរស័ិទ  ៤  ្របករ 

េនះ  ចូលមកកនគ់ន្លងចកខុ របស់្រពះ ជកុមរ  ។  កនុងៃថងេនះ កល

្រតកូលញតិ ៨ មុឺន្របជុគំន កនុងមងគល ថ ន  ្រពះញតិនីមួយៗ  េ្រតកអរ 

ក៏េលើកបុត្តឲយមួយអងគៗ  ថ  ្រពះ ជកុមរសិទធតថេនះ   បន្រ ស់ជ្រពះ

ពុទធក្ដី បនជេស្ដចក្ដ ី ពួកេយើងនឹងថ្វ យបុត្តមន កមួ់យៗ  េបើបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធ ក៏នឹងមនសមណក ្រតឲយកិត្តិយសែហហម្រពះអងគេទ  េបើបន 

ជ្រពះ ជក៏នឹងមនខត្តិយកុមរែហហម្រ ច់េទ  ។  ចែំណក្រពះ ជ 

្រទង់ ងំសនសុំទធែតមនរូប ង្រសស់បស់  ្របសចកេទសសព្វ្របករដល់

្រពះេពធិសត្វ   ។   ្រពះម សត្វ  ្រទង់ចេ្រមើនវយ័េ យបរ ិ រជេ្រចើន 

សុទធែតល្ៗអ  ៃ្រកែលង  ដូេចនះ  ។    

 ៃថងមួយ ្រពះ ជមន្រពះ ជពិធីវបបមងគល  ( ពិធី្រចត់្រពះនងគ័ល ) 

ៃថងេនះ  ពួកអនកនគរនគំន ្រប ប់ ក់ែតងនគរ្រគបអ់េន្លើ  ក់ដូចជ 

េទវវមិន ពួកទសៈនិងពួកកមមករទងំអស់នគំន េស្ល កសពំត់ថមី ្រប ប់ 

េ យផក ក្រមង  និងេ្រគ ង្រកអូប  ្របជុគំន កនុង ជ្រតកូល  ។   កនុង ជពិធី 

េនះ   មនករទឹមនងគ័ល ១ ពន់     កនុងៃថងេនះ  នងគ័ល ១០៨  ខ្វះមួយ   

( ១០៧ ) េ្រ បេ យ្របក ់  មួយអេន្លើេ យេគេឈម ល  ែខ ទមនិង



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អវទូិេរនិទន                                  175 

ែខ បរ ចែំណកចេនទ លនងគ័លរបស់្រពះ ជេ្រ បេ យមស ែសនង

របស់េគ ែខ ទម ែខ បរ និងជន្លួញ េ្រ បេ យមសទងំអស់ ។ 

្រពះ ជមួយអេន្លើេ យបរ ិ រជេ្រចើនយងេចញអពីំនគរ  ្រទង់ន្ំរពះ 

ជឱរសេទផងែដរ  ។  កនុងទី្របកប្រពះ ជពិធីេនះ មនេដើម្រពីងមួយ

េដើម មនស្លឹក្រត យ្រតសុបំរបូិណ៌េ យម្លប ់ ខងេ្រកមេដើម្រពីងេនះ 

្រពះ ជ  ្រទង់្រ ស់ឲយ្រកលែទន្រពះបនទរំបស់្រពះ ជឱរស   ខងេលើឲយ

ចងពិ នពយួរេ យផក យមស  ឲយចង ងំននព័ទធជុវំញិ  េធ្វើនូវកររក  

ចែំណក្រពះអងគ ្រទង់្រប ប់េ យេ្រគ ងអលងក រ្រគបស់ព្វ មនពួក - 

មតយេចមេ ម  យងេទកន់ទី្រចត់្រពះនងគ័ល  ។  កនុងទីេនះ  ្រពះ ជ 

្រទង់កន់នងគ័លែដលេ្រ បេ យមស ពួក មតយកន់នងគ័ល្របក់ 

១០៧  ពួកអនកែ្រសកន៏គំន កន់នងគល័ដ៏េសស   ជនទងំេនះ កនន់ងគ័ល

ភជួ រេទខងេនះខ្លះ  ខងេនះខ្លះ  ែត្រពះ ជ  ្រទង់ភជួ រកនុងគន្លងខងេ្រក 

េចញអពីំគន្លងខងេ្រក ក៏ចូលកន់គន្លងខងកនុង  កនុងេពលេនះ មន

ម សមបត្ត ិ  ។  ្រសីសនអំងគុយេចមេ ម្រពះេពធិសត្វ  កន៏គំន េចញមក

ខងេ្រកអពីំខងកនុង ងំនន េ យគិតថ  ពួកេយើងនឹងេមើលសមបត្តិ
របស់្រពះ ជ  ។  ្រពះេពធិសត្វទតកនុងទីេផ ងៗ  មិនេឃើញមនបុគគល

មួយ  ក៏េ្រកកេឡើងេ យរហ័ស  ្រទង់គងព់ត់ែភននកណំត់ខយល់ដេង្ហើម

េចញចូល  េធ្វើបឋមជឈនឲយេកើតេឡើងេហើយ   ។   ពួក្រសីសននំគំន ្រ ច់េទ
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កនុងរ ងកលបរេិភគ រយឺតយូរបន្តិច ។ ្រសេមលរបស់េដើមេឈើ
ដ៏េសសេ្រជេទ ចែំណក្រសេមលរបស់េដើម្រពីងេនះ ងំេនជបរ-ិ 

មណ្ឌ លដែដល  ។  ពួក្រសីសនរំឭកបនថ  ្រពះអយយបុត្ត្របថបេ់នមួយ 

អងគឯង  ក៏្របញប់េបើក ងំននចូលេទខងកនុង  េឃើញ្រពះបរមេពធសិត្វ

គងព់ត់ែភននេលើែទន្រពះបនទំនិងបដិ រយ៍ិេនះ   េទើបេទ្រកបទូលដល់

្រពះ ជថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ្រពះ ជកុមរ្របថប់គង់យ៉ងេនះ 

្រសេមលរបស់េដើមេឈើដៃទេ្រជេទ     ្រសេមលរបស់េដើម្រពីង ងំេន

ជបរមិណ្ឌ លដែដល  ។   ្រពះ ជ្របញប់្រសូតមក  ្រទង់ទតេឃើញបដ-ិ

រយ៍ិេនះ  េទើប្រ ស់ថ  ែនប េនះជករថ្វ យបងគេំលើកទី ២  របស់ខញុ ំ

ចេំពះអយយបុត្ត  ។ 

 ចេំណរតមក  ្រពះម បុរសមន្រពះជនម យុបន ១៦ ្រពះវស

េ យលំ ប់  ្រពះ ជ ្រទង់្រ ស់ឲយ ង្រប ទ ៣ ខនង  ឲយសម ម

រដូវ  គឺ្រប ទមួយខនងមន ៩ ជន ់   ្រប ទមួយខនងមន ៧ ជន់ 

្រប ទមួយខនងមន ៥ ជន ់  និងឲយ្រស្ដីរបចំនួំន ៤ មុនឺនក់ចបំេ្រមើ  ។ 

្រពះេពធិសត្វមន្រស្ដីរបែំដលែតងខ្លួន្រសស់ ្អ តេចមេ ម កប់ីដូច

ជេទវបុត្តែដលេចមេ មេ យ្រសីេទពអប រដូេចន ះ   ្រពះេពធិសត្វ្រតូវ

េគបេ្រមើេ យតូរយត្រន្តី មិនមនបុរសេឡើយ ្រទង់េ យសមបត្តិធ ំ ្របថប់

គងក់នុង្រប ទទងំេនះ មកលៃនរដូវ  ចែំណក ហុលម បនជ
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អគគមេហសីរបស់្រពះអងគ  ។  ៃថងមួយ  កល្រពះេពធិសត្វកពុំងេ យ

ម សមបត្ត ិ មនពកយនិយយេឡើងកនុងរ ង្រពះញតិយ៉ងេនះថ ្រពះ

សិទធតថ ្រទង់ខ្វល់ខ្វ យែតនឹងករេលងបុ៉េ ្ណ ះ មិនបនសិក សិបបៈ

មួយ កលេបើេកើតស្រងគ មេឡើងនឹងេធ្វើដូចេម្ដច ? ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ឲយ

េ ្រពះេពធិសត្វមក េហើយ្រ ស់ថ  ែនប ពួកញតរិបស់កូននគំន

េពលថ ្រពះសិទធតថមនិបនសិក សិបបៈ េ ះ ខ្វល់ខ្វ យែតនឹងករ 

េលងដូេចនះ   កូនេឃើញថដល់ករែដលគួរេហើយឬេន  ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ទូលបងគមំិនមន 

កិចចែដល្រតូវសិក សិបបៈ សូម្រទង់ឲយ យសគរ្របកសេទកនុងនគរ  េដើមប ី

ឲយម ជនមកេមើលករសែម្ដងសិបបៈរបស់ទូលបងគចុំះ បនទ បអ់ពីំៃថងេនះ

េទ ៧ ៃថងេទៀត  ទូលបងគនឹំងសែម្ដងសិបបៈដល់ញតិទងំ យ  ្រពះ ជ

្រទង់បនេធ្វើ មេនះ  ។  លុះ ៧ ៃថងកន្លងេទ  អនកនគរមួយអេន្លើេ យ

្រពះញត ិ  មក្របជុគំន េហើយកនុង ន្រពះ ជ ងំេ យគិតថ  ពួកេយើង

នឹងេមើលករសែម្ដងសិលប ្រស្ដ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ែនសិទធតថ  ចូរកូនសែម្ដងសិបបៈចុះ  ។  

 ្រពះសិទធតថកុមរ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព    ប ្ដ នយ 

ខម នធ់នូ របស់្រពះអងគ សូម្រទង់ឲយនយខម ន់ធនូ  ៤ នក់  គឺអនកែដលបញ់ដូច

េផ្លកបេនទ រ ១  អនកបញ់មិនខុស  សូមបែីតេ ម្រទយក៏បញ់បន ១   អនក
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បញ់បន មសំេឡង ១ និងអនកបញ់បបំក់្រពួញែដលបញ់មក ១  ។   

្រពះ ជ ្រទង់ឲយេ ជនទងំ ៤ េនះមក  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់

សែម្ដងសិបបៈ ១២ យ៉ង   ែដលនយខម ន់ធនូដៃទមិន ចេធ្វើបន  ដល់្រពះ

ញតទិងំ យកនុងក ្ដ លម ជន  េសចក្ដីេនះ គបប្ីរជប មន័យ 

កនុង សរភងគជតក ថ 

 ្រពះម សត្វឲយេរៀបចមំណ្ឌ បខងកនុងទីកណំត់ ៤ ្រជុង   កនុង ន

្រពះ ជ ងំ  ឲយនយខម ន់ធនូទងំ ៤  ឈរកនុងទិសទងំ ៤  េហើយឲយ្រពួញ

មន ក់ ៣ មុនឺ្រពួញ ដល់ខម ន់ធនូ នីមួយៗ ឲយអនកឈរចហុំច្រពួញមន កមួ់យ 

ឈរែកបរខន ន់ធនូ េនះ  េហើយ្រពះបរមេពធិសត្វកន់្រពួញែដលមនចុង

ដូចេព្រជ ឈរ្រតង់ក ្ដ លមណ្ឌ ប ្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះ

សមមតិេទព  ខម ន់ធនូទងំ ៤ េនះ  ចូរបញ់ទូលបងគ្ំរពមគន ចុះ   ទូលបងគនឹំង 

ឃត់្រពួញែដលជនទងំេនះបញ់មក  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ពួកអនកចូរ 

េធ្វើយ៉ងេនះ  ។    

 ពួកនយខម ន់ធនូ ទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួកទូលបងគជំនយ 

ខម ន់ធនូ   បញ់រហ័សដូចេផ្លកបេនទ រ  បញ់មិនខុស  សូមប្ីរតឹមែតេ ម្រទយ 

បញ់ មសេំឡងែដលបនឮ  បញ់បបំក្់រពួញែដលេគបញ់មក  ្រពះ 

សិទធតថជកេំ ះ  ទូលបងគមំិន ៊ នបញ់េឡើយ   ។  

 ្រពះម សត្វេពលថ  េបើពួកេ ក ច   អេញជើញបញ់ខញុចុំះ ។   
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 ខម ន់ធនូទងំេនះទទួលថ  ធុ  េទើបែលង្រពួញទងំេនះ្រពមគន      ។ 

្រពះម សត្វយក្រពួញចុងេព្រជ យ្រពួញទងំេនះ ឲយធ្ល ក់ចុះកនុងទិស

ទងំ ៤ ដូចេធ្វើរបងព័ទធគល់េពធិ្រពឹក    ឲយគល់្រពួញេទ មគល់្រពួញ 

ខ្លួន្រពួញេទ មខ្លួន្រពួញ ចុង្រពួញេទ មចុង្រពួញ មិនឲយប្រញច ស

ទិសគន  បនេធ្វើដូចជបនទប់្រពួញ រហូត្រពួញរបស់នយខម នធ់នូបញ់មក

អស់  ។   ្រពះម បុរសដឹងថ  ្រពួញរបស់នយខម ន់ធនូអស់េហើយ   មនិ

ញុងំបនទប់្រពួញឲយែបកធ្ល យ េ តេឡើងេទឈរគល់ែកបរ្រពះ ជ 

ម ជននគំន េ ៊ កេ្រញជ វទះៃដកងរពំង ផទ ត់្រមមៃដ េធ្វើេក ហល 

េបះសពំតនិ់ងេ្រគ ងអភរណៈេឡើងេទេលើ  រហូតមន្រទពយ ១៨ េកដ ិ

េកើតមកជគនំរយ៉ងេនះ  ។  សម័យេនះ ្រពះ ជ្រ ស់សួរ្រពះសិទធតថ 

កុមរថ   ែន បសិទធតថ   េនះេគេ សិបបៈអ្វី  ?    

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េនះេឈម ះថ 

សរបដពិហនៈ  គឺេ្រគ ងឃតកូ់នសរ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   អនកដៃទែដលេធ្វើបនយ៉ងេនះ  មនឬ  ? 

 ្រពះម បុរស្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   េបើេវៀរទូលបងគ ំ

េចញេហើយ   អនកដៃទកនុងជមពូទ្វីបទងំមូល  មិនមនេឡើយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   បុត្តនឹងសែម្ដងសិបបៈអ្វីេទៀត  ?  

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  េបើនយខម នធ់នូ  
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ទងំ ៤  ឈរកនុងទិសទងំ ៤  មិន ចបញ់ទូលបងគបំនេ ត  បពិ្រត

្រពះអងគ  ទូលបងគនឹំងបញ់ជនទងំ ៤  ែដលឈរកនុងទិសទងំ ៤  េ យ 

្រពួញមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ។   នយខម ន់ធនូទងំេនះ  មិន ៊ នឈរកនុងទិសទងំ 

៤ េឡើយ   ។ 

 ្រពះម សត្វ ្រទង់ឲយយកេដើមេចក ក់ ម្រជុងទងំ ៤ េហើយ

យកអេំបះពណ៌្រកហមចង្រពួញ បញ់េដើមេចក ១   ្រពួញធ្លុះេហើយ្រតូវ 

េដើមេចក ១ េដើមេទៀត  េហើយបត់េទរកេដើមេចកទី ៣   វលិមក្រតវូេដើម

េចកទី ៤   េហើយវលិមកធ្លុះេដើមេចកទី ១   ្រពួញក៏មក ងំេនកនុងៃដ្រពះ 

អងគវញិ  េដើមេចកទងំ យ្រតវូអេំបះេ តេហើយ ងំេនបន   ម  

ជនបន្លឺសេំឡងកេ្រកើករេំពើក បព់ន់   ។   ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េនះេគ

េ សិបបៈអ្វី  ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េនះេឈម ះ

ថ  ចកកវទិធសិបបៈ   គឺបញ់ឲយ្រពួញរត់ជរង្វង់ដូចច្រក  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូរកូនសែម្ដងសិបបៈដៃទេទៀតចុះ  ។  

 ្រពះម សត្វក៏សែម្ដងសិបបៈេឈម ះ   សរលដ្ឋ ិ   គឺសិបបៈេឈើ្រចត ់ 

( បញ់្រពួញជេ្រចើនេទេលើ កស ឲយេឃើញជរូបេឈើ្រចត់ ) សិបបៈ 

េឈម ះសររជជុ   គឺសិបបៈជរូបែខ   សិបបៈេឈម ះសរេវធិ  គឺសិបបៈផនួងសក ់

សិបបៈេឈម ះសរប ទៈ គឺសិបបៈរូប្រប ទ  សិបបៈេឈម ះសរមណ្ឌ ប  
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គឺសិបបៈរូបមណ្ឌ ប  សិបបៈេឈម ះសរេ បន   គឺសិបបៈរូបជេណ្ដើ រ   សិបបៈ   

េឈម ះសរបករ  គឺសិបបៈរូបកែំពង  សិបបៈេឈម ះសរវន គឺសិបបៈរូបៃ្រព 

សិបបៈេឈម ះសរេបកខរណី  គឺសិបបៈរូប្រសះេបកខរណី  សិបបៈេឈម ះសរ- 

បទុម គឺសិបបៈរូបផក ឈូក ឬសិបបៈរូបផក េឈើ  សិបបៈេឈម ះសរវស   គ ឺ

សិបបៈេភ្ល ង្រពួញ ។  កល្រពះម បុរសសែម្ដងសិបបៈ ១២ យ៉ង មិន 

ទូេទដល់ម ជនយ៉ងេនះេហើយ ទម្ល យនូវ្របជុធំ ំ ៧ ដង ែដលមិន 

ទូេទដល់ជនដៃទ  ។  ្រពះម សត្វបញ់េឈើ ្វ ក្រមស់ ៨ ធន ប់   បញ់ 

េឈើធនង់ក្រមស់ ៤ ធន ប់   បញ់ទង់ែដងក្រមស់ ២ ធន ប ់  បញ់បនទះែដក 

ក្រមស់ ១ ធន ប់   បញ់បនទះក្ដ រ  ១០០  ឲយេ តជប់គន េ យ្រពួញែត 

មួយ បញ់្រពួញអពីំខងមុខរេទះែដល ក់ស្លឹកេឈើ រេទះែដល ក់ 

ខ ច់  និងរេទះែដល ក់បនទះក្ដ រ  ឲយធ្លុះេចញេទខងេ្រកយ  បញ់ពី 

េ្រកយឲយធ្លុះេទខងមុខ បញ់េទកនុងទឹកចមង យ ៤ ឧសភ បញ់េទេលើ 

េគកចមង យ ៨ ឧសភ  បញ់េ ម្រទយកនុងចមង យ  ១ េយជន៍   េ យ 

ក់ែផ្ល្រតប់ជសញញ  (១ )
    និងទីបផុំត  ្រទង់ឲយយកធនូសហស ថម    ជធនូ  

                                     
១- ្រសង់ចកសរភងគជតក  ែតកនុងសរភងគជតកេនះ  ្រពះេពធសិត្វបញ់េ ម្រទយ 

្រតមឹចមង យ ១ ឧសភបុ៉េ ្ណ ះ ែតកនុងជតជិ្រពះសិទធតថបញ់កនុងទីចមង យ ១ េយជន៍  

( អដ្ឋកថ សុខុមលសូ្រត )  ។ 
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តមកល់ទុកអពីំបុ ណ   ដបតិធនូ េនះ  ទល់ែតកម្ល ងំបុរស ១ ពន់នក ់  េទើប 

ចេលើកេឡើងេហើយបញ់បន   ។    ជធមម កម្ល ងំរបស់្រពះេពធសិត្វ 

េសមើនឹងកម្ល ងំដរំឆីទទន្ត ១០  ។   បនឮថ កម្ល ងំបុរស ១០ នក់  េសមើនឹងដរំ ី

្រតកូលក វកៈ ១  កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលក វកៈ ១០   េសមើនឹងដរំ្ីរតកូល

គេងគយយៈ ១  កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលគេងគយយៈ ១០  េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលបណ្ឌ រៈ ១ 

កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលបណ្ឌ រៈ ១០  េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលតមពៈ ១   កម្ល ងំដរំ្ីរតកូល 

តមពៈ ១០   េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលបិងគលៈ ១  កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលបិងគលៈ ១០  េសមើ 

នឹងដរំ្ីរតកូលគនធៈ ១ កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលគនធៈ ១០  េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលមងគលៈ 

១  កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលមងគលៈ ១០  េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលេហមៈ ១   កម្ល ងំដរំ ី

្រតកូលេហមៈ ១០   េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលឧេបសថ  ១   កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលឧេប- 

សថ ១០ េសមើនឹងដរំ្ីរតកូលឆទទន្តៈ ១  កម្ល ងំដរំ្ីរតកូលឆទទន្តៈ ១០  េទើប 

េសមើនឹងកម្ល ងំ្រពះេពធិសត្វ ១  អងគ  ( ១ )  ។   ្រពះ ជឲយមនុស  ១ ពន ់

នក់ែសងធនូសហស ថមមក ្រពះបរមេពធិសត្វយកេជើងឆកឹះធនូ េឡើង ចប់ 

េ យ្រពះហស្តេឆ្វង យឹតេ យ្រពះហស្ត ្ដ  ំបញ់េហើយ  ។   សនូរបេន្ល ះ 

ធនូ ែដល្រពះេពធិសត្វយឹតេហើយ រត់េទរកសភពេដើមវញិ ន់ឮកេ្រកើក

នគរកបិលពស្តុ ( ២ )
 
។   កនុងកលេនះ  ពួក្រពះញតរិបស់្រពះអងគកអ៏ស់ 

                                     
១- ្រសង់ចកអដ្ឋកថ ម សីហនទសូ្រត  ។   ២- ្រសង់ចកអដ្ឋកថ សុខុមលសូ្រត  ។ 
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េសចក្ដីសង យ័េហើយ  ។ 

 ៃថងមួយ      ្រពះេពធិសត្វមនបណំងនឹងយងេទកន់ភូមិភគកនុង 

ឧទយន  េទើបេ នយ រថីមកេហើយ្រ ស់ថ ចូរទឹមរថ  ។  នយ រថី

េពលថ ធុ េហើយ្រប បរ់ថែដលល្អបផុំត មនតៃម្លេ្រចើន េ យ

េ្រគ ងអលងក រ្រគប់្របេភទ ទឹមេ យេសះសិនធពដ៏ជមងគល ៤ ែដលមន

ពណ៌ដូចផក កុមុទេ្រសចេហើយ កេ៏ទ្រកបទូលដល់្រពះេពធិសត្វ ។ ្រពះ

េពធិសត្វ្រទង់េឡើងរថ ដូចគន នឹងេទវវមិន ែបរ្រពះភ្រក្ដេទកន់្រពះ ជ

ឧទយន  េទវ ទងំ យគិតថ  កលៃនករ្រ ស់ដឹងរបស់្រពះសិទធតថ

ជកុមរជតិចូលមកដល់េហើយ ពួកេយើងនឹងសែម្ដងបុព្វនិមិត្ត េហើយឲយ

េទវបុត្តមួយអងគ ក ខ្លួនេធ្វើជមនុស ចស់ជ  មនេធមញបក ់ សក់សកូវ 

ខនងេកងដូចបងកង់ផទះ មនខ្លួនឱនចុះ មនៃដកនេ់ឈើ្រចត ់ េដើរេ្រទើកៗ  

្រពះម បុរសនិង រថីបនទតេឃើញសភពែបបេនះ ។ េពលេនះ 

្រពះេពធិសត្វ្រ ស់សួរ មន័យែដលមនមកេហើយកនុង គមពីរអបទន 

េនះថ  ែន រថីសម្ល ញ់ បុរសេនះ េឈម ះអ្វី   សូមបែីតសករ់បស់េគក៏ 

មិនដូចសករ់បស់ពួកជនដៃទ ដូេចនះ  ្រទង់ ្ដ ប់ពកយរបស់នយ រថី

េហើយ  ្រទង់មន្រពះទយ័សេង្វគ ្រ ស់ថ  ែនសម្ល ញ់  គួរតិះេដៀលករ

េកើតេនះ ស់ហន៎  ករចស់នឹង្រតូវ្របកដដល់សត្វែដលេកើតេហើយ 

យ៉ងពិត្របកដ  ដូេចនះេហើយ  ្រទង់្រតឡប់អពីំ្រពះ ជឧទយនេឡើងកន់
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្រប ទវញិ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វីេទើបកូនរបស់េយើង 

ឆប់្រតឡប់េម្ល៉ះ ?  

 ពួក មតយ្រកបទូលថ   េ្រពះ្រទង់ទតេឃើញមនុស ចស់  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ពួកអនកេពលថ  កូនរបស់េយើងេឃើញមនុស  

ចស់េហើយបួស ចុះេហតុអ្វីេទើបមកទម្ល យេយើងដូេចនះ ចូរ្របញប់រកអនក 

របមំកសែម្ដងដល់កូនរបស់េយើង កូនេយើងេ យសមបត្តិនឹងមិននឹកន

ដល់ករេចញបួស  េហើយឲយបែនថមកររក េទ្វេឡើង  ្រគប់ៗ កន្លះេយជន៍ 

និងកនុង្រគប់ទិសទងំ យ ។  ែស្អកេឡើង ្រពះេពធិសត្វ្រទង់យងេទ 

កន់្រពះ ជឧទយនដូចមុនេនះេទៀត     ទតេឃើញមនុស ឈឺែដលពួក

េទវ និមមតិ េទើប្រ ស់សួរេ យន័យមុនេនះ ្រទង់មន្រពះទយ័សេង្វគ  

េហើយ្រតឡប់េឡើងកន់្រប ទ   ។   ចែំណក្រពះ ជក្៏រ ស់សួរេហើយ  

្រទង់ចត់ែចង មន័យែដលេពលេហើយខងេដើមេនះឯង ្រទង់ កក់រ

រក បែនថមេឡើងេទៀត  កនុងទី្របមណ ៣ គវុតេ យជុវំញិ  ។  លុះៃថង 

បនទ ប់មកេទៀត ្រពះេពធិសត្វយងេទកន់្រពះ ជឧទយន ទតេឃើញ 

មនុស ្ល បែ់ដលេទវ និមមិតេឡើង ្រ ស់សួរេ យន័យមុនេនះេទៀត 

មន្រពះទយ័សេង្វគេហើយ ្រទង់យង្រតឡប់េឡើងកន់្រប ទដូចមុន  ។   

ចែំណក្រពះ ជ ្រទង់្រ ស់សួរេហើយ  ក៏ចត់ែចង មន័យែដលបន 

េពលេហើយខងេដើមេនះឯង ្រទង់ឲយេធ្វើកររក បែនថមេឡើងេទៀតកនុងទី 
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្របមណមួយេយជន៍េ យជុវំញិ  ។  កនុងៃថងតមកេទៀត  ្រពះេពធិសត្វ

យងេទកន់្រពះ ជឧទយន បនទតេឃើញបព្វជិតេស្ល កដណ្ដ ប់េរៀបរយ 

ែដលេទវ និមមិតេឡើងដូចមុនេនះេទៀត េទើប្រ ស់សួរនយ រថីថ ែន

រថីសម្ល ញ់ បុរសេនះ េឈម ះអ្វី ?  រថីមិន្រជបដល់ភពជបព្វជិត 

ឬអនកែដលជបព្វជតិេឡើយ េ្រពះមិនមនករេកើតេឡើងៃន្រពះពុទធក៏ពិត 

ែតេ យ នុភពរបស់េទវ  េទើប្រកបទូលថ មនុស េនះេគេ ថ 

បព្វជិត ្រពះអងគ  េហើយពណ៌នគុណៃនករេចញបួស  ( េធ្វើឲយ )  ្រពះ

េពធិសត្វេកើតនូវករេពញ្រពះទយ័កនុងករេចញបព្វជជ    ្រទង់បនយង

េទកន់្រពះ ជឧទយនកនុងៃថងេនះ  ែតេ កេពលកនុង គមពីរទឃីនកិយ 

ថ  ្រពះេពធិសត្វបនទតេឃើញនិមិត្តទងំ ៤ កនុងៃថងមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

្រពះម បុរសយង្រក លកនុងឧទយនេពញមួយៃថង  ្រទង់្រសង់ទឹកកនុង

្រសះេបកខរណីែដលជមងគល  កល្រពះ ទិតយអស្ដងគតេហើយ  ្រទង់្រប- 

ថបគ់ង់េលើផទ ងំថមដជ៏មងគល មនបណំងនឹង្រប ប្់រពះកយ ។ េពល

េនះ ពួកបរចិរកិៈរបស់្រពះអងគ  នគំន កនយ់កសពំត់មនពណ៌េផ ងៗ  

និងេ្រគ ង ភរណៈជេ្រចើន មនផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប 

មកឈរេចមេ មេ យជុវំញិ   ។    កនុងខណៈេនះ  សនៈែដលជទី 

្របថប់គងរ់បស់សកកេទវ ជបនេក្ដ េឡើង ្រទង់ពិចរ េមើលថ អនក

ហន៎ មនបណំងនឹងឲយអញឃ្ល តចក សនៈេនះ ក៏ទតេឃើញកល
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ែដលនឹង្រតវូ្រប ប់ ( ចុងេ្រកយ ) របស់្រពះម បុរស  េទើប្រ ស់េ

វសិ កមមេទវបុត្តមកថ ែនវសិ កមមសម្ល ញ់ ៃថងេនះ ្រពះសិទធតថ ជកុមរ 

នឹងេចញម ភិនិ្រសកមណ៍កនុងក ្ដ លអ្រធ្រត េនះជេ្រគ ង្រប ប់

ចុងេ្រកយរបស់្រទង ់ ចូរអនកេទកន់្រពះ ជឧទយន ជួប្រពះម បុរស

េហើយចូរ្រប បនូ់វេ្រគ ង្រប ប់្រគប់្របេភទទងំេនះ  ។   វសិ កមមេទវបុត្ត

ទទួល្រពះត្រមស់ថ  ធុ  េហើយក៏ចូលេទកនុងខណៈេនះ  េ យេទ -

នុភព  ដែំណងខ្លួនជអនកេករកត់របស់្រពះអងគ  េហើយទទួលយកសពំត់

ជួតកបលពីៃដរបស់ជងេករកត ់ មកព័ទធព័នធ្រពះសិរ របស់្រពះេពធិ- 

សត្វ  ។  ្រពះម បុរស ្រទង់្រជបេ យសមផស ៃនៃដបុ៉េ ្ណ ះថ   បុរស

េនះមិនែមនជមនុស  ជេទវបុត្តេ យពិត ្រគន់ែតសពំត់ជួតកបលបន 

ពល់្រតូវ្រពះសិរ  សពំត់េនះក៏វលិខពស់េឡើងេ យ ករដូចែកវមណី 

្រតង់្រពះេមលីេលើ្រពះសិរ  កលព័ទធព័នធ ១ ជុេំទៀត ក៏ជសពំត់ ១ ពន់  

ព័ទធព័នធ ១០ ដង ក៏ជសពំត់ ១ មុឺន  ។  មិនគួរគិតថ ្រពះសិរ តូច 

សពំត់មនេ្រចើន  េតើនឹងរុខំពស់េឡើងបនដូចេម្ដច    ប ្ដ សពំត់ទងំេនះ 

សពំតែ់ដលធបំផុំត មន្របមណប៉ុនផក ៃនវល្លិ មល  សពំត់ែដល

េសសសល់េ្រកអពីំេនះ ្របមណប៉ុនផក កុសុមពកៈ ្រពះសិរ របស់្រពះ

េពធិសត្វេពរេពញេ យសក់  ែដលមនពណ៌ដូចផក រភី  ្រកស់េទ

េ យេកសរ  ។   បនទ ប់មក  កលពួកភន កង់រតូរយត្រន្ដីសែម្ដងបដភិណ 
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គឺភពៃវឆ្ល តេរៀងៗខ្លួន កលពួក្រពហមណ៍េពលសរេសើរេ យពកយជ

េដើមថ   បពិ្រត្រពះអងគជធជំងជន  សូម្រទង់មនជយ័ជមនះចុះ  កល 

ពួក រថី  និងពួកអនកេពលមងគលជេដើម   េពលសរេសើរេ យពកយ 

សម្ដីែដលជមងគល  ពកយសរេសើរ  និងពកយ្របកសជអេនកបបករដល់

្រពះបរមេពធិសត្វ  ែដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយេ យេ្រគ ង្រប ប់សព្វ

យ៉ង េទើប្រទង់េឡើងកន់ ជរថដ៏្របេសើរ ែដល្រប ប់េ យេ្រគ ង

អលងក រទងំពួង  ។  

 សម័យ េនះ   ្រពះបទសុេទធ ទនម ជ  ្រទង់បនឮថ ្រពះ ជ

ម របស់្រពះ ហុល្របសូត្រពះឱរសេហើយ េទើប្រទង់បញជូ នដណឹំង

េទេ យ្រពះត្រមស់ថ  ពួកអនក ចូរ្របប់ករេ្រតកអររបស់េយើងដល់

អយយបុត្ត  ។  ្រពះេពធិសត្វ្រទង់ ្ដ ប់ដណឹំងេនះេហើយ ្រ ស់ថ  ហុ  

ជេ   ពនធនំ ជត ំ ហុលេកើតេហើយ ចណំងេកើតេហើយ  ។  ្រពះ ជ

្រ ស់សួរថ  អយយបុត្តរបស់េយើងេពលដូចេម្ដចខ្លះ ?   កល្រទងប់ន

្ដ ប់ពកយេនះេហើយ េទើប្រ ស់ថ ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ េចរបស់

េយើង ចូរមនេឈម ះថ ហុលកុមរចុះ  ។  ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ

្រទង់េឡើងកន់្រពះ ជរថដ៏្របេសើរ   ្រទង់យងេចញអពីំនគរ្របកបេ យ 

យសធ ំ  មួយអេន្លើេ យសិរដី៏្របេសើរ  ែដលគួរជទីេ្រតកអរៃ្រកែលង  ។   

កនុងសម័យេនះ ្រពះនងកិ េគតមីខត្តិយកញញ  ្របថបេ់លើៃផទ្រប ទ
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ជន់ខងេលើ ទតេឃើញ្រពះរូបដ្៏របកបេ យសិររីបស់្រពះបរមេពធិសត្វ 

ែដល្រទង់េធ្វើ្របទក ណិនគរ  ្រពះនងក៏េកើតបីតិេ មនស   េហើយេពល 

នូវឧទនេនះថ  

 និព្វុ   ននូ    ម  និព្វុ េ   ននូ  េ   បិ  

 និព្វុ   ននូ    នរ ី យស យ ំ ឦទិេ   បតតីិ ។ 

 ្រសី ជម របស់្រពះ ជកុមរេនះ  ្រសីេនះ នឹងរលត់ទុកខ 

 បន  បុរស ជបិ របស់្រពះ ជកុមរេនះ  បុរសេនះ នឹង 

 រលត់ទុកខបន   ្រពះ ជកុមរេនះ  ជ ្វ មីរបស់្រសី     ្រសី 

 េនះរលត់ទុកខបនពិត  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ ្ដ ប់គថេនះេហើយ ្រទង់្រពះត្រមះិថ  ្រពះនង

កិ េគតមីេនះ ្រ ស់យ៉ងេនះថ ហទយៈរបស់ម  ហទយៈរបស់

បិ  ហទយៈរបស់ភរយិ ែដលេឃើញអត្តភពែបបេនះ រែមងរលត់ទុកខ

បន កល ហន៎ េទើបហទយៈ េឈម ះថ រលត់ទុកខបន ។  េពលេនះ

្រពះម សត្វមនទឹក្រពះទយ័្របសចកតេ្រមកេហើយ កនុងកិេលសទងំ

យ ្រទងម់ន្រពះត្រមិះថ កលេភ្លើងគឺ គៈរលត ់ េឈម ះថកររលត់

ទុកខនឹងមន កលេភ្លើងគឺេទសៈរលត់ េឈម ះថ កររលត់ទុកខនឹងមន 

កលេបើេភ្លើងគឺេមហៈរលត់ េឈម ះថ កររលត់ទុកខកម៏ន កលកេម្ដ កនុង

កិេលសទងំ យ មនមនះនិងទិដ្ឋិជេដើម រលត់េហើយ េឈម ះថ ករ
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រលត់ទុកខនឹងមន   ្រពះនងឲយអញ ្ដ បព់កយែដលល្អ   េសចក្ដពិីតអញ

កពុំងែស្វងរក្រពះនិព្វ ន អញគួរលះបង់ឃ ស េចញបួសេហើយែស្វង

រក្រពះនិព្វ នកនុងៃថងេនះឯង  ្រទង់េ ះក្រមងែកវមុក្ដ ែដលមនតៃម្ល ១ 

ែសនអពីំ្រពះសូរង បញជូ នេទឲយដល់្រពះនងកិ េគតម ី េ យ្រទង់

្រពះត្រមិះថ េនះចូរជ ចរយិភគៈ ( ជចែំណកែដលបូជ ចរយ ) 

ស្រមប់្រពះនងចុះ  ។  ្រពះនងេកើតបីតិេ មនស ថ  ្រពះសិទធតថ ជ

កុមរេនះមនចិត្ត្រស ញ់កនុងអញ   េទើបបញជូ នេ្រគ ងប ្ណ ករមកឲយ  ។ 

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់េឡើងកន់្រប ទរបស់្រពះអងគ

េ យសិរដី្៏របេសើរ ្រទង់ផទេំលើសិរេីសយយសនៈ ។  កនុងរេំពចេនះឯង ពួក

្រស្ដីែដល្រប ប់េ យេ្រគ ងអលងក រសព្វយ៉ង ែដលបនសិក មកល្អ

េហើយ  កនុងករ េំ្រច ងនិងករ្របគជំេដើម  ទងំមនរូបេឆមេ មពណ៌

ល្អៃ្រកែលងដូចេទវកញញ  កនយ់កតូរយត្រន្តីេ្រចើន្របេភទដ៏គួរជទីេ្រតកអរ 

មក្របគបំេ្រមើ្រពះេពធិសត្វ  នគំន សែម្ដង ករ  ំ េ្រច ង  និងករ្របគ ំ។ 

្រពះេពធិសត្វ េ្រពះេហតុែដល្រទង់មន្រពះទយ័្របសចកតេ្រមកេហើយ

កនុងកិេលសទងំ យ េទើប្រទង់មិនេ្រតកអរកនុងករេ្រច ង ជំេដើម មួយ 

សនទុះប៉ុេ ្ណ ះ ្រទង់ក៏ចូលកន់្រពះនិ្រទ ។ ពួក្រស្ដីទងំេនះគិតថ ពួក

េយើងសែម្ដងរបជំេដើម  េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់្រពះ ជកុមរ   ្រពះ ជ

កុមរេនះ ្រទង់ចូលកន់និ្រទេហើយ ឥឡូវេនះនឹងលបំកេធ្វើអ្វី  េហើយន ំ
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គន ក់េ្រគ ងតូរយត្រន្ដីេរៀងៗ ខ្លួន  េដកលក់េទ  ។   ឆន ងំ្របទីបកេ៏នេឆះ

សេនធ សេនធ េនេឡើយ  ្រពះេពធិសត្វ្រទង់េតើនអពីំ្រពះបនទំ្របថបគ់ង់ពត ់

ែភននេលើែទនបនទ ំ បនទតេឃើញ្រសីទងំេនះ េដកលកស់ងកតេ់លើេ្រគ ង

តូរយត្រន្តី ្រសីខ្លះមនទឹកមតហូ់រ មនខ្លួន្រប ក្់របឡូសេ យទឹកមត ់

្រសីខ្លះសេងក តេធមញ  ្រសីខ្លះ្រសម៉ុក  ្រសីខ្លះេដកមេមើរ  ្រសីខ្លះ មត់ ្រសី

ខ្លះមនសពំត់របូត  ្របកដឲយេឃើញអវយវេភទែដលគួរេខពើម  ។  ្រពះ 

ម បុរសទតេឃើញ ករខុស្រប្រកតរីបស់្រសីទងំេនះ មន្រពះទយ័

្របសចកតេ្រមកកនុងកមទងំ យៃ្រកែលង ៃផទ្រប ទដ៏ធលំ្វឹងេល្វើយ 

្រប ប់ ក់ែតងេហើយដូចគន នឹងពិភពរបស់សកកេទវ ជ   ្របកដដល់្រពះ

េពធិសត្វ ក់បដូីចជៃ្រពសម ន ែដលេពរេពញេទេ យ កសព

េផ ងៗ ែដលេគយកេទេចល  ភពបី្របកដ ក់បីដូចជផទះែដល្រតូវ

េភ្លើងេឆះ  ្រពះឧទនក៏មនេឡើងថ   ឧបទទុត ំ វត  េភ    ឧបស ដ្ឋ ំ វត  

េភ  ទីេនះ្រចបូក្រចបល់ ស់ហន៎  ទីេនះវកឹវរ ស់ហន៎  ្រទង់មន

្រពះទយ័បេង្អ នេទកន់បព្វជជ ែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  ្រទង់្រពះត្រមះិថ  ម អញគួរេចញម ភិ- 

និ្រសកមណ៍កនុងកលឥឡូវេនះ េទើបេ្រកកេឡើងចកទីបនទំ េទែកបរទ្វ រ

្រ ស់សួរថ អនក េនកនុងទីេនះ ?  លំ ប់េនះ ឆនន មតយែដលេដក

យកកបលេកើយធរណីទ្វ រទូលតបថ   បពិ្រតអយយបុត្ត   គឺទូលបងគ ំឆននៈ ។    
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 ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់ថ ែនឆននៈសម្ល ញ់ ៃថងេនះ ខញុមំនបណំងនឹង

េចញម ភិនិ្រសកមណ៍  ចូរេរៀបេសះមួយឲយខញុ  ំ ។  

 ឆនន មតយទូលថ  ករុ ៃថ្លវេិសស  េហើយនយំកេ្រគ ងេសះ 

េទកន់េ ងេសះ ។  កលឆន ងំ្របទីបកពុំងេឆះសេនធ សេនធ  េឃើញេស្ដច

េសះកណ្ឋ កៈឈរេលើភូមិភគគួរជទីរកី យ ខងេ្រកមពិ នែដលចង

សនធឹងទុកេ យជុវំញិ េទើបគិតថ ៃថងេនះអញគួរេរៀបចេំសះកណ្ឋ កៈេនះ

ថ្វ យ  េហើយេរៀបចេំសះកណ្ឋ កៈថ្វ យ  ។  េសះកណ្ឋ កៈេនះ  កលេគ 

កពុំងេរៀបច្ំរប ប់ ក់ែតង   បនដឹងថ  ករេរៀបចំ ម អញកនុងៃថងេនះ 

ខជ បខ់ជួនពិត្របកដ មិនែមនជករេ្រត មេចញដេំណើ រេទេលងកនុង្រពះ 

ជឧទយនដូចៃថងដៃទេឡើយ  ៃថងេនះ  ្រពះអយយបុត្តរបស់អញ គង់នឹងមន 

បណំងេចញម ភនិិ្រសកមណ៍េ យពិត ។ លំ បេ់នះ ក៏មនចិត្ត

េ្រតកអរេហើយែ្រសកេ យសេំឡងខ្ល ងំ  សេំឡងេនះ ជធមម រែមងខទរ- 

ខទ រេពញនគរទងំមូល ែតេទវ នគំន ទប់នូវសេំឡងេនះៗ  មិនឲយមន

បុគគល បនឮេឡើយ  ។  ចែំណក្រពះេពធិសត្វ  ្រទង់េ្របើឆនន មតយ 

េទេហើយ  ្រទង់្រពះត្រមិះថ  អញនឹងេមើលកូនបន្តិចសិន  េទើបេ្រកក

េឡើងអពីំទី្របថប់េទកន់ទីបនទរំបស់ ហុលម  កលេបើកទ្វ របនទប់

េហើយ កនុងខណៈេនះ ្របទីបឆន ងំេ្របងក៏េនេឆះសេនធ សេនធ េនេឡើយ  

ឯ ហុលម  ក៏ផទំ ក់្រពះហស្តអពីំខងេលើ្រពះសិរ របស់្រពះឱរស  ផទំ
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េលើ្រពះបនទែំដលេដរ សេ យផក ម្លិះ និងម្លះិរួតជេដើម  ផក ទងំ យ 

េនះ មន្របមណមួយអមពណៈ ( ១១ នឡិ ) ។  ្រពះម បុរស្របថប់ 

ឈរ ក្់រពះបទេលើធរណីទ្វ រេនះ  ទតេហើយមន្រពះត្រមិះថ  េបើអញ 

ចប់ៃដ្រពះេទវេីចញ  េហើយចប់កូនរបស់អញ  ្រពះេទវនឹីងភញ ក ់  កល 

េបើដូេចនះ អន្ត យៃនករេចញេទនឹងមន្របកដដល់អញ េណ្ហើ យចុះ 

កលអញបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេហើយ សឹមមកសួរសុខទុកខកូន ដូេចនះ

េហើយ  ្រទង់ក៏ចុះអពីំ្រប ទជន់ខងេលើ  ។   មនពកយែដលេពលទុក

កនុងអដ្ឋកថជតកថ  ្រគេនះ ្រពះ ហុលកុមរ្របសូតបន ៧ ៃថង  មិន 

មនកនុងអដ្ឋកថដ៏េសសេទ  េ្រពះដូេចន ះ  គបបកីនយ់កពកយេនះឯងជ 

្របមណ  ។  

 ្រពះម បុរសចុះអពីំៃផទ្រប ទ េ យ្របករដូេចនះេហើយ យង

េទជិតេសះេហើយ្រ ស់ថ ែនកណ្ឋ កៈ ៃថងេនះ ចូរអនកនេំយើងឆ្លងេ្រតើយ

្រតឹម ១ យប់ចុះ េយើង ្រស័យអនកបនជ្រពះពុទធេហើយនឹងឲយសត្វេ ក

ឆ្លងែដរ ។  រេំពចេនះ ្រពះម សត្វក៏្រទង់េឡើងែផលេលើខនងេសះកណ្ឋ កៈ  

េសះកណ្ឋ កៈេនះ មនបេ ្ដ យខ្លួន ១៨ ហតថ គឺ ស់អពីំ កេទ ចែំណក

កមពស់កម៏ន្របមណប៉ុេ ្ណ ះដូចគន  សមបូរេ យកម្ល ងំនិងសនទុះ មន

ពណ៌សសុទធដូចស័ងខែដលេគខត់ល្អេហើយ  េបើេស្ដចេសះកណ្ឋ កៈេនះគបប ី

ែ្រសកឬក៏ទ្រនទ េំជើង សេំឡងក៏នឹង នឮ់េពញនគរ ( កបិលពស្ដុ  ) េ្រពះ
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េហតុេនះ េទើបេទវ នគំន ទប់ ក ត់នូវសេំឡងែ្រសក និងសេំឡងេជើង

របស់េសះកណ្ឋ កៈេនះ  េ យ ករែដលមិនមនបុគគល បនឮេ យ 

នុភពរបស់ខ្លួន  ។  ្រពះេពធិសត្វ ្រទង់េឡើងែផលេលើខនងេសះដ៏្របេសើរ 

្រទង់ឲយឆនន មតយចប់កនទុយេសះអពីំេ្រកយ ្រទង់យងដល់េខ្ល ងទ្វ រធ ំ

កនុងក ្ដ លអ្រធ្រតេនះឯង  ។  កនុងកលេនះ  ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមិះ 

ថ  ្រពះេពធិសត្វនឹងមនិ ចេបើកទ្វ រនគរេចញបន  េទះកនុងកល

ក៏េ យ  េទើប្រ ស់កឲ៏យេគេធ្វើសនទះទ្វ រមខ ងៗ  លមមបុរស ១ ពនន់ក់ 

េទើប ចេបើកបនេ យ្របករដូេចនះ  ។  ្រពះម បុរសសមបូរេ យ

កម្ល ងំដ៏ៃ្រកែលង  ្រទងម់ន្រពះកម្ល ងំ  កលេ្រប បេធៀបនឹងកម្ល ងំរបស់

ដរំធីមម ក៏ ប់បន ១ ពន់េកដ ិ កលេ្រប បេធៀបនឹងកម្ល ងំរបស់បុរស  

ក៏ ប់បន ១០ ពន់េកដិ  េ្រពះដូេចន ះ  េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ  េបើទ្វ រមិន

េបើក ៃថងេនះ អញនឹងអងគុយេលើខនងេសះកណ្ឋ កៈ េហើយនឹងយកេជើងឲយ

សញញ ដល់េសះកណ្ឋ កៈ ឲយេ តឆ្លងកែំពងែដលមនកមពស់ ១៨ ហតថេនះ 

េចញេទ  ។  ចែំណកឆនន មតយគិតថ  េបើទ្វ រមិនេបើក  អញនឹងឲយ្រពះ

អយយបុត្ត្របថបគ់ង់េលើ   ករបស់អញ  េហើយយកៃដខង ្ដ ឱំបេសះកណ្ឋ កៈ 

្រតង់េពះេធ្វើឲយេនកនុងចេន្ល ះេក្ល ក េហើយឲយេសះេ តឆ្លងកែំពងេទ ។ 

ចែំណកេសះកណ្ឋ កៈគតិថ េបើទ្វ រមិនេបើក អញនឹងេលើកមច ស់របស់អញ 

ែដលេនេលើខនង មួយអេន្លើេ យឆនន មតយែដលេ ងកនទុយេនះ ឲយឆ្លង
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កែំពងេទ  ។  ប ្ដ ជនទងំេនះ បុគគលមន ក់ៗ គង់នឹងេធ្វើ មគនិំតេរៀងៗ 

ខ្លួនេនះឯង   ែតេទវ ែដល ្រស័យេន្រតងទ់្វ រេនះ  កេ៏បើកឲយ  ។ 

 កនុងខណៈេនះឯង  មរមនចិត្តបបគិតថ   អញនឹងឲយ្រពះសិទធតថ 

្រតឡប់ េហើយឈរកនុង កសេពលថ បពិ្រតអនកនិរទុកខ េ កកុេំចញ 

េទ ( បួស ) េឡើយ  ដបតិអី ៧ ៃថងេទៀត  ប់អពីំៃថងេនះេទ  រតនៈនឹងេកើត 

ដល់េ កេហើយ េ កនឹង្រគប់្រគង ជសមបត្តិកនុងទ្វីបធទំងំ ៤ មនទ្វីប 

តូច ២ ពន់ជបរ ិ រ   បពិ្រតេ កនិរទុកខ  ចូរេ ក្រតឡប់ចុះ  ។   

 ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់សួរថ  េតើអនកជអនក  ?   

 មរេឆ្លើយថ   ខញុជំវសវត្តីមរ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់ថ   ែនមរ  េយើង្រជបថ    ចកករតនៈនឹងេកើត

្របកដដល់េយើង      េយើងមិនមនេសចក្ដី្រតូវករេ យ ជសមបត្តិេនះ 

េយើងនឹងឲយមុឺនេ កធតុញបញ័់រ   េហើយនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ  ។  

 មរេពលថ ប់ ងំអពីំេពលេនះជេដើមេទ កនុងេវ ែដល្រទង់ 

្រពះត្រមិះដល់កមវតិកកក្ដី ពយបទវតិកកក្ដ ី វហឹិ វតិកកក្ដ ី  ខញុនឹំងដឹង ដូេចនះ 

េហើយ ឃ្ល ចំចំប់េទសរបស់្រពះម សត្វ ជប់ ម្រទង់េទ ក់បីដូច 

ជ្រសេមលអេនទ ល ម្របណ  ។ 

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ មិនមន េ ះ ល័យនឹងច្រកពត្តិ 

ជសមបត្ត ិ ែដលេនកនុងក ្ដ ប់្រពះហស្ត   ក់បីដូចជេគេ ្ដ ះទឹកមត់



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អវទូិេរនិទន                                  195 

េចលដូេចន ះ  េហើយេចញអពីំនគរេ យសកក រៈដ៏ធ ំ ។   កនុងៃថងេនះ  ជ 

ៃថងេពញបូណ៌មី ែខ ធ  កលនកខត្តឫក ឧត្ត ឡ្ហៈកពុំង្រប្រពឹត្តេទ 

កល្រទង់យងេចញអពីំនគរេហើយ មន្រពះបណំងនឹងសម្លឹងេមើលនគរ 

កល្រពះេពធិសត្វមនគនិំតេកើតេឡើងប៉ុេ ្ណ ះ ្របថឹពី ក់បដូីចជទូល 

្រពះេពធិសត្វថ បពិ្រតម បុរស ្រទង់កុចំបំច់ែបរេ្រកយេឡើយ េទើប 

កនុងទីដីែដលេសះកណ្ឋ កៈកពុំងេទេនះ ក៏វលិដូចជែប៉នរបស់សមូនឆន ងំ 

ែដលេគបង្វិលដូេចន ះ ្រពះេពធិសត្វកែ៏បរ្រពះភ្រក្ដេទេ្រកយ ទតេមើល

នគរ េហើយ្រទង់សែម្ដងេចតិយ ្ឋ ន កនុងទីែដលេសះកណ្ឋ កៈ្រតឡប់ខ្លួន 

វលិេទេ្រកយេនះ ្រទង់េធ្វើេសះកណ្ឋ កៈឲយែបរមុខេទ មផ្លូ វែដល្រទង់

បណំងនឹងេទ ្រទង់យងេទេ យសកក រៈដ៏ធ ំ េ យភព្រសស់ ្អ តដ៏

ឧ រ  ។  បនឮថ  កនុងកលេនះ េទវ ទងំ យឈួលគប់េភ្លើងខង 

មុខ្រពះេពធិសត្វ ៦ មុឺនេដើម  ខងេ្រកយ ៦ មុឺនេដើម  ខង ្ដ  ំ៦ មុឺនេដើម  

ខងេឆ្វង ៦ មុឺនេដើម  េទវ មួយពួកេទៀត  ឈួលគបេ់ភ្លើង្របមណមិន

បន្រតងភ់នកំ ្ដ បច់្រក ល េទវ មួយអេន្លើេ យនគ្រគុឌជេដើម ពួក

មួយេដើរបូជេ យផក ក្រមង េ្រគ ង្រកអូប លម្អិត និងែផ ង្រកអូបដជ៏ទិព្វ 

ៃផទដនិីងៃផទេមឃជប់តគន េទមិនមនចេន្ល ះ េ យផក បរចិឆត្តកៈ និងផក

មនទ រវៈ  ដូចេភ្ល ងផក ធ្ល ក់ចុះមកដូេចន ះ  ទិព្វសងគីតៈ ( តូរយត្រន្តីទិព្វ ) ក៏បន 

្រប្រពឹត្តេទេហើយ  េ្រគ ងត្រន្ដី ៦៨.០០០ ្របេភទ បន្លឺេហើយេ យទូេទ  
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កលរែមង្រប្រពឹត្តេទ  ដូចេវ ែដលេមឃគំ មៃផទម សមុទទ  និងដូច

េវ ែដល គរមនសេំឡងគ្រគកឹគេ្រគង   ្រតងច់េន្ល ះភនយុំគនធរដូេចន ះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ កល្រទង់យងេទេ យសិរដី៏្របេសើរេនះ កន្លង 

រលំង ជ ច្រកទងំ ៣ កនុងមួយ ្រតីប៉ុេ ្ណ ះ   ្រទង់យងដល់េឆនរ-

សទឹងអេនមនទី  កនុងទីបផុំតៃនផ្លូវ ៣០ េយជន៍  ។ 

 សួរថ  េសះកណ្ឋ កៈ ចរត់េទបនឆង យជងេនះ  មិនែមនឬ  ? 

 េឆ្លើយថ ចេទបន េ្រពះេសះេនះ ច្រ ច់េទឆ្លងច្រក ល 

មិនមន្រពំែដនយ៉ងេនះ   ដូចេគជនក់ង់រេទះ្រតង់ដុេំហើយ្រតឡប់មកទន ់

កនុង រេពល្រពឹក   បរេិភគ រែដលេគេរៀបចទុំកស្រមបខ់្លួន  ែត 

កនុងកលេនះ  ងកយរបស់េសះក៏លិចកនុងគនំរផក និងេ្រគ ង្រកអូបែដល 

ពួកេទវ    នគ   ្រគុឌ   ឈរេនកនុង កសបច ចចុះមក  រហូតេសមើេភ្ល    

េសះកណ្ឋ កៈេនះលុយផក និងេ្រគ ង្រកអូបទងំេនះេទ   េទើបមនសភព 

យឺតយូរដូេចនះ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបបន្រតឹមែត ៣០ េយជន៍ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ្រពះម បុរស្របថប់ឈរេលើេឆនរសទឹង េហើយ្រ ស់សួរឆននៈថ 

សទឹងេនះ  េឈម ះសទឹងអ្វី  ?   

 ឆននៈ្រកបទូលថ  សទឹងេនះ  េឈម ះអេនមនទី ្រពះអងគ  ។  ្រពះ 

េពធិសត្វ្រទង់្រពះត្រមះិថ  បព្វជជ របស់ ម អញនឹងមិនេថកថយ េទើប

្រទង់េឡើងែផលេលើខនងេសះ យកែកង្រពះបទឲយសញញ ដល់េសះ េសះ
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បនេ តឆ្លងេឆនរសទឹងេទមខ ងេទៀត  ្របមណ ៨ ឧសភ  េទឈរ្រតង់

េ្រតើយនយ  ។   ្រពះេពធិសត្វចុះអពីំខនងេសះ   ្របថប់ឈរេលើផនូក-

ខ ច់ែដលមនពណ៌ដូចែផន្របក់  េហើយ្រ ស់េ នយឆននៈមកថ  ែន

ឆននៈសម្ល ញ់  ចូរអនកនយំក ភរណៈនិងេសះរបស់េយើងេទ   េយើងនឹង

បួសកនុងទីេនះឯង  ។  

 នយឆននៈ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគកំនឹ៏ងបួសជ 

មួយ្រពះអងគែដរ  ។  ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់អស់ រៈ ៣ ដងថ   អនកបួសមនិ 

បនេទ អនក្រតូវែត្រតឡប់េទវញិ េហើយ្រទង្់របគល់េ្រគ ង ភរណៈ និង

េសះកណ្ឋ កៈឲយនយឆននៈ  ។  នយឆននៈទទួលេហើយ  ។  ្រពះម បុរស

្រទង់្រពះត្រមិះថ  សក់របស់អញេនះ មិនគួរដល់សមណៈេទ  ែតបុគគល

ដៃទសមគួរនឹងេករសករ់បស់ ម អញមនិមន  េ្រពះេហតុេនះ  អញ

នឹងកត់េ យ្រពះខន័ខ្លួនឯង  េទើបយក្រពះហស្ត ្ដ ចំប់្រពះខន័  យក

្រពះហស្តេឆ្វងចបចុ់ង្រពះចូ   មួយអេន្លើេ យ្រពះេមលី ( ផនួងសក ់ ) 

េហើយេទើបកត់េចញ សរៃសសកស់ល់្របមណពីរធន ប ់ កលដុះកដុ៏ះវលិ

ជុវំញិ្រពះសិរ េនះឯង ្រពះេក មន្របមណបុ៉េ ្ណ ះ រហូតដល់

អស់្រពះជនមនិង្រពះមស ុ  ( ពុកមត់ ) ក៏មនលមមសមគួរដល់្រពះេក

េនះ េឈម ះថ កិចចេ យករេករសក់និងេករពុកមត ់  មិនមនស្រមប់

្រពះេពធិសត្វេទៀតេឡើយ   ។    ្រពះបរមេពធសិត្វ ចបចុ់ង្រពះចូ មួយ 
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អេន្លើេ យ្រពះេមលី  ្រទង់អធិ ្ឋ នថ  សចហំ    ពុេទធ     ភវសិ មិ       

កេស   តិដ្ឋតុ  េន   េច  ភមូិយ ំ  បតតុ   េបើ ម អញបន្រ ស់

ជ្រពះពុទធេ ត  ្រពះេមលីចូរ ងំេនកនុង កស  េបើមិនបន្រ ស់ជ

្រពះពុទធេទ ក៏ចូរធ្ល ក់ចុះមកេលើែផនដ ី េហើយ្រទង់េបះេឡើងេទកនុង - 

កស  ផនួងសក់េនះក៏េ ះេទកនុងទី្របមណ ១ េយជន៍  េហើយ ងំេន

េលើ កស  ។   សកកេទវ ជ្របេមើលេមើលេ យទិព្វចកខុ   េទើបយក្របអប់

ែកវែដលមនទហំំ្របមណ ១ េយជន៍មកទទួលទុក  េហើយនេំទ្របត-ិ 

្ឋ នទុកេនកនុង្រពះេចតយិេឈម ះថ   ចូ មណីេចតិយ  កនុងភព វត្តិង

ឯេ ះ   សមដូចេ កេពលទុកថ 

 េឆ ្វ ន   េមឡ ឹ វរគនធ សិត ំ

 េវ សយ ំ ឧកខិ បិ  អគគបុគគេ  

 សហស េនេ   សិរ   បដគិគហិ 

 សុវណ្ណចេងក ដវេរន  សេ តិ  ។ 

 អគគបុរសដ៏្របេសើរ     បនកត់្រពះេមលី     ែដលអប់េ យក្លិន 

 ្រកអូបដ៏្របេសើរេហើយ    េបះេទកនុង កស   េស្ដច សវៈមន  

 ្រពះេន្រត  ១ ពន ់ យក្របអបម់សដ៏្របេសើរ ទទួលទូលេ យ 

 សិរ េហើយ   ។ 

 ្រពះម បុរស ្រទង់្រពះត្រមះិេទៀតថ  សពំតក់សិកព្រស្តទងំេនះ 
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មិនសមគួរដល់សមណៈដូចជ ម អញេឡើយ ។ លំ ប់េនះ ឃដិករ

ម ្រពហមែដលជសម្ល ញ់ របស់្រពះេពធសិត្វអពីំបុ ណ កនុង សន

្រពះពុទធកស បៈ មនភពជមិត្តជិតសនិទធ សូមបអីស់មួយពុទធន្តរ ក៏គិតថ  

ៃថងេនះ  សម្ល ញ់របស់អញេចញម ភិនិ្រសកមណ៍   អញនឹងយកសមណ- 

បរកិខ ររបស់សម្ល ញ់អញេទ   េទើបនយំកបរកិខ រទងំ ៨  គឺ 

 តិចវីរញច   បេ ្ត   ច សិ  សចូិ  ច  ពនធន ំ

 បរសិ វេនន  អដ្ឋេត យុត្តេយគស   ភិកខុ េនតិ ។ 

 បរកិខ រទងំេនះ គឺ  ៃ្រតចីវរ  ប្រត  កបំិតេករ  មជុល  វតថពនធ 

 ចេងកះ   ជគ្រមប់ ៨   មួយអេន្លើេ យត្រមងទឹក    រែមងគួរ 

 ដល់ភិកខុ ែដល្របកបពយយម  ។ 

 មកថ្វ យ្រពះម បុរស  ្រទង់េស្ល កដណ្ដ ប់ទង់ជ័យៃន្រពះអរហត្ត 

េហើយ កន់យកបព្វជជ េភទដ៏ឧត្តម េទើបបញជូ ននយឆននៈេទេ យ្រពះ 

ត្រមស់ថ ែនឆននៈ អនកចូរ្រកបទូលដល់ករមិនមនេ គ និងករមនិ

មនជងំដឺមក ត ់  ដល់្រពះជនកនិង្រពះជននី  មពកយរបស់េយើងផងចុះ  

ឆននៈថ្វ យបងគ្ំរពះបរមេពធិសត្វ េធ្វើ្របទក ណិេហើយេចៀសេចញេទ ។ 

ចែំណកេសះកណ្ឋ កៈឈរ្រតងេ់ឆនរសទឹង ្ដ ប់ឮពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ

ែដល្រ ស់នឹងនយឆននៈ គិតថ ឥឡូវេនះ អញែលងបនេឃើញមច ស់

របស់អញតេទេទៀតេហើយ កលផុតគន្លងចកខុ េទ មនិ ចអត់សងកតនូ់វ
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េសចក្ដីេ កបន ហឫទយ័ក៏ែបកធ្ល យ ្ល ប់េទេកើតជកណ្ឋ កេទវបុត្ត

កនុង ន វត្តិង   ។  ពីដបូំងឆនន មតយមនេសចក្ដីេ ក្រតឹមែតមួយ  

ែតកលេសះកណ្ឋ កៈ ្ល ប់េទ   ឆនន មតយ្រតូវេសចក្ដេី កេទ្វដងេបៀត-

េបៀន   បន្រទេ យេំហើយេដើរេទ   ។ 

 ចែំណក្រពះម បុរសកលបព្វជជ េហើយ បនស្រមកេនេ យ

េសចក្ដសុីខែដលេកើតអពីំបព្វជជ អស់មួយសប្ដ ហ៍  កនុងអនុបិយអមពវន័ែដល

មនេនកនុង្របេទសេនះ  េហើយ្រទង់យងេទេ យ្រពះបទទេទ  អស់

ចមង យផ្លូ វ ៣០ េយជន៍  កនុងមួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ  ្រទង់យងចូលេទកនន់គរ

ជ្រគះឹ កលចូលេទដល់េហើយ ្រទង់ចរកិបណិ្ឌ បតេទ មលំ ប្់រចក 

ពួកអនកនគរទងំមូលដល់នូវករភញ ក់េផ្អើល  េ្រពះបនេឃើញ្រពះរូបដ៏ល្អ

ឯករបស់្រពះេពធិសត្វ ដូចដរំធីនបលចូលេទកន្់រកុង ជ្រគះឹ និងដូច 

េទវនគរ្រតូវេស្ដចអសុរចូលេទដូេចន ះ  ។  លំ ប់េនះ ជបុរសទងំ យ 

មក្រកបទូលដល់្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បុគគលមនសភព 

ែបបេនះ្រ ច់បិណ្ឌ បតកនុងនគរ ទូលបងគទំងំ យមិនដងឹថ បុគគលេនះ 

េឈម ះអ្វី ជេទវ  មនុស  នគ ឬ្រគុឌេនះេឡើយ  ។  ្រពះ ជ្របថប់

ឈរេលើៃផទ្រប ទ ទតេឃើញ្រពះម បុរស េកើតអ ច រយកនុងចិត្តែដល 

មិនធ្ល ប់េឃើញ ្រទង់បញជ ជបុរសថ ែននយ អនកទងំ យចូរេទ

សេងកតេមើលថ េបើជអមនុស  កលេចញអពីំនគរេហើយ ក៏នឹងអន្តរធន 
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េទ េបើជេទវ ក៏នឹងេ ះេទកនុង កស េបើជនគក៏នឹងមុជចូលេទ 

កនុងែផនដ ី េបើជមនុស នឹងបរេិភគ រ មែដលខ្លួនបន ។ ចែំណក 

្រពះម បុរស្របមូលភត្តចូលគន េហើយ ដឹងថ ភត្តមន្របមណប៉ុេណ្ណះ 

លមមស្រមប់ ម អញ េដើមបញុីងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទបនេហើយ េទើប 

យងេចញអពីំនគរ មទ្វ រែដល្រទង់ចូលមកេនះឯង ែបរ្រពះភ្រក្ដេទ

កន់ទិសខងេកើត ្របថប់គង់្រតង់ម្លបរ់បស់ភនបំណ្ឌ វបព៌ត េផ្ដើមេ យនូវ

្រពះ្រកយ រ  ។  លំ ប់េនះ ្រពះអន្តំ  ( េពះេវៀនធ ំ)  របស់្រទង់ដល់នូវ 

ករ ក់ដូចេចញអពីំ្រពះឱស្ឋ ខណៈេនះ ្រពះម បុរស ្រទង់អត់ 

សងកត្់រពះទយ័េ យ របដិកូល េ្រពះអត្តភពេនះ ្រទង់មិនធ្ល ប ់

េឃើញ រែបបេនះ សូមបេី យ្រពះេន្រតេឡើយ េទើប្រទង់ទូនម នខ្លួន

េ យ្រពះអងគឯងថ ែនសិទធតថ អនកេកើតមកកនុងទីែដលមនេភជន្របេសើរ

េផ ងៗ េ យេភជនៃន្រសូវ លីែដលមនក្លនិ្រកអូប ែដលេគរក ទុក 

អស់ ៣ ឆន  ំ កនុង្រតកូលមនបយនិងទឹករកបនងយ   បនេឃើញបព្វជិត 

អនក្រទ្រទងស់ពំតប់ង ុ កូលមួយរូបេហើយ គិតថ កល ហន៎ េទើបអញ

នឹងបនជបុគគលមនសភពដូេចន ះ  ្រ ចប់ិណ្ឌ បតបរេិភគ  កល

ហន៎ កលេនះ នឹងមនស្រមបអ់ញ េទើបេចញបួស ឥឡូវេនះ អនកេធ្វើ
េសចក្ដីេនះដូចេម្ដច ?    កល្រទង់ទូនម ន្រពះអងគយ៉ងេនះេហើយ   ្រទង់

មិនមន ករខុស្រប្រកត ី   ្រទង់ក៏េ យ្រពះ្រកយ រ   ។   ជបុរស
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ទងំ យេឃើញករ្រប្រពឹត្តេទយ៉ងេនះេហើយ  េទើបេទ្រកបទូលឲយ

្រពះ ជ្រទង់្រជប   ។   ្រពះ ជបន ្ដ បព់កយរបស់ទូតប៉ុេ ្ណ ះ  ្រទង់

្របញប់ចុះអពីំ្រប ទ យងេចញអពីំនគរេទកន់សមន ក់របស់្រពះ

េពធិសត្វ ្រទង់្រជះថ្ល ចេំពះឥរយិបថប៉ុេ ្ណ ះ  ្រទង់ក៏្របគល់ភពជធំ

ដល់្រពះេពធិសត្វ  ។  ្រពះម បុរស្រ ស់ថ  ម បពិ្រត  ម មិន 

មនេសចក្ដ្ីរតូវករេ យវតថុកមឬកិេលសកមទងំ យេទ      ម ្របថន

បរមភិសេមព ធញិញ ណ  េទើបេចញបួស  ។  ្រពះ ជ កល្រទង់ ធន

េ យអេនកបបករ  ក៏មិនបនទឹក្រពះទយ័អពីំ្រពះេពធិសត្វ  េទើប្រ ស់ 

ថ  េបើ្រទង់បន្រ ស់ជ្រពះពុទធេហើយ  គបបមីកកន់ែដនរបស់េញមមុន 

េគ  ដូេចនះ  ។   េនះជេសចក្ដីសេងខបកនុងទីេនះ   ចែំណកេសចក្ដីពិ ្ដ រ   

គបបេីមើលសពទកនុងបព្វជជ សូ្រតយ៉ងេនះថ 

 បព្វជជំ  កិត្តយិស ម ិ   យថ  បព្វជជំ  ចកខុ ម 

 យថ  វមិសំមេន  េ  បព្វជជំ  សមេ ចយិ  ។ 

 ខញុនឹំងសែម្ដងនូវបព្វជជ   ែដល្រពះពុទធមនចកខុ េនះ   បន្រទង់ 

 ្រពះផនួសេហើយ  េ យ្របករយ៉ង   ្រទង់ពិចរ េឃើញ 

 យ៉ង    េទើប្រទង់េពញ្រពះហឫទយ័នឹងបព្វជជ   ( ១ )  ។   

                                     
១-ប.ិ ៥៤ , ទ.ំ ១៣១  ។ 
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 មួយអេន្លើេ យអដ្ឋកថ   េហើយគបប្ីរជបចុះ ។  

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ្រទងឲ់យេប្ដជញ ដល់្រពះ ជេហើយ   ្រទង់

យងចរកិេទេ យលំ ប ់  ចូលេទកន់សមន ករ់បស់ រ បសក- 

មេគ្រត និងឧទក បស មបុត្ត េធ្វើសមបត្តិឲយេកើតេហើយ ្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ េនះមិនែមនជផ្លូវៃនករ្រ ស់ដឹង េទើបមិនទន់េពញ្រពះទយ័ 

កនុងសមបត្តិភវនេនះ ្រទង់មនបណំងនឹងេផ្ដើម ងំម បធន េដើមប ី

សែម្ដងកម្ល ងំនិងេសចក្ដីពយយមរបស់្រពះអងគ ដល់សត្វេ កមួយអេន្លើ
េ យេទវេ ក  េទើបយងេទកន់តបំន់ឧរុេវ   ្រទង់មន្រពះត្រមស់ 

ថ ភូមិភគេនះគួរជទីរកី យហន៎ េទើបយងចូលេទកន់តបំន់ឧរុេវ  

េនះ ្រទង់េផ្ដើម ងំម បធន គឺករពយយមធ ំ  ។  បព្វជិត ៥ រូប  មន

េកណ្ឌ ញញៈជ្របធនេនះឯង នគំន ្រ ច់ភកិខ ចរកនុងគម និគម ជធនី 

េទទន់្រពះបរមេពធិសត្វកនុងតបំន់ឧរុេវ េនះ ។ លំ បេ់នះ បព្វជិត 

ទងំ ៥ រូបេនះ ឧប ្ឋ ក្រពះេពធិសត្វែដលេផ្ដើម ងំម បធន អស់

កល ៦ វស េ យករបដិបត្តិ មនករេបសបរេិវណជេដើម េ យ

បណំងថ  ្រពះម បុរសនឹងបនជ្រពះពុទធកនុងកលឥឡូវេនះ   េហើយ 

បនេនកនុងសមន ក់របស់្រពះម បុរសេនះឯង  ។ 

 ចែំណក្រពះេពធសិត្វ ្រទង់្រពះត្រមះិថ នឹងេធ្វើទុកករកិរយិឲយដល់ 

ទីបផុំត េទើប្រទងញុ់ងំជីវតិឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យអងករ្របមណប៉ុន្រគប់លង 
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មួយជេដើម ្រទង់បនេធ្វើនូវករកត់បនថយ រេ យ្របករទងំពួង ។ 

ចែំណកេទវ  នឱំជទិព្វ កចូ់លេទកនុងរេ ្ដ េ មទងំ យ កល

្រពះបរមេពធិសត្វ មន្រពះវរកយដល់នូវភពទន់េខ យយ៉ងៃ្រកែលង 

េ្រពះភពជអនកមិនមន រយ៉ងេនះ ្រពះវរកយែដលមនឆវវីណ្ណ 

ដូចមស ក៏មនពណ៌សមបុរេខម ប់ឱនេទ ្រពះម បុរសិលកខណៈ ៣២ 

្របករក៏្រតវូបិទបងំ មិន្របកដ   ។   កនុងកលខ្លះ  កល្រទង់សម្លឹងអបប -

ណកជឈន ្រតូវេវទនធ្ំរគបសងកត ់្រទង់ក៏វសិញញី   ( សន្លប់កនុងទីច្រងកម )  ។  

លំ ប់េនះ េទវ ពួកខ្លះេពលដល់្រពះេពធិសត្វថ  ្រពះសមណេគតម 

េធ្វើកលកិរយិេទេហើយ  េទវ ពួកខ្លះេពលថ  េនះជវ ិ រធម៌របស់

្រពះអរហន្តេទេតើ ។ ប ្ដ េទវ ទងំេនះ ពួកេទវ ែដលនិយយថ 

្រពះសមណេគតមបនេធ្វើកលកិរយិេទេហើយេនះ  ក៏នគំន េទ្រកប- 

ទូលដល់្រពះបទសុេទធ ទនម ជថ   ្រពះ ជឱរសរបស់្រពះអងគ   ្រទង់ 

េ យទិវងគតេហើយ  ។  

 ្រពះបទសុេទធ ទនម ជ្រ ស់ថ    កូនរបស់េយើង   េបើមិនបន 

្រ ស់ជ្រពះពុទធ  មិន ្ល ប់េទ  ។  

 េទវ ទងំេនះ្រកបទូលថ ្រពះ ជឱរសរបស់្រពះអងគ មិន ច

ជ្រពះពុទធបនេទ   ្រទង់ដួលេលើែផនដកីនុងទីច្រងកម  េ យទិវងគតេហើយ ។  

 ្រពះ ជ  ្រទង់ ្ដ បព់កយេនះេហើយ  េទើប្រ ស់តបថ   េយើងមិន 
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េជឿេទ    កលកូនរបស់េយើងមិនទន់បនសេ្រមចេពធិញណ   េហើយេធ្វើ 

កលកិរយិ   មិនមនេឡើយ  ។    

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  េទើប្រពះ ជ  ្រទង់មិនេជឿ ?  

 េឆ្លើយថ េ្រពះ្រពះអងគបនេឃើញបដិ រយ៍ិទងំ យ កនុងៃថង 

ែដលកឡេទវលិ បសនិមន្តមកសួរសុខទុកខ និង្រតងម់ណ្ឌ លេដើម្រពីង 

កនុងៃថងវបបមងគល   ។   ឯ្រពះេពធិសត្វ្រតឡបប់ននូវសញញ េ្រកកេឡើង

ជថមេីទៀត  កល្រពះម បុរសេ្រកកេឡើងេហើយ  ពួកេទវ ទងំេនះ ក៏

មក្រកបទូល្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ  ្រពះ ជឱរសរបស់្រពះអងគ

មិនមនេ គេទ  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េយើងដឹងថ   បុត្តរបស់េយើងមិន ្ល ប់េទ  ។ 

 កល្រពះម បុរស  ្រទង់បេំពញទុកករកិរយិអស់ ៦ វស   កល

េវ ក់បីដូចជកួចកណួំចកនុង កស   ។   ្រពះេពធិសត្វ   ្រទង់្រពះ 

ត្រមិះថ  េឈម ះថករេធ្វើទុកករកិរយិេនះមិនែមនជផ្លូវនឲំយសេ្រមច  េទើប 

្រទង់ចរកិេទបិណ្ឌ បតកនុងគមនិងនិគមទងំ យ េដើមប ី រេ្រគត- 

្រគត  េហើយ្រទង់នយំក រមក  ។  ្រគេនះ ម បុរសិលកខណៈ 
៣២ ្របកររបស់្រពះេពធិសត្វបន្រតឡប់ជ្រប្រកត ី ្រពះកយមន្រពះ 

ឆវវីណ្ណដូចមស  បញច វគគយិភិកខុនគំន គិតថ  ្រពះម បុរសេនះ  សូមប ី

េធ្វើទុកករកិរយិដល់េទ ៦ ឆន  ំ   ក៏មិន ចសេ្រមចសព្វញញុ តញញ ណបន  
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ឥឡូវេនះ ្រ ច់បិណ្ឌ បតេទកនុង្រសុកជេដើម នំ រេ្រគត្រគតមក 

នឹង ចសេ្រមចបនដូចេម្ដច ្រពះម បុរសេនះ ក្ល យជបុគគលេ ម ភ 

លះបងេ់សចក្ដីពយយម េឈម ះថ ករ្រតិះរះិដល់គុណវេិសសអពីំសមន ក់

របស់្រពះម បុរសៃនពួកេយើង ក៏ដូចជបុគគលែដលកក់សក្់រតិះរះិយក 

ដណំកទឹ់កសេន ើមដូេចន ះ ពួកេយើងនឹង្របេយជន៍អ្វីេ យ្រពះម  

បុរសេនះ េទើបនគំន លះបង្់រពះម សត្វ កន់ប្រតនិងចីវរេរៀងៗខ្លួន  

េធ្វើដេំណើ រេទកន់ទី្របមណ ១៨ េយជន៍ ចូលេទកនៃ់្រពឥសិបតនៈ  ។ 

 សម័យេនះ ទរកិេឈម ះ សុជ  េកើតកនុងផទះរបស់េសនកុដុមពិកៈ 

កនុងតបំនឧ់រុេវ េសននិគម លុះចេ្រមើនវយ័េហើយ បនេធ្វើេសចក្ដី្របថន

្រតង់េដើមៃ្រជ ១ េដើមថ   េបើខញុបំនេទកន់ផទះ្រតកូលែដលមនជតិេសមើគន  

េហើយបនកូន្របុសកនុងៃផទជេលើកដបូំង ខញុ ំនឹងេធ្វើពលិកមមេ យបរចិច គ

្រទពយ ១  ែសន ល់ៗ ឆន  ំ  េសចក្ដី្របថន របស់នងក៏សេ្រមចេហើយ   ។  
កល្រពះម សត្វេធ្វើទុកករកិរយិ លុះ្រគបឆ់ន ទីំ ៦ បរបូិណ៌ នងសុជ

េនះបណំងេធ្វើពលិកមមកនុងៃថង ១៥ េកើត  ែខពិ ខ  ។   បុេរតរ ំ    េធនុ 

សហស  ំ លដ្ឋិមធុកវេន  ច េប ្វ   សំ  ខីរ ំ បញច   េធនុស -

និ   បេយ ្វ   សំ  ខីរ ំ  អឌ តិយនីតិ  ឯវ ំ  យវ   េ ឡសននំ    

េធននូំ  ខីរ ំ   អដ្ឋ  េធនុេយ   បិវន្តិ   វ   ខីរស    ពហលតញច    

មធុរតញច    ឱជវន្តញច   បតថយមន  ខីរបរវិត្តនំ  នម  អកសិ  ។  
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ដបូំង ( នង )  បនែលងេមេគទឹកេ ះ ១ ពន ់ឲយ្រ ច់េទ ( សីុ ) កនុង

ៃ្រពេឈើែអម ឲយេគ ៥០០  ផឹកទឹកេ ះរបស់េមេគ ១ ពន់េនះ  េហើយ 

ឲយេមេគ ២៥០  ផឹកទឹកេ ះរបស់េមេគ ៥០០ េនះ  នង្របថន ទឹកេ ះ

ខប់ែដលមនឱជៈ  េទើបឲយេមេគផឹកទឹកេ ះតគន រហូត  ចុងេ្រកយឲយ 

េមេគ ៨    ផឹកទឹកេ ះរបស់េមេគ ១៦   េ យ្របករដូេចនះ   ។    កនុង 

្រពលឹមៃថងវ ិ ខបុណ្ណមី   នងសុជ េ្រកកេឡើងអពីំ្រពលឹមៃន ្រតី  ឲយ 

រតឺទឹកេ ះេមេគទងំ ៨ េនះ   កូនេគទងំ យមិនទន់បនេបេ ះ

េនះេនេឡើយ  លុះភជនៈថមចូីលេទជិតកេន មេ ះប៉ុេ ្ណ ះ  ធន រទឹក- 

េ ះក៏ហូរ មធមម របស់ខ្លួន  នងសុជ បនេឃើញភពអ ច រយេនះ  

េទើប្រតងទឹកេ ះេនះេ យៃដរបស់ខ្លួនឯង ក់កនុងភជនៈថម ី េហើយ 

បងក តេ់ភ្លើងេ យៃដខ្លួនឯង េផ្ដើមនឹងចម្អិន  ។  កលកពុំងចម្អិនបយស 

េនះ  ពពុះធំៗ  ងំេឡើងវលិជទកខិ វដ្ត  សូមបដីណំកទឹ់ក្រតឹមែតមួយ

ដណំក់ក៏មនិខទ តេចញមកខងេ្រក ែផ ងមន្របមណតិចតួចក៏មិន ងំ

េឡើងអពីំេជើង្រកន   ។   សមយ័េនះ  េស្ដចចតុេ កបលេធ្វើកររក ្រតង់

េជើង្រកន  ម ្រពហមបងំេស្វតចឆ្រត  សកកេទវ ជនយំកឧសអពីំៃ្រពមក 

ដុត  ។   ពិតេហើយ េទវ ទងំ យ្របមូល  ឧបកបបនឱជ  គឺឱជៈ 

ែដលចូលេទសេ្រមចដល់េទវ និងមនុស ទងំ យ  កនុងទ្វីបធទំងំ ៤  

ែដលមនទ្វីបតូច ២  ពន់ជបរ ិ រ   ក់ចូលកនុងឆន ងំបយសេនះេ យ 
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េទ នុភពេរៀងៗ ខ្លួន  ដូចបុគគល្រចបច់ទឹកឃមុ ែំដលជប់េលើបងគង   េហើយ 

កន់យកែតទឹកែផ្អមដូេចន ះ  ។   

 ពិតេហើយ កនុងេវ ដៃទៗ េទវ ទងំ យ ក់ឱជៈកនុងពំនូត 

បយ   ែតកនុងៃថង្រ ស់ដឹងនិងៃថងបរនិិព្វ ន   ក់ឱជៈកនុងឆន ងំេនះឯង  ។ 

 នងសុជ បនេឃើញភពអ ច រយមិនែមនតចិ ែដល្របកដដល់ 

ខ្លួនកនុងទីេនះ  កនុងមួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ   េទើបេ នងបុ ្ណ ទសីមកេពល

ថ  ែនបុ ្ណ   ៃថងេនះ េទវ របស់ពួកេយើងទងំ យ  គួរ្រជះថ្ល ពន់េពក 

កនុងកលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  េយើងមិនធ្ល ប់េឃើញភពអ ច រយែបបេនះ 

េឡើយ ចូរនង្របញប់េទេមើលេទវ ថ នេ យឆបរ់ហ័សចុះ ។ នង 

បុ ្ណ ទសីេនះ ទទួលពកយនងសុជ ថ ធុ េហើយក្៏របញប់េទ

កន់គល់ៃ្រជ  ។  ចែំណក្រពះបរមេពធសិត្វ ្រទង់េឃើញម សុបិន ៥ 

្របករន ្រតី  ្រទង់ពិចរ   េទើប្រទង់េធ្វើករសននិ ្ឋ នថ  ៃថងេនះ  អញ

នឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធេ យឥតសង យ័  ។  លុះ ្រតីកន្លងេទ  ្រទង ់

េធ្វើករបដិបត្តិសររីៈ រង់ចេំពលភិកខ ចរ   ។   លុះដល់េវ ភិកខ ចរ  េទើប

្រទង់យងមកគង្់រតង់គល់ៃ្រជេនះ   េធ្វើគល់ៃ្រជទងំអស់ឲយភ្លឺ ្វ ងេ យ 

រសមីរបស់្រពះអងគ  ។  

 លំ ប់េនះ  នងបុ ្ណ ទសីេនះមក    បនេឃើញ្រពះម បុរស

គង់្រតង់គល់េឈើ  ទតេ កធតុទិសខងេកើត  និងេ្រពះបនេឃើញេដើម 
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េឈើទងំមូលមនរសមីពណ៌ដូចមស េ យ្រពះរសមីែដលផ យេចញអពីំ

្រពះសររីៈរបស់្រពះម បុរស េទើបនងគិតដូេចនះថ ៃថងេនះ េទវ របស់

េយើងទងំ យ ្របែហលជចុះមកអពីំេដើមៃ្រជ អងគុយទទួលពលិកមម

េ យៃដរបស់ខ្លួនឯង េទើបជអនកដល់នូវេសចក្ដេី្រតកអរ ្របញប់្របប់

េរឿងេនះដល់នងសុជ   ។  នងសុជ ្ដ ប់ពកយនងបុ ្ណ ទសី

េនះេហើយ ក៏មនចិត្តេ្រតកអរេពលថ ចប់អពីំៃថងេនះេទ នងចូរ ងំ 

េនកនុង នៈជកូន្រសីចបងរបស់េយើង  េហើយបនឲយេ្រគ ង្រប បទ់ងំ 

ពួងែដលសមគួរដល់ធី   ។  េ្រពះេហតុកនុងៃថងែដលបនសេ្រមចភពជ 

្រពះពុទធ  ករបនថសមសែដលមនតៃម្ល ១ ែសនេទើបគួរ  េ្រពះដូេចន ះ 

េទើបនងសុជ េនះ េធ្វើករគិតឲយេកើតេឡើងថ  នឹង ក់បយសកនុង

ថសមស   េទើបឲយអនកបេ្រមើនថំសមសែដលមនតៃម្ល  ១  ែសនេចញ

មក បណំងនឹង កប់យសកនុងថសេនះ េទើបពិចរ ដល់េភជន

ែដលឆ្អិនេហើយ បយសទងំអស់ក៏រេមៀលចូលេទ្របតិ ្ឋ នកនុងថស 

មសេនះ ដូចទឹកធ្ល ក់ចុះអពីំស្លឹកឈូកដូេចន ះ  បយសេនះ មន្រប- 

មណេពញថសមួយលមម េទើបនងយកថសមួយដៃទ្រគបថសេនះ 

េហើយយកសពំតស់ខចប់ ្រប ប់ កែ់តង ងកយេ យេ្រគ ងអលងក រ

ទងំពួង យកថសេនះទូលេលើកបលរបស់ខ្លួន េដើរេទកន់គល់ៃ្រជេនះ

េ យ នុភពធ ំ ។ លុះេទដល់េហើយ សម្លងឹេមើល្រពះេពធិសត្វ េកើត 
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េ មនស ជកម្ល ងំ សមគ ល់ថជរុកខេទវ  ខណៈបនេឃើញេនះឯង ក៏

បេង្អ នកយេដើរចូលេទ កថ់សមសអពីំេលើកបល េហើយេបើកយក

សុវណ្ណភងិគ រ ក់ទឹកែដលអបេ់ យផក េឈើ េហើយចូលេទឈរជតិ្រពះ

េពធិសត្វ ប្រតដែីដលឃដិករម ្រពហមថ្វ យ មិនឃ្ល តឆង យអពីំ្រពះ 

េពធិសត្វអស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ ក៏បត់េទកនុងខណៈេនះឯង ។   

្រពះម បុរស  កលសម្លឹងមិនេឃើញប្រត  េទើប ្រពះហស្ត ្ដ េំចញ

មកទទួល នងសុជ ក៏ ក់ថសបយសេនះ េលើ្រពះហស្តរបស់្រពះ

ម បុរស  ្រទង់កទ៏តនងសុជ   ។  នងសុជ កណំត់ ករេហើយ  

េទើប្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគ  សូម្រទង់កន់យកវតថុ ែដលខញុបំរចិច គេនះ

ចុះ  ថ្វ យបងគេំហើយទូលថ  មេនរថគឺេសចក្ដ្ីរបថន   ចូរសេ្រមចដល់្រទង ់

ដូចសេ្រមចដល់ខញុចុំះ  ។  នងមិន េ ះ ល័យកនុងថសមសែដល

មនតៃម្ល ១ ែសន   ក់ដូចជភជនៈដីចស់  េចៀសេចញេទេហើយ  ។   

 ចែំណក្រពះម បុរស ្រទង់េ្រកកេឡើងអពីំ សនៈ េធ្វើ្របទក ណិ 

េដើមេឈើេនះេហើយ    កន់ថសយងេទកន់េឆនរសទឹងេនរញជ    ។    កនុង 

ៃថងែដល្រពះេពធិសត្វទងំ យ្រ ស់ដឹង    មនកពំង ់  ( មួយ  )  េឈម ះ 

សុបបតិដ្ឋិតៈ ជ ថ នទីែដល្រទង់ចុះ្រសង់   ។    ្រពះេពធិសត្វ ក់ថស 

េលើ្រចងំៃនកពំង់េឈម ះសុបបតិដ្ឋិតៈេនះ ្រទង់ចុះ្រសង់េ្រសចេហើយ េទើប

េស្ល កសពំត់ែដលជទង់ជ័យៃន្រពះអរហត្ត ែដលជេ្រគ ងដណ្ដ បរ់បស់
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្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់ែបរ្រពះភ្រក្ដេទកនទិ់សខងេកើត ្រទង់ពូតពំនូត

បយជ ៤៩ ពំនូត  ្របមណបុ៉ន្រគប់េ ន តនីមួយៗ  េហើយ្រទង់េ យ

មធុបយសមនទឹកតិចេនះទងំអស់   បយសេនះ  បនជ រ ងំ

េនអស់ ៧ សប្ដ ហ៍ ស្រមប្់រពះេពធិសត្វែដលនឹងបន្រ ស់ជ្រពះពុទធ 

្របថបេ់ន្រតង់េពធិមណ្ឌ ល្របេទស   ែដលជទីផូរផង់ៃនបញញ ជេ្រគ ង

្រ ស់ដឹង  ។   កនុងកលមន្របមណប៉ុេ ្ណ ះ  មិនមន រដៃទ  មិន

មនករ្រសង់ទឹក មិនមនករខពុរ្រពះឱស្ឋ មិនមនករបេនទ បង្់រពះឧចច រៈ 

្រពះបស វៈ ្រទង់សមងេំនេ យឈនសុខនិងផលសុខប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រពះ

ម បុរស កល្រទង់េ យបយសេនះេហើយ ចបថ់សមសេធ្វើករ

អធិ ្ឋ នថ សចហំ  អជជ  ពុេទធ    ភវតុិ ំ  សកខិស មិ   អយ ំ   បត ិ  

បដិេ ត ំ គចឆតុ     េន  េច  សកខិស ម ិ អនុេ ត ំ គចឆតុ  េបើ ម

អញបន្រ ស់ជ្រពះពុទធកនុងៃថងេនះេ ត  ថសមសេនះ  ចូរអែណ្ដ ត

្រចសែខ ទឹក  េបើមិនបន្រ ស់េទ  ចូរអែណ្ដ តេទ មែខ ទឹក  ។   កល

អធិ ្ឋ នដូេចនះេហើយ ក៏ែលងថសេទ ថសេនះ ក៏អែណ្ដ ត្រចសែខ ទឹក 

េទអស់ទី្របមណ ៨០ ហតថ  េ្រប បដូចេសះែដលដល់្រពមេ យថ្វេីជើង

ដ៏រហ័សដូេចន ះ  េហើយក៏លិចកនុងអន្លងមួ់យេទដល់ពិភពកឡនគ  ប៉ះ

នឹងថសែដលជេ្រគ ងបរេិភគរបស់្រពះពុទធ ៣ ្រពះអងគ  ទងគិចគន មន

សេំឡង្រកិកៗ   េហើយបនចូលេទអពីំខងេ្រកមថសទងំ ៣ េនះ  ។   
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កឡនគ ជបន ្ដ ប់សេំឡងេនះេហើយ េពលថ ហិេយយ ឯេក 

ពុេទធ  នពិ្វេ ្ត    បុន អជជ ឯេក និព្វេ ្ត ត ិ  ម លិមិញេនះ ្រពះពុទធ 

េកើតេឡើងមួយអងគ ៃថងេនះ េកើតេឡើងមួយអងគេទៀត េទើបបនឈរនម ក រ 

េ យគថទងំ យ េ្រចើនរយបទ  ។  បនឮថ េវ ែដលម ្របឹថពី

ដុះេឡើង កនុង កស្របមណ ១ េយជន៍ និង ៣ គវុត  ក់ដូចជៃថង 

េនះ  និងៃថងែស្អកដល់កឡនគ ជេនះ  ។  

 ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់ស្រមកេពលៃថងកនុង លវន័ែដល

មនផក រកីសគុស គ យែកបរេឆនរសទឹងេនះ  លុះេវ ង ច  កនុងកលែដល

ផក េឈើទងំ យ្រជុះចកទង ្រទង់ែបរ្រពះភ្រក្ដេទកន់េពធិ្រពឹក ម

ផ្លូ វែដលមនទទឹង្របមណ ៨ ឧសភ      ែដលេទវ ទងំ យ ក់ែតងទុក

ដូចសីហៈយ្រ ដូេចន ះ ។ នគ យក  និង្រគុឌជេដើម បនបូជេ យ 

េ្រគ ង្រកអូបនិងផក ជេដើមដ៏ជទិព្វ  មុឺនេ កធតុមនក្លិន្រកអូបដូចគន    

មនរេបៀបៃនក្រមងផក ែត ១  និងមនសេំឡង ធុករែត ១   ។   សម័យ

េនះ ្រពហមណ៍េឈម ះេ តថយិៈ ជអនក្រចូតេ ម   ែរកេ ម េដើរ្រចសផ្លូវ

មក  ដឹង កររបស់្រពះម បុរសកថ៏្វ យេ ម  ៨ ក្ដ ប ់  ្រពះេពធិសត្វ

ទទួលេ ម េហើយេឡើងកន់េពធិមណ្ឌ ល  ្របថប់ឈរកនុងទិសខងតបូង

ែបរ្រពះភ្រក្ដេទទិសខងេជើង  ខណៈេនះ ច្រក លទិសខងតបូងក៏្រសុត

ចុះ  ក់បីដូចជទល់គន នឹងអវចិីខងេ្រកម  ច្រក លទិសខងេជើងក៏
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អែណ្ដ តេឡើង ក់បដូីចជទល់គន នឹងភវគគ្រពហមខងេលើ ្រពះេពធិសត្វ

្រទង់្រពះត្រមិះថ  ទីេនះ  មិនែមនជទីែដលឲយសេ្រមចសេមព ធញិញ ណេទ 

េទើបេធ្វើ្របទក ណិយងេទកនទិ់សខងលិច   ្របថបឈ់រែបរ្រពះភ្រក្ដេទ 

កន់ទិសខងេកើត លំ បេ់នះ ច្រក លទិសខងលិចក៏្រសុតចុះ ក់បី
ដូចជទល់គន នឹងអវចិ ី ច្រក លទិសខងេកើតក៏អែណ្ដ តេឡើង ក់បីដូច

ជទល់គន នឹងភវគគ្រពហម  បនឮថ កនុងទីែដល្រពះម បុរសេនះ្របថប់

ឈរេហើយ ម ្របឹថពីក៏បន្រសុតចុះនិងបះេឡើង ដូចកងរ់េទះធែំដល

កដុ់បំញឈរ្រតង់ែផនដ ី កលបុគគលជនម់ខ ងេហើយ មខ ងេទៀតក៏បះេឡើង

ដូេចន ះ ្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់្រពះត្រមិះថ  ថ នទីេនះ  ្របែហលជមិន

ែមន ថ នទីែដលស្រមប់សេ្រមចសេមព ធិញញ ណ េទើបេធ្វើ្របទក ណិយង

េទកនទិ់សខងេជើង ្របថបឈ់រែបរ្រពះភ្រក្ដេទទិសខងតបូង លំ ប់

េនះ ច្រក លទិសខងេជើងក៏្រសុតចុះ ក់បីដូចជទល់គន នឹងអវចិី  

ច្រក លទិសខងតបូងក៏អែណ្ដ តេឡើង  ក់បីដូចជទល់គន នឹងភវគគ្រពហម 

្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់្រពះត្រមិះថ  ថ នទីេនះ ក៏្របែហលជមិនែមន

ថ នទីែដល្រ ស់ដឹងសមម សេមព ធញិញ ណ   េទើប្រទង់េធ្វើ្របទក ណិយង

េទកន់ទិសខងេកើត  ្របថប់ឈរែបរ្រពះភ្រក្ដេទទិសខងលិច  ។   ថ ន

ទីេកើតបល្ល័ងករបស់្រពះពុទធទងំ យមនេនកនុងទិសខងេកើត   េទើបទីេនះ 

មិនញប់ញ័រ  មិនកេ្រកើករេំពើក  ្រពះម សត្វ  ្រទង់្រជបថ  ថ នទីេនះ 
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ជ ថ នទី្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់មិនលះបង ់ ជ ថ នទីមិនញបញ័់រ ជ

ថ នទីកមច ត់្រទុងគកឺិេលស េទើប្រទង់ចបចុ់ងេ ម  េហើយរ ស់ រេំពច

េនះឯង ក៏មនបល្ល័ងកកមពស់ ១៤ ហតថផុសេឡើង េ ម ទងំេនះ ក៏ ងំេន

េ យករ្រកលែបបេនះ    េឈម ះថជងគនូំររចន  បូក ប       សូមបជីអនក

ឈ្ល សៃ្រកែលង          ក៏មិន ចនឹងគូរ         នឹងបូក បបន  ។ 

 ្រពះម បុរសែបរ្រពះភ្រក្ដេទទិសខងេកើត  ឲយេដើមេពធិេនអពីំ

ខងេ្រកយ្រពះបិដ្ឋ ិ  ជអនកមន្រពះទយ័មទំ ំ   ្រទង់គង់េលើអប ជិតបល្ល័ងក  

ែដលសូមបរីនទះ   ១  រយដងក៏មិន ចទម្ល យ  េ យ្រទង់អធិ ្ឋ នថ 

   កមំ  តេច  ច  ន រុ  ច  អដ្ឋិ  ច  អវសិស តុ  េម  សរេីរ 

អវសុស តុ  មំសេ ហិតំ  ។   ន  េត្វ ហំ  សមម សេមព ធ ឹ អបប ្វ  

ឥមំ បល្លង ក ំ ន ភិនទសិ មិ  ។  សូមឲយែសបក  សរៃស  និងឆ្អឹង  សល់េន

ចុះ     ឯ ច់ឈមកនុងសររីៈរបស់ ម អញ    ចង់រងីសងួត    ក៏រងីសងួតេទ 

ចុះ  (១)  ។   កល ម អញមិនសេ្រមចសមម សេមព ធញិញ ណេលើបល្ល័ងកេនះ    

ក៏នឹងមិនទម្ល យែភននេនះ  ។ 

 សម័យេនះ េទវបុត្តមរគិតថ សិទធតថកុមរបណំងនឹងឈនកន្លង 

អំ ចរបស់អញ   ឥឡូវេនះ  អញនឹងមិនឲយសិទធតថកុមរេនះ  កន្លងផុត 

                                     
១- ប.ិ២៣ ,  ទ.ំ ៤០៥  ។ 



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អវទូិេរនិទន                                  215 

េទបន េទើបេទកនស់មន ករ់បស់ពលមរ្របប់េសចក្ដេីនះ ឲយពលមរ

ែ្រសកេ ៊ កេ្រញជ វេហើយនេំចញេទ ។ ឯេសនមរេនះ ខងមុខមន 

ក្រមស់ ១២ េយជន៍ ខង ្ដ និំងខងេឆ្វង ១២ េយជន៍ ខងេ្រកយទល់ 

គន នឹងភនកំ ្ដ បច់្រក ល ខងេលើ ៩ េយជន៍ ែដលបន្លឺសេំឡង ក់ដូច 

ជែផនដី្រសុត  ងំអពីំទី្របមណ ១ ពន់េយជន៍  លំ ប់េនះ េទវបុត្ត- 

មរេឡើងជិះដរំេីឈម ះ គរិេិមខល កមពស់ ១៥០ េយជន៍ និមមិតៃដ ១ ពន់ 

កន់ វុធេ្រចើន្របករ  ។   ចែំណកបរស័ិទមរេ្រកពីេនះ  មរពីរនក់កន់ 

វុធដូចគន មិនមន ជអនកមនពណ៌សមបុរេផ ងៗ  ជអនកមនមុខេផ ងៗ 

នគំន មក  ក់បីដូចជេជរជន់លិច្រពះម សត្វ  ។   ឯេទវ កនុងមុឺន 

ច្រក លបនឈរេពលសរេសើរ្រពះម សត្វ ចែំណកសកកេទវ ជបន 

ឈរផ្លុ ស័ំងខេឈម ះវជិយុត្តរៈ  បនឮថ  ស័ងខេនះមន្របែវង ១២០ ហតថ  

កលផ្លុ ខំយល់ចូលេទែតម្តងេហើយ  មនសេំឡង ងំេនអស់ ៤ ែខ  េទើប

សេំឡងេនះអស់េទ  ។  ម កឡនគ ជបនឈរេពលសរេសើរគុណ

ជង ១០០ គថ  ម ្រពហមបនឈរបងំេស្វតចឆ្រត   ែតកលពលមរ

ចូលមកជិតេពធិបល្ល័ងក  ប ្ដ េទវ ជេដើមេនះ  សូមបែីតមន ក់កម៏ិន

ច ងំេនបន  នគំន េគចេទកនុងទីចេំពះមុខេរៀងៗ ខ្លួន  ។   ម

កឡនគ ជែ្រជកដីេទកន់នគពិភព ែដលមនមណ្ឌ ល្របមណ ៥០០ 

េយជន៍ េដកយកៃដទងំពីរខទប់មុខ សកកេទវ ជយកស័ងខវជិយុត្តរៈទុក
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អពីំខងេ្រកយ បនឈរ្រតង់ភនកំ ្ដ បច់្រក ល  ម ្រពហមចប់ចុង

េស្វតចឆ្រតេទកន់្រពហមេ កមួយរេំពច េទវ សូមបែីតមួយអងគែដល

ច ងំេនបន មិនមន  ្រពះម បុរសមួយអងគឯងប៉ុេ ្ណ ះ  ្របថប់

គងក់នុងទីេនះ  ។ 

 ចែំណកមរក៏េពលនឹងបរស័ិទរបស់ខ្លួនថ ែនបទងំ យ  េឈម ះ 

ថ បុរសដៃទដូចគន នឹងសិទធតថឱរសរបស់្រពះបទសុេទធ ទនម ជ រែមង 

មិនមន ពួកេយើងមនិ ចេធ្វើនូវចមបំងកនុងទីចេំពះមុខ ពួកេយើងនឹងចូល 

ចប់អពីំខងេ្រកយ  ។   ្រពះម បុរសសម្លឹងេមើលកនុងទិសទងំ ៣  េឃើញ 

ែតភពទេទ េ្រពះេទវ ទងំពួងនគំន េគចេទអស់ ្រទង់េឃើញពលមរ 

ពពក់ពពូនេនអពីំខងេលើ ្រទង់្រពះត្រមិះថ ជនមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  

បណំងមករក ម អញែតមន ក ់ ែដលេធ្វើេសចក្ដីពយយមយ៉ងធកំនុងទីេនះ 

មិនមនម បិ  បុត្តធី  បងប្អូន្របុស្រសី ឬញតិ ដៃទ មនែតបរម ី

១០ េនះបុ៉េ ្ណ ះ  ែដលដូចជបុត្តនិងបរ ិ ររបស់អញ  េនអស់កលយូរ 

េ្រពះដូេចន ះ អញនឹងេធ្វើបរមីេនះឲយជែខល េហើយ្រប រេ យ ្រ ្ត  

គឺបរមីេនះឯង កមច តព់លមរេនះ េទើបគួរ េទើប្រទងរ់ឭកដល់បរមទីងំ 

១០ ។  លំ បេ់នះ  េទវបុត្តមរបនប ្ដ លមណ្ឌ ល្របេទសៃនខយល់ឲយ 

ងំេឡើង េ យគិតថ អញនឹងឲយសិទធតថេនះេគចេទេ យខយល់េនះឯង  

ខណៈេនះ មណ្ឌ លខយល់ មនខយល់បក់មកអពីំទិសខងេកើតជេដើម  បន
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ងំេឡើងេហើយ សូមប ី ចទម្ល យកពូំលភនែំដលមនទហំំកន្លះេយជន៍  ១ 

េយជន៍ ២ េយជន៍ ៣ េយជន៍ ដកឫសេឈើ  គុមពេឈើនិងេដើមេឈើជេដើម 

និងេធ្វើគមនិគមជុវំញិឲយេខទចខទី ជលម្អិតតូចធ ំ ក៏្រតូវេតជនុភពៃនបុណយ

របស់្រពះម បុរសកមច ត់េហើយ លុះមកដល់្រពះេពធិសត្វ ក៏មិន ចេធ្វើ
សូមបែីតជយចីវរឲយកេ្រមើក  ។  លំ បេ់នះ េទវបុត្តមរបនប ្ដ លឲយ

េកើតជេភ្ល ងធំ ងំេឡើង េ យបណំងថ នឹងឲយទឹកជនលិ់ច ្ល ប ់ េ យ

នុភពរបស់េទវបុត្តមរេនះ  ពពក ១ រយ្រសទប់និង ១ ពន្់រសទប់ 

ក៏ ងំេឡើងខងេលើេហើយធ្ល ក់ចុះមក ែផនដីក៏ ចធ់្លុះជចេន្ល ះៗ េទ

េ យកម្ល ងំៃនធន រទឹកេភ្ល ង ម េមឃក៏អែណ្ដ តមកអពីំខងេលើេដើម 

េឈើនិងៃ្រព ក៏មិន ចេធ្វើឲយដណំក់ទឹក្រតឹមែតមួយតណំក់ េសើមជយ 

ចីវររបស់្រពះម សត្វបនេឡើយ ។  បនទ បអ់ពីំេនះ ក៏ប ្ដ លឲយេភ្ល ង

ថម ងំេឡើង កពូំលភនធំំៗ  ទងគិចគន ហុយជែផ ង ែបកជអ ្ដ តេភ្លើង ធ្ល ក់

ចុះមកអពីំ កស  លុះមកដល់្រពះបរមេពធិសត្វ  ក៏្រតឡប់ក្ល យជផក

េឈើទិព្វ ។ បនទ ប់អពីំេនះ ក៏ប ្ដ លឲយេភ្ល ងេ្រគ ង្រប រ ងំេឡើង 

ស្រ ្ត វុធមន វ លែំពង និង្រពួញជេដើម ែដលមនមុខមខ ងខ្លះ មន

មុខសងខងខ្លះធ្ល ក់មកទងគិចគន  ហុយជែផ ងេឆះជេភ្លើង អែណ្ដ តមក

ម កស លុះមកដល់្រពះេពធិសត្វក៏ក្ល យជផក េឈើទិព្វ ។ បនទ ប់

អពីំេនះ ក៏ប ្ដ លឲយមនេភ្ល ង ជេភ្ល ងរេងើកេភ្លើង ងំេឡើង រេងើក
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េភ្លើងទងំ យមនពណ៌ដូចផក ចរ អែណ្ដ តមក ម កស ក្ល យជ

ផក ទិព្វ បច ចេ យ យចុះមកេទៀបបទមូលរបស់្រពះម សត្វ  ។  

បនទ ប់អពីំេនះ  កប៏ ្ដ លឲយមនេភ្ល ងេផះ ងំេឡើង  េភ្ល ងេផះេក្ដ ខ្ល ងំ 

មនពណ៌ដូចេភ្លើងអែណ្ដ តមក ម កស ក៏ក្ល យជលម្អតិៃនខ្លឹមចនទន ៍

ធ្ល ក់ចុះេទៀបបទមូលរបស់្រពះម សត្វ  ។   បនទ បអ់ពីំេនះ ក៏ប ្ដ ល 

ឲយេភ្ល ងខ ច់ ងំេឡើង ខ ចទ់ងំ យល្អិតធ្ល ក់មកប៉ះគន ក្ល យជែផ ង 

និងអ ្ដ តេភ្លើង អែណ្ដ តមកពី កសកក៏្ល យជផក េឈើទិព្វ ធ្ល ក់ចុះ 

េទៀបបទមូលរបស់្រពះេពធិសត្វ ។ បនទ បអ់ពីំេនះ កប៏ ្ដ លេភ្ល ង

ភក់ឲយ ងំេឡើង ភក់េនះជភក់េក្ដ  ្របកបេ យែផ ងនិងេភ្លើងអែណ្ដ ត 

ចុះមកអពីំ កស  ក្ល យជេ្រគ ង ប្រស បដ៏ជទិព្វ  ធ្ល កចុ់ះមក 

េទៀបបទមូលរបស់្រពះម សត្វ   ។   បនទ បអ់ពីំេនះ  ក៏ប ្ដ លងងតឹ 

ឲយ ងំេឡើងេ យគិតថ   អញនឹងេធ្វើឲយភ័យខ្ល ចេ យភពងងឹតេនះ 

េហើយឲយសិទធតថេនះរត់េទ  ។   ងងឹតេនះជងងឹត្របកបេ យអងគ ៤  ( គឺ 

ៃថង ១៤ េ ច  ៃ្រពស្ដុក  េមឃេខម  និងក ្ដ លយប ់ )  លុះមកដល់្រពះ

ម សត្វក៏អន្ដរធនេទ ដូចងងឹតែដល្រតូវកមច ត់េ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ ។  

មរមិន ចឲយ្រពះេពធិសត្វេគចេទបនេ យខយល់ េភ្ល ង េភ្ល ងដុថំម 

េភ្ល ងេ្រគ ង្រប រ េភ្ល ងរេងើកេភ្លើង េភ្ល ងេផះ េភ្ល ងខ ច ់ េភ្ល ងភក ់ និង

ភពងងឹតរួមជ ៩ យ៉ងេនះ េ យ្របករដូេចនះ  េទើបបញជ បរស័ិទេនះ
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ថ ែនអនកទងំ យ ពួកអនកឈប់បង្អង់េធ្វើអ្វី ចូរចប់សិទធតថកុមរេនះ ចូរ

សម្ល ប ់ ចូរេធ្វើឲយេគចេទ ចែំណកខ្លួនឯងអងគុយេលើកដរំគីិរេិមខល កន់

ច្រកវុធចូលេទជិត្រពះម បុរស េហើយេពលថ ែនសិទធតថ អនកចូរ

េ្រកកេឡើងអពីំបល្ល័ងកេនះ បល្ល័ងកេនះមិនែមនស្រមប់អនកេទ បល្ល័ងកេនះ

គួរដល់េយើង   ។    

 ្រពះបរមេពធិសត្វបន ្ដ ប់ពកយរបស់មរេនះេហើយ ្រ ស់ថ  

ែនមរ   អនកមិនបនបេំពញបរម ី  ១០   ឧបបរម ី  ១០   និងបរមតថបរម ី

១០ ផង  មិនបនបេំពញម បរចិច គ ៥ ផង  មិនបនបេំពញញតតថ-

ចរយិ េ កតថចរយិ និងពុទធតថចរយិផង បល្ល័ងកេនះមិនែមនេកើតេឡើង

ស្រមបអ់នកេទ  បល្ល័ងកេនះ េកើតេឡើងដល់េយើងែតប៉ុេ ្ណ ះ  ។  មរេ្រកធ 

អត់សងកត់នឹងេសចក្ដេី្រកធមិនបន េទើប្រគែវងច្រកវុធមកេលើ្រពះេពធិ-

សត្វ  ។  កល្រពះម សត្វរពឹំងដល់បរមី ១០  ច្រកវុធេនះ ក៏ក្ល យជ

ពិ នផក ងំេនអពីំខងេលើ បនឮថ ច្រកវុធេនះមុតៃ្រកេពក េបើមរ

េនះេ្រកធេហើយ ្រគែវងេទកនុងទីដៃទៗ  ចកតស់សរថមដ៏្រកស់ែតម្ដង

ប៉ុេ ្ណ ះឲយ ចេ់ទ  ដូចកតទ់ពំងំដូេចន ះ  ែតឥឡូវេនះ កលច្រកវុធ 

េនះ ក្ល យជពិ នផក ងំេន បរស័ិទមរេ្រកអពីំេនះ គិតថ សិទធតថ

កុមរនឹងេ្រកកចកអពីំបល្ល័ងក េចញេទកនុងកលឥឡូវេនះ េទើបនគំន

ែលងនូវកពូំលភនថំមធំៗ  ចុះមក  ។  កល្រពះម បុរស ្រទង់ពិចរ ដល់
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បរមី ១០  កពូំលភនធំំៗ  ទងំេនះ  ដល់នូវភវៈជដុផំក   ធ្ល ក់ចុះមកកន់

ែផនដី  ។   េទវ ទងំ យែដលឈរ្រតងភ់នកំ ្ដ បច់្រក ល   េអើតក

េមើលេ យគិតថ េ កដ៏ចេ្រមើនទងំ យ អត្តភពែដលល្អដល់េម្ល៉ះ 

របស់សិទធតថកុមរ  វនិសេហើយហន៎   សិទធតថកុមរនឹងេធ្វើអ្វីហន៎  ។ 

 លំ ប់េនះ ្រពះម បុរស្រ ស់ ( នឹងមរ ) ថ  បល្ល័ងកេនះ េកើត 

េឡើងដល់េយើង កនុងៃថងែដល្រពះេពធិសត្វទងំ យបេំពញបរមីេហើយ

្រ ស់ដឹងៃ្រកែលង ដូេចនះ  ។   េហើយ្រទង់្រ ស់នឹងមរែដលឈរបន្តេទៀត 

ថ   មន លមរ   អនក ជ ក កីនុងភពែដលអនកឲយទនេហើយ ?  

 មរ ៃដេទ្រតង់ទីចេំពះមុខពលមរ េ យេពលថ  ជនមន 

្របមណបុ៉េណ្ណះជ ក  ី ខណៈេនះ សេំឡងបរស័ិទរបស់មរក៏ ន់ឮ

ែតមួយថ េយើងជ ក  ី េយើងជ ក  ី ដូេចនះ ក់បីដូចជសេំឡង

ែផនដី្រសុត ។  លំ ប់េនះ មរក៏េពលនឹង្រពះម បុរសថ ែនសិទធតថ 

កនុងភវៈែដលអនកឲយទន   អនក ជ ក  ី  អនក ជបនទ ល់  ? 

 ្រពះម បុរស្រ ស់ថ  មុនដបូំងកនុងភវៈែដលអនកឲយទន ពល

មរទងំ យជអនកមនចិត្តជ ក  ី  ែតស្រមបេ់យើង បុគគលែដលមន 

ចិត្តេឈម ះថជ ក  ី រែមងមិនមនកនុងទីេនះ កនុង ថ នទីែដលេយើងឲយ

េហើយកនុងអត្តភពដៃទៗ ចូរេលើកទុកចុះ កនុងភវៈែដលេយើង ងំេនកនុង

អត្តភពជ្រពះេវស ន្តរ  បនឲយសត្តសតកម ទន គឺឲយវតថុ មួយមុខ ៧ 
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រយៗ ម ្របឹថពីដ៏្រកស់េនះ សូមបមីិនមនចិត្ត មិនមនវញិញ ណ ក៏ជ 

ក  ី  ( ្រ ស់េហើយ )  េទើប្រទង់យក្រពះហស្ត ្ដ េំចញមកអពីំ្រសទប់

ចីវរ េហើយ្រទង់ ចុះេទកន់ែផនដី  មួយអេន្លើេ យ្រពះត្រមស់ថ កនុង

កលែដលេយើង ងំេនកនុងអត្តភពជ្រពះេវស ន្តរ េហើយឲយសត្តសតក 

ម ទន អនកជ ក ឬីក៏មិនែមន ?  ម ្របឹថពីបនកេ្រកើករេំពើក ក ់

បីដូចជលិចលងដ់ល់ពលមរ េ យសេំឡង ១ ពនថ់ កនុងកលេនះ ខញុ  ំ

ជ ក  ី បនទ បអ់ពីំេនះ ម ្របឹថពី កដូ់ចជេពលថ បពិ្រត្រពះ

សិទធតថ ទនែដល្រទង់ឲយេហើយ ជម ទន ជឧត្តមទន  ។  កល្រពះ

ម បុរសពិចរ េទដល់ទនែដលបនឲយេហើយ កនុងអត្តភពជ្រពះ 

េវស ន្តរ  ដរំគីិរេិមខលកមពស់ ១៥០ េយជន៍ក៏លុតជងគងចុ់ះ  បរស័ិទរបស់ 

មរក៏នគំន េភៀសផយេទកន់ទិ នុទិស េឈម ះថ មរពីរនកេ់ទផ្លូ វែត 

មួយមិនមន  មរទងំេនះ លះបង់េ្រគ ង្រប បក់បល  និងសពំត់េស្ល ក 

សពំតដ់ណ្ដ ប់ េគចេទកនុងទីទងំ យេរៀងៗខ្លួន ្រតង់ផ្លូ វែដលមនកនុងទី 

ចេំពះមុខ ។ លំ ប់េនះ ពួកេទវ ទងំ យេឃើញពលមររត់េទ 

េហើយ  ក៏េពលថ  មរប ជ័យេហើយ  ្រពះសិទធតថកុមរមនជ័យជមនះ 

េហើយ ពួកេយើងមកេធ្វើករបូជនូវជ័យជមនះចុះ ដូេចនះ ។ ពួកនគក៏

្របកសដល់ពួកនគ ពួក្រគុឌក្៏របកសដល់ពួក្រគុឌ ពួកេទវ ក្៏របកស

ដល់ពួកេទវ  ពួក្រពហមក្៏របកសដល់ពួក្រពហម  មនៃដកន់នូវផក ក្រមង 
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និងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម   មកកនេ់ពធិបល្ល័ងករបស់្រពះម បុរស   កល 

មរនិងពលមរទងំេនះ  េចៀសេចញេទយ៉ងេនះេហើយ    (  េទើបនគជ 

េដើម   មកថ្វ យ ធុករដូេចនះថ  )    

 ជេយ  ហិ  ពុទធស   សិរមីេ   អយ ំ

 មរស   ច  បបមិេ   ប ជេយ 

 ឧេគឃសយុ ំ េពធមិេណ្ឌ   បេមទិ   

 ជយ ំ តទ  នគគ   មេហសិេន  ។   

 កនុងកលេនះ   ពួកនគ   មនចិត្តេ្រតកអរ   ្របកសនូវជ័យជមនះ 

 របស់្រពះមេហសី  ្រតង់េពធិមណ្ឌ លថ  ្រពះពុទធដ៏មនសិរ ី ្រទង់ 

 មនជយ័ជមនះ     ចែំណកមរមនចិត្តបបចញ់្រពះអងគេហើយ  ។ 

   ជេយ  ហិ  ពុទធស   សិរមីេ   អយ ំ

 មរស   ច  បបមិេ   ប ជេយ 

 ឧេគឃសយុ ំ េពធមិេណ្ឌ   បេមទិ   

 សុបណ្ណសំឃបិ  ជយ ំ មេហសិេន  ។ 

 កនុងកលេនះ  ពួក្រគុឌ  ក៏មនចតិ្តេ្រតកអរ  ្របកសនូវជ័យជមនះ 

 របស់្រពះមេហសី ្រតង់េពធិមណ្ឌ លថ  ្រពះពុទធដ៏មនសិរ ី  ្រទង់ 

 មនជយ័ជមនះ   ចែំណកមរមនចិត្តបប  ចញ់្រពះអងគេហើយ  ។ 

   ជេយ  ហិ  ពុទធស   សិរមីេ   អយ ំ
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 មរស   ច  បបមិេ   ប ជេយ 

 ឧេគឃសយុ ំ េពធមិេណ្ឌ   បេមទិ   

 ជយ ំ តទ  េទវគ   មេហសិេន  ។   

 កនុងកលេនះ  ពួកេទវ    មនចតិ្តេ្រតកអរ  ្របកសនូវជ័យជមនះ 

 របស់្រពះមេហសី  ្រតង់េពធិមណ្ឌ លថ  ្រពះពុទធដ៏មនសិរ ី ្រទង់ 

 មនជយ័ជមនះ  ចែំណកមរមនចតិ្តបប  ចញ់្រពះអងគេហើយ  ។ 

   ជេយ  ហិ  ពុទធស   សិរមីេ   អយ ំ

 មរស   ច  បបមិេ   ប ជេយ 

 ឧេគឃសយុ ំ េពធមិេណ្ឌ   បេមទិ   

 ជយ ំ តទ  ្រពហមគ បិ  ទិេនតិ  ។   

 កនុងកលេនះ    សូមបពួីក្រពហម   ក៏មនចិត្តេ្រតកអរ   ្របកសនូវ 

 ជ័យជមនះរបស់្រពះមេហសី  ្រតង់េពធិមណ្ឌ លថ  ្រពះពុទធដ៏មន   

 សិរ ី ្រទង់មនជ័យជមនះ  ចែំណកមរមនចិត្តបប   ចញ់្រពះអងគ 

 េហើយ  ដូេចនះ  ។ 

 េទវ កនុងមុនឺច្រក លដ៏េសស បូជេ យផក ក្រមង និងេ្រគ ង 

្រកអូប  េ្រគ ង បជេដើម  បនឈរេពលសរេសើរមន្របករេផ ងៗ   ។  

កល្រពះ ទិតយអស្ដងគតេហើយ ្រពះម បុរស្រទង់កមច ត់មរ និងេសន

បនេហើយ ្រតួយេពធិ្រពឹក ក៏ធ្ល កចុ់ះេលើចីវរ   ក់បដូីចជ្រតបកៃនែកវ 
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្របពល្រកហម  េដើមបជីករបូជ  ។  ្រពះម បុរស  ្រទង់រឭកបននូវ 

បុេព្វនិ សញញ ណកនុងបឋមយម  ្រទង់ជ្រមះទិព្វចកខុកនុងមជឈមិយម  ្រទង់

ញុងំញណឲយឈមចុះកនុងបដិចចសមុបបទកនុងបចឆិមយម កល្រពះម  

បុរសពិចរ បចចយករែដល្របកបេ យអងគ ១២  េ យអនុេ ម 

និងបដិេ ម  េ យអំ ចវដ្ដនិងវវិដ្ដ  មុឺនេ កធតុញប់ញ័រអស់ ១២ 

ដង ទល់គន នឹងទឹក្រទែផនដី  ។  ្រពះម បុរស ញុងំមុនឺេ កធតុឲយ 

ញបញ័់រេហើយ ្រទង់បន្រ ស់ដឹងនូវ្រពះសព្វញញុ តញញ ណ កនុងេវ

អរុណរះ ។  កល្រពះម បុរស ្រទង់បនសេ្រមច្រពះសព្វញញុ តញញ ណ

េហើយ  មុឺនេ កធតុទងំមូល ក់ដូចជ្រប ប់ ក់ែតងេហើយ  មន

រសមីៃនទង់ជ័យនិងទងជ់្វ  េលើកេឡើង្រតងភ់នកំ ្ដ ប់ច្រក លទិសខង

េកើត   ទល់គន នឹងភនកំ ្ដ ប់ច្រក លទិសខងលិច  េលើកេឡើង្រតង់ភនំ

ក ្ដ បច់្រក លទិសខងលិច ទល់គន នឹងភនកំ ្ដ បច់្រក លទិសខងេកើត 

េលើកេឡើង្រតង់ភនកំ ្ដ ប់ច្រក លទិសខងេជើង ទល់គន នឹងភនកំ ្ដ បច់្រក-

លទិសខងតបូង េលើកេឡើង្រតងភ់នកំ ្ដ ប់ច្រក លទិសខងតបូង ទល់

គន នឹងភនកំ ្ដ បច់្រក លទិសខងេជើង សុទធែតមនរសមីៃនទង់ជ័យនិងទង់

ជ្វ   េលើកេឡើងេលើ្របឹថពីបន ងំេនរហូតដល់្រពហមេ ក  រសមីែដល 

ងំេនកនុង្រពហមេ ក ក៏ ក់ដូចជមកទល់គន នឹងែផនដី េដើមេឈើកនុង

មុឺនច្រក លក៏េចញផក   េដើមេឈើ ែដលមនែផ្លកេ៏ចញែផ្ល  ផក ឈូក
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្រគប់្របេភទ ្រតង់េដើមេឈើឈូកេដើមក៏េចញផក អពីំេដើម ឈូកែមកកេ៏ចញ

ផក អពីំែមក ឈូកវល្លិកេ៏ចញផក អពីំវល្លិ ឈូក កសក៏មនផក សយុំងចុះ

មកអពីំ កស  ឈូក្រសទប់កទ៏ម្លុះែផនថមដុះេឡើង  ្រតួតគន ជជន់ៗ  

មួយកែន្លង្របពីំរផក ៗ  មុឺនេ កធតុវលិេទដូចដុអំេំបះែដលេគេបះេទ 

និងដូចេ្រគ ងក្រមលែដលេគ្រកលទុកល្អេហើយដូេចន ះ ។ េ កន្តរនរក

ែដលមនទទឹង ៥០០ េយជន៍  កនុងចេន្ល ះៃនច្រក លទងំ យែដលមិន

ធ្ល ប់បន គ ល់នូវពន្លឺ  ក៏ភ្លឺដូច្រពះ ទិតយ ៧ ដួង  ម សមុទទែដលមន

ជេ្រម ៨៤.០០០ េយជន៍  ក៏ក្ល យជទឹកែផ្អម  សទឹងទងំ យមនិហូរ 

មនុស ខ្វ កអ់ពីំកេំណើ តេឃើញរូប មនុស ថ្លង់អពីំកេំណើ តក៏បនឮសំេឡង 

មនុស ខ្វិនអពីំកេំណើ តក៏េដើរបន   កមមករណៈទងំ យ  មនចណំងនិង 

េខន ះជេដើម  ក៏បន ច់បកែ់បកេទ   ។    ្រពះម បុរស្រតូវពួកេទវ  

និងមនុស ទងំ យ  បូជេ យសមបត្តិែដល្របកបេ យសិរ ី   មិនមន

្របមណេ យ្របករដូេចនះ   កលអចឆរយិធមែ៌ដលគួរអ ច រយទងំ យ  

មន្របករេផ ងៗ ្របកដេហើយ ្រពះម បុរស្រទង់បនចកធ់្លុះនូវ្រពះ

សព្វញញុ តញញ ណ េទើប្រទង់បន្លឺឧទន ែដល្រពះពុទធទងំ យមិនែដល 

លះបង់ដូេចនះថ   

 អេនកជតិសំ រ ំ  សនធ វសិ  ំ អនិព្វិសំ  

 គហករ ំ គេវសេន្ត  ទុកខ   ជតិ  បុនបបុនំ ។ 
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 គហករក  ទិេ ្ឋ សិ   បុន េគហំ  ន កហសិ 

 សព្វ  េត ផសុក ភគគ    គហកដូំ  វសិងខតំ  

 វសិងខ រគត ំ ចិត្តំ   ត ្ហ នំ  ខយមជឈគ  ។ 

 ែនជងផទះ   អនកឯងេធ្វើផទះគឺអត្តភព  តថគតេឃើញេហើយ   អនក 

 នឹងេធ្វើផទះ  ( របស់តថគត ) េទៀត   មិនបនេឡើយ   ឆ្អឹងជនីំរគឺ 

 កិេលសរបស់អនកទងំអស់តថគតកច់បបំក់អស់េហើយ  ដបូំល 

 ផទះគអឺវជិជ   តថគតកមច តេ់ចលេហើយ ចិត្តរបស់តថគត ដល់ 

 ្រពះនិព្វ នែដលមនសងខ រ្របសេហើយ  តថគត បនដល់ធម ៌

 ជេ្រគ ងក យ័ត ្ហ ទងំ យេហើយ  ( ១ )   ។ 

  នៈមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  េផ្ដើម ងំអពីំតុសិតបុរ ី  រហូតមកទល់

គន នឹងសេ្រមច្រពះសព្វញញុ តញញ ណ  ្រតង់មណ្ឌ លេពធិ្រពឹក េនះ   គបប ី
្រជបេឈម ះថ   អវទិូេរនិទន  េ យ្របករដូេចនះ ។ 

 

ចប់ អវទូិេរនិទន ។

                                     
១-  ប.ិ៥២ ,  ទ.ំ ៥៤  ។   
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 កនុង សន្តិេកនទិន េ កេពលថ ្រពះមន្រពះភគ កល

្របថបេ់នកនុងទីេនះៗ យ៉ងេនះថ ្រពះ ្ដ  ្រទង់គង់េនកនុងវ ិ រ

េជតពន ែដលជ មរបស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី េទៀប្រកុង វតថ ី  និង

េពលថ ្រទង់គងក់នុងកូ គរ នៃ្រពម វន័ ែកបរ្រកុងេវ លី 

ដូេចនះជេដើម  ។  សន្តិេកនិទន រែមងមនកនុងទីេនះៗ ឯង  េ ក 

េពលទុកយ៉ងេនះកពិ៏ត ែតេទះជដូេចន ះ  សន្តិេកនទិន េនះ  គបប ី
្រជបយ៉ងេនះ   ចប់ ងំអពីំេដើមតេទថ  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របថប់គង់េនេលើបល្ល័ងកជ័យ បន្លឺឧទនេនះ

េហើយមន្រពះត្រមិះថ តថគតសទុះេទ អេនទ លេទ អស់ ៤ អសេងខយយ

និង ១ ែសនកបប ក៏េ្រពះេហតុៃនបល្ល័ងកេនះ តថគតកត់កបលែដល

្រប ប់ កែ់តងេហើយឲយេទជទន អស់កលមន្របមណបុ៉េណ្ណះ ក៏

េ្រពះេហតុៃនបល្ល័ងកេនះ តថគតេខ្វះែភនកែដលបន្តកល់្អេហើយ ពុះ្រទូង 

រូងយកេបះដូងឲយេទជទន ឲយនូវបុត្តដូចគន នឹងជលីកុមរ ឲយនូវធី  

ដូចគន នឹងក ្ហ ជិនកុមរ ី និងឲយភរយិដូចគន នឹង្រពះនងម្រទីេទវ ី 

េដើមបជីទសៈរបស់អនកដៃទៗ េ្រពះេហតុៃនបល្ល័ងកេនះ បល្ល័ងកេនះ ជ 

បល្ល័ងកជ័យ  ជបល្ល័ងក្របេសើររបស់តថគត  កលករ្រតិះរះិរបស់តថគត 

ែដលអងគុយេលើបល្ល័ងកេនះ មិនបរបូិណ៌ដ ប  តថគតនឹងមិនេ្រកក
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េឡើងចកបល្ល័ងកេនះ ដ បេនះ ដូេចនះ  ។  ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់គង់

ចូលសមបត្តិេ្រចើនែសនេកដិេលើបល្ល័ងកេនះ  ដ បអស់ ១ សប្ដ ហ៍ ដូច

េ កេពលទុកថ  

 កនុងកលេនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គង់េ យវមុិត្តសុិខ េ យ

ែភននែតមួយ ដ បអស់មួយសប្ដ ហ៍  ្រគេនះ េទវ ពួកខ្លះេកើតបរវិតិកក

េឡើងថ  ៃថងេនះ ្រពះសិទធតថេនមនកិចចែដល្រតូវេធ្វើឬហន៎  េ្រពះមិនទន់

លះនូវ ល័យកនុងបល្ល័ងក ។ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រជបករ្រតិះរះិរបស់

េទវ ទងំ យ  េដើមបរីមង ប់នូវបរវិតិកករបស់េទវ ទងំេនះ  េទើប្រទង ់

េ ះេឡើងេទកន់ កស  ្រទង់សែម្ដងយមកបបដិ រយ៍ិ  ពិតេហើយ 

យមកបបដិ រយ៍ិែដល្រទង់េធ្វើេន្រតង់ម េពធិមណ្ឌ លក្ដី     បដិ-

រយ៍ិែដល្រទង់េធ្វើកនុងសមគម្រពះញតកិ្ដី        បដិ រយ៍ិែដល្រទង់េធ្វើ 

កនុងសមគមអនកបថិកបុត្តក្ដ ី ទងំអស់ជយមកបបដិ រយ៍ិ ដូចគន នឹង

បដិ រយ៍ិ្រតង់មណ្ឌ លគណ្ឌ មព្រពឹក   ( គល់ ្វ យ )  េនះឯង ។  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់រមង បនូ់វបរវិតិកករបស់េទវ ទងំ យ

េ យបដិ រយ៍ិេនះេហើយ េទើប្រទង់្របថប់ឈរ្រតង់ទិសខងេជើង

បញឆិ តេទទិសខងេកើតបន្តិច  ្រទង់្រពះត្រមិះថ  តថគតដឹងចបស់នូវ

សព្វញញុ តញញ ណេលើបល្ល័ងកេនះហន៎   េទើប្រទង់ទតមិនប៉្របិច្រពះេន្រត  ទត 

បល្ល័ងកែដលជ ថ នទីសេ្រមចផលៃនបរមី  ែដល្រទង់បេំពញមកអស់  
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៤ អសេងខយយនិង ១ ែសនម កបប  ្រទង់ទតកនុងទីេនះអស់មួយសប្ដ ហ៍  

ថ នទីេនះ  េទើបមនេឈម ះថ  អនិមិសេចតយិ  ។ 

 លំ ប់េនះ ្រទង់និមមតិទីច្រងកមកនុងរ ងបល្ល័ងក និងទីែដល្រទង់

្របថប់ឈរ េហើយ្រទង់ច្រងកមកនុងរតនច្រងកម ែដល តសនធឹងអពីំទិស

ខងេកើតេទទិសខងលិច ្រទង់សមងេំនមួយសប្ដ ហ៍ េទើប ថ នទីេនះ

មនេឈម ះថ  រតនចងកមេចតិយ  ។  

 កនុងសប្ដ ហ៍ ទី ៤ េទវ ទងំ យ និមមិតផទះែកវកនុងទិសពយពយ 

ៃនេពធិបល្ល័ងក ្រទង់្របថប់គងក់នុងផទះែកវេនះ ្រទង់ពិចរ ្រពះអភិ-

ធមមបិដកនិងសមន្តបប ្ឋ នអនន្តន័យ កនុងផទះែកវេនះេ យវេិសស ្រទង់

សមងេំនមួយសប្ដ ហ៍   ចែំណកអនកអភិធមមេពលថ   ផទះែដលសេ្រមច

េ យែកវេឈម ះថ  រតនឃរ   ថ នទីែដល្រទង់ពិចរ បករណ៍ទងំ 

៧ គមពីរ ក៏េឈម ះថ រតនឃរ  េ្រពះេហតុែដលបរយិយទងំពីរេនះ 

រែមងេ្របើបនកនុងទីេនះ ដូេចន ះពកយទងំពីរគួរកនយ់កេនះឯង ចប់

ងំអពីំេពលេនះមក   ថ នទីេនះក៏មនេឈម ះថ  រតនឃរេចតិយ  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់សមងេំនែកបរេពធិ្រពឹក េនះឯងអស់ ៤ 

សប្ដ ហ៍េ យ ករយ៉ងេនះ   កនុងសប្ដ ហ៍ទី ៥  េទើប្រទង់យងេចញ

អពីំមណ្ឌ លេពធិ្រពឹក   េទកន់េដើមអជបលនិេ្រគធ  ្រទង់ពិចរ

្រពះធម ៌  និង្រទង់េ យវមុិត្តសុិខ្រតង់េដើមអជបលនិេ្រគធេនះ   ។  
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 សម័យេនះ េទវបុត្តមរែដលជប់ មមកអស់កលមន្របមណ

ប៉ុេណ្ណះ មិន ចសម្លងឹរកឱកសបន មិនបនេឃើញករភ្ល ងំភ្ល ត ់ឬករ

ខុសឆគង នីមួយរបស់្រពះសិទធតថអងគេនះ ក៏ដល់នូវេទមនស ថ ឥឡូវ

េនះ ្រពះសិទធតថេនះ កន្លងផុតវស័ិយរបស់អញេហើយ េទើបអងគុយ្រតងផ់្លូ វ 

ធមំនមុ ំ៤  គិតដល់េហតុ ១៦ ្របករ  គូសនូវគនូំស ១៦ េលើែផនដី  គឺ 

គិតថ  អញមិនបនបេំពញទនបរមីដូច្រពះសិទធតថេនះ  គូសេលើែផនដ ី

១  ។ គិតថ អញមិនបនបេំពញសីលបរមី េនកខមមបរម ី បញញ បរម ី

វរីយិបរម ី ខន្តិបរម ី សចចបរម ី អធិ ្ឋ នបរមី េម ្ត បរមី ឧេបកខ បរម ី

ដូច្រពះសិទធតថេនះ  េ យេហតុេនះ  េទើប ម អញមិនដូច្រពះសិទធតថ

េនះ  េហើយគូសគនូំសទី  ២  ដល់ទី ១០  ។   េទវបុត្តមរេនះគិតបន្តេទៀត

ថ  អញមិនបនបេំពញបរមី ១០  ែដលជឧបនិស យ័ដល់ករ្រ ស់

ដឹង សយនុសយញញ ណ ឥ្រនទិយបេ បរយិត្តញញ ណ ម ករុ

សមបត្តញិញ ណ  យមកបបដិ រយិញញ ណ  អនវរណញញ ណ  និង 

សព្វញញុ តញញ ណែដលមិនទូេទដល់បុគគលដៃទ ដូច្រពះសិទធតថេនះ េ យ 

េហតុេនះ េទើបអញមិនដូច្រពះសិទធតថេនះ េហើយគូសគនូំសទី ១១  ដល់ 

ទី  ១៦     ។   កលេទវបុត្តមរេនះ   អងគុយគូសែផនដី្រតង់ផ្លូ វធ ំ  េ យ

្របករដូេចនះេហើយ  សម័យេនះ  ធី របស់មរ ៣ នក់គ ឺ  នងត ្ហ   

នងអរតី  និងនង គ  េពលថ  បិ របស់ពួកេយើងមិន្របកដ   ឥឡូវ 
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េនះ ្រទង់េនទី ហន៎  េទើបសម្លងឹេមើលបនេឃើញេទវបុត្តមរេនះ ទទួល 

នូវេទមនស អងគុយគូសែផនដី   កគ៏ិតគន ថ  េយើងនឹងេទកនស់មន ក់ 

របស់្រពះបិ   ។  ( លុះេទដល់េហើយ ) សួរថ បពិ្រត្រពះបិ  េ្រពះ

េហតុអ្វីេទើប្រទង់មកអងគុយជទុកខេ ហមងែបបេនះ  ?  

 េទវបុត្តមរេនះេពលថ ែនកូន ម សមណៈេនះ កន្លងផុត

អំ ចរបស់អញេហើយ   ឪពុកធ្ល ប់ឃ្ល េំមើលអស់កលមន្របមណ

ប៉ុេណ្ណះ មិន ចេឃើញឱកសរបស់ម សមណៈេនះ  េ យេហតុេនះ   

េទើបឪពុកជទុកខសុបេ យ៉ងេនះ  ។  

 មរធី េពលថ កលេបើដូេចន ះ  សូម្រពះបិ កុេំទមនស  ពួក

ខញុនឹំងេធ្វើឲយម សមណៈេនះ  េនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន េហើយនមំក ។  

 េទវបុត្តមរេពលថ ែនកូន បុគគល មួយ ក៏មិន ចេធ្វើម

សមណៈេនះ ឲយេនកនុងអំ ចបនែដរ  បុរសេនះ ងំេនកនុងសទធ មិន

ញបញ័់រ  ។  

 មរធី េពលថ  បពិ្រត្រពះបិ   ពួកខញុមំច ស់ជមតុ្រគម  ពួក

ខញុមំច ស់នឹងយកអនទ ក់ គឺ គៈជេដើម ចងម សមណៈឲយម ំ េហើយន ំ

មកកនុងកលឥឡូវេនះ  សូម្រពះបិ កុគំិតថ្វីេឡើយ ។  េពលេហើយមរ

ធី ទងំ ៣ េនះ ក៏េចញអពីំទីេនះ េហើយចូលេទរក្រពះមន្រពះភគ 

្រកបទូលថ  បពិ្រតសមណៈ ពួកខញុមំច ស់នឹងបេ្រមើបទរបស់្រពះអងគ ។ 
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្រពះបរម ្ដ  ្រទង់មិនបនេបើក្រពះេន្រតេមើល មន្រពះទយ័បេង្អ ន

េទកនុងធម៌ជេ្រគ ងអស់េទនូវឧបធិដ៏កពូំល  ្រទង់្របថប់គង់េ យ 

វមុិត្តិសុខែដលេកើតអពីំវេិវកបុ៉េ ្ណ ះ  ។  មរធី គិតថ  បណំងរបស់

កូន្របុសមិនដូចគន   កូន្របុសខ្លះ្រស ញ់្រសីេកមងវយ័ជទំង់  កូន្របុស 

ខ្លះ្រស ញ់្រសីកនុងបឋមវយ័     កូន្របុសខ្លះ្រស ញ់្រសីែដល ងំេន

កនុងមជឈមិវយ័   កូន្របុសខ្លះ្រស ញ់្រសីែដល ងំេនកនុងបចឆិមវយ័  េបើ
ដូេចន ះ  ពួកេយើងនឹង្របេ មលួងេ មេ យរូបេ្រចើន្របករ  េទើប

មរធី នីមួយៗ  និមមិតអត្តភពមួយរយៗ  ជរូប្រសីែដលមនវយ័េកមង 

ជ្រសីមិនទន់្របសូត  ជ្រសី្របសូតម្ដង  ជ្រសី្របសូតពីរដង  ជ្រសីវយ័

ក ្ដ ល  និងជ្រសីវយ័ចំ ស់   ចូលេទរក្រពះមន្រពះភគអស់ រៈ 

៦ ដង េហើយេពលថ បពិ្រត្រពះសមណៈ  ពួកខញុមំច ស់នឹងបេ្រមើបទ

របស់្រពះអងគ ។ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់មិន ក់្រពះទយ័កនុងេសចក្ដីេនះ 

េ យ្របករែដល្រទង់បេង្អ នេទកនុងធម ៌   ែដលជេ្រគ ងអស់េទនូវឧបធិ

ដ៏កពូំល ។  ចែំណក ចរយពួកខ្លះេពលថ ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់

េឃើញមរធី ទងំេនះចូលមករកេ យភវៈជ្រសី េទើប្រទង់អធិ ្ឋ ន

ថ ្រសីទងំេនះ ចូរមនេធមញបក ់សក់សកូវ   យ៉ងេនះ យ៉ងេនះ ពកយ

របស់េកចិ ចរយេនះ មិនគួរកន់យក េ្រពះ្រពះ ្ដ ្រទង់មិនេធ្វើករ

អធិ ្ឋ នែបបេនះេឡើយ   ។   ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់ថ   ពួកនង
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ចូរេចៀសេចញេទ   េហតុអ្វីេទើបពួកនងមកពយយមយ៉ងេនះ    េឈម ះ 

ថ  កមមមនសភពែបបេនះ   គួរេធ្វើកនុងទីចេំពះមុខបុរសែដលមិនទន ់

្របសចក គៈជេដើម  ែតតថគតលះ គៈ េទសៈ និងេមហៈបន 

េហើយ   ្រទង់្របរពធដល់ករលះកិេលសរបស់្រពះអងគ   េទើប្រទង់សែម្ដង

ធម៌   ្រ ស់គថពីរកនុង  ធមមបទ  ពទុធវគគ   ដូេចនះថ 

 យស   ជិតំ  នវជីយត ិ

 ជិតមស   េនយតិ  េកចិ  េ េក   

 តំ  ពុទធំ  អនន្តេគចរ ំ

 អបទ ំ េកន  បេទន  េនស ថ ។  

 ជ័យជមនះរបស់្រពះពុទធអងគ   មិន្រតឡប់ចញ់វញិ  កិេលស 

 មួយកនុងេ ក  រែមងមិនជប់ មជយ័ជមនះ  របស់្រពះពុទធ 

 អងគេនះ   នងទងំ យនឹង្របេ ម្រពះពុទធអងគេនះ   ែដល 

 មនេគចរ    រកទីបផុំតគម ន    មិនមនកិេលសដូច ន មេជើង 

 េ យកិេលសដូច ន មេជើង  េម្ដចេកើត  ។  

 យស   ជលិនី  វសិត្តិក 

 ត ្ហ    នតថ ិ កុហិញចិ   េនតេវ 

 តំ  ពុទធំ   អនន្តេគចរ ំ

 អបទំ   េកន   បេទន   េនស ថ ។ 
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 ត ្ហ ែដលមនប ្ដ ញផ យេទ កនុង រមមណ៍េផ ងៗ មិន 

 មនដល់្រពះពុទធអងគ    េដើមបនឹីងនេំទ   កនុងភព មួយ 

 នងទងំ យ    នឹង្របេ ម្រពះពុទធអងគេនះ     ែដលមន  

 េគចរ  រកទីបផុំតគម ន  មិនមនកិេលសដូច ន មេជើង េ យ 

 កិេលសដូច ន មេជើង េម្ដចេកើត  ( ១ )  ។ 

 មរធី ទងំេនះេពលពកយថ បនឮថ បិ របស់ពួកេយើង 

និយយពិត ្រពះអរហន្តសុគត មិនែមនជបុគគលែដលេគនេំទបន 

េ យងយកនុងេ ក េ យ គៈជេដើមេឡើយ េហើយក៏នគំន េទកន់ 

សមន ករ់បស់បិ ខ្លួន  ។ 

 ចែំណក្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សមងេំនកនុងអជបលនិេ្រគធេនះ

មួយសប្ដ ហ៍ េហើយ្រទង់យងេទ្រតង់គល់មុចចលិនទ ( ងំអន្លក ់ ) កនុងទី

េនះ  េភ្ល ងរលឹមក៏េកើតេឡើង ៧ ៃថង    ្រពះបរម ្ដ ែដលេស្ដចមុចចលិនទ

នគ ជព័ទធរេង្វល ៧ ជុ ំ  ជុវំញិេហើយ េដើមបកីរពរនូវភពរងជេដើម 

េ យវមុិត្តសុិខ ក់បីដូច្របថប់េនកនុង្រពះគនធកុដ ិ ែដលមិនចេង្អ ត 

្រទង់សមងេំន្រតង់ទីេនះមួយសប្ដ ហ៍េហើយ េទើប្រទង់យងេទកន់េដើម 

ជយតនៈ គងេ់ យវមុិត្តិសុខ្រតង់េដើម ជយតនៈេនះ ១ សប្ដ ហ៍   

                                     
១- ប.ិ៥២ , ទ.ំ ៥៩  ។ 
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េ យលំ ប់  កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  សប្ដ ហ៍ទងំ យ ៧  ក ៏

្រគប់បរបូិណ៌  ។ 

 កនុងចេន្ល ះេនះ ្រពះមន្រពះភគមិនមនករលុប្រពះភ្រក្ដ មិន

មនករបដិបត្តសិររីៈ មិនមនកិចចេ យ្រពះ្រកយ រ ្រទង់សមងេំន

េ យឈនសុខ និងផលសុខ  ។  កនុងៃថងទី ៤៩  ែដលជៃថងចុងេ្រកយ

ៃនសប្ដ ហ៍ទី ៧ េនះ  ្រពះមន្រពះភគអងគេនះ  ្រទង់្របថប្់រតង់េដើម

ជយតនៈេនះ េកើត្រពះត្រមិះេឡើងថ តថគតនឹងលុប្រពះភ្រក្ដ ។ 

លំ បេ់នះ  សកកេទវ ជ បននយំកេឈើសទន់េឈម ះនគល  ( ម្លូ ៃ្រព ) 

និងទឹកលុប្រពះភ្រក្ដថ្វ យដល់្រពះេ កនថ  ។  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

ទពំេឈើសទន ់ លុប្រពះភ្រក្ដេ យទឹកែដល្រពះឥនទនមំកអពីំអេនតត្ត

្រសះ ។  សកកេទវ ជេស្ដចេទវ បននយំកែផ្លសម៉ទិព្វ មកថ្វ យេ យ

្រពះអងគឯង ្រពះទសពលេ យែផ្លសមេ៉នះ េ យេហតុេនះ េទើបមន 

ករបេនទ បង់្រពះឧចច រៈ  េហើយ្រទង់្របថប់្រតង់គល់ ជយតនៈេនះឯង ។  

 សម័យេនះ  ពណិជពីរនក់បងប្អូន  េឈម ះតបុស ៈ  និងភល្លិកៈ

េចញអពីំឧកក ជនបទេទកន់មជឈមិ្របេទស  េ យរេទះ ៥០០  ្រតូវ

េទវ ែដលជញតិ េ ហិតរបស់ខ្លួនកនុងជតិមុន េធ្វើមនិឲយកងរ់េទះ

វលិេទមុខ េដើមបឲីយបនថ្វ យភិកខ ដល់្រពះេ កនយក េទើបពណិជ

កន់យកសដូវដុនិំងសដូវផង់ េហើយចូលេទរក្រពះ ្ដ ្រកបទូលថ 
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បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ សូម្រទង់អនុេ្រគះទទួល រេនះចុះ េហើយ

ឈរ    េ្រពះប្រតបត់េទកនុងៃថងែដល្រទង់ទទួលមធុបយសេនះ   ្រពះ 

ទសពល ្រទង់្រពះត្រមិះថ ្រពះតថគតទងំ យ រែមងមិនទទួល

េ យៃដ   តថគតនឹងទទួលដូចេម្ដចហន៎   ។ 

 លំ ប់េនះ ម ជទងំ ៤ មកអពីំទិសទងំ ៤ ដឹង្រពះត្រមិះ 

របស់្រពះមន្រពះភគអងគេនះ ក៏បេង្អ នប្រតែដលសេ្រមចេ យែកវ

ឥនទនីលចូលេទថ្វ យ  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បដិេសធប្រតទងំេនះ 

េទើបម ជទងំេនះ បេង្អ នប្រត ៤ ែដលសេ្រមចេ យថមពណ៌ដូច

សែណ្ដ កបយចូលេទថ្វ យ  កល្រទង់អនុេ្រគះេទវបុត្តទងំ ៤ អងគ េទើប 

្រទង់ទទួលប្រតទងំ ៤ េនះ េហើយ ក្់រតួតេលើគន អធិ ្ឋ នថ ឯេក 

េ តុ ចូរជប្រតែតមួយចុះ  ប្រតទងំ ៤  ក៏មិនមន ន ម្របកដ្រតង់

ក ្ដ បម់ត់ប្រត  គកឺ្ល យជប្រតមួយប៉ុេ ្ណ ះ  េ យ្របមណគឺប្រត 

ខន តក ្ដ ល ។ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ទទួល រេ យប្រតថម ឲយ

ពណិជេឃើញ្របចក េហើយេ យ ្រទង់េធ្វើអនុេមទន ពណិជពីរនក ់

បងប្អូនដល់នូវ្រពះពុទធនិង្រពះធមជ៌សរណៈ បនជេទ្វ ចិកឧបសក 

បន្លឺ ចដល់សរណៈពីរដង  ។   លំ ប់េនះ កលពណិជទងំពីរេនះ 

្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន សូម្រទង់្របទន នៈែដលគបប ី
្របតិបត្តិ មួយដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំពីរ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យក
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្រពះហស្ត ្ដ ំ ទ ប្រពះសីសៈរបស់្រពះអងគ េហើយ្រទង់្របទន្រពះេកស- 

ធតុទងំ យ ឲយេទពណិជទងំពីរេនះ  ។   ពណិជកឲ៏យ ង្រពះ 

េចតយិបញចុ ះ្រពះេកសធតុទុកកនុងនគររបស់ខ្លួន  (១)   ។ 

 ចប់ ងំអពីំេពលេនះ  ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់យងេទកន់េដើម

អជបលនិេ្រគធេទៀត  ្រទង់្របថប់្រតង់គល់និេ្រគធេនះ  ។  លំ ប់

េនះ  ្រពះសមម សមពុទធ  ្រគនែ់ត្រទង់្របថប្់រតង់គល់និេ្រគធេនះប៉ុេ ្ណ ះ 

្រទង់ក៏ពិចរ ដល់ធម៌ែដល្រទងស់េ្រមចេហើយ ថជធម៌ដ្៏រជលេ្រជ 

្រទង់្រពះត្រមិះថ ធម៌េនះ្រពះពុទធទងំពួង្រប្រពឹត្តសន ទុំក តថគតបន 

សេ្រមចេហើយ  េទើបេកើតនូវេសចក្ដី្រតិះរះិដល់ ករ  គឺករមិន្របថន នឹង 

សែម្ដងធម៌ដល់ជនដៃទ  ។   លំ ប់េនះ  សហមបតី្រពហមកេ៏ពលថ 

នស តិ  វត  េភ  េ េក    វនិស ត ិ វត  េភ  េ េក  េ ក

ដ៏ចេ្រមើនទងំ យ   េ កនឹងវនិសេហើយហន៎    េ កដ៏ចេ្រមើនទងំ 

យ  េ កនឹងវនិសេហើយហន៎      េហើយនសំកកេទវ ជ   សុយមេទវ ជ 

សន្តុសិតេទវ ជ និមម នរតីេទវ ជ វសវត្តីេទវ ជ និងម ្រពហមកនុង ១ 

មុឺនច្រក ល ចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគ េហើយ្រកបទូល ធន

                                     
១- ពណិជទងំពីរ ពណិជេឈម ះ ភល្លិកៈ ៃថងេ្រកយមកេចញបួសបនជ្រពះ 
អរហន្ត ែតកនុងបដិកែខមរ េថរគថ ដូរេឈម ះជ ្រពះភល្លិយេតថរ េទវញិ  ។ 
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ឲយ្រទង់សែម្ដងធមេ៌ យន័យជេដើមថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  សូម

្រទង់សែម្ដង្រពះធម ៌  ។  ្រពះទសពល  ្រទង់ឲយេប្ដជញ ដល់សហមបត្ីរពហម

េនះេហើយ ្រទង់្រពះត្រមិះថ  តថគតនឹងសែម្ដងធមេ៌លើកទី ១  ដល់

នរ ហន៎ ្រទង់ញុងំ្រពះត្រមះិឲយេកើតេឡើងថ  រ បសជបណ្ឌិ ត 

រ បសេនះ នឹងដឹងទូេទដល់ធមេ៌នះ េ យឆប់រហ័ស េហើយ

្រទង់្របេមើលេមើលេទៀត  េទើប្រទង់បន្រជបថ  រ បសេនះ  េធ្វើ
កលកិរយិ ៧ ៃថង េហើយ  េទើប្រទង់នឹកដល់ឧទក បស ្រទង់ក៏បន

្រជបថ សូមបឧីទក បសេនះ កប៏នេធ្វើកលកិរយិេទេហើយ  កលពី

្រពលប់ម លិមិញេនះ  េទើប្រទង់មនសិករ្របរពធដល់បញច វគគីយ៍ថ  បញច -

វគគិយភិកខុមនឧបករៈេ្រចើនដល់តថគត  ្រទង់ពិចរ ថ  ឥឡូវេនះ  

បញច វគគយិភកិខុ េនះេនកនុងទី ហន៎  ្រទង់បន្រជបថ  េន្រតង់ៃ្រពឥសិ-

បតនមិគទយវន័ កនុងនគរព ណសី  េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ តថគត

នឹងេទកន់ៃ្រពឥសិបតនមិគទយវន័េនះ  េហើយសែម្ដងធមមចកក  ( កល

្រទង់្រពះត្រមិះដូេចនះេហើយ  ) ្រពះ ្ដ  ្រទងយ់ងេទបិណ្ឌ បតែកបរៗ  

េពធិមណ្ឌ លប៉ុេ ្ណ ះ  អស់ពីរ-បីៃថង   ្រទង់្រពះត្រមិះថ  តថគតនឹង

េទកន់នគរព ណសី   កនុងៃថង ឡ្ហបុណ្ណមី   ។    កនុងេវ  បចចូស-

សម័យៃថងជតិរះ  កល ្រតចីតុទទសីអស់េហើយ  ្រទង់កន់ប្រតនិងចីវរ 
យងេទអស់ចមង យផ្លូវ ១៨ េយជន៍      ្រទង់ជួបឧបកជីវកកនុងចេន្ល ះផ្លូ វ 
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េទើប្រ ស់្របប់ដល់ភពែដល្រពះអងគជ្រពះពុទធ  ដល់ឧបកជីវកេនះ 

េហើយ្រទង់យងដល់ៃ្រពឥសិបតនមិគទយវន័   កនុងេវ ង ចេនះឯង  ។  

 បញច វគគយិភកិខុ  េឃើញ្រពះ ្ដ យងមកអពីំចមង យ ក៏េធ្វើកតកិ

គន ថ ែន វុេ ទងំ យ ្រពះសមណេគតមេនះ វលិមកេដើមបភីព

ជអនកេ ម ភកនុងបចចយ័ មនកយបរបូិណ៌ មនឥ្រនទិយផូរផង ់ មនពណ៌

សមបុរដូចមសកពុំងមកេហើយ  ពួកេយើងកុេំធ្វើ មីចកិមម   អភិ ទនកមម

ជេដើម  ដល់្រពះសមណេគតមេនះេឡើយ  ែតេ កជបុគគល្របសូត

កនុង្រតកូលធ ំ រែមងគួរេរៀបចំ សនៈទុក េ យេហតុេនះ ពួកេយើងចូរ

្រកល្រតឹមែត សនៈទុកេដើមបេី កចុះ ។ ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់

ពិចរ ថ បញច វគគយិភិកខុ េនះគិតដូចេម្ដចហន៎ ្រទង់ក៏បន្រជបករគិត 

េ យ្រពះញណែដល ចដឹង រៈចតិ្ត របស់េ ក្រពមទងំេទវេ ក  

លំ បេ់នះ   េទើប្រទង់យកេម ្ត ចិត្តែដល ចផ យេទេ យមិនចេំពះ 

កនុងពពួកេទវ  និងពួកមនុស ទងំពួង េហើយ្រទង់ផ យេម ្ត ចិត្តេនះ 

េទកន់បញច វគគយិភិកខុទងំេនះេ យចេំពះ  បញច វគគិយភិកខុទងំេនះ  

កល្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់ឲយពល់្រតូវេ យេម ្ត ចិត្តេហើយ  កល

្រទង់យងចូលេទជិត ក៏មិន ច ងំេនកនុងកតិករបស់ខ្លួនបន នគំន

េធ្វើកចិចទងំពួង មនករអភិ ទ និងករេ្រកកទទួលជេដើម ែតមិនទន់

ដឹងថ ្រពះមន្រពះភគជ្រពះសព្វញញូ ពុទធេនេឡើយ េទើបេ្របើ ចេ
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េ យេឈម ះ និងេ យពកយថ វុេ  វុេ  ។  លំ ប់េនះ 

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ញុងំបញច វគគិយភិកខុទងំេនះឲយដឹងថ ្រពះអងគបន

្រ ស់ជ្រពះពុទធេហើយ េ យ្រពះត្រមស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  អនក

ទងំ យ កុេំ តថគតេ យេឈម ះនិងេ យ ទៈថ វុេ េឡើយ 

មន លភិកខុទងំ យ តថគតជ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធ ដូេចនះ  េហើយ

្រទង់្របថបគ់ងេ់លើបវរពុទធ សនៈែដលេគ កែ់តងទុក កល្រកុមផក យ

នកខត្តឫក  ែខឧត្ត ឡ្ហៈ គឺែខ ធកពុំងេគចរេទ ្រទង់ែហហម

េ យពួក្រពហម ១៨ េកដិ  ្រ ស់េ បញច វគគិយភិកខុមក  ្រទង់សែម្ដង

្រពះធមមចកកបបវត្តនសូ្រត ។ ប ្ដ បញច វគគយិភិកខុទងំេនះ ្រពះអញញ - 

េកណ្ឌ ញញេតថរបញជូ នញណេទ ម្រកែសៃន្រពះធមមេទសន កនុងកល

ចប្់រពះសូ្រត បន ងំេនកនុងេ បត្តិផល មួយអេន្លើេ យ្រពហម ១៨ 

េកដិ  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ចវំស កនុងៃ្រពឥសិបតនមិគទយវន័េនះ ។  

ែស្អកេឡើង ្រទង់្របថប់គង់ទូនម ន្រពះវបបេតថរកនុងទីេនះឯង  ្រពះេថរៈ

ែដលសល់ ៤ រូបេទៀត្រ ច់េទបិណ្ឌ បត  ្រពះវបបេតថរបនសេ្រមច 

េ បត្តផិលកនុងេវ ្រពឹកេនះ េ យឧបយេនះ ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់ញុងំ្រពះភទទិយេតថរ ឲយ ងំេនកនុងេ បត្តិផលកនុងៃថងែស្អកេឡើង 

្រពះម នមេតថរកនុងៃថងែស្អកបន្តមកេទៀត  ្រពះអស ជិេតថរកនុងៃថងែស្អក 

បន្តមកេទៀត រួមេសចក្ដីថ ្រទង់េធ្វើ្រពះេថរៈទងំពួងឲយ ងំេនកនុង
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េ បត្តផិលេហើយ  កនុងតិថីទី ៥ ៃនបកខ  ្រពះ ្ដ  ្រទង់បនេឃើញ

្រពះេថរៈទងំ ៥ អងគ្របជុគំន េហើយ  ្រទង់សែម្ដងអនត្តលកខណសូ្រត  កនុង

េវ ចប់េទសន   ្រពះេថរៈទងំ ៥ អងគបន ងំេនកនុងអរហត្តេហើយ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះទសពល ្រទង់េឃើញឧបនិស យ័របស់យសកុលបុត្ត  

យសកុលបុត្តេនះេនឿយ យកនុងផទះ េហើយេចញេទទងំ ្រត ី េទើប

្រទង់្រ ស់េ ថ  មកចុះយស  េហើយឲយ ងំេនកនុងេ បត្តិផល 

ទងំមិនទន់ភ្លេឺនះឯង  ៃថងែស្អកេឡើង បនឲយ ងំេនកនុងអរហត្ត ្រទង់

ញុងំជនដៃទ ៥៤ នក់េទៀត  ែដលជសម្ល ញ់របស់្រពះយសេនះ  ឲយ

បព្វជជ េ យឯហិភិកខុបព្វជជ  េហើយឲយសេ្រមចអរហត្ត កល្រពះអរហន្ត 

៦១ អងគ េកើតេឡើងកនុងេ កេ យ្របករយ៉ងេនះេហើយ ្រពះ ្ដ  

កលេចញវស ប រ េហើយ ្រទង់បញជូ នភិកខុ  ៦០ អងគេទកន់ទិស

ទងំ យេ យ្រពះត្រមស់ថ មន លភិកខុទងំ យ  អនកទងំ យ  ចូរ

្រ ច់ចរកិេទ ចែំណក្រពះអងគ ្រទង់យងេទកន់ឧរុេវ ្របេទស កនុង

រ ងផ្លូ វ្រទង់បនទូនម នភទទវគគិយកុមរ ៣០ នក់កនុងៃ្រពកបបស  ប ្ដ  

ភទទវគគិយកុមរទងំេនះ បុគគលយ៉ងទប្រតឹមេ បនន បុគគលយ៉ង

ខពស់ជ្រពះអនគមី  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់ឲយភទទវគគយិកុមរទងំអស់

េនះ បព្វជជ េ យឯហិភិកខុ ដូចគន   េហើយ្រទង់បញជូ នេទកនទិ់សទងំ

យ ឯ្រពះអងគយងេទកន់តបំន់ឧរុេវ  ្រទងស់ែម្ដងបដិ រយ៍ិ 
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៣.៥០០  ទូនម នជដិល ៣ នក់បងប្អូន  មនឧរុេវលកស បជេដើម  មន

បរ ិ រ ១ ពន់   ឲយបព្វជជ េ យភពជឯហិភកិខុ ដូចគន    េហើយឲយអងគុយ 

្រតង់គយសីស្របេទស ឲយ ងំេនកនុងអរហត្ត េ យ ទិត្តបរយិយ-

េទសន  ។   ្រពះដ៏មន្រពះភគ មន្រពះអរហន្ត ១ ពន់រូបេចមេ ម 

្រទង់្រពះត្រមិះនឹងេ ះនូវេប្ដជញ  ែដល្រទង់ឲយដល់្រពះបទពិមពិ រ េទើប

្រទង់យងេទកន់លដ្ឋិវនឧទយន គឺឧទយនេ ន តជទំងក់នុងនគរ ជ្រគឹះ ។ 

្រពះ ជ  ្រទង់បនដណឹំងអពីំឧទយនបលថ  ្រពះមន្រពះភគ  េស្ដច

យងមកេហើយ េទើប្រទង់េចមេ មេ យ្រពហមណ៍ និងគហបតី ១២ 

នហុតៈ ( ១២មុឺន ) ចូលេទគល់្រពះបរម ្ដ    កលៃផទ្រពះបទែដល

វចិិ្រតេ យច្រក  កពុំងបេញចញពន្លឺ ក់ដូចជពិ នមស  ្រពះ ជ 

្រទង់ឱនសិរ េទៀប្រពះបទរបស់្រពះសមម សមពុទធ   េហើយ្របថប់គង់

កនុងចែំណកមខ ងមួយអេន្លើេ យបរស័ិទ  ។  លំ បេ់នះ  ពួក្រពហមណ៍

និងគហបតទីងំេនះ ក៏មនគនិំតគិតដូេចនះថ  ្រពះម សមណៈ្រប- 

្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈកនុងសមន ក់ឧរុេវលកស បៈ ឬក៏ឧរុេវលកស បៈ្រប្រពឹត្ត

្រពហមចរយិៈកនុងសមន ក់របស់្រពះម សមណៈ ?  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ 

្រជបបរវិតិកករបស់្រពហមណ៍និងគហបតីទងំេនះ   េទើប្រ ស់នឹង្រពះ 

េថរៈេ យ្រពះគថេនះថ 

 កិេមវ   ទិ ្វ    ឧរុេវល សិ 
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 ប សិ  អគគឹ  កិសេកវទេន  ។    

 បុចឆ មិ  តំ  កស ប   ឯតមតថ ំ

 កថំ  បហីនំ  តវ  អគគហុិត្តំ  ។   

 អនកឯងេនកនុងឧរុេវ ្របេទស     ជអនក្របេ ពួក បស 

 េតើអនកេឃើញអ្វី បនជលះបង់ករបូជេភ្លើងេចលេចញ  ។ 

 មន លកស បៈ តថគតសួរេសចក្ដីេនះនឹងអនក  ករបូជេភ្លើង 

 ែដលអនកលះបង់េហើយ    េតើេ្រពះេហតុអ្វី   ។ 

 ចែំណក្រពះេថរៈដឹង្រពះបណំងរបស់្រពះ ្ដ   េទើបេពល

គថេនះថ 

 រេូប  ច  សេទទ  ច   អេថ  រេស   ច 

 កមតិថិេយ  ចភិវទន្តិ  យញញ  

 ឯតំ  មលន្តិ  ឧបធសុី  ញ ្វ  

 ត ម   ន  យិេដ្ឋ  ន  ហុេត  អរញជឹ   ។  

 ជនទងំ យ ែតងេពលសរេសើរចេំពះនូវកមទងំ យ 

 គឺ រូប សេំឡង ្រពមទងំរសផង  នូវ្រសីទងំ យផង េ្រពះ 

 ករបូជ ខញុ ្ំរពះអងគដឹងថ  កមគុណមនរូបជេដើមេនះ  ជ 

 េ្រគ ងេ ហមងកនុងឧបធិទងំ យ   េ្រពះេហតុដូេចន ះ   ខញុ  ំ

  ្រពះអងគមនិេ្រតកអរកនុងករបូជធ ំ     និងបូជតូច    ( គឺករ 
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 េគរពេភ្លើង ល់ៃថង )  ។ 

 ឯតថ  ច  េត  មេន  ន  រមតិថ  កស បតិ  ភគ    

 រេូបសុ  សេទទសុ   អេថ  រេសសុ  

 អថ   េកចរហិ    េទវមនុស េ េក 

 រេ   មេន   កស ប  ្រពហិូ  េមតំ  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ថ    មន លកស ប   ចិត្តរបស់អនក 

 មិនេ្រតកអរេហើយ   កនុងកមគុណទងំ យេនះ     គឺរូប 

 សំេឡង  ្រពមទងំរស  មន លកស ប  មយ៉ងេទៀត ចិត្តរបស់ 

 អនកេ្រតកអរកនុងមនុស េ ក  និងេទវេ កខ្លះែដរឬ   ចូរ 

 អនកេពលេហតុេនះមក  តថគតេមើល  ។  

 ្រពះឧរុេវលកស ប្រកបទូលថ   

 ទិ ្វ   បទំ   សន្តមនបូធីកំ 

 អកិញចនំ   កមភេវ   អសត្ត ំ

 អនញញថភវមិនញញេនយយ ំ

 ត ម    ន  យិេដ្ឋ   ន  ហុេត  អរញជិ ន្តិ  ។ 

     ខញុ ំ្រពះអងគេឃើញនូវ្រពះនិព្វ នជរបស់ល្អិត  ឥតមន 

  ឧបធិ   ឥតមនេសចក្ដីខ្វល់   មិនជប់ចពំក់េនកនុង 

 កមភព   ជធមមជតពិត  មិនែ្រប្របួល  ជធមមជត     
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 គឺបុគគលមិនគបបបីនេ យេហតុដៃទ  ( េ្រកពីមគគ  ) 

 េ្រពះេហតុដូេចន ះ   បនជខញុ ្ំរពះអងគមិនេ្រតកអរកនុង 

 ករបូជធនិំងបូជតូច  (១)  ។  

 េដើមប្ីរបកសភពែដលខ្លួនជ វក េទើបឱនសិរ េលើខនង្រពះ 

បទរបស់្រពះ ្ដ េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ្រពះ

មន្រពះភគជ ្ដ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ    ខញុ ្ំរពះអងគជ វក   ដូេចនះេហើយ 

េ ះេឡើងេទកន់ កស ៧ ដង  េលើកទី ១ មួយជួរេដើមេ ន ត  េលើកទី 

២  ពីរជួរេដើមេ ន ត  រហូតដល់ ៧ ជួរេដើមេ ន ត  េហើយចុះមកថ្វ យបងគំ

្រពះតថគត អងគុយកនុងចែំណកមខ ង ។  ម ជនបនេឃើញបដិ រយ៍ិ

េនះេហើយ នគំន ពណ៌ន្រពះគុណរបស់្រពះ ្ដ ថ គួរអ ច រយហន៎ 

្រពះពុទធ្រទង់មន នុភពេ្រចើន  សូមបឧីរុេវ កស បៈ េឈម ះថ ជអនក

មនទិដ្ឋិរងឹត្អឹងយ៉ងេនះ  សមគ ល់ថខ្លួនជ្រពះអរហន្ត  ក៏្រតូវ្រពះតថគត

្រទង់ទម្ល យសំ ញ់គឺទិដ្ឋិ ្រទង់ទូនម នបនេហើយ ។ ្រពះបរម ្ដ

្រ ស់ថ តថគតទូនម នឧរុេវលកស បែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏

មិនែមន សូមបកីនុងអតតីកល ឧរុេវលកស បៈេនះ ក៏្រតូវតថគតទូនម ន

េហើយដូចគន  េហើយ្រទង់្រ ស់ ម នរទកស បជតក េ្រពះេហតុ

                                     
១-ប.ិ ៦ , ទ.ំ ១០៩  ។ 
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េកើតេរឿងេនះេឡើង  េហើយ្រទង់្របកសសចចៈទងំ ៤   ្រពះបទមគធ ជ 

្រទង់ ងំេនកនុងេ បត្តិផល មួយអេន្លើេ យបរ ិ រ  ១១ នហុតៈ  មួយ 

ចែំណក  គ ឺ១ នហុតៈេទៀត  បនដល់នូវភពជឧបសក  ្រពះ ជ្រទង់

្របថប់េនកនុងសមន ក់របស់្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្របកសេហតុែដលន ំ

មកនូវករសបបយ្រពះទយ័ ៥ ្របករ  េហើយ្រទង់ដល់នូវសរណៈ  ្រទង់

និមន្តឲយ្រពះ ្ដ ្រទង់េ យកនុងៃថងែស្អក ្រទង់េ្រកកចក សនៈ េធ្វើ
្របទក ណិ្រពះមន្រពះភគ េហើយេចៀសេចញេទ  ។  ែស្អកេឡើង ពួក

អនកនគរ ជ្រគឹះទងំមូល ្របមណ ១៨ េកដិ  ទងំែដលធ្ល បេ់ឃើញ្រពះ 

ទសពល និងែដលមិនធ្ល ប់េឃើញ  មនបណំងនឹងេឃើញ្រពះតថគត   

េទើបបនេចញអពីំ្រកុង ជ្រគឹះ េទកន់លដ្ឋវិនអពីំ្រព ម ផ្លូ វ ៣ គវុត 

មិន្រគប្់រគន់ លដ្ឋិវនឧទយនទងំមូលែណន ន់ខន ន់ខន បទ់ងំអស់ ។ 

ម ជនសម្លឹងេមើល្រពះអត្តភព ែដលដល់នូវលម្អេ យ្រពះរូបេឆម

របស់្រពះសមម សមពុទធ មិន ចេធ្វើឲយែឆ្អតបនកនុង នៈទងំ យែបប

េនះ  ។  ករពណ៌នលម្អៃន្រពះរូបកយទងំមូល  ែដលមន្របេភទជ

្រពះលកខណៈ និង្រពះអនុពយញជនៈរបស់្រពះតថគត  េឈម ះថ  វណ្ណរូប  

( ករពណ៌នរូប ) ។  ម ជនសម្លឹងេមើល្រពះសររីៈរបស់្រពះទសពល  

ែដលដល់នូវលម្អេ យ្រពះរូបេឆមដ៏្រតកល េ យ ករយ៉ងេនះ 

េទើបមិនមនឱកស  សូមបែីតភិកខុ មួយរូប ចេចញអពីំឧទយនេនះេទ
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េ យផ្លូវេថមើរេជើងបន  ។  បនឮថ  កនុងៃថងេនះ  ្រពះ ្ដ  ្រទង់នឹង

្រតូវ ច់្រពះ្រកយ រ ែតករ ច់្រពះ្រកយ រេនះមិនមនេឡើយ 

េ្រពះេហតុេនះ  សនៈរបស់សកកេទវ ជក៏សែម្ដង ករេក្ដ  សកកេទវ-

ជ ្រទង់ពិចរ េហតុ ក៏បន្រជបេហតុករណ៍េនះ ្រទង់កនិ៏មមិតេភទ

ជមណពជទំង់  េពលពកយសរេសើរ   និងពកយែដលបដិសយុំត្តេ យ

ពុទធគុណ ធមមគុណ និងសងឃគុណ ្រទង់យងេទកនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដ

របស់្រពះទសពល  បនឱកសេ យេទ នុភព  ្រទង់យងនផំ្លូ វអពីំ 

ខងមុខ   េហើយេពលគុណរបស់្រពះ ្ដ េ យគថទងំេនះថ 

 ទេន្ត   ទេន្តហិ  សហ  បុ ណជដិេលហិ 

 វបិបមុេ ្ត   វបិបមុេត្តហិ  សិងគី នកិខ សុវេ ្ណ   

 ជគហំ   បវសិិ  ភគ   ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រពះអងគទូនម នេហើយ (នូវឥ្រនទិយ ) មន 

 ្រពះហឫទយ័ផុត្រសឡះេហើយ   ( ចក សវធម៌ )  ្រពះអងគ 

 មនពណ៌ល្អដូចដុមំសេឈម ះសិងគ ី   ្រទង់យងចូលេទកន់ 

 ្រកុង ជ្រគះឹមួយអេន្លើ   េ យពួកបុ ណជដិលែដលជអនក 

 ទូនម នេហើយ  ( នូវឥ្រនទិយ  ) ែដរ   ជអនកមនចិត្តផុត្រសឡះ 

 េហើយ ( ចក សវធម៌  )  ។ 

 មុេ ្ត   មុេត្តហិ  សហ  បុ ណជដិេលហិ 
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 វបិបមុេ ្ត   វបិបមុេត្តហិ  សិងគី នកិខ សុវេ ្ណ   

 ជគហំ   បវសិិ  ភគ   ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ    មន្រពះហឫទយ័ផុតេហើយ    (  ចក 

 េសចក្ដីេ ហមង  )   និងមន្រពះហឫទយ័ផុត្រសឡះេហើយ 

  (  ចក សវធម៌  )    ្រពះអងគមនពណ៌ល្អដូចដុមំសេឈម ះ 

 សិងគី ្រទង់យងចូលេទកន់្រកុង ជ្រគះឹមួយអេន្លើ  េ យពួក 

 បុ ណជដលិ  ែដលមនចតិ្តផុតេហើយ  ( ចកេសចក្ដីេ - 

 ហមង )  ទងំមនចិត្តផុត្រសឡះេហើយ  ( ចក សវធម ៌ )  ។ 

 តិេ ្ណ    តិេណ្ណហិ   សហ  បុ ណជដិេលហិ 

 វបិបមុេ ្ត   វបិបមុេត្តហិ  សិងគី នកិខ សុវេ ្ណ   

 ជគហំ   បវសិិ  ភគ   ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រទង់ឆ្លង  ( ចកេ ក )  េហើយ  ទងំ 

មន្រពះហឫទយ័ផុត្រសឡះេហើយ  ( ចក សវធម ៌ )  ្រពះ 

 អងគមនពណ៌ល្អដូចដុមំសេឈម ះសិងគ ី    ្រទង់យងចូលេទ 

 កន់្រកុង ជ្រគឹះ   មួយអេន្លើេ យពួកបុ ណជដិល  ែដល  

 ឆ្លងេហើយ   ( ចកេ ក  )  ទងំមនចិត្តផុត្រសឡះេហើយ   

 ( ចក សវធម៌  ) ។ 

 សេន្ត    សេន្តហិ   សហ   បុ ណជដិេលហិ 
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 វបិបមុេ ្ត   វបិបមុេត្តហិ  សិងគី នកិខ សុវេ ្ណ   

 ជគហំ   បវសិិ  ភគ   ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគមន្រពះហឫទយ័   រមង ប់េហើយ    ( ចក 

អកុសលធម៌   )    ទងំមន្រពះហឫទ័យផុត្រសឡះេហើយ 

 (  ចក សវធម ៌ )   ្រពះអងគមនពណ៌ល្អដូចដុមំសេឈម ះ 

 សិងគី ្រទង់យងចូលេទកន់្រកុង ជ្រគឹះមួយអេន្លើ   េ យ 

 ពួកបុ ណជដិល ែដលមនចិត្តរមង ប់េហើយ  ( ចកអកុសល- 

 ធម ៌)  ទងំមនចតិ្តផុត្រសឡះេហើយ  ( ចក សវធម ៌)  ។ 

 ទស េ   ទសពេ   ទសធមមវទិ ូ  ទសភ ិ

 ចុេបេ    េ    ទសសតបរ ិ េ     ជគហំ 

 បវសិិ  ភគ តិ  ។  

 ្រពះដម៏ន្រពះភគេនះ ្រទងម់នអរយិ ស  ១០ យ៉ង ្រទង ់

 មនកម្ល ងំ  ១០    ្រពះអងគ្រជបចបស់នូវធម៌    ( គឺកមមបថ  )   

  ១០  ្របករ   ្រទង់្របកបេ យអងគជរបស់ៃនអេសកខបុគគល    

 ១០  យ៉ង  មនភកិខុសងឃ  ១  ពន់ជបរ ិ រ  ្រទង់យងចូល 

 េទកន់្រកងុ ជ្រគះឹ  (១)   ។  

                                     
១- ប.ិ៦  ,  ទ.ំ១១៥   ។      
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 ម ជនបនេឃើញលម្អៃនរូបរបស់មណពជទំង់េនះ     គិតថ 

មណពតូចេនះមនរូប ្អ តពន់េពក ឯមណពេនះអញមិនធ្ល ប់េឃើញ

េ ះ េទើបេពលថ  ែនមណពអនកឯងមកអពីំ    ជមណពរបស់

អនក  ?    មណពេនះ ្ដ បដូ់េចន ះេហើយ  ក៏េពលនូវគថេនះថ 

 េយ  ធីេ   សព្វធ ិ ទេន្ត     សុេទធ    អបបដបុិគគេ  

 អរហំ  សុគេ    េ េក   តស ហំ   បរចិរេកតិ ។ 

 អនក្របជញ ទូនម នឥ្រនទិយទងំអស់បនេហើយ    មន្រពះ 

 ហឫទយ័ ្អ ត   រកបុគគលេ្រប បមិនបន   ឆង យចកស្រតូវ 

 េពលគឺកិេលស    មនដេំណើ រល្អកនុងេ ក     ខញុឯំងជអនក 

 បេ្រមើអនក្របជញេនះ   (១ ) ។   
 ្រពះ ្ដ  ្រទង់យងេទ មផ្លូ វែដលសកកេទវ ជេធ្វើឱកសេហើយ 

េនះឯង ្រទង់េចមេ មេ យភិកខុ  ១ ពន់  យងេទកន់នគរ ជ្រគឹះ ។ 

្រពះ ជ ្រទង់ថ្វ យម ទនដល់ភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធនេហើយ 

្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមិន ច្រប្រពឹត្តេទេ យ 

េវៀរ្រពះរតនៈទងំបី    ខញុ ្ំរពះអងគនឹងចូលគល់្រពះមន្រពះភគកនុងេវ  

មិនែមនជកលខ្លះ  ជកលខ្លះ  េឈម ះថ  លដ្ឋវិនឧទយនេនឆង យេពក 

                                     
១- ប.ិ៦ , ទ.ំ ១១៨   ។   
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ែតឧទយនេឈម ះេវឡុវន័របស់ខញុ ្ំរពះអងគេនះ មិនជិតមិនឆង យ ជេសន- 

សនៈសមបូរេ យផ្លូ វេទមក សមគួរដល់្រពះអងគ សូម្រទង់ទទួលេវឡុវន័

េនះចុះ  េហើយ្រទងយ់កសុវណ្ណភិងគ រគឺកុណ្ឌី មស ែដលមនពណ៌ដូច

ែកវមណី  ែដលអប់េ យផក  និងេ្រគ ង្រកអូបមក  កល្រទងប់រចិច គ

ឧទយនេវឡុវន័  េទើប្រទង់្រចូចទឹក ក់េលើ្រពះហស្តរបស់្រពះ ្ដ   កនុង

ខណៈែដល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់ទទួល ម  ម ្របឹថពីក៏បនកេ្រកើក

រេំពើក ជេហតុឲយដឹងថ ឫសែកវរបស់្រពះពុទធ សនបនឈមចុះ

េហើយ  ពិតេហើយ  កនុងជមពូទ្វីប  េវៀរវត្តេវឡុវន័េចញេហើយ  េឈម ះថ 

េសនសនៈដៃទែដល្រទង់ទទួលេហើយ ែផនដីញប់ញ័រ មិនមនេឡើយ 

ចែំណកកនុងតមពបណ្ណិ ទ្វីប  ( េកះលងក  )  មនិមនេសនសនៈដៃទែដល  

( ្រពះេថរៈទងំ យ ) ទទួលេហើយែផនដកីេ្រមើកេនះេទ  មនែតម

វ ិ របុ៉េ ្ណ ះ   ។   ្រពះមន្រពះភគ  កល្រទង់ទទួលវត្តេវឡុវន ម 

េហើយ  ្រទង់េធ្វើអនុេមទនដល់្រពះ ជ  េហើយ្រទងេ់្រកកចក សនៈ  

េចមេ មេ យភិកខុសងឃ   បនយងេទកន់េវឡុវន័េនះ  ។  

 សម័យេនះ បរពិ្វ ជកពីរនកគ់ឺ របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន ្រស័យ

្រកុង ជ្រគឹះេហើយែស្វងរកអមតធម ៌  ប ្ដ បរពិ្វ ជកទងំពីរេនះ  រ-ី

បុត្តេឃើញ្រពះអស ជិេតថរចូលេទបិណ្ឌ បត មនចតិ្ត្រជះថ្ល  ក៏ចូលេទ

ជិត បន ្ដ ប់គថថ  េយ ធមម   េហតុបបភ   ែ្របថ  ធម៌ពួក
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មនេហតុជែដនេកើត ដូេចនះជេដើម បន ងំេនកនុងេ បត្តផិល 

បនេពលគថេនះ ដល់េមគគ ្ល នបរពិ្វ ជកែដលជសម្ល ញ់របស់

ខ្លួន  ។  ចែំណកេមគគ ្ល នបរពិ្វ ជក ក៏បន ងំេនកនុងេ បត្តផិល 

សម្ល ញ់ទងំពីរេនះ  សញជយបរពិ្វ ជកេហើយ  បួសកនុងសមន ក់របស់

្រពះដ៏មន្រពះភគ  មួយអេន្លើេ យបរ ិ ររបស់ខ្លួន   ។    ប ្ដ សម្ល ញ់

ទងំពីរនក់េនះ  ្រពះេមគគ ្ល នេតថរបនសេ្រមចអរហត្ត  កនុងកល ៧ 

ៃថង  ្រពះ របុីត្តេតថរសេ្រមចអរហត្ត  កនុងកលកន្លងេទកន្លះែខ  ។  ្រពះ  

មន្រពះភគ  ្រទង់ ថ បន្រពះេថរៈទងំពីរកនុងតែំណងអគគ វក   កនុង

ៃថងែដល្រពះ របុីត្តេតថរសេ្រមចអរហត្តេនះ    េហើយ្រទង់បនេធ្វើ វក

សននិបត   ្របជុពួំក វកទងំ យ  ។ 

 កល្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្របថប់េនកនុងឧទយនេវឡុវន័េនះ 

្រពះបទសុេទធ ទនម ជ ្រទង់បនដណឹំងថ  បនឮថ  បុត្តរបស់

េយើង្រប្រពឹត្តទុកករកិរយិអស់ ៦ ឆន  ំ  បនសេ្រមចបរមភិសេមព ធិញញ ណ

េហើយ្របកសធមមចកកដ៏បវរ ឥឡូវេនះ ្រស័យវត្តេវឡុវន័ កនុងនគរ ជ- 

្រគឹះ េទើប្រ ស់េ មតយមន ក់មក្រ ស់ថ ែនអនក ចូរអនកមនបុរស 

១ ពន់ជបរ ិ រ េធ្វើដេំណើ រេទកន់្រកុង ជ្រគឹះ េពល មពកយរបស់ 

េយើងថ ្រពះបទសុេទធ ទនម ជជបិ របស់្រពះអងគ មនបណំង 

នឹងជួប េហើយសូមនបុំត្តរបស់េយើងមក ។ មតយេនះទទួល្រពះ 
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ត្រមស់របស់្រពះ ជេ យសិរ គឺតបូងថ  ករុ ៃថ្លវេិសស  មន 

បុរស ១ ពន់ជបរ ិ រ  ្របញប់េធ្វើដេំណើ រេទអស់ផ្លូ វ្របមណ  ៦០ 

េយជន៍ ចូលេទកន់វ ិ រ  អងគុយកនុងក ្ដ លបរស័ិទ ៤  ៃន្រពះទស-

ពល កនុងេវ សែម្ដងធម ៌  ។  មតយេនះគតិថ ្រពះ ជ សនរ៍បស់

្រពះ ជបញជូ នមក  ចូរេស្លះទុកសិនចុះ េហើយឈរកនុងទីបផុំតៃនបរស័ិទ 

្ដ ប់្រពះធមមេទសនកនុងសមន ក្់រពះ ្ដ  កនុងខណៈែដលឈរេនះ ក៏

សេ្រមចអរហត្តមួយអេន្លើេ យបុរសជបរ ិ រ ១ ពន់នក ់  េទើបទូលសូម

បព្វជជ   ្រពះ ្ដ   ្រទង់ ្រពះហស្ត ្ដ េំចញមក  េហើយ្រ ស់ថ  ឯថ  

ភិកខ េ   ពួកអនកចូរមកជភិកខុ ចុះ   ខណៈេនះ ជនទងំអមបលេនះ ក៏

្រទ្រទង់នូវប្រតនិងចវីរែដលសេ្រមចេ យឫទធិ កប់ីដូចជ្រពះេថរៈ

ែដលមនវស  ៦០ ដូេចន ះ  ធមម ្រពះអរយិៈទងំ យ  រែមងមនខ្លួន

ជក ្ដ ល ចប់ ងំអពីំេពលែដលបនសេ្រមចអរហត្ត េ្រពះដូេចន ះ 

េទើបមិនបន្រកបទូល ជ សន៍ែដល្រពះ ជបញជូ នមក ។  ្រពះ ជ

្រ ស់ថ       មតយែដលបញជូ នេទេហើយមិនេឃើញមកេ ះ   ជ សន៍

ក៏មិនបន ្ដ ប់  េណ្ហើ យចុះអនក  អនកចូរេទ េហើយ្រទង់បញជូ ន មតយ

ដៃទេទ មទនំងេនះឯង ។ មតយេនះេទេហើយ ក៏បនសេ្រមច 

អរហត្តមួយអេន្លើេ យបរស័ិទ េ យន័យមុនេនះឯង  ( មតយេនះ ) 

ក៏បនេនេសង មេទៀត   ្រពះ ជ្រទង់បនបញជូ ន មតយ ៩ នក់  ែដល
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មនបរ ិ រមន ក់  ១ ពន់  េ យទនំងេនះេទ   ។   មតយ្រគប់គន ញុងំ 

កិចចរបស់ខ្លួនឲយសេ្រមចេហើយ កជ៏អនកេនេសង មកនុង្រកុង ជ្រគឹះេនះ ។ 

្រពះ ជមិនបន មតយ សូមបែីតមន កម់ក្របប់ដណឹំង េទើប្រទង់្រពះ

ត្រមិះថ ជនមន្របមណប៉ុេណ្ណះ មិននដំណឹំង្រតឡប់មក េ្រពះមិន

មនេសចក្ដី្រស ញ់កនុងអញ អនក ហន៎ ចេធ្វើ មពកយរបស់អញ 

បន កល្រទង់ពិចរ ពលទងំអស់េហើយ ក៏បនេឃើញកឡុទយី 

មតយ ។ បនឮថ កឡុទយី មតយេនះ ជ មតយែដលចត់-

ែចង ជកិចចទងំពួងឲយសេ្រមច ជមនុស ខងកនុង ជអនកសនិទធ ន ល

ៃ្រកែលង េកើតៃថងែតមួយ ជមួយនឹង្រពះម បុរស ជសម្ល ញ់េលងដី

ជមួយគន មក  ។   លំ បេ់នះ ្រពះ ជឲយេ កឡុទយី មតយេនះ

មក  េហើយ្រ ស់ថ  បឧទយ ី  េយើង្របថន នឹងេឃើញបុត្តរបស់េយើង    

េទើបបញជូ នបុរស ៩ ពន់េទ  បុរសសូមបែីតមន ក ់ មក្របប់េយើងេ យ

ដណឹំងក៏មិនមន ឯអន្ត យៃនជីវតិរបស់េយើង ដឹងបនេ យលបំក 

េពក ស់  េយើងកលមនជវីតិេន  ្របថន នឹងេឃើញបុត្ត  េតើអនក ច

នបុំត្តរបស់េយើងមកបនែដរឬេទហន៎  ? 

 កឡុទយី មតយ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគ ំ

ច  េបើទូលបងគបំនបួស  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េអើប េបើអនកបួសឬមិនបួស    ក៏ មែតចិត្តអនក 
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េទចុះ ែតចូរបង្ហ ញបុត្តដល់េយើង  ។  កឡុទយី មតយេនះ  ទទួល

្រពះ ជត្រមស់ថ ធុ េហើយកនយ់ក្រពះ ជ សនេ៍ទកនន់គរ

ជ្រគះឹ   ឈរខងចុងបរស័ិទ     កនុងកល្រពះដម៏ន្រពះភគ្រទង់សែម្ដង 

្រពះធមមេទសន បន ្ដ បធ់ម៌េហើយ មួយអេន្លើេ យបរ ិ រក៏សេ្រមច

អរហត្តផល  ងំេនកនុងភពជឯហិភិកខុ   ។   

 ចែំណក្រពះ ្ដ  ្រទង់បន្រ ស់ជ្រពះពុទធេហើយ ្រទង្់របថប់

េនកនុងឥសិបតនមិគទយវន័  កនុងវស ទី ១  លុះេចញវស ប រ

េហើយ ្រទង់យងមកកន់ឧរុេវ   ្របថប់េន្រតង់តបំន់ឧរុេវ េនះ 

អស់ ៣ ែខ   ្រទង់ទូនម នជដិល ៣ នក់បងប្អូន   មនភកិខុ  ១ ពន់ជបរ ិ រ 
កនុងៃថង ១៥ េកើត ែខបុស   ្រទង់យងេទកន់នគរ ជ្រគឹះ  ្របថបេ់នពីរ

ែខេ យលំ ប ់ កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  េវ   ៥  ែខ  ស្រមប់្រពះ

បរម ្ដ ែដលយងេចញអពីំនគរព ណសី   េហមន្តរដូវក៏កន្លងេទ

េហើយ  ចប់ ងំអពីំៃថងែដល្រពះឧទយិេតថរមកេហើយ  េវ បនកន្លង 

េទ ៧ - ៨ ៃថង  កនុងៃថង ១៥ េកើត ែខផលគុន  ្រពះឧទយិេតថរេនះគិតថ 

េហមន្តរដូវក៏កន្លងេទេហើយ វស នរដូវកពុំងឈនចូលមក ពួកមនុស

ដកសនទូងេហើយ ផ្លូវកនុងទីចេំពះមុខ  េដរ សេទេ យេ ម ពណ៌េខៀវ

្រសស់ ដងៃ្រពមនផក រកីសគុស គ យ  ផ្លូ វសមគួរដល់ករេធ្វើដេំណើ រ  កល 

េនះជកលគួរ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់េធ្វើករសេ្រងគ ះដល់្រពះញតិ  ។ 
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លំ បេ់នះ  ្រពះឧទយិេតថរចូលេទគល់្រពះដ៏មន្រពះភគ  ពណ៌ន

អពីំផ្លូ វ េដើមបឲីយ្រពះទសពលយងេទកន់នគររបស់ ជ្រតកូល  េ យ 

គថ្របមណ៦០   ដូេចនះថ 

 អងគ រេិនទនិ  ទុម  ភទេន្ត 

 ផេលសិេន  ឆទនំ  វបិប យ 

 េត  អចចមិេន្ត វ  បភសយន្ត ិ

 សមេយ  ម វរិ  ភគី  រ នំ  ។ 

 បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   ឥឡូវេនះ  ពួកេឈើមនពណ៌ដូច 

 រេងើកេភ្លើង  ជិតែផ្លេហើយ   ជ្រមុះស្លឹកចស់េចល   េឈើទងំ 

 េនះ  រុងេរឿង ដូចជអ ្ដ តេភ្លើង   បពិ្រត្រពះអងគមនពយ- 

 យមធ ំ កលេនះ ជកលគួរបនចែំណកធមមរសេហើយ  ។ 

  ទុមនិ  ផុ ្ល និ   មេនរមនិ 

 សមន្តេ   សព្វទិ   បវន្ត ិ

 បត្តំ  ប យ  ផលមស ន 

 កេ   ឥេ   បកកមនយ  វរិ  ។ 

 េឈើទងំ យ  ជទីរកី យៃនចិត្ត  មនែផ្ល  ផ យក្លិនសព្វ 

 ទិសេ យជុវំញិ  ជ្រមុះស្លឹកចស់េចល  ្របុងនឹងេចញែផ្លថមី 

 េទៀត   បពិ្រត្រពះអងគមនពយយម   កលេនះជកលគួរ 
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 េដើមបេីចញេទអពីំទីេនះ  ។ 

 េន តិសីត ំ ន  បនតឧិណ្ហំ  

 សខ  ឧតុ  អទធនយិ  ភទេន្ត 

 បស ន្តុ   តំ  កិយ  េកឡយិ  ច 

 បចឆ មុខំ   េ ហិណិយ ំ តរន្តំ  ។ 

 បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   រដូវែដលមិន្រតជក់េពក  មិនេក្ដ  

 េពក  ជសុខ្រសួល  គួរេដើរេទកនផ់្លូ វឆង យបន   ពួកសកយៈ 

 និងពួកេកឡិយៈ   សូមជួប្រពះអងគ  ែដលមន្រពះភ្រក្ដែបរ 

 ្រតឡប់មកខងេ្រកយ  កពុំងឆ្លងសទឹងេ ហិណី  ។  

 យ  កសេត  េខត្ត ំ ពីជំ  យ  វបបតិ 

 យ  ណិជ  យន្ត ិ សមុទទំ  ធន រក  ។ 

  យយ  យ  តិ ្ឋ ម ិ   េម    វបិចចតុ ។ 

 អនកែ្រសភជួ រែ្រស  េ យេសចក្ដី្របថន    ក៏េ្រពះពូជ   េ យ 

 េសចក្ដី្របថន    ពួកឈមួញ   អនករក្រទពយឆ្លងសមុទទ  េ យ 

 េសចក្ដី្របថន    ។   ខញុ ្ំរពះអងគ  ឋិតេន   េ យេសចក្ដី្របថន  

   េសចក្ដី្របថន   របស់ខញុ ្ំរពះអងគេនះ  សូមឲយសេ្រមច  (១)   

                                     
១-ប.ិ៥៧ ,  ទ.ំ ១៤  ។ 
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 ដូេចនះជេដើម  ។  

 លំ ប់េនះ  ្រពះ ្ដ  ្រ ស់នឹង្រពះឧទយិេតថរថ  មន លឧទយី 

េ្រពះេហតុអ្វី   េទើបអនកពណ៌នករេទេ យសេំឡងដ៏ពីេ ះេម្ល៉ះ  ?  

 ្រពះឧទយិេតថរ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ្រពះបទ

សុេទធ ទនម ជ ្រពះជនករបស់្រពះអងគ មនបណំងនឹងេឃើញ្រពះ

អងគ   សូម្រទង់េធ្វើករសេ្រងគ ះដល់្រពះញតិទងំ យផងចុះ  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ ធុ ឧទយី តថគតនឹងេធ្វើករសេ្រងគ ះ

ដល់្រពះញតិ  អនកចូរ្របប់ដល់ភកិខុសងឃ  ភិកខុទងំ យនឹងបេំពញ 

គមិកវត្ត  ( វត្តស្រមប់អនកេធ្វើដេំណើ រ )  ។   ្រពះឧទយិេតថរទទួល្រពះ 

ត្រមស់ថ  ធុ  ្រពះអងគ  េហើយេទើបេទ្របប់ភិកខុសងឃ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទងេ់ចមេ មេ យពួកភកិខុ ខី ្រសព ទងំ 

អស់ ២ មុឺនអងគ គឺភិកខុ ែដលជកុលបុត្តអនកែដនអងគៈនិងអនកមគធៈ ១ មុនឺ

អងគ  ភិកខុ ែដលជកុលបុត្តអនក្រកុងកបិលពស្តុ ១ មុឺនអងគ  ្រទង់េចញអពីំ

នគរ ជ្រគះឹ  យងេទមួយៃថងមួយេយជន៍   ។   ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

្រពះត្រមិះថ នឹងយងេចញអពីំ្រកុង ជ្រគះឹដល់្រកុងកបិលពស្តុ ែដល

មនចមង យផ្លូ វ ៦០ េយជន៍ េ យេថរេវ  ២ ែខ េទើប្រទង់ចរកិេទ

េ យមិន្របញប់្របញល់ ។ ចែំណក្រពះេថរៈគិតថ នឹង្រកបទូល

ភពែដល្រពះមន្រពះភគយងមកេហើយ េទើបេ ះេទ ម កស
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្របកដកនុង្រពះ ជនិេវសន៍របស់្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជទតេឃើញ្រពះ 

េថរៈេហើយ េ្រតកអរ និមន្តឲយគងេ់លើបល្ល័ងកែដលមនតៃម្លេ្រចើន េហើយ 

្រទង់នបំ្រតមក ឲយេពញេ យេភជនមនរសដ៏្របេសើរេផ ងៗ ែដល 

េគេ្រត មទុកេដើមប្ីរពះអងគេហើយ្របេគនេទ ្រពះេថរៈេ្រកកេឡើងសែម្ដង 

ករនឹងេទ   ្រពះ ជ្រ ស់ថ   សូមេ កមច ស់ឆន់ចុះ  ។  

 ្រពះេថរៈេពលថ   ម បពិ្រត    ម នឹងេទកន់សមន ករ់បស់

្រពះ ្ដ   េហើយសឹមឆន់  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ្រពះ ្ដ គង់េនឯ  ? 

 ្រពះឧទយិេតថរេពលថ ម បពិ្រត  ្រពះ ្ដ មនភិកខុ  ២ មុឺន

ជបរ ិ រ  ្រទង់យងេចញចរកិេដើមបេីឃើញ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់សបបយ្រពះទយ័្រ ស់ថ េ កមច ស់ឆន់ភ ្ត -

រេនះេហើយ សឹមនបំិណ្ឌ បតអពីំ្រពះ ជនិេវសន៍េនះ េទថ្វ យ្រពះ 

ឱរស រហូត្រពះឱរសរបស់ខញុមំកដល់នគរេនះ  ។  ្រពះេថរៈទទួលេហើយ 

្រពះ ជអងគ ស្រពះេថរៈ  អប់ប្រតេ យលម្អិត្រកអូប  ក់េពញេ យ

េភជនដ៏ឧត្តម  េហើយទុកកនុងៃដរបស់្រពះេថរៈ េ យ្រ ស់ថ  សូម

េ កមច ស់ថ្វ យ្រពះ ្ដ   ។  ្រពះេថរៈ កលអនក ជ ងំកពុំងេឃើញ

េនះឯង េបះប្រតេទេលើ កស ប្រតក៏អែណ្ដ តេទ ចែំណកខ្លួន

េ កក៏េ ះេឡើងេទកន់ កស   នបំិណ្ឌ បតេទចុះកនុងទីចេំពះ
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្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះទសពល ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់េ យបិណ្ឌ បត 

េនះ ។ ្រពះេថរៈបននបំិណ្ឌ បតមក ល់ៗៃថង  េ យឧបយេនះឯង   

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់េ យចេំពះែតបិណ្ឌ បតរបស់្រពះ ជប៉ុេ ្ណ ះ 

កនុងរ ងដេំណើ រផ្លូ វ  ។  កនុងកលេ្រសចភត្តកចិច ល់ៗៃថង  ្រពះេថរៈេពល

ថ ៃថងេនះ ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់យងមកអស់រយៈផ្លូ វមន្របមណ 

ប៉ុេណ្ណះ ៃថងេនះ ្រទង់យងមកអស់រយៈផ្លូ វមនចមង យប៉ុេណ្ណះ បនេធ្វើ 

ជ្រតកូលទងំមូលឲយ្រជះថ្ល កនុង្រពះទសពល េ យេវៀរករបនេឃើញ 

្រពះអងគ េ យធមមីកថែដលសមបយុត្តេ យ្រពះពុទធគុណ េ យេហតុ 

េនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ ថ បន្រពះឧទយិេតថរេនះ ទុកកនុងតែំណង 

កពូំលជងភិកខុទងំ យថ 

 ឯតទគគំ    ភិកខ េវ  មម   វកនំ  ភកិខូ នំ   

 កុលបប ទកន ំ យទិទំ  កឡុទយិ  ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ   ប ្ដ ពួកភិកខុអនកញុងំ្រតកូលឲយ្រជះថ្ល  

 ែដលជ វករបស់តថគត  េ្រសចនឹងកឡុទយិ  (១)  ។ 

 ចែំណកេស្ដចសកយទងំ យ  កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យង

ដល់េ យលំ ប់េហើយ  បន្របកឹ គន ថ  ពួកេយើងនឹងេឃើញ្រពះញតិ 

                                     
១-ប.ិ៤០ ,  ទ.ំ ៥៥  ។ 
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ដ៏្របេសើររបស់ពួកេយើង  េទើប្របជុគំន   ពិចរ ថ នទីែដលជទី្របថប់ 

គងរ់បស់្រពះទសពល   កណំតគ់ន ថ   មរបស់្រពះបទនិេ្រគធសកយ 

គួរជទីេ្រតកអរ  េហើយឲយេធ្វើករជួសជុល្រគប់យ៉ងកនុង មេនះ   កន់ 

ផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូបេដើមបេីធ្វើករទទួល  ( ្រពះ ្ដ  )  បញជូ នេកមង

អនក្រសុកែដល្រប បេ់ យេ្រគ ងអលងក រសព្វយ៉ងេទមុន បនទ ប់អពីំ 

េនះ  ( េស្ដចសកយទងំេនះ )  ក៏បញជូ ន្រពះ ជកុមរនិង្រពះ ជកុមរ ី
េទ ខ្លួនឯងបូជេ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប  មួយអេន្លើេ យលម្អិត 

(ខ្លឹមចនទន ៍ ) ជេដើម  េហើយេនកនុងចេន្ល ះ ជកុមរនិង ជកុមរទីងំេនះ  

បនន្ំរពះបរម ្ដ េទកន់និេ្រគធ ម  ។  កនុងនិេ្រគធ មេនះ 

្រពះមន្រពះភគេចមេ មេ យ្រពះខី ្រសព ២ មុនឺអងគ  ្រទង់្រប-

ថប់េលើបវរពុទធ សនៈែដលេគ្រកលទុកេហើយ  ។    ធមម េស្ដចសកយ 

ទងំ យ ជអនកមនជតមិនះគ្ឺរបកន់ខ្លួនខ្ល ងំ េស្ដចសកយទងំេនះ 

្រទង់្រពះត្រមិះថ សិទធតថកុមរេកមងជងេយើងទងំ យ ជប្អូន្របុស ជ

កមួយ  ជ្រពះឱរស  ជេចៃនេយើងទងំ យ  េទើប្រ ស់នឹង្រពះ ជ 

កុមរទងំ យែដលេកមងៗ ថ អនកទងំ យ ចូរថ្វ យបងគ្ំរពះមន- 

្រពះភគ   ពួកេយើងនឹងអងគុយខងេ្រកយអនកទងំ យ  ។ 

 កលសកយទងំេនះមនិថ្វ យបងគ ំ  ្របថប់គង់េហើយយ៉ងេនះ 

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្របេមើលេមើលអធយ្រស័យរបស់េស្ដចសកយទងំេនះ 
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េហើយ្រទង់្រពះត្រមិះថ ្រពះញតិទងំ យមិនថ្វ យបងគតំថគត 

េណ្ហើ យចុះ តថគតនឹងឲយញតិទងំេនះថ្វ យបងគ ំ េទើប្រទង់ចូលចតុតថ-

ជឈនមនអភិញញ ជបទ េចញអពីំឈនេហើយេ ះេឡើងេទកន់ -

កស  េ យធូលី្រពះបទេលើសិរ េស្ដចសកយទងំេនះ  ្រទង់បនេធ្វើ
បដិ រយ៍ិ ដូចគន នឹងយមកបបដិ រយ៍ិ្រតងម់ណ្ឌ លគណ្ឌ មព្រពឹក េនះ

ឯង  ។   ្រពះ ជ្រទង់េឃើញភពអ ច រយេនះ  េទើប្រកបទូលថ បពិ្រត

្រពះមន្រពះភគ  កនុងៃថងែដល្រពះអងគ្របសូត  ខញុ ្ំរពះអងគបនេឃើញ្រពះ

បទរបស់្រពះអងគ ែដលខញុ ្ំរពះអងគនេំទឲយថ្វ យបងគកំឡេទវលិ បស 

្រតឡប់ជ្របតិ ្ឋ នេលើផនួងសករ់បស់្រពហមណ៍  ខញុកំ៏បនថ្វ យបងគ្ំរពះ 

អងគ  េនះជករថ្វ យបងគេំលើកទី ១ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។  កនុងៃថងវបបមងគល  

( ៃថង្រចត់្រពះនងគ័ល ) កប៏នេឃើញករមិនែ្រប្របួលៃន្រសេមលេដើម្រពីង 

កនុងេពលែដល្រទង់ផទេំលើទីបនទំែដល្របកបេ យសិរ ី េ្រកមម្លប់្រពីងេនះ   

ខញុ ្ំរពះអងគក៏បនថ្វ យបងគ្ំរពះបទ  េនះជករថ្វ យបងគេំលើកទី ២  ឥឡូវ

េនះ បនេឃើញបដិ រយ៍ិេនះ ែដលមិនធ្ល ប់េឃើញ េទើបថ្វ យបងគ្ំរពះ

បទរបស់្រពះអងគ  េនះជករថ្វ យបងគេំលើកទី ៣ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។  

កល្រពះ ជថ្វ យបងគេំហើយ   េស្ដចសកយសូមបែីតមួយអងគ   ែដល ច

មិនថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ េហើយ ងំេនបន មិនមនេឡើយ េស្ដចសកយ

ទងំពួងនគំន ថ្វ យបងគទំងំអស់ ្រពះ ្ដ  ្រទង់ឲយ្រពះញតិទងំ យ 
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ថ្វ យបងគេំ យ្របករដូេចនះេហើយ  េទើប្រទង់ចុះអពីំ កស្របថប់េលើ
សនៈែដលេគ្រកលទុក ។ កល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់គងេ់ហើយ 

សមគម្រពះញតិែដលដល់ទីបផុំត   ( ្របជុគំន ទងំអស់ )   ក៏មនេឡើង 

េស្ដចសកយទងំពួងជអនកមនឯកគគ ចិត្ត  ្របថបគ់ង់េហើយ  ។  លំ ប់ 

េនះ ម េមឃបនញុងំេភ្ល ងេបកខរព័ស៌ឲយធ្ល កចុ់ះមក  ទឹកេភ្ល ងេនះ 

មនពណ៌្រកហម្រសក់ចុះមក េហើយបុគគលែដលបណំងនឹងេសើម េទើប

េសើម េភ្ល ងេបកខរព័ស៌មិនធ្ល ក់ សូមប្ីរតឹមែតមួយដណំក់ េលើ ងកយ

បុគគលែដលមិន្របថន ឲយេសើម េស្ដចសកយទងំពួងេឃើញដូេចន ះ េកើត

អ ច រយមិនធ្ល ប់េឃើញ េទើបសនទនគន េឡើងថ ឱ គួរអ ច រយ  ឱ មិនធ្ល ប់

មន  ។  ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  េភ្ល ងេបកខរព័ស៌ធ្ល កចុ់ះមកកនុងសមគម

ៃន្រពះញតិរបស់តថគត ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន 

សូមបកីនុងអតីតក៏ធ្ល កម់កេហើយែដរ េហើយេទើប្រ ស់ េវស ន្តរជតក 

េ្រពះេហតុេកើតេរឿងេនះ  ។  េស្ដចសកយទងំពួង ្ដ ប្់រពះធមមេទសន

េហើយ េ្រកកេឡើងថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ដ  េហើយេចៀសេចញេទ   ។   

្រពះ ជ ឬម មតយរបស់្រពះ ជ  សូមបែីតមួយអងគ េឈម ះថ ្រកប- 

ទូលថ  សូម្រពះអងគទទួលភិកខ របស់ខញុ ំ្រពះអងគទងំ យកនុងៃថងែស្អក

ដូេចនះ  មិនមន  េហើយនគំន េចៀសេចញេទ   ។    

 ែស្អកេឡើង  ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់េចមេ មេ យភិកខុ   ២  មុនឺអងគ 
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េស្ដចយងចូលេទបិណ្ឌ បតកនុងនគរកបិលពស្តុ មិនមនបុគគល

មួយេទនិមន្ត  ឬទទួលប្រតេឡើយ  ។   ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្របថប់

ឈរ្រតង់សសរេខឿន  ្រទងពិ់ចរ ថ  ្រពះពុទធទងំ យកនុងកលមុន  

្រ ច់បិណ្ឌ បតកនុងនគររបស់្រតកូលដូចេម្ដចហន៎  ្រទងយ់ងេទកន់ផទះ

របស់ឥស រជន  េ យរលំងលំ ប ់  ឬ្រ ច់ចរកិេទ មលំ ប ់  ។  

បនទ បអ់ពីំេនះ ្រទង់មនិបនេឃើញ សូមបែីត្រពះពុទធមួយ្រពះអងគ ែដល

យងេទរលំងលំ ប ់ េហើយ្រទង់្រពះត្រមិះថ េនះបុ៉េ ្ណ ះជវង របស់

្រពះពុទធទងំ យ េនះជបេវណីរបស់តថគត សូមបតីថគតក៏គួរនឹង 

េវៀរ  ( ករ្រ ច់េទរលំងលំ ប់ )  កនុងកលឥឡូវេនះ  វកទងំ យ 

របស់តថគត  នឹងសិក មតថគត  នឹងបេំពញបិណ្ឌ បតចរកិវត្តត 

េទ  េទើប្រទង់្រ ច់ចរកិបិណ្ឌ បតេទ មលំ ប់  ងំអពីំផទះែដល

ងំេនកនុងទីបផុំត  ។  ម ជនបន្លឺេឡើងថ បនឮថ ្រពះសិទធតថកុមរ 

ជេស្ដច ្រ ច់បិណ្ឌ បតេដើមបដុីបំយ េហើយកេ៏បើកបង្អួច្រប ទជន់ទី 

២  និងជនទី់ ៣  ជេដើម   បនជអនកខ្វល់ខ្វ យេដើមបេីមើល  ។  

 ចែំណក្រពះេទវមី របស់្រពះ ហុល ្រពះនង្រពះត្រមិះថ 

បនឮថ  ្រពះអយយបុត្ត្រ ច់េទេ យវមសជេដើម  េ យ ជនុភព

ធៃំ្រកែលងកនុងនគរេនះឯង   ែតឥឡូវេនះ  េករសក់  និងពុកមត ់  ពុក-

ចងក  េស្ល កដណ្ដ ប់សំពត់ក វៈ កន់អែំបង្រ ច់េទេដើមបដុីបំយ 
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េតើ្រសស់ ្អ តែដរឬហន៎ ?   េទើប្រពះនងេបើកសីហបញជ រទតេមើល   ក៏បន 

េឃើញ្រពះទសពល្រទង់ញុងំផ្លូ វកនុងនគរឲយភ្លឺ ្វ ង  េ យ្រពះរសមីៃន្រពះ

សររីៈដ៏រុងេរឿងេ យពុទធសិរមីិនមន្របមណ  ្រប ប់េ យម បុរសិ

លកខណៈ ៣២  ្របករ   លម្អេ យអនុពយញជនៈ ៨០    ែដល មែហហម

េចមេ មេ យ្រពះរសមី្របមណមួយពយម េទើប្រពះនងសរេសើរ ងំ

អពីំ្រពះឧណ្ហី ស ( ថង ស ) រហូតដល់ៃផទ្រពះបទេ យគថ េឈម ះថ 

នរសីហៈ ១០  គថ   មនេសចក្ដដូីេចនះថ  
  

 សិនិទធនីលមុទុកុញចិ តេកេ  សុរយិនិមមលត ភិន េ  

 យុត្តតុងគមុទុកយតនេ  រសិំជលវតិេ  នរសីេ    ។ 

 ្រពះនរសីហៈ មនេក រលកទន់េខម រេ ង  មនថង សទូ យ 

 ្របសចកមនទិលដូច្រពះ ទិតយ    មន្រពះន ែវងខពស់   ទន់ 

 សម    មនប ្ដ ញរសមីផ យេចញអពីំកយ  ។ 

 ចកកវរង កិ តរត្តសុបេទ លកខណមណ្ឌិ ត យតបណ្ហិ  

 ចមរឆត្តវភិសិូតបេទ  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ ជបិ របស់អនកេនះឯង   មនៃផទ្រពះបទ្រកហម 

 កណំត់េ យច្រកដ៏ល្អ  មន្រពះបណ្ហិ  ( ែកង )  ែវង  ្រប ប់ 

 េ យលកខណៈ   មន្រពះបទ្រប ប់េ យចមរនិងឆ្រត  ។ 
 សកយកុមេ  វរេទ សុខុមេ  លកខណវចិតិ្តបសននសរេី  
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 េ កហិ យ  គេ   នរវេី   ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ  ជបិ របស់អនកេនះឯង  ជសកយកុមរដ៏្របេសើរ    

 ជេស្ដចសុខុមលជត ិ   មនសររីៈ ្អ ត   វចិិ្រតេ យលកខណៈ     

 ជម វរីៈ   ្រទង់េស្ដចយងមកេដើមប្ីរបេយជន៍សត្វេ ក  ។ 
 យតយុត្តសុសណ្ឋិ តេ េ  េគបខុេម  អភនីីលេនេ ្ត  

 ឥនទធនុអភនីីលភមុេក ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ ជបិ របស់អនកេនះឯង  មនទង្រពះកណ៌ែវង 

 សក្ដិសម  មនដួង្រពះេន្រត  ដូចជែភនកៃន  ( កូន ) េគ  មន 

 ពណ៌េខៀវ្រសស់   មនេ មចិេញចើ មេខម េកង   ដូចឥនទធនូ ។ 
 បុណ្ណចនទនិេភ  មុខវេ ្ណ  េទវន នំ  បេិយ  នរនេគ 

 មត្តគជិនទវ ិ សិតគម ី ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ  ជបិ របស់អនកេនះេ ត     មន្រពះភ្រក្តដូច  

 ចនទេពញវង់    ជទី្រស ញ់ៃនពួកេទវ និងមនុស     ជនរៈ 

 ្របេសើរ  ្រទង់មនដេំណើ រយងយស  ដូចេស្ដចដរំ ី ។ 
 សិនិទធសុគមភីរមញជុ សេឃេ  ហិងគុលវណ្ណរត្តសុជិេ ្ហ  

 វសីតិវសីតិេសតសុទេន្ត  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ   ។ 

 ្រពះនរសីហៈ   ជបិ របស់អនកេនះឯង   មន្រពះសូរេសៀង   

 មូលេ្រជ   មន្រពះជិ ្ហ ្រកហមល្អ   សមបុរដូចហិងគុលជត ិ   មន 

 ្រពះទន្តសបរសុិទធ   ចនួំន ៤០ គត់  ។ 
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 ខត្តិយសមភវអគគកុលិេនទ  េទវមនុស នមស តិបេទ 

 សីលសមធិបតិដ្ឋតិចិេ ្ត  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ  ជបិ របស់អនកេនះ    មនជតិជក ្រត  ជក-ំ 

 ពូលៃន្រតកូល  ែដលេទវ និងមនុស ែតងនម ក រ្រពះបទ 

 ្រទង់មន្រពះទយ័ ងំម ំ កនុងសីល  សមធិ  ។  
  

 វដ្ដសុវដ្ដសុសណ្ឋិ តគីេ  សីហហនុមគិ ជសរេី  

 កញចនសុចឆវឧិត្តមវេ ្ណ  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ    ជបិ របស់អនកេនះឯង    មន្រពះសូរងមូល  

 ក្ល ំ  មនចងក ដូចសីហៈ   មនសររីៈដូចេស្ដច្រមឹគ   មនសមបុរ 

  ែសបកល្អដូចមស  ។ 
  

 អញជនសមវណ្ណសុនលីេកេ  កញចនបដ្ដវសុិទធន េ  

 ឱសធិ បណ្ឌ រសុទធសុឧេ ្ណ  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

 ្រពះនរសីហៈ  ជបិ របស់អនកេនះឯង   មន្រពះេក េខម  

 ដូចផក អញជ័ន  មនថង សបរសុិទធដូចដបំរមស  មនេ ម្របជុ ំ

 ចិេញចើ មសសុទធ  ដូចផក យ្រពឹក  ។ 
  

 គចឆេន្ត និលបេថ  វយិ  ចេនទ  គណបរវិឌ តិរេូប 

 វកមជឈគេ   សមណិេនទ  ឯស  ហិ  តុយ្ហ ំ បិ   នរសីេ  ។ 

  ្រពះនរសីហៈ   ជបិ របស់អនកេនះឯង   ជធជំងសមណៈ 
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 េស្ដចយង្រតង់ក ្ដ ល វក័   ដូច្រពះចនទេចមេ មេ យ 

 ហ្វូងផក យ  េគចរកនុងវថិដូីេចន ះ  ( ១ )  ។  

 (  ្រពះនងេពលសរេសើរដូេចនះេហើយ  )    េទើប្រកបទូល្រពះ ជ 

ថ  ្រពះឱរសរបស់្រពះអងគយងេទេដើមបដុីបំយ  ។  ្រពះ ជ ្រទង ់

សេង្វគ ្រទង់េស្ល កសពំត់ ដកេ យ្រពះហស្តខ្លួនឯង ្របញប់្រប- 

ញល់េចញេទេ យរហ័ស ្របថប់ឈរកនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ 

្ដ េហើយ្រ ស់ថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន េ្រពះេហតុអ្វីេទើប្រទង់ 

េធ្វើឲយខញុ ្ំរពះអងគខម សេគ េហតុអ្វីេទើប្រទង់្រ ច់េទេដើមបដុីបំយ េហតុអ្វ ី

េទើប្រទង់េធ្វើនូវករសមគ ល់ថ ភិកខុមន្របមណប៉ុេណ្ណះ មិន ចបន 

ភ ្ត រ ?  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់តបថ ម បពិ្រត េនះជវង  េនះជចរតិ

របស់តថគត ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ 

មនវង ជខត្តិយៈ  គឺជវង របស់្រពះម សមមតិ ជ  មិនែមនឬ  ?   កនុង  

វង ក ្រតម សមមតិ ជេនះ  ក ្រតសូមបែីតមួយអងគេឈម ះថ  ្រ ច់សុំ

ដុបំយ  មិនមនេទ  ។ 

                                     
១- ្រពះនរសីហគថេនះ  ែ្របស្រមួលេ យ្រពះម សីលបេញញ   ។ 
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 ្រពះ ្ដ ្រ ស់តបថ ម បពិ្រត េឈម ះថវង េនះ ជវង

របស់្រពះអងគេទេតើ  ែតេឈម ះថ  ពុទធវង  គឺ ្រពះទីបងករ  ្រពះេកណ្ឌ ញញៈ 

។ េប ។ ្រពះកស បៈ ជវង របស់តថគត  ឯ្រពះពុទធអងគដៃទៗ ប់បន

េ្រចើនពន់អងគ បនសេ្រមចករចិញចឹ មជីវតិេ យភិកខ ចរប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្របថប់ឈរកនុងរ ងផ្លូ វេនះឯង  ្រ ស់គថេនះថ 

 ឧត្តិេដ្ឋ  នបបមេជជយយ  ធមមំ   សុចរតិ ំ  ចេរ 

 ធមមចរ ី  សុខំ  េសត ិ អសមឹ  េ េក  បរម្ហិ  ច  ។ 

 បុគគលមិនគួរ្របមទ   កនុងដុបំយ    ែដលខ្លួនគបបេី្រកកេឡើង 

 ទទួល    គបប្ីរប្រពឹត្តធម៌ឲយសុចរតិ    បុគគលអនក្រប្រពឹត្តធម៌ជ 

 ្រប្រកតី  រែមងេដកជសុខ  កនុងេ កេនះផង  កនុងេ កខង 

 មុខផង  (១ ) ។ 

  កនុងេវ ែដលចប់គថេនះ     ្រពះ ជបន ងំេនកនុងេ - 

បត្តិផល   និងបន ្ដ បគ់ថេនះថ 

 ធមមំ   ចេរ  សុចរតិំ   ន  តំ  ទុចចរតិំ   ចេរ 

 ធមមចរ ី សុខំ  េសត ិ អសមឹ  េ េក  បរម្ហិ ច  ។  

 បុគគលគួរ្រប្រពឹត្តធម៌ឲយសុចរតិ     មិនគួរ្រប្រពឹត្តធម៌េនះ ឲយ 

                                     
១,២ - ប.ិ៥២ , ទ.ំ៥៧  ។ 
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 ទុចចរតិេឡើយ   បុគគល្រប្រពឹត្តធមជ៌្រប្រកត ី   រែមងេដកជសុខ 

 កនុងេ កេនះផង  កនុងេ កខងមុខផង  (២)  ។ 

 ( ្រពះ ជក៏បន )   ងំេនកនុងសកទគមិផល      ្រទង់បន ្ដ ប ់

ធមមបលជតក  ក៏ ងំេនកនុងអនគមិផល  ។   កនុងសម័យជិតេ យ 

ទិវងគត ផទេំលើទីបនទំែដល្របកបេ យសិរេី្រកមេស្វតចឆ្រត បនសេ្រមច

អរហត្ត កចិចកនុងករ ម្របកបពយយមេ យករេនៃ្រព មិនមនដល់

្រពះ ជ  ។  កល្រទង់េធ្វើឲយជក់ចបស់ចេំពះនូវេ បត្តិផលប៉ុេ ្ណ ះ 

្រពះ ជ ្រទង់ក៏ទទួលប្រត្រពះមន្រពះភគ និមន្ត្រពះ ្ដ មួយអេន្លើ
េ យភិកខុសងឃេឡើងកន់ម ្រប ទ  ្រទង់អងគ សេ យខទនីយេភ-

ជនីយ រដ៏ឧត្តម  ។  កនុងេវ េ្រសចភត្តកិចច សនទំងំពួងេវៀរែត ហុល

ម   នគំន មកថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ដ   ឯ្រពះម របស់ ហុលកុមរេនះ 

សូមបជីនជបរ ិ រេពលថ សូម្រពះនងយងេទថ្វ យបងគ្ំរពះអយយបុត្ត

ចុះ កម៏ន្រពះសវនីយ៍ថ េបើគុណគឺេសចក្ដីល្អរបស់ខញុមំនេ ត ្រពះ

អយយបុត្តនឹងយងមកកន់សមន កខ់ញុ េំ យ្រពះអងគឯង ខញុ ំនឹងថ្វ យបងគំ

្រពះអយយបុត្តេនះ ែដលយងមកប៉ុេ ្ណ ះ  កល្រ ស់ដូេចនះេហើយ ក៏

មិនបនយងេទ ។ ្រពះបរម ្ដ  ្រទងឲ់យ្រពះ ជកន់ប្រតេហើយ 

្រទង់យងេទកន់បនទប់ដម៏នសិររីបស់្រពះ ជធី   មួយអេន្លើេ យអគគ

វកទងំគូ េហើយ្រ ស់ ( ម ) ថ  េបើ្រពះ ជធី ថ្វ យបងគ ំ  ចូរឲយ 
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្រពះនងថ្វ យបងគតំថគត មគប់ចិត្តចុះ មិនគបបេីពលពកយ មួយ

េឡើយ  េហើយ្របថប់គងេ់លើ សនៈែដលេគ្រកលទុក  ្រពះ ជធី
យងេចញមកេ យឆប់រហ័ស ចប់្រតងក់្រពះបទ ក្់រពះសិរ

េលើខនង្រពះបទ ថ្វ យបងគំ ម្រពះអធយ្រស័យ ។ ្រពះ ជ្រ ស់គុណ

សមបត្ត ិ មនករ្រស ញ់ និងករ ប់ នេ្រចើន  ចេំពះ្រពះមន្រពះ- 

ភគរបស់្រពះ ជធី ថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ធី របស់ខញុ ្ំរពះអងគ

បនឮដណឹំងថ ្រពះអងគ្រទង់េស្ល កដណ្ដ ប់សពំត់ក វៈ  ងំអពីំេនះ 

មក ្រពះនងក៏េស្ល កដណ្ដ ប់សពំតក់ វៈែដរ បនឮដណឹំងថ ្រទង់

មនភត្តែតមួយេពល ្រពះនងក៏មនភត្តែតមួយេពលែដរ ្រពះនងបន

ឮថ ្រទង់លះបងទី់អងគុយ ទីេដកធ ំ ្រពះនងក៏ផទចំេំពះេលើែ្រគតូចែដល

សនធឹងេ យផទ ងំសពំត់ ្រពះនង្រជបថ ្រទង់េវៀរចកេ្រគ ង្រកអូប មន

ផក ជេដើម ្រពះនងក៏េវៀរបង់នូវេ្រគ ង្រកអូប មនផក ជេដើមែដរ  កល

្រពះញតបិញជូ នដណឹំងមកថ េយើងទងំ យនឹងបដិបត្តិកនុងញតិទងំ 

យរបស់ខ្លួន  ( ចូលស្ដីដណ្ដឹ ង )  ក៏្រពះនងមិនសម្លឹងេមើល  សូមបែីត

្រពះញតមួិយអងគ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ្រពះ ជធី របស់ខញុ ្ំរពះអងគ 

ដល់្រពមេ យគុណយ៉ងេនះ  យ៉ងេនះ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   ម បពិ្រត       ករែដល្រពះ ជធី  

ែដល្រពះអងគរក ្រគប់្រគង    កនុងកលឥឡូវេនះ    គបបរីក ្រគប់្រគងខ្លួន 
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កនុងកលញណចស់ក្ល េហើយេនះ មនិជអ ច រយេទ សូមបកីនុងកលមុន 

្រពះ ជធី េនះ មិនមនកររក  ្រ ច់េទ មេជើងភន ំ ករ៏ក ខ្លួនបន 

កនុងកលញណមិនទនច់ស់ក្ល  ដូេចនះេហើយ ្រទង់បេនទ បង់នូវេសចក្ដី
េ ករបស់្រពះ ជធី េនះ  ្រ ស់ ចនទកិននរជីតក  ្រទង់ឲយេ - 

បត្តិផល  េហើយេ្រកកចក សនៈ េស្ដចយងេចៀសេចញេទ  ។   កនុង 

ៃថងទី ២ កលវ ិ ហមងគលទក់ទងកនុងករយងចូល្រពះដំ កអ់ភិេសក 

របស់ននទ ជកុមរកពុំង្រប្រពឹត្តេទ  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់យងេទកន់

ដំ ករ់បស់ននទ ជកុមរេនះ  ្រទង់ឲយននទ ជកុមរកន់ប្រត  មន 

្រពះបណំងឲយបួស  េទើប្រ ស់មងគលកថ  េហើយ្រទង់េ្រកកេឡើងចក

សនៈេចៀសេចញេទ  ។  ឯនងជនបទកលយណីេនះ  េឃើញ្រពះ

ជកុមរកពុំងយងេទ េទើបទូលថ  តុវដំ េខ  អយយបុត្ត  គេចឆ-

យយសិ បពិ្រតអយយបុត្ត សូម្រទង់្របញប្់រតឡបម់កវញិផង េហើយ

្រពះនងេអើតកេមើល មបង្អួច  ។  ្រពះ ជកុមរមិន ចទូល្រពះ ្ដ  

ថ សូម្រទង់ទទួលយកប្រតរបស់្រពះអងគវញិចុះ ក៏យងេទកន់វ ិ រ

េនះឯង  ននទកុមរេនះ មនិ្របថន នឹងបួសេឡើយ  ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់ឲយបួសេហើយ   ។  ្រពះសមម សមពុទធ  ្រទង់យងេទកន់កបិលពស្តុបុរ ី  

្រទង់ឲយននទកុមរបួស  េ យ្របករដូេចនះ  ។   

 កនុងៃថងទី ៧ ហុលម ្រប ប់ ក់ែតង្រពះកុមរេហើយ  បញជូ ន 
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េទគល់្រពះដម៏ន្រពះភគេ យ្រពះសវនីយ៍ថ  ែនកូន  ចូរបេមើល

សមណៈែដលមនរូបដូច្រពហម មនពណ៌សមបុរដូចមស េចមេ ម

េ យសមណៈ ២  មុនឺអងគនុះ៎   ្រពះសមណៈេនះជបិ របស់បុត្ត   ្រពះ

សមណៈេនះមនកណំប់្រទពយធ ំ   ចប់ ងំអពីំ្រពះសមណៈេនះេចញ

បួសេហើយ ម្ដ យមិនបនេឃើញកណំប់្រទពយេនះេឡើយ ចូរបេទសូម

មរតកជមួយសមណៈេនះថ បពិ្រត្រពះបិ  ខញុ ្ំរពះអងគជកុមរ បន

ទទួលអភិេសកេហើយនឹងបនជេស្ដចច្រកពត្តិ ខញុ ្ំរពះអងគ្រតូវករ្រទពយ 

សូម្រពះអងគ្របទន្រទពយដល់ខញុ ំ   េ្រពះធមម បុត្ត  រែមងជមច ស់្រទពយ

ែដលជដែំណលរបស់បិ   ។  ្រពះ ហុលកុមរេនះេទកន់សមន ក់

្រពះ ្ដ  ្រតឡប់បននូវករ្រស ញ់ចេំពះ្រពះបិ  មនចិត្តេ្រតកអរ 

្រកបទូលថ  សុខ េត សមណ ឆយ  បពិ្រត្រពះសមណៈ  ម្លប់

្រពះអងគ្រតជក ់សុខហន៎  េហើយបនឈរ្រ ស់ពកយដៃទៗ   ែដលសមគួរ

ដល់្រពះអងគជេ្រចើន  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់េធ្វើភត្តកិចចេហើយ  ្រទង់េធ្វើ
អនុេមទន  េហើយេ្រកកចក សនៈេចៀសេចញេទ  ។  ឯ ហុល

កុមរក៏េដើរ ម្រពះមន្រពះភគេទ េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះ

សមណៈ សូម្រទង់្របទនមរតកដល់ខញុ ្ំរពះអងគចុះ បពិ្រត្រពះសមណៈ 

សូម្រទង្់របទនមរតកដល់ខញុ ្ំរពះអងគចុះ  ។  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់មនិ

ឲយ្រពះ ជកុមរ្រតឡប់ បរ ិ រជនមិន ចញុងំ្រពះ ជកុមរឲយ្រតឡប់
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វញិបន  ។   ្រពះ ជកុមរេនះ  យងេទដល់ មជមួយ្រពះមន-

្រពះភគេ យ្របករដូេចនះ  ។   ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់យងេទ  ្រទង់

្រពះត្រមិះថ កុមរេនះ ្របថន ្រទពយែដលជរបស់បិ  ្រប្រពឹត្តេទ ម 

វដ្ដៈ ែដលមនករចេង្អ តចង្អល់េ្រចើន  េណ្ហើ យចុះ តថគតនឹងឲយអរយិ 

្រទពយ ៧ ្របករ  ែដលតថគតបនចេំពះ្រតង់មណ្ឌ លេពធិ្រពឹក ដល់

កុមរេនះ  តថគតនឹងេធ្វើ  ( កុមរេនះ ) ឲយជមច ស់មរតកែដលជេ - 

កុត្តរ  េហើយ្រទង់្រ ស់េ ្រពះ របុីត្តមកថ   មន ល របុីត្ត  ចូរអនក

ឲយ ហុលកុមរបួស  ។  កល្រពះ ហុលកុមរបួសេហើយ  ទុកខមន

្របមណៃ្រកែលងមនដល់្រពះ ជ  កលមិន ចអត់សងកត់នូវេសចក្ដី
ទុកខេនះបន េទើប្រទង់្រកបទូល្រពះ ្ដ ឲយ្រទង់្រជប េហើយ្រ ស់

សូមពរថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគសូមឱកស េ កមច ស់

ទងំ យ  មិនគបបបីបួំសកូនែដលឪពុកម្ដ យេគមិនបនអនុញញ ត  ។  

្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់ទទួល្រពះ ជត្រមស់របស់្រពះ ជេនះ  ។  

ែស្អកេឡើង េ យ្រពះ្រកយ រ្រពឹកកនុង្រពះ ជនិេវសន៍េហើយ កល

្រពះ ជ្របថបគ់ងក់នុងចែំណកមខ ង ្រទង់្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ ៏

ចេ្រមើន  កលែដល្រពះអងគបេំពញទុកករកិរយិ េទវ មួយអងគចូលមករក

ខញុ ្ំរពះអងគ េហើយេពលថ ្រពះឱរសរបស់្រពះអងគេធ្វើកលកិរយិេហើយ 

ខញុ ្ំរពះអងគមិនេជឿពកយរបស់េទវ េនះេទ   ខញុ ្ំរពះអងគ្របប់េទវ េនះ 
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ថ កូនរបស់ខញុ  ំ េបើមិនសេ្រមចសេមព ធញិញ ណ មិនេធ្វើកលកិរយិជ 

ច់ខត  ។  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  ឥឡូវេនះ  ្រពះអងគនឹងេជឿបន

ដូចេម្ដច សូមបកីនុងកលមុន កលមនុស យកឆ្អឹងែក្លងក្ល យមកបង្ហ ញ 

េហើយេពលថ កូនរបស់អនក ្ល ប់េហើយ ក៏ម ជមិនេជឿ េហើយ

្រពះ ្ដ ្រទង់្រ ស់ ម ធមមបលជតក េ្រពះេហតុេកើតេរឿងេនះ

េឡើង  កនុងេវ ចប់្រពះជតក  ្រពះ ជ ងំេនកនុងអនគមិផល  ។   

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ញុងំឲយ្រពះបិ ងំេនកនុងផលទងំ ៣ េ យ

្របករដូេចនះេហើយ   កលភិកខុសងឃេចមេ មេហើយ  ្រទង់យងេទកន់

នគរ ជ្រគឹះវញិ   ្រទង់្របថប់េនកនុងវត្តេវឡុវន័  ។ 

 សម័យេនះ  អនថបណិ្ឌិ កគហបតីយករេទះ ៥០០ ក់្រទពយ

េពញ េទកន់ផទះេសដ្ឋីែដលជសម្ល ញ់ 
(១) របស់ខ្លួនកនុង្រកុង ជ្រគឹះ ។ 

េសដ្ឋីេនះ បនឮថ ្រពះមន្រពះភគសមម សមពុទធ ្រទង់េកើតេឡើងេហើយ 

ឥឡូវេនះ  ្រទង់គង់េនកនុង្រកុង ជ្រគឹះ  ។  កនុងេវ េទៀបភ្លឺ   បនចូល

េទគល់្រពះបរម ្ដ   មទ្វ រែដលេបើកេ យ នុភពរបស់េទវ  

្ដ ប់ធមេ៌ហើយ បន ងំេនកនុងេ បត្តផិល  កនុងៃថងទី ២ បនថ្វ យ

ម ទនដល់្រពះសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន បនសូមឲយ្រពះ ្ដ

                                     
១-កនុងវន័ិយបិដក េសនសនកខនធកៈថ េទកន់ផទះរបស់ ជគហេសដ្ឋីែដលជបងៃថ្ល  ។ 
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្រទង់ទទួលេប្ដជញ យងមកកន់នគរ វតថី  ។  កនុងចេន្ល ះផ្លូ វ ៤៥ េយជន៍

បនឲយ្រទពយ ១ ែសន ងវ ិ រ  គឺេធ្វើវ ិ រតគន  ១ េយជន៍  ១ កែន្លង  

េហើយទិញឧទយនរបស់្រពះបទេជតៈេ យ្របក់ ១៨ េកដិ  េ យករ 

្រកលក បណៈ ប់េកដិេលើែផនដី  េធ្វើករក ងេ្រសចេហើយ  គឺឲយ

ង្រពះគនធកុដេិដើមប្ីរពះទសពលេន្រតងក់ ្ដ ល   និងឲយ ងវ ិ រ 

( ទីស្រមប់េន ) ែដលគួរជទីេ្រតកអរជុវំញិ្រពះគនធកុដេិនះ  កនុងភូម-ិ 

ភគែដលគួរជទីរកី យ   េ យករបរចិច គ្របក់ ១៨ េកដិ  គឺឲយ ង

េសនសនៈដូចជ កុដ ិ ១ ខនង កុដ ិ ២ ខនង កុដិមនស ្ឋ នដូចជសត្វ

ហង   ែវង  និងមណ្ឌ បជេដើម  មួយអេន្លើេ យ្រសះេបកខរណី  ទី

ច្រងកម  ទីស្រមកេពលៃថង  និងទីស្រមកេពលយប់  និង សស្រមប់

្រស័យេនចេំពះមួយអងគឯង មលំ ប់ៗ េដើមប្ីរពះេថរៈែដលជធ ំ

៨០ អងគ េហើយនិងជនទូេទ  ។  កល ងវ ិ ររួចេ្រសចេហើយ េទើប

បញជូ នទូតេទនិមន្ត្រពះទសពលឲយេស្ដចយងមក  ។  ្រពះទសពល ្រទង់

្ដ ប់ពកយរបស់ទូតេហើយ  មនភិកខុសងឃជេ្រចើនជបរ ិ រ  យងេចញ

អពីំនគរ ជ្រគឹះ ដល់នគរ វតថេី យលំ ប់  ។  ចែំណកម េសដ្ឋ ី

េ្រត មករឆ្លងវ ិ រ  កនុងៃថងែដល្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់យងចូលមកកនុង

វត្តេជតពន បន ក់ែតង្រប ប់បុត្តេ យអលងក រទងំពួង បញជូ នេទ

មួយអេន្លើេ យកុមរ ៥០០ នក់ែដល ក់ែតងេហើយ   បុត្តេសដ្ឋេីនះ
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មួយអេន្លើេ យបរ ិ រកន់ទង់ ៥០០  ែដលរុងេរឿងេ យសពំត់ ៥ ពណ៌  

បនេនកនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគ ។ ខងេ្រកយ

កុមរទងំេនះ  មនធី របស់េសដ្ឋពីីរនក់គឺ  នងម សុភទទ   និង

នងចុល្លសុភទទ  មួយអេន្លើេ យកុមរ ី ៥០០ នក់ កនក់្អមេពញេ យ 

ទឹកេចញេទ  ។  ខងេ្រកយកុមរទីងំេនះ  ភរយិរបស់េសដ្ឋី្រប ប ់

េ យេ្រគ ងអលងក រទងំពួង  មួយអេន្លើេ យមតុ្រគម ៥០០ នក់  

កន់ថសេពញេ យ រ េចញេទអពីំខងេ្រកយជនទងំេនះ  ។  

ឯម េសដ្ឋីេស្ល កសពំត់ថមី  មួយអេន្លើេ យេសដ្ឋី ៥០០ នក់  ែដលសុទធ 

ែតេស្ល កសពំត់ថមីៗ  មនមុខេឆព ះេទរក្រពះមន្រពះភគ ។  ្រពះ ្ដ  

្រទង់េធ្វើឧបសកបរស័ិទេនះទុកខងមុខ  េចមេ មេ យម ភិកខុសងឃ  

្រទង់េធ្វើចេន្ល ះៃ្រពឲយមនពណ៌្រកហម  ដូចេ្រ ចេ យរសៃនទឹកមស  

េ យ្រពះរសមីៃន្រពះសររីៈរបស់្រពះអងគ  ្រទង់យងចូលេទកនុងវត្តេជត- 

ពនម វ ិ រេ យពុទធលី ជប់តគន    និងេ យពុទធសិរមីិនមន្រប- 

មណ  ។   លំ ប់េនះ  អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី  ្រកបទូលសួរ្រពះសមពុទធថ  

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគគបបបីដបិត្តិកនុងវ ិ រេនះ  ដូចេម្ដច  ?  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លគហបតី  ចូរអនកថ្វ យដល់

ភិកខុសងឃែដលមកអពីំទិសទងំ ៤ ចុះ  ។   ចែំណកម េសដ្ឋទីទួល្រពះ 

ពុទធដីកថ  ធុ  ្រពះអងគ    េហើយកន់កុណ្ឌី មស្រចចូទឹកេលើ្រពះហស្ត 
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របស់្រពះដ៏មន្រពះភគ េហើយថ្វ យេ យពកយថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ 

ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគសូមថ្វ យវត្តេជតពនម វ ិ រេនះ  ចេំពះភិកខុសងឃ 

មកអពីំទិសទងំ ៤ មន្រពះពុទធជ្របធន  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់

ទទួលវ ិ រេហើយ កល្រទង់េធ្វើអនុេមទន ្រទង់បន្រ ស់ និសង ៃន

ករថ្វ យវ ិ រថ 

 សីតំ  ឧណ្ហំ    បដហិន្តិ  តេ    ឡមគិនិ   ច 

 សិរសឹេប  ច   មកេស  សិសិេរ  ចបិ  វុដ្ឋិេយ 

 តេ   តេប  េឃេ   សញជ េ   បដហិញញតិ  ។ 

 ( វ ិ រ គឺទី ស ឬេសនសនៈ  ជទីេនៃនសងឃទងំ យ ) 

 រែមងករពររងផង   េក្ដ ផង ្រមឹគ វទងំ យផង ពស់ 

 តូចពស់ធទំងំ យផង  មូសទងំ យផង ្រតជក់ទងំ យ 

  ផង   ្រគប់េភ្ល ងទងំ យផង  ខយល់និងកេម្ត ៃថង   ដ៏ខ្ល ងំក្ល  

 ែដលេកើតេឡើងេហើយ  រែមងបត់េទវញិ  េ្រពះវ ិ រេនះៗ  ។ 

 េលណតថញច   សុខតថញច  ឈយិតុញច   វបិស តុិំ 

 វ ិ រទនំ   សងឃស  អគគំ  ពុេទធហិ   វណ្ណិ តំ  ។ 

 វ ិ រទន  គឺករឲយលេំន  ( ែដលបុគគលបនឲយេហើយ  )  ដល់ 

 សងឃស្រមប់្រជកេកនផង   ស្រមប់េនជសុខផង   េដើមបដុីត 

 បបធម៌ផង  េដើមបចីេ្រមើនវបិស នផង  ្រពះពុទធជមច ស់ទងំ 
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 យ  ែតង្រ ស់សរេសើរថជអគគទន  ( ទនដ៏្របេសើរ )  ។ 
 ត ម   ហិ  បណ្ឌិ េ    េបេ  សមបស ំ ំ អតថមត្តេន 

 វ ិ េរ  ករេយ  រេមម សេយតថ  ពហុស ុេត ។ 

 េ្រពះេហតុេនះឯង   បុរស  ( ្រស្ដី )  ជបណ្ឌិ ត    កលេបើបន 

 េឃើញចបស់នូវ្របេយជន៍របស់ខ្លួនេហើយ   គបបកី ងវ ិ រ   

 គឺ  សឬេសនសនៈទងំ យ  ដ៏ជទីគួររកី យ  េហើយ 

 គបបនិីមន្តេ កែដលជពហុស ូត  គឺ  េ កអនកេចះដងឹេ្រចើន 

 ទងំ យ  ឲយេនកនុងទីេនះ  ។ 

 េតសំ   អននញច    បនញច  វតថេសនសននិ  ច 

 ទេទយយ  ឧជុភេូតសុ វបិបសេននន  េចត  ។ 

 គបបមីនចតិ្ត្រជះថ្ល ចេំពះេ កទងំ យ      ែដលមនកយ 

 និងចិត្ត្រតង់  េហើយឲយម្ហូបចណីំផង   ទឹកផង   សពំត់និងេសន- 

 សនៈទងំ យផង   ដល់េ កទងំេនះចុះ  ។ 

 េត  តស    ធមមំ  េទេសន្ត ិ សព្វទុកខ   បនទូន ំ

 យ ំ េ   ធមមំ   ឥធញញ យ បរនិិព្វ តិ   អនសេ តិ ។   

 េ កទងំេនះ     រែមងសែម្ដងធម៌ជេ្រគ ងបេនទ បង់េសចក្ដី 

 ទុកខ   ្រគប់្របករដល់អនកេនះ     លុះអនកេនះបនដឹងធម៌    

 កនុង្រពះពុទធ សនេនះេហើយ       ក៏ជអនកមិនមន សវៈ     
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 រែមងបរនិិព្វ ន  (១)  ។   

   ចប់ ងំអពីំៃថងទី ២ េទ  អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋកី៏េផ្ដើមករឆ្លងវ ិ រ     ។ 

ករឆ្លងវ ិ ររបស់នងវ ិ ខ ៤ ែខ  េទើបេ្រសច    ចែំណកករឆ្លងវ ិ រ

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីដល់េទ ៩  ែខ េទើបេ្រសច   អស់្រទពយ្របមណ

១៨  េកដិ   អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋបីរចិច គ្រទពយ្របមណ ៥៤ េកដ ិ ចេំពះ 

វ ិ រមួយប៉ុេ ្ណ ះ  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 កនុងអតតីកល  កនុងសម័យ្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ វបិស  ី

េសដ្ឋេីឈម ះថ បុនព្វសុមិត្តៈ ទិញដី្រតង់េនះ េ យករ្រកលឥដ្ឋមស 

េហើយឲយ ងសងឃ ម្របមណមួយេយជន៍កនុងទីេនះឯង  ។    កនុង

សមយ័ៃន្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ សិខី េសដ្ឋីេឈម ះថ សិរវិឌ ៈ 

ទិញដ្ីរតង់េនះ េ យករ្រកលផលមស េហើយឲយ ងសងឃ ម

្របមណ ៣ គវុតកនុងទីេនះឯង  ។  កនុងសម័យ្រពះមន្រពះភគ ្រពះ 

នមថ េវស ភូ េសដ្ឋេីឈម ះថ េ តថិយៈ (២ )  ទិញដី្រតង់េនះ េ យករ

្រកលេជើងដរំមីស េហើយឲយ ងសងឃ ម្របមណកន្លះេយជន៍កនុង

ទីេនះឯង   ។   កនុងសមយ័ៃន្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ   កកុសនធៈ 

េសដ្ឋេីឈម ះថ  អចចុតៈ  ទិញដី្រតង់េនះ  េ យករ្រកលឥដ្ឋមសដូច 

                                     
១- ប.ិ ១០ , ទ.ំ ៣២១  ។   ២- កនុងទីខ្លះ ជេ តថជិៈ  ។ 
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គន   េហើយឲយ ងសងឃ ម្របមណ ១ គវុតកនុងទីេនះឯង  ។   កនុង 

សម័យៃន្រពះមន្រពះភគ្រពះនមថ េកនគមនៈ េសដ្ឋីេឈម ះថ ឧគគៈ 

ទិញដ្ីរតង់េនះ េ យករ្រកលអេណ្ដើ កមស េហើយឲយ ងសងឃ ម

្របមណកន្លះគវុតកនុងទីេនះឯង  ។   កនុងសម័យៃន្រពះមន្រពះភគ 

្រពះនមថ កស បៈ េសដ្ឋេីឈម ះថ សុមងគលៈ ទិញដី្រតងេ់នះ េ យ

ករ្រកលអេណ្ដើ កមស  េហើយឲយ ងសងឃ ម្របមណ ១៦ ករសីកនុង 

ទីេនះឯង   ។    ែតកនុងសម័យៃន្រពះមន្រពះភគរបស់េយើងទងំ យ  

េសដ្ឋេីឈម ះថ អនថបិណ្ឌិ ក ទិញដី្រតង់េនះ េ យករ្រកលក -

បណៈ ប់េកដិ េហើយឲយ ងសងឃ ម្របមណ ៨ ករសីកនុងទីេនះ  ។   

បនឮថ ទីេនះ ជ ថ នទីែដល្រពះពុទធទងំពួង ្រទង់មិនបនលះបង់

េឡើយ  ។ 

 ងំអពីំ្រទង់សេ្រមចសព្វញញុ តញញ ណ្រតង់េពធិមណ្ឌ ល រហូត

ដល់ែ្រគែដលជទីបរនិិព្វ ន ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របថប់េនកនុងទី   

ទីេនះៗ  េឈម ះថ សន្តិេកនទិន េ យ្របករដូេចនះ  ។   ខញុនឹំង 

ពណ៌នជតកទងំពួង   េ យអំ ចសន្តិេកនិទនេនះឯង   ។ 
 

ចប់ និទនកថ  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 



282 

អដ្ឋកថ អបណ្ណ កជតក ទី ១ 
 

្រពះដ៏មន្រពះភគ កល្រទង់ ្រស័យកនុងនគរ វតថី ្រទង់គង់

េនកនុងវត្តេជតពន  ្រ ស់អបណ្ណកធមមេទសនេនះ  មុនេគបង្អស់  (១) ។ 
 សួរថ    េរឿងេនះេកើតេឡើងេ្រពះ្របរពធអនក  ?  

 េឆ្លើយថ េ្រពះ្របរពធ វករបស់តិរ ថយិ ជសម្ល ញ់របស់អនថ-

បិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ។  

 េសចក្ដពិី ្ដ រថ ៃថងមួយ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី បបួលពួក វក

របស់តិរ ថយិ្របមណ ៥០០ នក់  ែដលជសម្ល ញ់របស់ខ្លួន ឲយកន់យក

ផក ក្រមង និងេ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង បជេ្រចើន  មួយអេន្លើេ យេ្របង 

ទឹកឃមុ  ំ  ទឹកអេំព  និងសពំតេ់ទជមួយផង  អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋនីជំន

ទងំេនះ េទកន់វត្តេជតពនថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ បូជេ យផក

ក្រមង  និងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម   លះេភសជជៈ្របេគនដល់ភិកខុសងឃេហើយ 

អងគុយកនុងទីបផុំតនចែំណកមខ ង  េ យេវៀរេទសៃនករអងគុយ ៦ ្របករ 

                                     
១-ពកយថមុនេគបង្អស់កនុងទីេនះ គ ឺមុនេគកនុងវត្តេជតពនផង និងស្រមប់ឯកនិបត
ជតកផង ។ ែតកល្រពះមន្រពះភគ្រទង់សែម្ដងធម៌កនុងសមគម្រពះបទពិមពិ រ 
្របរពធជដលិទងំប ី គ្ឺរទង់សែម្ដងនរទជតកមុនជតកេនះេទេទៀត ែតេ្រពះជតក 
េនះ  មុនស្រមប់វត្តេវឡុវន័ផង  និងជម និបតផង  េទើបមនិ ប់ដបូំងបង្អស់  ។ 
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វករបស់តិរ ថយិទងំេនះ  ថ្វ យបងគ្ំរពះតថគតេហើយ  សម្លងឹេមើល

្រពះភ្រក្ដដ្៏រសស់ផូរផង់របស់្រពះតថគត  ដូច្រពះចនទកនុងៃថង ១៥ េកើត 

សម្លឹងេមើល្រពះវរកយដូចកយ្រពហម ែដល្រប បេ់ យ្រពះលកខណៈ 

និងអនុពយញជនៈ េចមេ មេ យ្រពះរសមី្របមណមួយពយម និងសម្លឹង

េមើលពុទធរង ែីដលេឆ្វ លឆ្វ ត់ជរង្វង់ៗ ជគូៗ េទើបអងគុយជិតអនថ-

បិណ្ឌិ កេសដ្ឋី  ។  លំ បេ់នះ  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ធមមកថដ៏ពីេ ះ  

វចិិ្រតេ យន័យេផ ងៗ េ យ្រពះសូរេសៀងដូចសេំឡង្រពហម គួរ ្ដ ប់

្របកបេ យអងគ ៨ ្របករ ដល់ វករបស់តិរ ថយិទងំេនះ កប់ីដូច

ជសីហ៍ជទំង់  បន្លឺសីហនទេលើផទ ងំមេនសិ   និងដូចផគរ្រគហឹម  ឬ

ដូចសេំឡង កសគងគ  (១)  ែដលហូរធ្ល ក់មក  និងដូចក្រមងែកវដូេចន ះ  

វករបស់តិរ ថយិទងំេនះ ្ដ ប្់រពះធមមេទសនរបស់្រពះ ្ដ េហើយ 

មនចិត្ត្រជះថ្ល  េ្រកកេឡើងថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ ទម្ល យសរណៈ

របស់តិរ ថយិេហើយ   បនដល់្រពះពុទធជសរណៈ  ។   ចប់ ងំអពីំេពល 

                                     
១- ែខ ទឹក ១ ែខ  ែដលហូរមកអពីំអេនតត្ត្រសះ េឆព ះេទទិសខងតបូងប៉ះនឹងភន ំ១ 
ក៏ទម្លុះភនេំនះ   ធន រទឹកទហំំ្របមណ ៣០ គវុត  ក៏បញ់េទេលើ កសអស់ចមង យ 
៦០ េយជន៍  េទើបធ្ល ក់មកកន់ែផនដ ី ពួកយក និងពួកេទវ  យកទឹកេនះជកី  
េ ះឆ្លងេទមក េលងយ៉ងសបបយ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបធន រទឹកេនះ េឈម ះថ 

កសគងគ   ( អដ្ឋកថ េបតលិសូ្រត )  ។     
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េនះមក ពួកតិរ ថយិទងំេនះ មនៃដកន់ផក ក្រមង និងេ្រគ ង្រកអូបជ 

េដើមេទកន់្រពះវ ិ រ  ្ដ ប់ធម៌  េធ្វើទន  រក សីល  េធ្វើឧេបសថកមម   

្រពមជមួយអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋជីនិចចកល  ។   

 លំ បេ់នះ ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់យងេចញអពីំនគរ វតថ ី

េទកនន់គរ ជ្រគះឹ កនុងេវ ែដល្រពះបរម ្ដ ្រទង់យងេទេហើយ 

វកតិរ ថយិទងំេនះ ក៏បនទម្ល យសរណៈេនះេចល  ្រតឡប់កនយ់ក

អញញតិតថិយជសរណៈវញិ  ងំេនកនុង នៈេដើមរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។   

ចែំណក្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រទង់្របថបេ់នអស់កល ៧-៨ ែខេហើយ  
្រទង់ក៏្រតឡប់មកកនវ់ត្តេជតពនវញិ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋកី៏នពួំកតិរ ថយិ

ទងំេនះ េទគល់្រពះសមម សមពុទធេទៀត បូជ្រពះបរម ្ដ េ យផក

ក្រមង និងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងចែំណកមខ ង 

ពួក វកតិរ ថយិទងំេនះកថ៏្វ យបងគ្ំរពះដ៏មន្រពះភគ េហើយអងគុយន

ចែំណកមខ ងែដរ ។ លំ ប់េនះ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ្ីរកបទូល្រពះបរម

្ដ  នូវភពែដលពួក វកតិរ ថយិទងំេនះ កល្រពះ ្ដ េចៀស

េចញេទេហើយ បនទម្ល យសរណៈែដលខ្លួនទទួល េហើយកន់យកតិរ ថយិ

ជសរណៈ ងំេនកនុង នៈេដើមរបស់ខ្លួនេនះឯង ។  ្រពះសមម សមពុទធ 

្រទង់េបើកមណ្ឌ ល្រពះឱស្ឋ ដូចេបើក្របអប់ែកវែដលេពញេ យេ្រគ ង្រក-

អូបេផ ងៗ ដ៏ជទិព្វ េ យ នុភពរបស់វចីសុចរតិ ែដល្រទង់ឲយ្រប្រពឹត្ត 
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េទមិន ច ់  អស់េកដិៃនកបប ប់មិនអស់    កល្រទង់បន្លឺ្រពះសូរេសៀង 

ដ៏ពីេ ះ ្រទង់្រ ស់សួរថ បនឮថ  ពួកអនកជឧបសក ទម្ល យសរណៈ 

៣ េចញេហើយដល់នូវតិរ ថយិជសរណៈ  ពិតែមនឬ ?  លំ ប់េនះ កល

ពួក វកតិរ ថយិទងំេនះមិន ចបទិបងំបន ក៏នគំន ្រកបទូលថ  ពិត

េហើយ្រពះអងគ   េទើប្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លឧបសកទងំ យ 

កនុងេ កធតុខងេ្រកមទល់គន នឹងអវចិីម នរក ខងេលើទល់គន នឹង

ភវគគ្រពហម និងទទឹង្របមណមិនបន  េឈម ះថ  បុគគលដូចគន នឹងតថគត

េ យគុណទងំ យ មនសីលជេដើម រែមងមិនមន បុគគលែដលៃ្រក-

ែលងជងតថគត នឹងមនអពីំ  េហើយ្រទង់្របកសគុណរបស់្រពះ

រតន្រត័យ  ែដល្រទង់្របកសទុកេ យ្រពះសូ្រតទងំ យយ៉ងេនះថ   

 មន លភិកខុទងំ យ ពួកសត្វទងំប៉ុនម ន ែដលជសត្វមិនមន

េជើងក្ដ ីមនេជើងពីរក្ដ ីមនេជើងបួនក្ដី  មនេជើងេ្រចើនក្ដ ី  មនរូបក្ដ ី  មិន

មនរូបក្ដី  មនសញញ ក្ដី  មិនមនសញញ ក្ដ ីមនសញញ ក៏មិនែមន   មិនមន

សញញ ក៏មិនែមន គឺមនសញញ យ៉ងល្អិតក្ដ ី ្រពះតថគតជអរហន្តសមម - 

សមពុទធ     ្របកដជ្របេសើរ     ជងពួកសត្វទងំេនះ  ១  ។  និងសូ្រតមួយ

េទៀតថ 

                                     
១- ប.ិ៥៣ , ទ.ំ ១១៦  ។    
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   យ ំ កិញចិ   វតិ្តំ  ឥធ    ហុរ ំ   

 សេគគសុ    យ ំ រតនំ   បណីត ំ

 ន  េន  សមំ    អតថិ  តថគេតន 

 ឥទមប ិ ពុេទធ  រតនំ  បណីតំ  ។ 

 ្រទពយ មួយ  កនុងេ កេនះក្ដ ី កនុងេ កខងមុខក្ដ ី រតនវតថុ  

 ដ៏ឧត្តម    កនុង នសួគ៌ក្ដី   ្រទពយនិងរតនវតថុទងំេនះឯង 

 េសមើេ យ្រពះតថគត  មិនមនេឡើយ  រតនៈគឺ្រពះពុទធេនះ 

  ឯង   ជរតនៈដ៏ឧត្តម ( ១)    ។      និងសូ្រតមួយេទៀតថ 

 អគគេ   េវ  បសនន នំ   អគគំ  ធមមំ វជិនត ំ

 អេគគ  ពុេទធ  បសនន នំ   ទកខិ េណេយយ  អនុត្តេរ 

 អេគគ  ធេមម   បសនន នំ   វ ិ គបូសេម  សុេខ 

 អេគគ  សេងឃ  បសនន នំ   បុញញេកខ េត្ត  អនុត្តេរ 

 អគគសមឹ ទនំ  ទទតំ      អគគំ  បុញញំ   បវឌ ត ិ

 អគគំ   យុ  ច  វេ ្ណ   ច យេ   កិត្តិ  សុខំ  ពលំ ។ 

 បុណយគឺ  យុដ៏្របេសើរផង សមបុរកយដ៏្របេសើរផង យសសក្ដិ៍ 

 ដ៏្របេសើរផង  េករ ្ដិ៍េឈម ះដ៏្របេសើរផង សុខដ៏្របេសើរផង  កម្ល ងំ 

                                     
១- ប.ិ៥២ , ទ.ំ៧  ។ 
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 ដ៏្របេសើរផង  រែមងចេ្រមើនដល់ពួកបុគគល   អនក្រជះថ្ល នឹងវតថុដ ៏

 ្របេសើរ  ដឹងចបស់នូវធម៌ដ៏្របេសើរ ្រជះថ្ល កនុង្រពះពុទធដ៏្របេសើរ 

 ជទកខេិណយយបុគគល  រកបុគគលដៃទៃ្រកែលងជងគម ន  ្រជះថ្ល  

 កនុង្រពះធមដ៌៏្របេសើរ   ជធម៌្របសចក គៈ  ជធម៌សងបរ់មង ប ់

 នមំកនូវេសចក្ដីសុខ  ្រជះថ្ល កនុង្រពះសងឃដ៏្របេសើរ    ជបុញញ- 

 េកខត្ត    រកេខត្តដៃទៃ្រកែលងជងគម ន  ជអនកឲយនូវទនចេំពះ 

 បុគគលដ៏្របេសើរ  ។    

 អគគស   ទ   េមធវ ី  អគគធមមសមហិេ  

 េទវភេូ   មនុេស    អគគបបេ ្ត   បេមទតតីិ  ។ 

  បុគគលអនកមន្របជញ    មនចតិ្តតមកល់កនុងធមដ៌៏្របេសើរ   ជអនក 

 ឲយនូវទនចេំពះបុគគលដ៏្របេសើរ     ែតងបនេទេកើតជេទវ    

 ឬមនុស ដល់នូវេសចក្ដី្របេសើរ   រែមងរកី យ  (១)  ។   

 េហើយេទើប្រ ស់ថ   បុគគលជឧបសកក្ដី   ជឧបសិកក្ដី   ែដល 

ដល់្រពះរតន្រត័យ្របកបេ យឧត្តមគុណយ៉ងេនះ   េឈម ះថ   ជអនក  

េកើតកនុងនរកជេដើមមនិមន    មយង៉េទៀត  ផុតចកករេកើតកនុងអបយ 

េហើយ  េកើតកនុងេទវេ កបនេ យនូវសមបត្តទិិព្វ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើប 

                                     
១-ប.ិ៤៤ , ទ.ំ  ៧១  ។ 
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ពួកអនកនគំន ទម្ល យនូវសរណៈែបបេនះ េហើយកនយ់កតិរ ថយិជសរណៈ 

េធ្វើកមមែដលមិនគួរដូេចនះ ?    

 កនុងេពលេនះ  េដើមបសីែម្ដងដល់ភពែដលបុគគលដល់្រពមេ យ 

្រពះរតន្រត័យជសរណៈ េ យអំ ចៃនកររួចផុត និងេ យអំ ច 

ជរតនៈដ៏ឧត្តម  និងមនិមនករេកើតកនុងអបយទងំ យ  បណ្ឌិ តគបប ី
សែម្ដងសូ្រតទងំេនះថ   

 េយ   េកច ិ   ពុទធំ   សរណំ   គ េស 

 ន   េត   គមិស ន្តិ    អបយភមូ ឹ

 ប យ   មនុសំ   េទហំ 

 េទវកយ ំ  បរបិេូរស ន្តីតិ  ។ 

 ពួកជន មួយ   បនដល់នូវ្រពះពុទធជទីពឹង   ទីរលឹកេហើយ 

 ពួកជនេនះឯង  នឹងមនិេទកន់អបយភូមិេឡើយ  លុះលះបង់ 

 ងកយជរបស់មនុស េទេហើយ      នឹងេទបេំពញពពួកៃន 

 េទវ មិនខន  (១)   ។ 

 េយ   េកច ិ   ធមមំ   សរណំ   គ េស 

 ន   េត   គមិស ន្តិ    អបយភមូ ឹ

                                     
១- ប.ិ ១៧ , ទ.ំ ១៧១  ។ 
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 ប យ   មនុសំ   េទហំ 

 េទវកយ ំ  បរបិេូរស ន្តីតិ  ។ 

 ពួកជន មួយ  បនដល់នូវ្រពះធម៌ជទីពឹង  ទីរឭកេហើយ 

 ពួកជនេនះឯង   នឹងមិនេទកន់អបយភូមិេឡើយ លុះលះបង់ 

 ងកយជរបស់មនុស េទេហើយ     នឹងេទបេំពញពពួកៃន 

 េទវ មិនខន ។  

 េយ   េកច ិ   សងឃ ំ  សរណំ   គ េស 

 ន   េត   គមិស ន្តិ    អបយភមូ ឹ

 ប យ   មនុសំ   េទហំ 

 េទវកយ ំ  បរបិេូរស ន្តីតិ  ។ 

 ពួកជន មួយ  បនដល់នូវ្រពះសងឃជទីពឹង  ទីរឭកេហើយ 

 ពួកជនេនះឯង  នឹងមិនេទកន់អបយភូមិេឡើយ  លុះលះបង់ 

  ងកយជរបស់មនុស េទេហើយ     នឹងេទបេំពញពពួកៃន 

 េទវ មិនខន  (១ )  ។   

 ពហំុ  េវ  សរណំ  យន្ត ិ បព្វ និ  វននិ   ច 

                                     
១- គថទងំពីរេនះ គ ឺ គថេពលសរេសើរគុណ្រពះធម៌ និង្រពះសងឃ ជពកយ 
របស់្រពះអដ្ឋកថជតក ឯកនិបត ភគ ១ េនះ  មនិទន់ជួបកនុង្រពះៃ្រតបដិកេទ  ។ 
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 មរុកខ េចតយន ិ មនុស   ភយតជជិ  

 េនតំ   េខ  សរណំ  េខម ំ េនតំ  សរណមុត្តម ំ

 េនតំ  សរណមគមម សព្វទុកខ   បមុចចតិ  ។ 

 មនុស ទងំ យ  េ្រចើននក ់ ្រតូវភ័យគំ មេហើយ  ែតងយក 

 ភន ំ មនិងរុកខេចតិយ  ជទីពឹង  ទីពឹងែបបេនះ  មិនែមនជ 

 ទីពឹងដ៏េក មេទ    ទីពឹងែបបេនះ   មិនែមនជទីពឹងដ៏ឧត្តមេទ      

 បុគគល ្រស័យនូវទីពឹងេនះេហើយ    រែមងមនិរួច្រសឡះចក 

 ទុកខទងំពួងេឡើយ  ។ 

 េយ  ច  ពុទធញច   ធមមញច     សងឃញច   សរណំ   គេ  

 ច ្ត រ ិ  អរយិសចច ន ិ សមមបបញញ យ   បស ត ិ

 ទុកខំ    ទុកខសមុបបទ ំ ទុកខស   ច  អតកិកម ំ

 អរយិញចដ្ឋងគិ កំ  មគគ ំ ទុកខូ បសមគមនិ ំ

 ឯតំ   េខ  សរណំ  េខម ំ ឯតំ  សរណមុត្តម ំ

 ឯតំ  សរណមគមម សព្វទុកខ   បមុចចតិ  ។ 

 លុះែតបុគគល   យក្រពះពុទធ   ្រពះធម៌  ្រពះសងឃ  ជទីពឹង 

 េឃើញចបស់នូវអរយិសចចទងំ ៤   គឺទុកខសចច ១  ទុកខសមុទយ- 

 សចច ១   និេ ធសចច   កន្លងទុកខ  ១   អរយិមគគ្របកបេ យអងគ  

 ៨   ជដេំណើ រេទកន់្រពះនិព្វ នែដលជទីរមង ប់ទុកខ ១  េ យ 
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 ្របជញ ដ៏្របៃព     េនះឯង  ជទីពឹងដ៏េក ម      េនះឯង  ជទីពឹង 

 ដ៏ឧត្តម   បុគគល ្រស័យទីពឹងេនះ    រែមងរួច្រសឡះចកទុកខ 

 ទងំពួងបន  (១)  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់សែម្ដងធម៌មន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ដល់ 

ពួក វកតិរ ថយិទងំេនះ ក៏មិនទនស់មលមមេនេឡើយ   មយង៉េទៀត ្រទង់

បនសែម្ដងធមេ៌ យន័យជេដើមយ៉ងេនះថ មន លឧបសកទងំ យ 

េឈម ះថ ពុទធ នុស តកិមម ្ឋ ន ធមម នុស តិកមម ្ឋ ន សងឃនុស តកិមម ្ឋ ន  

រែមងឲយេ បត្តិមគគ  រែមងឲយេ បត្តផិល  រែមងឲយសកទគមិមគគ 

រែមងឲយសកទគមិផល រែមងឲយអនគមមិគគ រែមងឲយអនគមផិល   

រែមងឲយអរហត្តមគគ   រែមងឲយអរហត្តផល  ។ 

 កល្រទង់សែម្ដងធម៌េហើយេទើប្រ ស់ថ ពួកអនកទម្ល យសរណៈ

ែដលមនសភពែបបេនះ េធ្វើកមមមិនសមគួរេឡើយ  ។  មយង៉េទៀត ពុទធ -

នុស តិកមម ្ឋ នជេដើម ែដលជផ្លូវឲយដល់នូវេ បត្តិមគគ ជេដើមេនះ  

គបបសីែម្ដងេ យ្រពះសូ្រតទងំ យមនយ៉ងេនះថ 

 មន លភិកខុទងំ យ    ធម៌មួយែដលបុគគលចេ្រមើនេហើយ     េធ្វើឲយ

េរឿយៗ េហើយ   ែតង្រប្រពឹត្តេទ    េដើមបេីនឿយ យ    េដើមប្ីរបសចក 

                                     
១-ប.ិ៥២ , ទ.ំ៦១  ។ 
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តេ្រមក េដើមបរីលំត់ េដើមបរីមង ប់ េដើមបដីឹងចបស់ េដើមប្ីរ ស់ដឹងេដើមប ី

និព្វ ន  េ យពិត   ។   ធម៌មួយគអឺ្វី   ។   គឺពុទធ នុស តិ  (១)  ។  

  កល្រពះដ៏មន្រពះភគ   ្រទង់ទូនម នឧបសកទងំ យេ យ

្របករេផ ងៗេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសកទងំ យ   កនុង 

កលមុន មនុស ទងំ យកនយ់កវតថុ ែដលមិនែមនជសរណៈ ថជ

សរណៈ  េ យករកន់យក  េ យករគិត ម ន  េ យករកនយ់ក

ខុស បនធ្ល ក់េទជចណីំរបស់យក  កនុងផ្លូ វកន្ត រែដលអមនុស ហួង 

ែហងេហើយ ដល់នូវករវនិសយ៉ងធ ំចែំណកមនុស ពួក  កន់យក

នូវផ្លូ វដ៏្របៃព គឺកនយ់កនូវភពពិត្របកដ មនិកនយ់កខុស បនដល់

នូវសួស្ដីកនុងផ្លូ វកន្ត រេនះឯង កល្រ ស់េហើយ ្រទង់ក៏េនេសង ម ។ 

លំ បេ់នះ អនថបិណ្ឌិ កគហបតីេ្រកកេឡើងអពីំ សនៈ ថ្វ យបងគំ

្រពះមន្រពះភគ សរេសើរេហើយ ផគងអញជលីេលើសិរ  ្រកបទូល

យ៉ងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ឥឡូវេនះ កលែដលពួកឧបសក

ទងំេនះ ទម្ល យសរណៈដឧ៏ត្តមេហើយ កន់យកសរណៈេ យករគិត

ម ន គកឺន់យកខុស ្របកដដល់ខញុ ្ំរពះអងគ ចែំណកកនុងកលមុន ពួក

មនុស កន់យកេ យករគិតខុស ដល់នូវេសចក្ដីវនិស និងពួកមនុស

                                     
១- ប.ិ៤០ , ទ.ំ៦៨ ។   



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អបណ្ណកជតក ទី ១                           293 

ែដលកនយ់ក្រតូវេ យធម៌   មនសួស្ដីកនុងផ្លូ វកន្ត រែដលអមនុស ហួង

ែហង េនកបំងំស្រមបខ់ញុ ្ំរពះអងគេនេឡើយ  មិន្របកដដល់ខញុ ្ំរពះអងគ

េ ះ ខញុ ្ំរពះអងគសូមឱកស សូម្រពះមន្រពះភគ្រទងេ់ធ្វើេហតុេនះឲយ

្របកដ  ដូចញុងំ្រពះចនទេពញវង់ ឲយអែណ្ដ តេឡើងកនុង កសដូេចន ះ  ។  

 លំ បេ់នះ ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លគហបត ី តថគត

បេំពញបរមី ១០ អស់កល្របមណមិនបន ឥឡូវបនសេ្រមចសព្វ-

ញញុ តញញ ណ ក៏េដើមបនឹីងកតស់ង យ័របស់សត្វេ កេនះឯង  ចូរអនក

េផទ ងេ តៈ ្ដ ប់េ យេគរព  ដូចបុគគលយកថសមស ក់េពញ

េ យខ្ល ញ់របស់ ជសីហ៍ដូេចន ះ (១)    េហើយ្រទង់ញុងំ ម រតីឲយេកើត

េឡើងដល់េសដ្ឋ ី នេំហតុករណ៍ែដលអន្តរភពបិទបងំទុកឲយ្របកដ ដូច

ទម្ល យដុពំពកន្ំរពះចនទេពញវង់េចញមកដូេចនះថ   

 កនុងអតតីកល មន្រពះ ជ្រពះនមថ ្រពហមទត្ត េ យ ជ

សមបត្តិកនុងនគរព ណសី ែដនកសិករដ្ឋ ។ កនុងកលេនះ ្រពះបរម

េពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឈមួញរេទះ ្រស័យគភរ៌បស់ម  ១០ែខ 

េហើយេទើប្របសូតមក ដល់នូវករចេ្រមើនវយ័េ យលំ ប ់ បន្រ ច់

                                     
១- បនឮថ មនែតភជន៍មសបុ៉េ ្ណ ះ េទើប ក់ខ្ល ញ់ ជសីហ៍បន ភជនៈដៃទ

េ្រកពីមសមនិ ច ក់ជប់េឡើយ  នឹង្រជបអស់ឥតេសសសល់  ។ 
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េធ្វើករែស្វងរកករជួញដូរេ យរេទះ ៥០០ ។  ្រពះេពធិសត្វេនះ ជួន

កលេចញអពីំ្រសុកកេំណើ តរបស់ខ្លួនេទកនជ់យែដន ជួនកលេចញ

អពីំជយែដនមកកន់្រសុកកេំណើ តរបស់ខ្លួន  ។   កនុងនគរព ណសីេនះ 

មនកូនឈមួញរេទះមន កេ់ទៀត  ឈមួញរេទះេនះ  ជបុគគលលងង់េខ្ល   ប់

ឥត្របជញ   មិនជអនកឈ្ល សកនុងឧបយ  ។   កនុងកលេនះ  ្រពះេពធិ-

សត្វផទុកទនិំញមនតៃម្លេ្រចើនអពីំនគរព ណសី េពញកនុងរេទះ ៥០០  

េ្រត មដេំណើ រនឹងេចញេទជួញ  ចែំណកឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះ ក៏ផទុក

ទនិំញេពញរេទះ ៥០០ យ៉ងេនះដូចគន  េហើយេ្រត មនឹងេចញដេំណើ រ

ដូច្រពះេពធិសត្វែដរ  ។  ្រពះេពធិសត្វគតិថ េបើឈមួញរេទះលងង់េខ្ល  

េនះេទ្រពមជមួយអញេ ត  កលរេទះ ១ ពនេ់ទ្រពមគន    ផ្លូ វក៏មិន 

្រគប់្រគន់ ឧសនិងទឹកជេដើមរបស់ពួកមនុស ក្ដី េ ម របស់ពួកេគក្ដី ក ៏

រកបនេ យលបំក  ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះ  ឬក៏ ម អញគួរេទមុន 

ហន៎  ។  ្រពះេពធិសត្វកេ៏ ឈមួញរេទះេនះមក  េហើយ្របប់េសចក្ដេីនះ

ថ េយើងទងំពីរមិន ចរួមដេំណើ រគន េទែតម្តងបន ប ្ដ អនកនិងខញុ  ំ

អនក េទមុន អនក េទេ្រកយ ។ ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះគិតថ 

េបើអញេទមុន នឹងមន និសង េ្រចើន អញនឹងេទេ យផ្លូ វែដលមិន 

ទនែ់បក ពួកេគនឹងទពំសីុេ ម ែដលមិនទន់មនអនកដៃទប៉ះពល់ ពួក 

មនុស នឹងមនបែន្លេធ្វើជសម្ល  មិនចបំច់កង្វល់ចិត្ត  េហើយនឹងបន  
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េ្របើ្របស់ទឹកថ្ល  អញនឹងេទ មគប់ចិត្ត េហើយនឹងលក់នូវទនិំញទងំ 

យបន ឈមួញរេទះេនះ ក៏េពលនឹង្រពះេពធិសត្វថ អហំ សមម 

បុរេ  គមិស មិ  ែនសម្ល ញ់ ខញុនឹំងេទមុន  ។  ្រពះេពធិសត្វបន

េឃើញករេទ មេ្រកយថ មន និសង េ្រចើន េ្រពះ្រពះេពធិសត្វ

គិតថ ជនទងំេនះកលេទមុននឹងេធ្វើផ្លូ វែដលពំុ បេសមើឲយ បេសមើ អញ 

នឹងេដើរ មផ្លូ វែដលជនទងំេនះេទេហើយ កលេគបេ្រមើែដលេចញ 

ដេំណើ រេទមុន សីុេ ម ែដលចស់ៗ រងឹៗ  េគទងំ យរបស់អញែដល

េទ មេ្រកយ  នឹងបនេ ម ខចីែដលេទើបែត ស់  មនុស េទមុនកប៏ន 

នូវបែន្លែដលចស់ៗ   ឯអញេទ មេ្រកយ  នឹងបនបែន្លខចីែដលមន 

រសជតឆង ញ់  កនុងទីែដលមិនមនទឹក  មនុស ទងំេនះ នឹងជីកអណ្ដូ ងឲយ 

េកើតេឡើង  អញនឹងផឹកទឹកកនុងអណ្ដូ ងែដលជនទងំេនះជីកទុក  េឈម ះ 

ថករកណំត់តៃម្លមុនេគ ដូចជករផ្ដ ចជ់ីវតិមនុស  កលេបើដូេចន ះ 

អញនឹងេទ មេ្រកយ លក់ មតៃម្លែដលឈមួញេនះ ងំទុកេនះឯង  

្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញ និសង មន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ក៏េពលថ  

 សមម  ត្វំ  បុរេ   គចឆ ហិ   ែនសម្ល ញ់   ចូរអនកេទមុនចុះ  ។  

 ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះទទួលពកយថ េអើ សម្ល ញ់ េហើយកទឹ៏ម

េគទងំ យ េធ្វើដេំណើ រេចញអពីំមតុភូមរិបស់ខ្លួន េទ មផ្លូ វកន្ត រ

េ យលំ ប់  ។    
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 េឈម ះថកន្ត រមន  ៥  យ៉ងគ ឺ កន្ត រេ្រពះេចរ ១   កន្ត រេ្រពះ 

សត្វ វ ១ កន្ត រេ្រពះមិនមនទឹក ១ កន្ត រេ្រពះអមនុស  ១  

កន្ត រេ្រពះមិនមន រ ១  ។   កនុងប ្ដ កន្ត រ  ៥  យ៉ងេនះ  កន្ត រ 

ែដលមនពួកេចរច ំ ក ត់ មផ្លូ វ  េឈម ះថ  កន្ត រេ្រពះេចរ   ផ្លូ វែដល 

មនសត្វសីហៈជេដើមហួងែហង  េឈម ះថ  កន្ត រេ្រពះសត្វ វ

្រស័យេន ផ្លូ វ ែដលមិនមនទឹកងូតឬទឹកផឹកេនះ េឈម ះថ កន្ត រ

េ្រពះមិនមនទឹក ផ្លូ វែដលមនអមនុស ្រស័យេន េឈម ះថ កន្ត រ

េ្រពះមនអមនុស ្រស័យេន ថ នទីែដលមិនមន រ សូមបែីត

េមើមដឡូំងជេដើម  េឈម ះថ  កន្ត រេ្រពះមិនមន រ  ។  កនុងកន្ត រ 

៥ យ៉ងេនះ  កនុងទីេនះ ជកន្ត រែដលមិនមនទឹក  និងជកន្ត រែដលមន 

អមនុស ហួងែហងរក   េ្រពះដូេចន ះ  ឈមួញរេទះលងងេ់ខ្ល េនះក៏តមកល់

ពងធំៗ  ក់េលើរេទះទងំ យ ផទុកេពញេ យទឹក េហើយេធ្វើដេំណើ រ 

េទ ឆ្លងកតផ់្លូ វកន្ត រែដលមនចមង យ ៦០ េយជន៍  ។   កលឈមួញរេទះ

លងង់េខ្ល េនះេទដល់ពក់ក ្ដ លផ្លូ វ  យក ែដល ្រស័យេន្រតងផ់្លូ វ

កន្ត រេនះ  គិតថ  អញនឹងឲយពួកមនុស ទងំេនះ  ចកទឹ់កែដលផទុកមក 

េចល  េធ្វើឲយអស់កម្ល ងំេហើយនឹងសីុទងំអស់  េទើបនិមមិតយនតូចគួរជ

ទីេ្រតកអរ ទឹមេ យេគពណ៌ស េចមេ មេ យអមនុស  ១២ នក់ 

មនសកនិ់ងសេម្ល កបពំក់េជកេ យទឹកនិងភក ់ កន់ វុធ្រពមទងំ
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ែខលជេដើម ្រប បផ់ក ឧបបលនិងផក កុមុទ  មនសក់េសើម សពំត់េសើម 

អងគុយេលើយនតូចេនះ កប់ីដូចជអនកធអំងគុយេលើយន ែដលកង់ 

យន្រប ក់សុទធែតភក់េធ្វើដេំណើ រមក ចែំណកពួកអមនុស ែដលជ 

បរ ិ ររបស់យក េនះ េធ្វើដេំណើ រខងមុខនិងខងេ្រកយ មនសក់េសើម 

មនសពំតេ់សើម ្រប ប់ផក ឧបបល និងផក កុមុទ កនប់ច់ផក ឈូក និង 

ផក បុណ្ឌ រកី ទពំសីុ្រកឳឈូក មនដណំកទឹ់កនិងភក់្រសក់ចុះ បននគំន

េធ្វើដេំណើ រេទ  ។  ធមម ្របធនឈមួញរេទះទងំ យ  កនុងកល

ខយល់បក់មកអពីំខងមុខ កនុងកលេនះកអ៏ងគុយកនុងយនតូច េចមេ ម

េ យឧប ្ឋ កេដើមបេីគចធូលី  េហើយក៏បររេទះេទខងមុខ  កនុងកល

ខយល់បក់ពីេ្រកយ កនុងកលេនះក៏េគចអពីំខងមុខ មកបរេ្រកយ 

េគបង្អស់ ដូេចនះ  ឯកនុងកលេនះ ខយល់ក៏បកម់កអពីំមុខ េ្រពះដូេចន ះ 

ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះ  ក៏បររេទះេទខងមុខ  ។   យក េឃើញឈមួញ

រេទះលងង់េខ្ល េនះកពុំងមក  ក៏ឲយយនតូចរបស់ខ្លួនេចៀសេចញេទមខ ង 

ផ្លូ វ េហើយសួរឈមួញរេទះេនះថ  េតើេ កទងំ យេទ  ?   ឈមួញ

រេទះេនះក៏ចុះចកយនតូចរបស់ខ្លួន   ឲយឱកសដល់រេទះទងំ យ

េទ េហើយឈរកនុងចែំណកមខ ងេពលនឹងយក ថ េ កដ៏ចេ្រមើន ពួក

ខញុមំកពីនគរព ណសី ឯេ កទងំ យ្រប បេ់ យផក ឧបបល និង 

ផក កុមុទ   កន់ផក ឈូក្រកហមនិងផក ឈូកសជេដើម   ទពំសីុនូវ្រកឳឈូក 
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្រប ក់េ យភក់  មនដណំក់ទឹកហូរចុះ      មផ្លូ វែដលេ កទងំ យ 

មក  េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ងំឬ   មន្រសះទឹក្របកបេ យផក ឧបបលជេដើមឬ  ?  

 យក បន ្ដ ប់ពកយរបស់ឈមួញរេទះេនះេហើយ  ក៏េពលថ  ែន

សម្ល ញ់ អនកនិយយអ្វី ទីេនះមនដងៃ្រពពណ៌េខៀវ្រសងត់ ចបពី់ទី

េនះេទ ៃ្រពទងំមូលេពរេពញេទេ យទឹក េភ្ល ងធ្ល ក់ជ្របច ំ ម

ថ្លុក ម្រតពងំជេដើម េពរេពញេ យទឹក កនុងទីេនះៗ មន្រសះេដរ-

សេ យផក ឈូក ។  កលរេទះទងំ យឆ្លងេទេ យលំ ប់ េទើប

ពួកយក ទងំ យសួរថ   េតើពួកេ កេទ  ?  

  ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េឆ្លើយថ  ខញុ េំទកន់ជនបទ េឈម ះឯេ ះ ។  

 យក សួរថ  កនុងរេទះេនះ  ដឹកអ្វី  ?  

 ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េឆ្លើយថ រេទះេនះ ដកឹរបស់េឈម ះេនះ រេទះ

េនះ  ដឹករបស់េឈម ះេនះ  ។  

 យក សួរថ រេទះែដលមកខងេ្រកយជរេទះធងន់ រេទះេនះ 

ដឹកអ្វី ?  

 ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េឆ្លើយថ  រេទះេនះ ដឹកទឹក ។ 

 យក េពលថ  អនកទងំ យនទឹំកមក  នែំតយឺតយូរ  ចប់ពីទី

េនះេទ កចិចេ យទឹករែមងមនិមន ខងមុខមនទឹកេ្រចើន អនកទងំ 

យ ចូរបែំបកពង ចក់ទឹកេចល ចូរេធ្វើរេទះឲយ្រ លេហើយេទចុះ ។ 
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កលេពលយ៉ងេនះេហើយ េទើបេពលថ អនកទងំ យ ចូរេទចុះ ករ 

យឺតយូរកុបំីមនដល់ពួកអនកេឡើយ េហើយេធ្វើដេំណើ រេទបនបន្តិច កនុង 

កលែដលមនុស ទងំេនះេមើលមនិេឃើញ   ក៏េទកន់នគរយក របស់

ខ្លួនេនះឯង  ។  ចែំណកឈមួញរេទះេនះ េ្រពះភពែដលខ្លួនជមនុស

លងង់ ក៏េជឿពកយរបស់យក េនះ េហើយឲយ យបែំបកពងទងំអស់ មិន 

មនេសសសល់ទឹក សូមប្ីរតឹមមួយទូកៃដ េហើយបររេទះេទ  ។  កនុងទី

ខងមុខ េឈម ះថមនទឹក សូមប្ីរបមណតចិតួចមិនមនេឡើយ មនុស

ទងំ យ  កលមិនបនទឹកផឹកដល់នូវេសចក្ដីលបំកេហើយ  ។  មនុស

ទងំេនះ ក៏នគំន េធ្វើដេំណើ រេទរហូតដល់្រពះ ទិតយអស្ដងគត េទើប 

បញឈបរ់េទះ េហើយព័ទធរេទះជរង្វង់ចងេគទងំ យទុក ។ ទឹកមិន

មនដល់ពួកេគ បបរនិងភត្ត ក៏មិនមនដល់ពួកមនុស ែដរ ពួកមនុស  

ក៏មនកម្ល ងំថមថយ មិន ក់ចតិ្ត ( កនុងេរឿងេផ ងៗ ) េហើយកន៏គំន េដក

លក់កនុងទីេនះៗ  ។  លំ ប់េនះ ជចែំណកៃន ្រតី យក ទងំ យក៏ 

មកអពីំនគរយក  ញុងំេគនិងមនុស ទងំ យេនះឯង ឲយដល់នូវ 

េសចក្ដី ្ល ប ់ េហើយសីុ ច់េគនិងមនុស ទងំេនះ ឲយេសសសល់្រតមឹ

ែតឆ្អឹង  េហើយនគំន េទ  ។   មនុស ទងំអស់េនះ  ដល់នូវេសចក្ដីវនិស 

េ្រពះ ្រស័យឈមួញរេទះលងង់េខ្ល មន កេ់នះ េ យ្របករយ៉ងេនះ ។  

ឆ្អឹងទងំ យ មនឆ្អងឹៃដជេដើម ក៏ខច ត់ខច យេទកនុងទិសតូចនិងទិសធ ំ
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រេទះទងំ ៥០០ ងំេនដែដលេនះឯង  ។  ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ 

ចប់ ងំពីៃថងែដលឈមួញរេទះលងងេ់ខ្ល េនះេចញេទេហើយ  ក៏ស្រមក

្របមណកន្លះែខ េទើបនគំន េចញអពីំនគរ មួយអេន្លើេ យរេទះ ៥០០ 

ដល់មតផ់្លូ វកន្ត រេ យលំ ប ់ ។  ្រពះេពធិសត្វក៏ឲយដងទឹក កព់ង

ធំៗ  ឲយេលើក កេ់លើរេទះ  េដើមបេីធ្វើដេំណើ រឆ្លងកត់ផ្លូ វកន្ត រេនះ  េហើយ

្របកសឲយពួកអនករេទះ្រជបយ៉ងេនះថ  ែនអនកដច៏េ្រមើនទងំ យ  ពួក 

អនកេបើមិនបនអនុញញ តអពីំខញុ  ំ កុចំក់ទឹកសូមបមួីយទូកៃដេឡើយ កនុងផ្លូ វ 

កន្ត រេនះ មនេដើមេឈើមនជតពុល ផក  ស្លឹក ឬែផ្លេឈើ  ែដល

អនកទងំ យមនិធ្ល បប់រេិភគកនុងកលមុន េបើមិនទនសួ់រខញុជំមុន កុ ំ

បរេិភគេឡើយ  ។  ឈមួញេពធិសត្វឲយឱ ទដល់មនុស ទងំ យយ៉ង

េនះេហើយ   ក៏េធ្វើដេំណើ រឆ្លងផ្លូ វកន្ត រេនះេ យរេទះ ៥០០ ។    កល្រពះ

េពធិសត្វេធ្វើដេំណើ រដល់ក ្ដ លផ្លូ វកន្ត រ  យក េនះក៏បនបង្ហ ញខ្លួន

កនុងចែំណក្រចសផ្លូវគន   ដល់្រពះេពធិសត្វេ យន័យមុនេនះឯង  ។ 

្រពះេពធិសត្វ្រគន់ែតេឃើញយក ប៉ុេ ្ណ ះ ក៏ដឹងបនថ កនុងផ្លូ វកន្ត រ

េនះ មិនមនទឹក េនះេឈម ះថ ផ្លូ វកន្ត រេ្រពះមិនមនទឹក  មយង៉េទៀត 

បុគគលេនះ មន កបបកិរយិមិនខ្ល ចែ្រកងដល់អនក េ ះ មនែភនក

្រកហម ្រសេមលក៏មិន្របកដ ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះ ្របកដជចក់

ទឹកេចល ដល់នូវេសចក្ដលីបំកមួយអេន្លើេ យបរស័ិទ ្រតូវយក េនះសីុ
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េ យឥតសង យ័ ែតយក េនះ មិនដឹងថអញជបណ្ឌិ ត និងភពែដល 

អញជអនកឈ្ល សកនុងឧបយេឡើយ  ។  លំ ប់េនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ

េពលនឹងយក េនះថ  សូមពួកអនកេទចុះ  ខញុជំឈមួញ  េបើមិនេឃើញ

ទឹក មិន ចចក់ទឹកែដលដឹកមកបនេឡើយ ខញុនឹំងចក់ទឹកេចលកនុង

ទី ែដលខញុបំនេឃើញទឹកេហើយ   េធ្វើរេទះទងំ យឲយ្រ លេហើយ 

េទ   ។   ចែំណកយក េទបនបន្តិច  ដល់ទីែដលមនុស េមើលមិនេឃើញ 

ក៏្រតឡប់េទកន់នគររបស់ខ្លួនេនះឯង  ។   កលយក េនះេទេហើយ   

មនុស ទងំ យក៏ចូលេទរក្រពះេពធិសត្វ េហើយេពលថ បពិ្រត

េ កមច ស់ ជនអមបញ់មិញ ជអនកពក់នូវក្រមងផក ឧបបល និងផក កុមុទ 

មនៃដកន់ផក ឈូក្រកហម និងផក ឈូកស ទពំសីុនូវ្រកឳឈូក មន

សពំត់េសើម  មនសកេ់សើម  មនដណំកទឹ់ក និងភក់ហូរចុះមក  េពល 

ថ នុ៎ះជដងៃ្រពេខៀវ្រសងត់ ចប់អពីំេនះេទ េភ្ល ងធ្ល ក់ជនិចច ពួក

េយើងចក់ទឹកេចល មនរេទះ្រ លេហើយនឹងេទបនេ យរហ័ស ។ 

្រពះេពធិសត្វបន ្ដ ប់ពកយរបស់មនុស ទងំេនះេហើយ ក៏ឲយបញឈប់

រេទះ ឲយមនុស ទងំ យ្របជុគំន េហើយសួរថ  ពួកេ កធ្ល ប់បន ្ដ ប ់

មកអពីំ ថ  កនុងផ្លូ វកន្ត រេនះ  មន្រសះទឹក  ឬ្រសះេបកខរណី  ?   

 ជនទងំ យេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  មនិធ្ល ប់បនឮេទ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ   េនះេឈម ះថ   កន្ត រមិនមនទឹក   ឥឡូវ   
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េនះ   ពួកជនអមបញ់មញិេពលថ  ខងមុខ  ចប់ ងំអពីំដងៃ្រពពណ៌ 

េខៀវេនះេទ  មនេភ្ល ងធ្ល ក ់ធមម កលេភ្ល ងធ្ល ក ់  េតើខយល់្រតជកម់ន

ចមង យ្របមណប៉ុន   ?    

 ជនទងំ យេឆ្លើយថ    កលេមឃមនេភ្ល ងធ្ល ក់   ខយល់្រតជក ់

នឹងជះចំ យមក ១ េយជន៍  ។   

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ ឥឡូវេនះ ខយល់្រតជក់េនះ បះ៉ ងកយ

របស់អនកទងំ យ   សូមបែីតមន ក់េហើយឬ  ? 

 មនុស ទងំេនះេឆ្លើយថ   មិនមនេទេ កមច ស់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ ធមម ដុពំពកេខម  រែមង្របកដកនុងទី

្របមណប៉ុន  ?  

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   កនុងទី្របមណ ៣ េយជន៍  ។   

 ្រពះម សត្វសួរថ  ប ្ដ អនកទងំ យ េតើមនអនក េឃើញ

ដុពំពកេខម ែដលបញជ កថ់  មនេភ្ល ងែដរឬេទ  ?  

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   មិនេឃើញេទ  េ កមច ស់  ។ 

 ្រពះម សត្វសួរថ ធមម េផ្លកបេនទ រ  ្របកដកនុងទីមន្របមណ

ប៉ុន  ?    

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   មន្របមណ ៤ េទ ៥ េយជន៍  ។ 

  ្រពះេពធិសត្វសួរថ     ប ្ដ អនកទងំ យ    មនអនក មួយ  
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បនេឃើញពន្លឺេផ្លកបេនទ រែដរឬ ? 

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   មិនបនេឃើញេទ   េ កមច ស់   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ ធមម សេំឡងផគរ ឮកនុងទីមន្របមណ

ប៉ុន  ?   

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   សេំឡងផគរ ន់ឮកនុងចមង យ ១  ឬ ២ 

េយជន៍ ។  

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  ប ្ដ អនកទងំ យ  េតើមនអនក បន

ឮសេំឡងផគរខ្លះ  ?  

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   មិនមនអនក បនឮេទ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  អនកទងំ យដឹងថ  ជនអមបញ់មិញេនះ

ជអ្វីែដរឬេទ  ?   

 មនុស ទងំ យេឆ្លើយថ   ពួកខញុមំិនដឹងេទ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ ជនទងំេនះ មនិែមនជមនុស េទ ជន

ទងំេនះជយក  ពួក មកបេញឆ តេដើមបឲីយពួកេយើងចក់ទឹកេចល េធ្វើ
េយើងឲយេខ យកម្ល ងំេហើយនឹងទពំសីុ  ។  ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល ែដលេទ 

មុនេនះ ជអនកមិនឈ្ល សកនុងឧបយ  ពិតជ្រតូវយក េនះេធ្វើឲយលបំក 

េហើយទពំសីុេ យឥតសង យ័  រេទះ ៥០០ នឹងេនដែដលេនះឯង  ៃថង 

េនះ ពួកេយើងនឹងេឃើញរេទះទងំេនះ អនកទងំ យកុចំកទឹ់កេចល



304                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

សូមប្ីរតឹមែតមួយទូកៃដេឡើយ   ចូរ្របញប់បររេទះេទចុះ  ។   ្រពះបរម

េពធិសត្វេធ្វើដេំណើ រេទជមួយរេទះ ៥០០ ែដលផទុកទនិំញេពញេនះឯង 

េឃើញឆ្អឹងរបស់មនុស ទងំ យនិងឆ្អឹងរបស់េគ  ខច ត់ខច យ ត់ យ

កនុងទិសតូចនិងទិសធ ំ   េទើប្របប់ឲយេ ះរេទះ  ឲយេបះជរំ ំ  ឲយយករេទះ

ព័ទធេធ្វើជរង្វង់ចងេគ កនុងេពលៃថងមិនទន់លិចឲយពួកមនុស បរេិភគ

រ ង ច ឲយេគទងំ យេដក្រតង់ក ្ដ ល ឲយមនុស ទងំ យ

ែដលមនកម្ល ងំខ្ល ងំកន់ វេធ្វើនូវកររក   អស់យម ៣ កនុង ្រតីរហូត 

ដល់អរុណរះ ។ ែស្អកេឡើង ្រពះម សត្វេធ្វើកិចចទងំពួងអពីំ្រពលឹម 

ឲយេគទងំ យសីុេ ម េហើយ ឲយេចលរេទះែដលមិនរងឹម ំ ឲយកន ់

យករេទះែដលរងឹម ំ ឲយេចលវតថុ ែដលមនតៃម្លតិច ឲយជញជូ នវតថុ ែដល 

មនតៃម្លេ្រចើន ( ក់េលើរេទះ ) េហើយេធ្វើដេំណើ រេទកន់ទីែដលខ្លួន 

្របថន  លក់ដូរនូវទនិំញទងំ យបនចេំណញេទ្វគុណ ្រតីគុណ ន ំ

ពួកបរស័ិទទងំអស់្រតឡប់មកកន់នគររបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ  កល្រទង់្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ 

េទើប្រ ស់ថ មន លគហបតី កនុងកលមុន បុគគលមន្រប្រកតីកនយ់ក

េ យករគិតខុស ដល់នូវេសចក្ដីវនិសធ ំ  េ យ្របករដូេចនះ  ចែំណក

បុគគលមន្រប្រកតីកនយ់ក មេសចក្ដីពិត ផុតចកក ្ដ ប់ៃដរបស់ពួក

អមនុស  េទដល់ទីែដលខ្លួន្របថន េ យសួស្តី េហើយ្រតឡប់មកកន់
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ទីលេំនរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។   កល្រទង់្រ ស់ដឹងៃ្រកែលងឯង  ្រទង់បន្ត 

អនុសនធិកនុងអបណ្ណកធមមេទសនេនះ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ    

 អបណ្ណកំ  នេមេក ទុតយិ ំ ហុ  តកកិក 

 ឯតទញញ យ  េមធវ ី តំ  គេណ្ហ   យទបណ្ណកន្តិ  ។ 

 បុគគលពួកខ្លះ   ជបណ្ឌិ ត     រែមង្របកន់េហតុែដលមិនខុស   

 បុគគលពួកខ្លះ ្រតិះរះិយកឯង  រែមង្របកន់េហតុទី ២  ( េហតុ 

 ខុស )  េមធវបុីគគល  បនដឹងនូវេហតុែដលខុសនិងេហតុែដល 

 មិនខុសេនះេហើយ  គបបកីន់យកនូវេហតុែដលមិនខុសេនះ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  អបណ្ណកំ  បនដល់  ្រប្រពឹត្តេទ 

យ៉ងពិត្របកដ  មិនខុស  ជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ  ។  បទថ  នំ

បនដល់េហតុ  ។   ពិតេហើយកនុងេហតុេនះ  េ្រពះផល ងំេន  េ្រពះ

មនករ្រប្រពឹត្តេទទក់ទងជមួយេហតុេនះ េ្រពះដូេចន ះ េទើបេ ក

េ េហតុេនះថ នៈ និងគបប្ីរជប្របេយគរបស់បទថ នំ េនះ  

កនុង្របេយគជេដើមថ   នញច    នេ    អ នញចអ នេ   

ែ្របថ គ ល់ នៈ ថជ នៈ និងមិនែមន នៈ ថជមិនែមន នៈ 

ដូេចនះ  ។   េ យបទទងំពីរ  បទថ  អបណ្ណកំ  នំ សែម្ដងថ  

េហតុ នមំកនូវេសចក្ដីសុខេ យចែំណកមួយ  េហតុេនះ បណ្ឌិ ត

ទងំ យបដិបត្តេិហើយ  េហតុែដល្រប្រពឹត្តេទយ៉ងពិត្របកដ  េហតុ
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ែដល្របៃព េឈម ះថ  អបណ្ណក  គឺបដិបត្តិមិនខុស  េនះជេហតុែដល 

មិនខុស  ជេហតុគេឺ្រគ ងនេំចញចកទុកខ  េសចក្ដីសេងខបកនុងទីេនះ មន

្របមណប៉ុេណ្ណះ  ែតកលេពលេ យ្របេភទ  សរណគមន៍ ៣  សីល 

៥  សីល ៨  សីល ១០  បតិេមកខសវំរ  ឥ្រនទិយសវំរ  ជីវបរសុិទធិសីល 

បចចយបដិេសវន គឺករេសពបចច័យ  ចតុបបរសុិទធិសីលទងំអស់  ករ 

្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយទងំ យ ករដឹង្របមណកនុងេភជន ជគរ-ិ 

យនុេយគ  គឺករ្របកបនូវករភញ ក់រឭក  ឈន  វបិស ន  អភិញញ  

សមបត្ត ិ  អរយិមគគ  អរយិផល  ទងំអស់េនះ  ជ នៈែដលមិនខុស 

អធិបបយថ បដិបទមិនខុស បដិបទែដលជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ 

េ្រពះេហតុែដល នៈមនិខុសេនះ  ជេឈម ះរបស់បដិបទជេ្រគ ងន ំ

សត្វេចញចកទុកខ េ្រពះដូេចន ះឯង េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់សែម្ដង

បដិបទែដលមិនខុសេនះ   េហើយ្រ ស់្រពះសូ្រតេនះថ 

 មន លភិកខុទងំ យ  ភកិខុ ្របកបេ យធម៌ ៣ យ៉ង  េឈម ះថ  អនក 

្របតិបត្តិនូវេសចក្ដី្របតបិត្តិមិនខុស ទងំេហតុក៏េឈម ះថ េ កបនផគង 

េដើមបឲីយអស់ សវៈទងំ យ  ។  ធម៌ ៣ យ៉ង  េតើដូចេម្ដច  ។   មន ល 

ភិកខុទងំ យ   ភិកខុកនុង សនេនះ    ជអនក្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយ

ទងំ យ ១  ជអនកដងឹ្របមណកនុងេភជន  ១  ជអនក្របកបេរឿយៗ នូវ

ករភញ ក់រលឹក ១  ។  មន លភិកខុទងំ យ  ចុះភិកខុជអនក្រគប់្រគងទ្វ រ
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កនុងឥ្រនទិយទងំ យ  េតើដូចេម្ដច  ។  មន លភិកខុទងំ យ  ភិកខុកនុង

សនេនះ បនេឃើញរូបេ យែភនកេហើយ ែតជអនកមិនបនកួចកន់

នូវនិមិត្ត មិនបនកួចកន់នូវអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស  ែដល 

ជអកុសលធម៌ដ៏ មក គបប្ីរគបសងកត់នូវបុគគលែដលមិនស្រងួមនូវ 

ចកខុ ្រនទិយនុះ៎  េ្រពះេហតុមិនបនស្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយ   ក្៏របតបិត្តិ
េដើមបសី្រងួមនូវចកខុ ្រនទិយេនះ  រក នូវចកខុ ្រនទិយ  ដល់នូវេសចក្ដសី្រងួម

កនុងចកខុ ្រនទិយ  បនឮសំេឡងេ យ្រតេចៀកេហើយ  ។ េប ។   បនធុកំ្លិន

េ យ្រចមុះេហើយ  ។ េប ។  បនជញជក់ជញជ បរសេ យអ ្ដ តេហើយ  

។ េប ។  បនពល់្រតូវនូវេផដ្ឋព្វៈេ យកយេហើយ ។ េប ។ បនដឹង

ចបស់នូវធមម រមមណ៍េ យចិត្តេហើយ ែតជអនកមិនបនកួចកន់នូវនិមិត្ត 

មិនបនកួចកន់នូវអនុពយញជនៈ អភិជឈនិងេទមនស ែដលជអកុសល

ធមដ៌៏ មក គបប្ីរគបសងកតនូ់វបុគគលែដលមិនបនស្រងួមនូវមនិ្រនទិយ 

នុ៎ះ េ្រពះេហតុែត មិនបនស្រងួមនូវមនិ្រនទិយ  ក៏្របតបិត្តិេដើមប ី

ស្រងួមនូវមនិ្រនទិយេនះ រក នូវមនិ្រនទិយ ដល់នូវេសចក្ដីស្រងមួកនុង 

មនិ្រនទិយ  ។  មន លភិកខុទងំ យ  យ៉ងេនះឯង  េឈម ះថ  ភិកខុជអនក 

្រគប់្រគងទ្វ រកនុងឥ្រនទិយទងំ យ  ។  មន លភិកខុទងំ យ  ចុះភិកខុជ 

អនកដឹង្របមណកនុងេភជន េតើដូចេម្ដច  ។   មន លភិកខុទងំ យ  ភិកខុកនុង

សនេនះ  បនពិចរ េ យឧបយៃន្របជញ   បរេិភគនូវ រ 



308                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

េ យគិតថ មិនែមនេដើមបេីលង មិនែមនេដើមប្ីរសវងឹ មិនែមនេដើមប ី

្រប ប់ មនិែមនេដើមបសី្អិត ្អ ងេទ ្រគន់ែតេដើមបឲីយ ងំេនៃនកយេនះ 

េដើមបញុីងំជីវតិឲយ្រប្រពឹត្តេទ េដើមបកីមច តប់ង់នូវេសចក្ដីលបំក េដើមប ី

អនុេ្រគះ្រពហមចរយិធម ៌ ម អញនឹងកមច ត់បង់នូវេវទនចស់ផង មនិ 

ឲយេវទនថមីេកើតេឡើងបនផង  ករ្រប្រពឹត្តេទៃនឥរយិបថ ៤ ក្ដ ី  ករ 

មិនមនេទស គឺមិនខជិល្រចអូសក្ដ ី ករេនជសុខក្ដី នឹងមនដល់ ម  

អញេ យ្របករដូេចនះ  ។   មន លភិកខុទងំ យ   យ៉ងេនះឯង   េឈម ះ

ថ  ភិកខុជអនកដឹង្របមណកនុងេភជន  ។  មន លភិកខុទងំ យ  ចុះភិកខុ  

ជអនក្របកបេរឿយៗ នូវករភញ ករ់លឹក  េតើដូចេម្ដច  ។   មន លភិកខុទងំ យ  

ភិកខុកនុង សនេនះ  រែមងេធ្វើចិត្តឲយ ្អ តចក វរណីយធម៌ ( ធមជ៌

េ្រគ ង ងំ  )  េ យករច្រងកម   េ យករអងគុយអស់ ១ ៃថង   រែមងេធ្វើ
ចិត្តឲយ ្អ តចក វរណីយធម ៌   េ យករច្រងកម  េ យករអងគុយ  អស់

បឋមយមៃន ្រត ី សេ្រមចនូវសីហេសយយសន ៍ េផ្អ ងេទខង ្ដ  ំ អស់

មជឈមិយមៃន ្រត ី ត្រមួតេជើងេលើេជើង ្របកបេ យសតិសមបជញញៈ េធ្វើ
ទុកកនុងចិត្តនូវេសចក្ដសីមគ ល់ថ នឹងេ្រកក េហើយក៏េ្រកក កនុងបចឆមិ-

យមៃន ្រតី   េធ្វើចិត្តឲយ ្អ តចក វរណីយធម៌     េ យករច្រងកម   

េ យករអងគុយ  ។   មន លភិកខុទងំ យ  យ៉ងេនះឯង  េឈម ះថ  ភិកខុ
ជអនក្របកបេរឿយៗ  នូវករភញ ក់រលឹក  ។    មន លភិកខុទងំ យ  ភិកខុ



អបណ្ណកវគគ ទី ១    អបណ្ណកជតក ទី ១                           309 

្របកបេ យធម៌  ៣  យ៉ងេនះឯង  េឈម ះថ   អនក្របតិបត្តិនូវេសចក្ដី
្របតិបត្តិមិនខុស   ទងំេហតុក៏េឈម ះថ    េ កបនផគងេដើមបឲីយអស់

សវៈទងំ យ  (១) ។ 

 កនុង្រពះសូ្រតេនះ  ្រទង់្រ ស់ធម៌ ៣ ្របករ   អបណ្ណកបដិបទ គឺ
បដបិទមនិខុសេនះ  រែមងេ្របើបនរហូតដល់អរហត្តផលេនះឯង ។  កនុង 

អបណ្ណកបដិបទេនះ អរហត្តផលក៏េឈម ះថ ជបដបិទឲយដល់ផល

សមបត្តិវ ិ រ និងដល់អនុបទបរនិិព្វ ន ។ បទថ ឯេក បនដល់  

បុគគលែដលជបណ្ឌិ តពួកមួយ  កនុងបទថ ឯេក េនះ  មិនមនករ

កណំតយ៉់ងពិត្របកដថ បុគគលេឈម ះេនះ ពិតេហើយ ែតេទះដូេចន ះ 

ពកយថ  ឯេក  ែ្របថ  ពួកមួយេនះ  គបប្ីរជបថ  ្រពះ ្ដ ្រ ស់

សេំ យកចេំពះ្រពះេពធិសត្វ្រពមទងំបរស័ិទ  ។ 

 បទថ  ទុតយិ ំ ែ្របថ ទី ២   កនុងបទថ  ទុតិយ ំ ហុ  តកកិ - 

ក  បនដល់  េហតុៃនករកនយ់កេ យករ្រតិះរះិ   គឺេហតុែដលមិន

ជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខថជទី  ២  េ្រកអពីំ នៈទី ១  ែដលជេហតុ 

នេំចញចកទុកខ  ។   

 កនុងបទថ   ហុ  តកកិក  េនះ  មនករ្របកបេសចក្ដីជមួយ 

                                     
១- ប.ិ ៤១ , ទ.ំ ៣០  ។ 
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បទដបូំងដូចតេទេនះថ បុគគលែដលជបណ្ឌិ តពួកមួយ មន្រពះេពធិ- 

សត្វជ្របធន  កន់យក នៈែដលមិនខុស  គឺេហតុែដល្រប្រពឹត្តេទយ៉ង 

ពិត្របកដ  បនដល់េហតុែដលមិនខុស  េហតុែដលជេ្រគ ងនេំចញ 

ចកទុកខ  ចែំណកបុគគលែដលកន់យកេ យករគិតខុស  មនឈមួញ 

រេទះលងងេ់ខ្ល ជ្របធនេនះ  េពលគបឺនកន់យក នៈែដល្រប្រពឹត្ត 

េទេ យមិនពិត្របកដ គេឺហតុែដលខុស បនដល់េហតុែដលមិនជ 

េ្រគ ងនេំចញចកទុកខ  ែដលមនេទស  ថជទី ២  ។   ប ្ដ ជនទងំ 

ពីរពួកេនះ  ជនែដលកន់យក នៈមិនខុស  ជអនកបដបិត្តិបដិបទស 

ចែំណកជនែដលកន់យកេហតុ ែដលមិនជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ 

េពលគឺ្របកន់េ យគិតខុសថ  ខងមុខមនទឹក ថជទី ២ េនះ  ជ

អនកបដិបត្តបិដិបទេខម  បដបិទទងំពីរេនះ បដិបទសជបដិបទមិន

បសូនយ  ចែំណកបដិបទេខម ជបដិបទ បសូនយ  េ្រពះដូេចន ះ 

បុគគលបដិបត្តិបដិបទស ជអនកមិនវនិសដល់នូវសួស្ដី  ចែំណកបុគគល 

អនកបដិបត្តបិដិបទេខម   ជអនកវនិសដល់នូវករវនិសអន្ត យ  ។  ្រពះ

្ដ  ្រ ស់ដល់អនថបណិ្ឌិ កគហបត ី េ យអតថន័យដូចពណ៌នមក

េនះេហើយ ្រ ស់្រពះត្រមស់េនះឲយៃ្រកែលងេឡើងថ បុគគលមនបញញ

ដឹងនូវ នៈ  និងអ នៈេនះេហើយ  គួរកន់យក នៈែដលមិនខុស  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ    ឯតទញញ យ    េមធវ ី   េសចក្ដីថ 
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កុលបុត្ត្របកបេ យបញញ ដ៏បរសុិទធឧត្តម ែដលបនេឈម ះថ េមធ ដឹង 

នូវគុណនិងេទស េសចក្ដីចេ្រមើននិងេសចក្ដីវនិស ្របេយជន៍និងមិន 

ែមន្របេយជន ៍  នៈនិងមិនែមន នៈ ។  កនុង នៈទងំ យ  គឺកនុង

នៈែដលមិនខុសនិង នៈែដលខុសេនះ  ។  

 បទថ   តំ   គេណ្ហ   យ   ទ   បណ្ណកំ   េសចក្ដីថ    គួរកនយ់ក 

នៈែដលមិនខុស   គែឺដល្រប្រពឹត្តេទេ យពិត្របកដ    ជបដិបទស 

ជេហតុនេំចញចកទុកខ   េពលគឺបដិបទែដលមិនវនិសេនះឯង  ។  

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 េឆ្លើយថ  េ្រពះភវៈមនករ្រប្រពឹត្តេទពិត្របកដជេដើម  ច-ំ

ែណកេ្រកអពីំេនះ  មិនគួរកន់យក ។  

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  េ្រពះភវៈមនករ្រប្រពឹត្តេទមិនពិត្របកដ  ពិតេហើយ 

េឈម ះថ អបណ្ណកបដបិទេនះ ជបដិបទរបស់្រពះពុទធ ្រពះបេចចកពុទធ 

្រពះពុទធបុត្តទងំ យ ដូេចនះ  ។  ្រពះអរហន្តសមម សមពុទធទងំ យ ងំ

េនចេំពះកនុងអបណ្ណកបដិបទ បេំពញបរមីទងំ យេ យេសចក្ដី
ពយយមដ៏ខ្ល ងំក្ល  េទើប្រ ស់ជ្រពះពុទធ្រតងម់ណ្ឌ លេពធិ្រពឹក  ្រពះ

បេចចកពុទធ ក៏ញុងំបេចចកេពធិញញ ណឲយេកើតេឡើង សូមបបុីត្តរបស់្រពះ

ពុទធទងំ យ ក៏្រ ស់ដឹងចេំពះ វកបរមីញណ  ។  ្រពះ ្ដ  
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្រទង់្របទនកុសលសមបត្តិទងំ ៣  កមវចរសួគ៌ ៦  និងសមបត្តកិនុង្រពហម

េ កដល់ឧបសកទងំេនះ េ យ្របករដូេចនះ កនុងទីបផុំត្រទង់សែម្ដង

អបណ្ណកបដិបទេនះថ  េឈម ះថ បដិបទមិនខុស  ឲយនូវអរហត្តមគគ    

អរហត្តផល េឈម ះថ បដិបទខុស ឲយនូវករេកើតកនុងអបយ ៤ និងកនុង

្រតកូលេថកទប ៥ េហើយ្រទង់្របកសអរយិសចចៈ ៤ េ យ ករ ១៦  

ឲយៃ្រកែលងេឡើង   កនុងេវ ចប់អរយិសចចៈ ៤   ឧបសកទងំ ៥០០  េនះ  

ងំេនកនុងេ បត្តផិល  ។  

  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់សែម្ដង្រពះធមមេទសនេនះេហើយ ្រទង់េធ្វើេរឿង 

ទងំពីរឲយជប់គន  េហើយ្រទង់្របជុជំតក បញចប្់រពះធមមេទសនថ បុត្ត

ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល កនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ  

បរស័ិទរបស់ឈមួញរេទះលងង់េខ្ល េនះ បនមកជបរស័ិទរបស់េទវទត្ត កនុង

កលឥឡូវេនះដូចគន  បរស័ិទរបស់បុត្តឈមួញរេទះែដលជបណ្ឌិ ត កនុង

កលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណកបុត្តរបស់

ឈមួញរេទះែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ អបណ្ណកជតក ទី ១ ។ 
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 ្រពះដ៏មន្រពះភគ កល្រទង់គង់េនកនុងនគរ វតថ ី  ្រ ស់្រពះ

ធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   អកិ សុេន  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 សួរថ   ្រទង់្របរពធអនក  ? 

 េឆ្លើយថ   ្រទង់្របរពធភកិខុលះបងេ់សចក្ដីពយយមមួយរូប  ។ 

 បនឮថ កល្រពះតថគតគង់េនកនុងនគរ វតថី មនកុលបុត្ត 

អនកនគរ វតថីមួយរូបេទកន់វត្តេជតពនម វ ិ រ ្ដ ប់្រពះធមមេទសន

កនុងសមន ក់្រពះបរម ្ដ  េហើយមនចតិ្ត្រជះថ្ល  េឃើញេទសកនុងកម 

េឃើញ និសង កនុងករេចញចកកម  េទើបបួស  ឧបសមបទបន ៥ 

វស  េរៀនមតិកបន ២ សិក ្រប្រពឹត្តវបិស ន ទទួលកមម ្ឋ ន ម 

ករចូលចិត្តរបស់ខ្លួនេនកនុងសមន ក់របស់្រពះ ្ដ  េហើយចូលេទកន ់

ៃ្រពមួយកែន្លងចវំស  ពយយមអស់ៃ្រតមស មិន ចេធ្វើ្រតឹមែតឱភស

ឬនិមិត្តឲយេកើតេឡើងបន  ។  លំ ប់េនះ  ភិកខុ េនះមនគនិំតយ៉ងេនះ 

ថ ្រពះ ្ដ ្រ ស់បុគគលទុកមួយពួក កនុងបុគគល ៤ ពួកេនះ  អញ្រប- 

ែហលជបទបរមបុគគល (១) េហើយ    អញ្របែហលជមិនមនមគគឬផល 

                                     
១- បុគគលែដលមនបទដ៏ៃ្រកែលង គសូឺមប ី ្ដ ប់ធម៌ ឬពយយមយ៉ង  ក៏មនិ

ចសេ្រមចមគគផលបន ។ 
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កនុងអត្តភពេនះេទ  អញនឹងេធ្វើអ្វីេ យករេនៃ្រព  អញនឹងេទកន់

សមន ករ់បស់្រពះ ្ដ  សម្លឹងេមើល្រពះរូបរបស់្រទង់ែដលដល់នូវលម្អដ៏

េលើស ្ដ ប់្រពះធមមេទសនដ៏ពីេ ះល្អជង កលគិតយ៉ងេនះេហើយ 

ក៏្រតឡប់មកកនវ់ត្តេជតពនម វ ិ រវញិ ។ លំ ប់េនះ ភិកខុទងំ 

យែដលជសម្ល ញ់របស់ភិកខុ េនះ េពលនឹងភិកខុ េនះថ ែន វុេ  

េ កេរៀនកមម ្ឋ នកនុងសមន ករ់បស់្រពះ ្ដ  េហើយេទេ យបណំង

ថ នឹងេធ្វើសមណធម ៌ ែតឥឡូវេនះ មកេ្រតកអរេ យករ្រចឡូក្រចឡ ំ

កិចចៃនបព្វជិតរបស់េ កដល់ទីបផុំតេហើយឬ េ កជអនកមិនមនបដ-ិ 

សនធិេទៀតេទឬ ? 

  ភិកខុ េនះេពលថ  ែន វុេ ទងំ យ  ខញុមំិនបនមគគឬផលអ្វី
េឡើយ   េទើបគិតថ   ្របែហលខញុ េំនះជអភព្វបុគគល   េទើបលះបងេ់សចក្ដី 

ពយយមេហើយមក  ។   

 ភិកខុទងំេនះេពលថ ែន វុេ  េ កបួសកនុង សនរបស់ 

្រពះសមពុទធែដលមនេសចក្ដពីយយមដ៏ខ្ល ងំក្ល   េហើយលះេសចក្ដពីយ- 

យម េធ្វើវតថុ ែដលមិនែមនេហតុ មកពួកេយើងនឹងបង្ហ ញេ កដល់្រពះ

តថគត កលេពលេហើយ ភិកខុទងំេនះ ក៏នភំិកខុ េនះេទកន់សមន ក់ 

របស់្រពះ ្ដ   ។  ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់េឃើញភិកខុ េនះ េទើប

្រ ស់យ៉ងេនះថ   មន លភិកខុទងំ យ   ពួកអនកនភំកិខុអនកមិន្របថន រូប 
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េនះ  មកេធ្វើអ្វី  ?  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ភិកខុ េនះបួស 

កនុង សនែដលជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខមនសភពែបបេនះ   មិន

ចេធ្វើសមណធម៌  លះបងេ់សចក្ដពីយយម  មកេហើយ   ។   លំ ប់េនះ 

្រពះមន្រពះភគ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ   បនឮថ  អនកលះបង់

េសចក្ដីពយយមពិតឬ ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   ករុ ្រពះអងគ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   មន លភិកខុ    អនកបួសកនុង សនែដលជ 

េ្រគ ងនេំចញចកទុកខមនសភពែបបេនះ     េហតុអ្វីមិនឲយេគ គ ល់ខ្លួន 

យ៉ងេនះថ  ជអនក្របថន តិចក្ដី  ជអនកសេន្ដ សក្ដ ី  ជអនកសងប់ ង ត់ក្ដី  

ជអនក្របរពធេសចក្ដពីយយមក្ដី ែបរជឲយេគដឹងថជភកិខុលះបងេ់សចក្ដី
ពយយម កនុងកលមុន អនកជបុគគលមនពយយម មិនែមនឬ ? កល

រេទះ ៥០០ េទកនុងផ្លូ វកន្ត រេ្រពះខ ច់  ពួកមនុស និងេគទងំ យ

បនទឹក មនេសចក្ដសុីខ េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដីពយយមរបស់អនកែត

មន កប់៉ុេ ្ណ ះ  េ្រពះេហតុអ្វី  ឥឡូវេនះ េទើបអនកលះបង់េសចក្ដពីយយម

េចល ?   ភិកខុ េនះ បនកម្ល ងំចិត្តេ យេហតុមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ។ 

ចែំណកភិកខុទងំ យ បន ្ដ ប្់រពះត្រមស់េនះេហើយ េទើប ធន

្រពះមន្រពះភគថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   ភពែដលភកិខុ េនះលះបង់ 
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េសចក្ដពីយយមេហើយ   ្របកដដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ  កនុងកលឥឡូវ 

េនះ ែតកនុងកលមុន  ភពែដលេគនិងមនុស ទងំ យបនទឹកផឹក 

មនេសចក្ដសុីខកនុងផ្លូ វកន្ដ រេ្រពះខ ច់ េ្រពះ ្រស័យេសចក្ដពីយយម 

ែដលភិកខុ េនះេធ្វើ ជ ថ៌កបំងំស្រមប់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ ្របកដដល់ 

្រទង់ែដលសេ្រមចសព្វញញុ តញញ ណប៉ុេ ្ណ ះ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   

សូម្រទង់្រ ស់េហតុេនះ  ដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យចុះ  ។   ្រពះមន្រពះ- 

ភគ ្រទង់ញុងំករេកើតសតឲិយេកើតដល់ភិកខុទងំ យេនះ េ យ្រពះ 

ត្រមស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េបើយ៉ងេនះ  អនកទងំ យចូរ ្ដ បចុ់ះ 

េហើយ្រទង់េធ្វើេហតុករណ៍ែដលអន្តរភពបិទបងំទុកឲយ្របកដដូេចនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឈមួញរេទះ ។ ្រពះ

េពធិសត្វេនះ ចេ្រមើនវយ័េហើយ  ្រ ច់េធ្វើករជួញដូរេ យរេទះ ៥០០ 

េធ្វើដេំណើ រឆ្លងផ្លូ វកន្ដ រេ្រពះខ ច់ ែដលមនចមង យ្របមណ ៦០ 

េយជន៍  កនុងផ្លូ វកន្ដ រែដល្របកបេ យខ ច់េនះ  មនខ ច់ល្អិត  ចប ់

ងំអពីំេពលែដល្រពះ ទិតយរះេឡើង  ក៏មនសភពេក្ដ ដូចរេងើកេភ្លើង 

មិន ចេដើរឆ្លងេទបន េ្រពះដូេចន ះ ្រពះេពធិសត្វ កលេធ្វើដេំណើ រ

ឆ្លងផ្លូ វកន្ដ រេនះ ក៏យករេទះ កឧ់ស ទឹក េ្របង និងអងករជេដើម េធ្វើ
ដេំណើ រែតកនុងេពលយបប់៉ុេ ្ណ ះ  កនុងេពលអរុណរះ  ក៏េធ្វើរេទះឲយជ
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រង្វង់ ចងប ទុំកខងេលើ េធ្វើកិចចកនុងេរឿង រេ្រសចពី្រពលឹម េហើយ 

អងគុយ្រជកម្លប់អស់មួយៃថង  កល្រពះ ទិតយអស្ដងគតេហើយ  បរេិភគ 

រ ង ច  កលែផនដមីនសភព្រតជក់  េទើបទឹមរេទះេធើ្វដេំណើ រ

េទ ករេទដូចគន នឹងករេទកនុងសមុទទខ ច់េនះឯង រែមងមនកនុងផ្លូ វ 

កន្ត រេនះ  ធមម បុគគលកណំត់បទ ( អនកនផំ្លូ វ ) គួរនឹងមន  េ្រពះេហតុ 

េនះ េទើប្រពះបរមេពធិសត្វឲយេធ្វើករ្របកបករេទរបស់ពួករេទះ ម 

សញញ របស់ផក យ  ។  កនុងកលេនះ  ឈមួញរេទះទងំេនះ  កលេទ

កន់ផ្លូ វកន្ត រេនះ  មទនំងេនះឯង  េទើបេទបន ៥៩ េយជន៍  ក៏គិត

ថ  ឥឡូវេនះ េ យ ្រតីមួយប៉ុេ ្ណ ះ  នឹងេចញផុតអពីំផ្លូ វកន្ត រេ្រពះ

ខ ច់ េទើបបរេិភគ រ ង ច េ្របើឧសនិងទឹកទងំពួងឲយអស់ េហើយ

ទឹមរេទះេទ  បុរសអនកនផំ្លូ វឲយ្រកល សនៈកនុងរេទះទី ១  េដកេមើល

ផក យេនកនុងលហំេមឃ្របប់ថ  ចូរបរេទទិសេនះ  ចូរបរេទទិសេនះ 

អនកនផំ្លូ វេនះហត់េនឿយេ្រពះមិនបនេដកអស់កលយូរ  ក៏េដកលក់េទ  

កលេគទងំ យនគំន ្រតឡបេ់្រកយ ក៏េនែតមិនដងឹខ្លួន េគទងំ 

យេដើរេទមួយយបទ់ល់ភ្លឺ  បុរសអនកនផំ្លូ វភញ កេ់ឡើងកនុងេពលអរុណ 

រះ សម្លឹងេមើលផក យនកខត្តឫក េហើយេពលថ សក និ និវេត្តថ  

សក និ   និវេត្តថ  ចូរឲយរេទះ្រតឡប់  ចូរឲយរេទះ្រតឡប់  ។   កល

មនុស ទងំ យនគំន ្រតឡប់រេទះ មលំ ប់ៗ  េនះឯង ្រពះ ទិតយ 
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ក៏រះេឡើង  មនុស ទងំ យនគំន េពលថ  េនះជទី ងំែដលពួកេយើង 

េបះជរំ ំកលពីម លិមញិ ឧសនិងទឹករបស់ពួកេយើងកអ៏ស់េហើយ  ឥឡូវ 

េនះ  ពួកេយើងវនិសេហើយ  េទើបេ ះេគ ក់រេទះជរង្វង់  េហើយេធ្វើ 

ប ទុំកអពីំខងេលើ  េដកសុបេ េ្រកមរេទះេរៀងៗ ខ្លួន  ។  ្រពះបរម

េពធិសត្វគតិថ  កលអញលះបងេ់សចក្ដពីយយម  មនុស ទងំអស់

នឹងដល់នូវេសចក្ដីវនិស  េទើប្រ ច់េទកនុងេវ ែដលៃថងមិនទន់េក្ដ  

េឃើញេ ម មួយគុមព  េទើបគិតថ េ ម េនះ ចដុះេឡើងបន  េ្រពះភព 

្រតជករ់បស់ទឹកខងេ្រកម  េទើបឲយមនុស កនច់បមកេហើយឲយជីក្រតង់

ទីេនះ  មនុស ទងំេនះនគំន ជីកបនជេ្រម ៦០ ហតថ  កលមនុស ទងំ

យជីកដីមន្របមណប៉ុេណ្ណះ ចបក៏ប៉ះនឹងផទ ងំថមខងេ្រកម    លុះ

ចបប៉ះនឹងផទ ងំថម  មនុស ទងំេនះក៏នគំន លះបង់េសចក្ដពីយយម  ។  

ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ  ខងេ្រកមផទ ងំថមេនះ  ពិតជមនទឹក  

េទើបចុះេទឈរេលើផទ ងំថមេហើយឱនេផទ ង្រតេចៀក ្ដ ប ់  ក៏បនឮសេំឡង

្រកែសទឹកេនខងេ្រកមេនះ  េទើបេឡើងមក្របប់អនកបេ្រមើថ  ែនប 

កលេបើអនកលះបង់េសចក្ដីពយយម  ពួកេយើងនឹងវនិស  អនកកុលំះបង់

េសចក្ដីពយយមេឡើយ   ចូរកន់យកញញួរែដកចុះេទកនុងរេ ្ដ េនះ  

យបែំបកថមេនះចុះ  ។   អនកបេ្រមើេនះ ទទួលពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ

េហើយ  មិនលះបង់េសចក្ដីពយយម  កនុងកលែដលមនុស ទងំពួង 
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លះបង់េសចក្ដីពយយម  ឈរកនុងអណ្ដូ ងេនះ យថម  ថមក៏ែបកជពីរច-ំ 

ែណក ធន រទឹកមនទហំំ្របមណប៉ុនេដើមេ ន តេនខងេ្រកមផទ ងំថមក៏

បញ់េឡើង  មនុស ទងំ យនគំន ផឹកទឹក ងូត  ពុះដុរំេទះ  នឹមរេទះជ

េដើមែដលេសសសល់ បំបរនិងភត្តបរេិភគ និងឲយេគផឹក កល្រពះ

ទិតយអស្ដងគត  េទើបចងទង់ែកបរអណ្ដូ ងទឹក  េហើយបននគំន េទកន់ទី

ែដលខ្លួន្របថន   ។   មនុស ទងំេនះលក់ដូរទនិំញកនុងទីេនះេហើយ  បន 

ចេំណញេទ្វគុណ ្រតីគុណ ចតុគុណ េទើបនគំន មកកន់លំេនេរៀងៗ

ខ្លួន ។ មនុស ទងំេនះ ងំេនកនុងអត្តភពេនះ លុះអស់ យុេហើយ 

ក៏េទ មយថកមម   ចែំណក្រពះេពធិសត្វ េធ្វើបុណយមនទនជេដើម   

បនេទ មយថកមមដូចគន   ។ 

 ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ  ្រទង់្រ ស់ 

ដឹងៃ្រកែលងឯងេហើយ  េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 អកិ សុេន   វណ្ណុ បេថ  ខណន្ត  

 ឧទងគេណ   តតថ  បប ំ អវនិទុ  ំ

 ឯវ ំ មុន ិ វរីយិពលបូបេនន  

 អកិ សុ  វេិនទ  ហទយស   សន្តិន្ត ិ។ 

 ពួកជនមិនខជិល្រចអូស  កលជីក ( ែផនដ ី) ្រតង់ផ្លូ វខ ច ់ឬ 

 កនុងទីទួល  បននូវទឹក្រតង់ផ្លូ វេនះ  ( យ៉ង  )  អនក្របជញ 
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 បរបូិណ៌េ យពយយមនិងកម្ល ងំកយ  មិនខជិល្រចអូស  ក៏ 

 បននូវេសចក្ដីសងបរ់មង ប់ៃនហឫទយ័យ៉ងេនះែដរ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  អកិ សុេន   បនដល់  មិនខជិល 

្រចអូស គឺ្របរពធេសចក្ដីពយយម  ។  បទថ  វណ្ណុ បេថ  េសចក្ដីថ ខ ច ់

េ កេ ថ  វណ្ណុ   ។   កនុងផ្លូ វខ ច់េនះ  ។   បទថ  ខណន្ត   ែ្របថ   

ជីកែផនដី  ។  

 សពទថ   ឧទ   កនុងបទថ   ឧទងគេណ   េនះ   ្រតឹមែតជនិបត  

អធិបបយថ កនុងទីក ្ដ ល ល េសចក្ដីថ កនុងទីែដលសញចរេទរបស់

ពួកមនុស   គឺកនុងភូមភិគែដលមនិបិទបងំ  ។  បទថ  តតថ  េសចក្ដីថ 

កនុងផ្លូ វខ ចេ់នះ  ។   បទថ   បប ំ  អវនិទុ  ំ  ែ្របថ  បនទឹក   ពិតេហើយ  

ទឹកេ កេ ថ   បប   េ្រពះជេ្រគ ងផឹក  មយង៉េទៀត  ទឹកែដលហូរ

ចូលេទ  េឈម ះថ   បប  អធិបបយថ  ទឹកេ្រចើន  ។    

 បទថ   ឯវ ំ  ជបទេធ្វើនូវករឧបមឲយសេ្រមច   ។    បទថ   មុន ិ

េសចក្ដីថ  ញណេ កេ ថ  េមនៈ  មយង៉េទៀត  េមេនយយៈ  ឯ  

នីមួយ   កនុងកយេមេនយយជេដើម   េ កេ ថ   េមនៈ  បុគគលែដល 

េ ថ មុនី  េ្រពះ្របកបេ យេមនៈេនះ   មុនីេនះ  មនេ្រចើនយ៉ង គឺ 

គរយិមុនី អនគរយិមុនី េសកខមុនី អេសកខមុនី បេចចកពុទធមុនី និង 

មុនិមុនី  ។    ប ្ដ មុនីទងំេនះ    ្រគហសថែដលសេ្រមចផលដឹងចបស់
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នូវ សន  េឈម ះថ  គរយិមុនី   បព្វជិតែបបេនះឯង   េឈម ះថ 

អនគរយិមុនី  ្រពះេសកខ ៧ ពួក  េឈម ះថ េសកខមុនី  ្រពះខី ្រសព  

េឈម ះថ  អេសកខមុនី  ្រពះបេចចកពុទធ  េឈម ះថ បេចចកពុទធមុនី   ្រពះ

សមម សមពុទធ េឈម ះថ មុនិមុនី  ។   កនុងអតថេនះ េបើេពលេ យរួមបុគគល 

ែដល្របកបេ យបញញ    គឺគបប្ីរជបថ   ជមុនីទងំអស់   ។    បទថ   

វរីយិពលបូបេនន  បនដល់ បុគគល្របកបេសចក្ដីពយយមេ យកម្ល ងំ

កយ   មួយអេន្លើេ យកម្ល ងំញណ  ។ 

 បទថ  អកិ សុ   េសចក្ដីថ  បុគគលមិនខជិល្រចអូស   គឺេឈម ះ 

ថ  បុគគលមិនខជិល្រចអូស  េ្រពះ្របកបេ យេសចក្ដីពយយមែដល្រប-

កបេ យអងគ ៤   ែដលេ កេពលទុកយ៉ងេនះថ  កមំ  តេច  ច  

ន រុ  ច  អដ្ឋិ  ច  អវសិស តុ  េម សរេីរ  អវសុស តុ  មសំ-

េ ហិតំ ។  សូមឲយែសបក  សរៃស   និងឆ្អឹង  សល់េនចុះ  ឯ ចឈ់ម

កនុងសររីៈរបស់ ម អញ   ចង់រងីសងួត   ក៏រងីសងួតេទចុះ  (១)  ដូេចនះ  ។ 

 បទថ    វេិនទ  ហទយស   សន្ត ឹ  េសចក្ដីថ   រែមងជួប   គឺបន

ចេំពះនូវអរយិធម ៌  េពលគឺ    ឈន    វបិស ន   អភិញញ   និងអរហត្ត- 

មគគញញ ណ   ែដលដល់នូវករ ប់ថ   សន្ត ិ  េ្រពះេធ្វើករ្រតជក់ចិត្តផង   

                                     
១-ប.ិ២៣ ,  ទ.ំ  ៤០៥  ។  
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្រតជកហ់ទយរូបផង  ពិតេហើយ  ្រពះមន្រពះភគ ្រទងព់ណ៌នករេន

ជទុកខរបស់បុគគលខជិល្រចអូស   និងករេនជសុខរបស់បុគគលែដល្របរពធ

េសចក្ដីពយយម   េ យ្រពះសូ្រតទងំ យមិនែមនតិចយ៉ងេនះថ  

 មន លភិកខុទងំ យ  បុគគលខជិល្រចអូស   រែមង្រចឡូក្រចឡេំ យ 

អកុសលធម៌ដ៏ មក េនជទុកខ ែថមទងំញុងំ្របេយជន៍ៃនខ្លួនដ៏ធឲំយ

បសូនយេទ  ។  

 មន លភិកខុទងំ យ    ចែំណកបុគគលែដលមនពយយមតឹងរុងឹ 

រែមងសងប់ ង ត់ចកអកុសលធមដ៌៏ មក េនជសុខ ែថមទងំញុងំ្រប-

េយជន៍ៃនខ្លួនដ៏ធឲំយបរបូិណ៌  (១ )  ដូេចនះ  ។  

 េ កេពលអធិបបយពកយេនះទុកថ  ឈមួញទងំេនះ  មិនខជិល 

្រចអូស ជកីដីកនុងផ្លូ វកន្ត រែដល្របកបេ យខ ច់ រែមងបនទឹកយ៉ង

   ភិកខុកនុង សនេនះ  ក៏យ៉ងេនះ  ជអនកឈ្ល ស  មិនខជិល្រចអូស 

្របកបពយយម   រែមងបននូវករសងប់ចិត្ត   មនបឋមជឈនជេដើម  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ កល្រទង់នអំតីតនិទនេនះមកេហើយ េទើប

្រ ស់ថ  មន លភិកខុ   កនុងកលមុន  អនកេធ្វើេសចក្ដពីយយមេដើមប្ីរតូវករ

ទឹក  ឥឡូវេនះ េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកលះបងេ់សចក្ដីពយយមកនុង សន 

                                     
១- ប.ិ ៣១ , ទ.ំ  ៦២  ។ 
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ែដលជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ   ( និងជ សន )  ឲយនូវ្របេយជន៍ដល់ 

មគគនិងផលែដលមនសភពែបបេនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់សែម្ដង្រពះធមមេទសនេនះ  យ៉ងេនះ 

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចៈ ៤   កនុងេវ ចប់អរយិសចចៈ   ភិកខុ ែដល

លះបងេ់សចក្ដពីយយម  ក៏ ងំេនកនុងអរហត្តែដលជអគគផល  ។   

 ្រពះ ្ដ  ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរឲយជប់គន  ្រទង់បន្តអនុសនធិ 

េហើយ្របជុជំតកថ  អនកបេ្រមើមនិលះបងេ់សចក្ដីពយយម  យបែំបកថម 

ឲយទឹកដល់ម ជនកនុងកលេនះ   បនមកជភិកខុ ែដលលះបងេ់សចក្ដី
ពយយមកនុងកលឥឡូវេនះ បរស័ិទដ៏េសសកនុងសម័យេនះ បនមកជ

ពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក្របធនឈមួញរេទះ គឺ តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ វណ្ណុបថជតក ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងនគរ វតថី  ្រទង់្របរពធភកិខុ
មួយរូប  ែដលលះបង់េសចក្ដីពយយមដូចគន   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសន 

េនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ឥធ  េច  ន ំ វ ិ េធសិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េឃើញភកិខុ េនះ ្រតូវភិកខុទងំ យនមំក

េ យន័យមុនេនះ េទើប្រ ស់ថ មន លភកិខុ  អនកបួសកនុង សនែដល

ឲយនូវមគគផលយ៉ងេនះ កលលះេសចក្ដីពយយម អនកនឹងេ យេ ក 

អស់កលយូរ   ដូចេសរវិ ណិជវនិសចកថសមសែដលមនតៃម្ល ១ 

ែសនដូេចន ះ  ។   ភកិខុទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះ ្ដ   េដើមប្ីរទង់

្រ ស់េរឿងេនះឲយជក់ចបស់  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បនេធ្វើេហតុែដល

មនភពបិទបងំទុកឲយ្របកដដូេចនះថ  

 កនុងអតតីកល កនុងកបបទី ៥ អពីំភទទកបបេនះ ្រពះេពធិសត្វេកើត 

ជឈមួញែរេ៉ឈម ះថ  េសរវិៈ  កនុងែដនេសរវិរដ្ឋ   ។   េសរវិពណិជេនះ 

កលេទេដើមបជួីញដូរជមួយឈមួញែរេ៉ឡះេ ះមន ក់   េឈម ះថ   េសរវិៈ 

( ដូចគន  ) ឆ្លងសទឹងេឈម ះថ  នីលពហៈ  េហើយចូលេទកន់នគរេឈម ះ

ថ អរដិ្ឋបុរៈ  ែចកផ្លូ វគន កនុងនគរ េហើយ្រ ច់ែស្វងរកទនិំញកនុងផ្លូ វមួយ  ។  

ចែំណកពណិជមន ក់េទៀតកន់យកផ្លូ វមួយ  ។   កនុងនគរេនះ មន្រតកូល 

េសដ្ឋីមួយជ្រតកូលបុ ណ បុត្ត បងប្អូន និង្រទពយសមបត្តិទងំពួង បន 
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អស់េទ សល់េនែតទរកិមន កនិ់ងជីដូនប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ជីដូននិងេចទងំ 

ពីរនក់េនះ េធ្វើករសីុឈនួលអនកដៃទេដើមបចីិញចឹ មជីវតិ កនុងផទះមនថស 

មសែដលម េសដ្ឋធី្ល ប់េ្របើ្របស់បន ល់ទុក ជនទងំពីររក ទុកជ 

មួយភជនៈដៃទៗ  កលមិនបនេ្របើ្របស់យូរ  ែ្រចះក៏ចប់  ជីដូននិង 

េចេនះក៏មនិដឹងថ  ថសេនះជថសមស   ។   សម័យេនះ ពណិជ 

េឡះេ ះេនះ ្រ ចល់ក់ដូរពពយនយថ ចូរកនយ់កេ្រគ ង្រប ប ់ 

ចូរកនយ់កេ្រគ ង្រប ប់ េហើយក៏បនេទដល់ទ្វ រផទះេនះ កុមរកិ

េឃើញពណិជេនះ េទើបេពលនឹងជីដូនថ បពិ្រតេ កយយ សូម

ទិញេ្រគ ង្រប ប់ទងំេនះឲយេច  ។   

 ជីដូនេពលថ   ែនេច េយើងជមនុស ្រកី្រក នឹងយកអ្វីេទទិញ ? 

 កុមរកិេពលថ  ពួកេយើងមនថស ១   ថសេនះមិនជឧបករៈ

ដល់ពួកេយើង ចូរឲយថសេនះ េហើយកន់យកេ្រគ ង្រប ប ់ ។  ជដូីន

ឲយេ នយពណិជេនះមក េហើយអេញជើញឲយអងគុយេលើ សនៈ ឲយ

ថសេនះេហើយេពលថ ែនអនក ចូរអនកកន់យកថសេនះ េហើយឲយ

េ្រគ ង្រប ប់ មួយក៏បនដល់កមួយ្រសីរបស់អនកចុះ   ។   ពណិជេនះ 

យកៃដចប់ថសេនះ គិតថ ្របែហលជថសមស េទើប្រតឡបយ់ក

ែដកកូត្រតង់បតថស  ដឹងចបស់ថជមស  ក៏គិតេទៀតថ  អញនឹង

មិនឲយរបស់ មួយដល់ជនទងំេនះ  េហើយនឹងនយំកថសេនះេទ 
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េទើបេពលថ ថសេនះមនតៃម្លអ្វី តៃម្លរបស់ថសេនះ មិនដល់កន្លះ

មសកៈផង េហើយេបះថសេនះេទេលើែផនដី េ្រកកចក សនៈ

េចៀសេចញេទ ។ ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ អនកដៃទ ចចូល

េទកនផ់្លូ វែដលពណិជេនះចូលេទមុនេហើយេចញេទ េទើបចូលេទ 

កន់ផ្លូ វេនះ ពពយនយថ ចូរកន់យកេ្រគ ង្រប ប់ ដូេចនះ  បនេទ

ដល់ទ្វ រផទះេនះ កុមរកិក៏េពលនឹងជីដូនដូចមុនេទៀត ជីដូនេពលនឹង

កុមរកិេនះថ  ែនេច នយពណិជែដលមកកនផ់ទះេនះ  េបះថស

េនះេលើដីេហើយេទ ឥឡូវេនះ េយើងនឹងឲយអ្វីដល់ឈមួញេនះ េហើយកន់

យកេ្រគ ង្រប ប់េនះ ?   

 កុមរកិេពលថ  បពិ្រតេ កយយ   ពណិជមុនេនះ   មន 

ចេ្រគត្រគត  ចែំណកពណិជេនះ គួរជទី្រស ញ់ និយយពកយ 

ទន់ភ្លន ់គត់នឹងទទួលយកមិនខន  ។  

 ជីដូនេពលថ  េបើដូេចន ះ ចូរនងេ េគមកចុះ  ។  កុមរកិ 

េនះក៏េ ្រពះេពធិសត្វចូលមក   លំ ប់េនះ  ជីដូននិងេចបនឲយ

ថសេនះ ដល់្រពះេពធិសត្វែដលចូលេទកន់ផទះេហើយអងគុយ  ។  ្រពះ 

េពធិសត្វដឹងថ ថសេនះជថសមស  ក៏េពលថ  អនកម្ដ យ ថស 

េនះមនតៃម្ល ប់ែសន តៃម្លកនុងៃដរបស់ខញុ ំមិនមនស្រមប់ថសេនះ

េឡើយ  ។ 



អបណ្ណកវគគ ទី ១   េសរវិ ណិជជតក ទី ៣                        327 

 ជីដូននិងេចក៏េពលថ   ែនេ ក  ពណិជែដលមកមុន   េពល 

ថ  ថសេនះ មនតៃម្លមិនដល់កន្លះមសកៈ  េហើយេបះថសេនះេទ

េលើដី ែតថសេនះក្ល យជមស េ្រពះបុណយរបស់េ ក ពួកេយើងឲយ

ថសេនះដល់េ ក   េ កឲយវតថុ មួយដល់ពួកេយើងក៏បន  សូមកន់ 

យកថសេនះេទចុះ  ។   ខណៈេនះ  ្រពះេពធិសត្វកឲ៏យក បណៈ  

៥០០ ែដលមនេនកនុងៃដ  និងមុខទនិំញែដលមនតៃម្ល ៥០០ ក បណៈ 

ទងំអស់ េហើយសូមយក្រតឹមែតជញជី ង ១ ថង់ ១ និងក បណៈ ៨ 

ប៉ុេ ្ណ ះ  េហើយកនយ់កថសេនះេចៀសេចញេទ  ។  ្រពះេពធិសត្វ

្របញប់េទកន់េឆនរសទឹង  ឲយនយទូក ៨ ក បណៈ  េហើយេឡើងទូក

េទ   ។   ចែំណកនយពណិជពល្រតឡប់មកកន់ផទះេនះវញិ   េហើយ 

េពលថ   ចូរនថំសេនះមក   ខញុនឹំងឲយរបស់បន្តិចបន្តួច  ។  

 ្រសីេនះ េជរពណិជពលេនះ   េហើយេពលថ    េ កបនេធ្វើ 

ថសមសែដលមនតៃម្ល ប់ែសនរបស់ពួកេយើង   ឲយមនតៃម្ល្រតឹមកន្លះ 

មសកៈ ែតពណិជែដលជអនកមនធមម៌ន ក់ ដូចគន នឹងេ កេនះឯង 

បនឲយ្រទពយ ១ ពនដ់ល់ពួកេយើង េហើយកន់យកថសមសេនះេទ

េហើយ  ។  ពណិជពលបន ្ដ ប់ដូេចន ះ គតិថ  អញវនិសចកថស

មសែដលមនតៃម្ល ១ ែសន  ពណិជេនះ េធ្វើនូវេសចក្ដវីនិសយ៉ងធឲំយ 

ដល់អញហន៎    េកើតេសចក្ដីេ កដ៏មនកម្ល ងំ   មិន ចតមកល់ ម រតីបន 
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ក៏ដួលសន្លប់េលើែផនដ ី   លុះដឹងខ្លួនេឡើង  ក៏បចក បណៈែដលមន

េនកនុងៃដ  និងរបស់របរ្រតង់ទ្វ រផទះេនះ  ្រ តសពំត់េចល  កនដ់ង

ជញជី ងេធ្វើជដបំង រត់ ម ន មេជើងរបស់្រពះេពធិសត្វេទ លុះេទដល់

េឆនរសទឹងេនះ េឃើញ្រពះេពធិសត្វកពុំងេទ ក៏េពលថ អេមភ  នវកិ

នវ ំ  និវេត្តហិ    វុយឺនយទូក  ចូរអនក្រតឡប់  ។  

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  ត ម  និវត្តយិ  សូមអនកកុ្ំរតឡប់

េឡើយ  ។  កលនយពណិជពល េឃើញ្រពះេពធិសត្វកពុំងេទេនះ

ឯង េកើតេសចក្ដីេ កដ៏មនកម្ល ងំ ហទយៈក៏េក្ដ  ឈមកខ៏ពុរមក ម

មត ់ ហទយៈក៏ែបកដូចភកក់នុងបងឹដូេចន ះ ។ ពណិជពលេនះ ចង

ឃតជមួយនឹង្រពះេពធសិត្វ ដល់នូវករអស់ជីវតិកនុងទីេនះឯង ។ 

េនះជករចងេពៀរជមួយនឹង្រពះម សត្វ របស់េទវទត្ត្រគដបូំង ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើបុណយមនទនជេដើម  លុះអស់ជវីតិេហើយក៏េទ

មយថកមម  ។ 

 ្រពះសមម សមពុទធ  កល្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ  ្រទង់

្រ ស់ដឹង្រពមចេំពះេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ   

 ឥធ  េច  ន ំ វ ិ េធសិ សទធមមស   និយមកំ 

 ចិរ ំ ត្វំ  អនុតេបបសិ េសរ ិ យវំ   ណិេជតិ ។ 

 េបើអនកេធ្វើនូវេ បត្តមិគគ  ជេ្រគ ងកណំត់នូវ្រពះសទធមមេនះ 
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 ឲយឃ្ល តចក សនេនះេហើយ    អនករែមងេក្ដ ្រក យេរឿយៗ 

 អស់កលយូរ  ដូចជពណិជេឈម ះេសរវិៈេនះ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ឥធ  េច  នំ  វ ិ េធសិ  សទធមមស   

និយមកំ េសចក្ដីថ េបើអនកភ្ល តេ់ បត្តិមគគ េពលគឺករពិត្របកដ 

ៃន្រពះសទធមមយ៉ងេនះ កនុង សនេនះ អធិបបយថ អនកកលលះបង់ 

េសចក្ដីពយយម   នឹងមិនសេ្រមច  ។  

 បទថ  ចិរ ំ  ត្វំ  អនុតេបបសិ  េសចក្ដីថ  កលេបើយ៉ងេនះ  អនក 

កលេ យេ ក គឺកនទក់កេនទញអស់កលយូរ េឈម ះថ នឹងេក្ដ

្រក យកនុងកលជខងេ្រកយសព្វកល  មយង៉េទៀត  កនុងបទេនះ មន

អធិបបយដូេចនះថ អនកនឹងេកើតកនុងនរកជេដើម េ យទុកខមន្របករ

េផ ងៗ  អស់កលយូរ  េឈម ះថ  នឹងេក្ដ ្រក យកនុងកលជខងេ្រកយ 

គឺេឈម ះថ នឹងលបំក េ្រពះភពជអនកលះបង់េសចក្ដពីយយម គឺ
េ្រពះភពជអនកភ្ល តច់កអរយិមគគ  ។  

 សួរថ   នឹងេក្ដ ្រក យកនុងកលជខងេ្រកយដូចេម្ដច  ? 

 េឆ្លើយថ  នឹងេក្ដ ្រក យកនុងកលជខងេ្រកយ  ដូចនយព- 

ណិជ េឈម ះេសរវិៈេនះ   អធិបបយថ  ដូចនយពណិជេនះ ែដលមន

េឈម ះយ៉ងេនះថ េសរវិៈ េ កេពលពកយអធិបបយទុកថ កល 

មុនពណិជ េឈម ះ េសរវិៈ បនថសមសែដលមនតៃម្ល ១ ែសន មិន
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េធ្វើេសចក្ដពីយយមេដើមបកីន់យកថសេនះ  េទើបវនិសចកថសមស

េនះ  េក្ដ ្រក យកនុងកលជខងេ្រកយយ៉ង   អនកកដូ៏េចន ះ  ដូច

គន  កលមិនបនសេ្រមចអរយិមគគែដលដូចគន នឹងថសមស ែដលេគ

េ្រត មទុកឲយកនុង សនេនះ េ្រពះលះបង់នូវេសចក្ដីពយយម អនកជ

បុគគលវនិសជុវំញិចកអរយិមគគេនះ នឹងេក្ដ ្រក យចិត្តកនុងកលជ

េ្រកយអស់កលយូរ េបើមិនលះបងេ់សចក្ដពីយយមេ ត នឹងបន

សេ្រមចេ កុត្តរធម៌ទងំ ៩ កនុង សនរបស់តថគត  ដូចនយព-

ណិជែដលជបណ្ឌិ ត  បននូវថសមសដូេចន ះ   ។  

 ្រពះបរម ្ដ    ្រទង់កន់យកកពូំលេ យអរហត្ត   ្រទង់សែម្ដង 

្រពះធមមេទសនេនះ  ដល់ភិកខុ េនះយ៉ងេនះេហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈ

ទងំ ៤   កនុងេវ ចប់សចចៈ  ភិកខុ ែដលលះបង់េសចក្ដីពយយមេនះ  ងំ

េនកនុងអរហត្តែដលជអគគផល   ។    
 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរជប់តគន  េហើយ្រទង់្របជុ ំ

ជតកថ ពណិជពលកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្តភិកខុកនុងកល

ឥឡូវេនះ  ចែំណកពណិជែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ គ ឺ  តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េសរវិ ណិជជតក ទី ៣ ។ 
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 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ ្រស័យនគរ ជ្រគឹះ គង់េនកនុងជីវកមពវន័ 

្រទង់្របរពធចុល្លបនថកេតថរ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើម 

ថ  អបបេកន  បិ  េមធវ ី ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ខងេដើម គបបេីពលករេកើតេឡើង និងករបននូវបព្វជជ របស់

ចុល្លបនថកៈ កនុងអមពវន័េនះជមុន  មនកថ មលំ ប់ដូចតេទេនះថ 

 បនឮថ  កនុងនគរ ជ្រគឹះ ធី របស់ធនេសដ្ឋ ីបនេធ្វើនូវករជិត- 

សនិទធ គឺ្រស ញ់ជមួយទសៈរបស់ខ្លួន េ យខ្ល ចអនកដៃទដឹងកមមរបស់ 

ខ្លួន េទើបេពលយ៉ងេនះថ េបើម បិ របស់េយើងដងឹេទសេនះ គត់ 

នឹងេធ្វើេយើងជកំ តតូ់ចកំ តធ់ ំ ពួកេយើងនឹងេទកន់្របេទសដៃទ 

េទើបកនយ់ក្រទពយមនតៃម្លែដល ចកនយ់កេទបន េចញ មទ្វ រ 

សមង ត់ ជនទងំពីរនក់បននគំន េទេហើយេ យគិតថ នឹងេទកនទី់

ែដលអនកដៃទមិន គ ល់ េហើយេនកនុងទី មួយ ។ កល ្វ មីភរយិ

ទងំពីរេនះ េនកនុងទីេនះេហើយ  េ្រពះ ្រស័យករេនរួមគន  េសដ្ឋីធី
ក៏មនគភ៌  ។ េសដ្ឋីធី េនះ ្រស័យគភ៌ចស់ែខេហើយ េទើប្របឹក នឹង

្វ មីថ គភ៌របស់ខញុ ្ំរគប់ែខេហើយ េឈម ះថ ករ្របសូតបុត្តកនុងទីែដល

ឆង យអពីំពួកញត ិ រែមងជទុកខស្រមប់េយើងទងំពីរ ពួកេយើងនឹងេទ

ចេំពះ គឺេទកន់ផទះរបស់្រតកូល  ។  ្វ មីេនះគិតថ  េបើអញេទកនុង 



332                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

កលឥឡូវេនះ  ជីវតិរបស់អញនឹងមិនមន  េទើបពនយថ  នឹងេទកនុង

ៃថងេនះ  នឹងេទកនុងែស្អកេនះ  ។   េសដ្ឋីធី េនះគតិថ  ្វ មីរបស់អញ

ជមនុស លងង់ មិន ៊ នេទេ្រពះមនកហុំសេ្រចើន ធមម ម បិ  

មនឧបករៈេ យចែំណកមួយកនុងបុត្តធី  ្វ មេីនះេទក្ដ ី មិនេទក្ដី 

អញគួរែតេទ  ។  កល ្វ មីេនះ េចញេទអពីំផទះេដើមប្ីរបកបករងរ 

នងក៏ទុក កប់រកិខ រកនុងផទះ ្របប់ដល់ភពែដលខ្លួនេទផទះរបស់្រតកូល

ដល់អនកជិតខងេហើយ  ក៏េធ្វើដេំណើ រេទ  ។  លំ ប់េនះ បុរសេនះមក

កន់ផទះមិនេឃើញភរយិរបស់ខ្លួន  ក៏សួរញតិជិតខង  បនដណឹំងថ 

នងេទកនផ់ទះរបស់្រតកូល  េទើប្របញបេ់ទ ម  ក៏បនទន់កនុងរ ង

ផ្លូ វ  ។    ចែំណកេសដ្ឋធីី េនះ     ក៏បន្របសូតបុត្តកនុងរ ងផ្លូ វេនះឯង 

្វ មីេនះសួរថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន  េនះជអ្វី  ?  

 េសដ្ឋីធី េនះក៏េពលថ  បុត្តមន កេ់កើតេហើយ  ។   

 ្វ មីេពលថ  ឥឡូវេនះ  ពួកេយើងនឹងេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 ធី របស់េសដ្ឋីេពលថ ពួកេយើងេទកន់ផទះរបស់្រតកូល េដើមប ី
្របេយជន៍ដល់កមម  កមមេនះ បនសេ្រមចេហើយកនុងរ ងផ្លូ វ  ពួក

េយើងេទទីេនះ េធ្វើអ្វី ? ពួកេយើងនគំន ្រតឡប់ចុះ ។  ជនទងំពីរជអនក

មនករគិតែតមួយដូចគន យ៉ងេនះេហើយ ក៏នគំន ្រតឡប់  េ្រពះទរក

េនះេកើតកនុងរ ងផ្លូ វ េទើបម បិ ក់េឈម ះថ បនថកៈ មិនយូរបុ៉នម ន



អបណ្ណកវគគ ទី ១   ចុល្លកេសដ្ឋិជតក  ទី ៤                       333 

នងក៏មនគភ៌េទៀត េរឿង ៉ វទងំពួងគបបឲីយពិ ្ដ រេ យន័យមុនេនះ

ឯង ។ េ្រពះទរកទងំេនះេកើតកនុងរ ងផ្លូ វ េទើបម បិ កេ់ឈម ះ 

បុត្តែដលេកើតដបូំងថ  ម បនថកៈ   ងំេឈម ះបុត្តទី ២ ថ   ចុល្លបនថកៈ  

្វ មីភរយិេនះ  ពទរកទងំពីរមកកន់លេំនរបស់ខ្លួនវញិ  ។  កល

្វ មីភរយិទងំពីរេនះ េនកនុងទីេនះ  ម បនថកទរកបន ្ដ បេ់កមង

ដៃទៗ  និយយថ   ពូ   អ៊ ំ  េ ក    េ កយយ   េទើបសួរម ថ  

 បពិ្រតអនកែម៉ ពួកេកមងដៃទៗ េ ថ ពូ  អ៊ ំ  េ ក   េ ក

យយ  ញតិរបស់េយើងមិនមនេទឬ  ?  

 ម េពលថ  ែនប  កនុងទីេនះ  ញតរិបស់ពួកេយើងមិនមនេទ 

ែតកនុងនគរ ជ្រគះឹ   ពួកេយើងមនជី េឈម ះថ   ម ធនេសដ្ឋ ី  ញតិ 

របស់ពួកេយើងមនេ្រចើន  កនុងនគរ ជ្រគឹះេនះ  ។    

 ម បនថកៈសួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  េទើបពួកេយើងមិនេទកន់នគរ

ជ្រគឹះ ?   នងមិន្របប់េហតុែដលខ្លួនមកដល់បុត្ត   កលបុត្តទងំពីរ 

រអុំកសួរេរឿងេនះ  េទើបេពលនឹង ្វ មីថ   េកមងេនះេធ្វើឲយេយើងលបំក

ពន់េពក ម បិ េឃើញពួកេយើងេហើយ នឹងសីុ ច់ឬ ?  មកពួក

េយើងនឹងនកុំមរេនះ   េទបង្ហ ញដល់្រតកូលជី   ។ 

 ្វ មីេពលថ   េយើងមិន ចេទជួបមុខ  ែតេយើងនឹងនេំទ  ។

 ភរយិេពលថ  ្របៃពេហើយ  ពួកេកមងៗ គួរែតេឃើញ្រតកូលរបស់ 
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ជី េនះេ យវធិី មួយ ។ ជនទងំពីរេនះ នទំរកទងំពីរេទដល់ 

នគរ ជ្រគឹះេ យលំ ប់ េហើយ ន ក់េនកនុង មួយកែន្លងែកបរទ្វ រ 

នគរ េហើយឲយ្របបម់ បិ ដល់ករែដលខ្លួននទំរកទងំពីរមក ។ 

ជីដូននិងជី បន ្ដ បដ់ណឹំងេនះេហើយ េពលថ  មនុស េឈម ះថ  

មិនែមនជបុត្ត មិនែមនជធី  រែមងមិនមនដល់េយើងទងំ យកនុង

សង រវដ្ដ  ជនទងំេនះ បនេធ្វើខុសេ្រចើនដល់ពួកេយើង  ពួកេគមិន ច

ងំេនកនុងគន្លងចកខុរបស់ពួកេយើងបនេទ ជនទងំពីរចូរកន់យក្រទពយ

មន្របមណប៉ុេណ្ណះ េទកន់ទីផសុកចិញចឹ មជីវតិចុះ ែតចូរបញជូ នទរក

ទងំពីរេនះមកកនុងទីេនះ ។ េសដ្ឋីធី កក៏ន់យក្រទពយែដលម បិ

បញជូ នមក េហើយទុកទរកទងំពីរកនុងៃដពួកជនែដលន្ំរទពយមកេនះ  ។ 

ទរកទងំពីរក៏ចេ្រមើនធធំតក់នុង្រតកូលរបស់ជី  ។  ប ្ដ ទរកទងំពីរ

េនះ ចុល្លបនថកៈេនេកមង  ចែំណកម បនថកៈេទ ្ដ ប់ធមមកថរបស់

្រពះមន្រពះភគជមួយជី   ។  កលម បនថកៈេនះ  ្ដ ប់ធម៌កនុងទី

ចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ្ដ ជនិចច ចិត្តក៏បេង្អ នេទេដើមបបួីស េទើប

េពលនឹងជី ថ   បពិ្រតេ ក   េបើេ ក យល់្រពម  ខញុនឹំងបួស  ។  

 ជី េពលថ  េចនិយយអ្វី  េចជទី្រស ញ់របស់   ករបួស  

ចេំពះរបស់េចប៉ុេ ្ណ ះ ល្អជងករបួសរបស់មនុស កនុងេ កទងំមូល  

េបើេច ច  ក៏ចូរបួសចុះ  ។   កលទទួលពកយេហើយ  ក៏េទកន់សមន ក់
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របស់្រពះសមម សមពុទធ  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ  ែនេ កេសដ្ឋ ី

េ កមនទរកឬ  ?   

 ម េសដ្ឋី្រកបទូលថ ករុ ្រពះអងគ  ទរកេនះ ជេចរបស់ខញុ ំ

្រពះអងគេទ  េចេនះនិយយថ  នឹងបួសកនុងសមន ករ់បស់្រពះអងគ  ។   

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់េ្របើភិកខុ ែដលសមទនបិណ្ឌ បតជវត្តមួយ

រូបថ ឥមំ ទរកំ បព្វ េជហិ  អនកចូរឲយទរកេនះបួស  ។ ្រពះេថរៈ

្របប់តចបញចកកមម ្ឋ នដល់ម បនថកៈេនះ  េហើយឲយបួស  ។   ម

បនថកៈេនះ េរៀនពុទធវចនៈជេ្រចើន មនវស ្រគបប់របូិណ៌េហើយបន

ឧបសមបទ  េធ្វើកមម ្ឋ នេ យេយនិេ មនសិករ  សេ្រមចអរហត្ត

េហើយ ។ ្រពះម បនថកៈេនះ សមងេំនកនុងឈនសុខ មគគសុខ និង 

ផលសុខ េទើបគិតថ អញ ចឬេទហន៎ េដើមបេីធ្វើេសចក្ដីសុខេនះដល់ 

ចុល្លបនថកៈ ។ លំ ប់េនះ ្រពះម បនថកៈ ក៏េទកន់សមន ករ់បស់ 

េសដ្ឋីែដលជជី   េហើយេពលថ  េ កេសដ្ឋី   េបើេ កយល់្រពម   

ម នឹងឲយចុល្លបនថកៈបួស  ។   

 ម េសដ្ឋីេពលថ  ចូរឲយេគបួសចុះ  េ កមច ស់  ។  ្រពះេថរៈ 

ឲយចុល្លបនថកទរកបួស េហើយឲយ ងំេនកនុងសីល ១០  ។  មេណរ

ចុល្លបនថកៈេនះ បួសេហើយប៉ុេ ្ណ ះ កប៏នជបុគគលលងង់េខ្ល  សមដូច

េ កេពលទុកថ   អស់កល ៤ ែខ   ក៏មនិ ចេរៀនគថមួយចបំន 
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គថេនះមនេសចក្ដថី  

 បទុមំ  យថ  េកកនុទំ (១) សុគនធំ   

 បេ   សិយ  ផុល្លមវតីគនធ ំ

 អងគី រសំ  បស   វេិ ចមន ំ

 តបន្តមទចិចមវិន្តលិេកខតិ  ។ 

 ផក ឈូកេឈម ះេកកនទៈ   មនក្លិន្រកអូប    រកីអពីំ្រពឹក   មន 

 ក្លិនមិនបនេទ្របស យ៉ង មញិ  អនកចូរេមើល្រពះដម៏ន- 

 ្រពះភគ   មនរសមីផ យេចញពី្រពះអងគ  ដ៏រុងេរឿងដូច  ្រពះ 

 ទិតយែដលរុងេរឿង  កនុងក ្ដ លពពក ក៏យ៉ងេនះឯង ( ២ )  ។ 

 បនឮមកថ  ្រពះចុល្លបនថកៈេនះ   បួសកនុង សន្រពះពុទធ

្រទង់្រពះនមកស បៈ  ជអនកមនបញញ ងៃវ  បនេសើចចអំកកនុងេវ  

ែដលភិកខុលងង់េខ្ល មួយរូបេរៀនឧេទទស ភិកខុ េនះ ខម សេ្រពះករេសើចចអំក

េនះ ក៏លះបង់ គឈឺប់េរៀនឧេទទសេនះ មនិេធ្វើករ ្វ ធយយ េ្រពះ 

កមមេនះ េទើបចុល្លបនថកៈេនះ ្រគន់ែតបួសប៉ុេ ្ណ ះ ក៏ក្ល យេទជបុគគល 

លងង់េខ្ល  កលេ កេរៀនបទែដលសល់ខងមុខ បទែដលេរៀនេហើយ ក ៏

េភ្លចអស់េទ  កលចុល្លបនថកៈេនះ  ពយយមេរៀនគថេនះ  អស់កល 

                                     
១- ចបប់ម ចុ និងចបប់ឆដ្ឋសងគ យនជ េកកនទំ ។  ២- ប.ិ៤៥ , ទ.ំ ២២៣  ។ 
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៤ ែខ  ក៏ពំុ ចចបំន  ។   លំ ប់េនះ ្រពះម បនថកៈ ក៏ចប់ទញ 

ចុល្លបនថកៈេនះេចញអពីំវ ិ រ េហើយេពលថ ែនចុល្លបនថកៈ អនកជ 

អភព្វបុគគលកនុង សនេនះ  េ្រពះអស់កល ៤ ែខ  មិន ចេរៀនគថ 

មួយបន  អនកនឹងេធ្វើកចិចរបស់បព្វជិតឲយដល់ទីបផុំត បនដូចេម្ដច  ចូរ 

េចញពីវ ិ រេនះចុះ ។  ្រពះចុល្លបនថកៈេនះ មិន្របថន ភពជ្រគហសថ  

េ្រពះ្រស ញ់កនុង្រពះពុទធ សន  ។  ្រគេនះ ្រពះម បនថកៈបន 

ជភត្តុ េទទសកៈ ( អនកែចកភត្ត )  ។  េពទយជីវេកមរភចចកន់េ្រគ ង្រកអូប 

និងក្រមងផក ជេដើម ដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េទកន់អមពវន័របស់ខ្លួន បូជ

្រពះបរម ្ដ  ្ដ ប់ធមេ៌ហើយេ្រកកេឡើងអពីំ សនៈ ថ្វ យបងគ្ំរពះ

មន្រពះភគ េហើយចូលេទរក្រពះម បនថកៈ សួរថ  បពិ្រតេ ក 

មច ស់  កនុងសមន ករ់បស់្រពះ ្ដ   មនភកិខុប៉ុនម នអងគ ?   

 ្រពះម បនថកៈេពលថ  មនភកិខុ ្របមណ ៥០០ អងគ  ។  

 េពទយជីវកៈេពលថ បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន ែស្អកេនះ សូម

េ កមច ស់ឲយភិកខុ  ៥០០ រូប មន្រពះពុទធជ្របធន េដើមបទីទួលភិកខ រកនុង

និេវសន៍របស់ខញុ  ំ ។  

 ្រពះេថរៈេពលថ  ឧបសក  ចុល្លបនថកៈជបុគគលលងង់េខ្ល   មន

ធមម៌ិនដុះ ល ម សូមេវៀរចុល្លបនថកៈេនះេចញ ។ ្រពះចុល្លបនថកៈ

បន ្ដ ប់ឮពកយេនះេហើយ  គិតថ  បង្របុសរបស់អញ  កលទទួល 
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និមន្តន៍េដើមបភីិកខុទងំ យមន្របមណប៉ុេណ្ណះ ក៏ទទួលបន ទុកអញ

េនខងេ្រកមិន បប់ញចូ ល បង្របុសរបស់អញអស់ក្ដី្រស ញ់កនុងអញ

េ យឥតសង យ័  ឥឡូវេនះ ្របេយជន៍អ្វីេ យករបួសកនុង សន 

អញនឹងសឹកេទជ្រគហសថ  េធ្វើបុណយមនទនជេដើម  ដល់អស់ជីវតិ 

ចុះ  ។   ែស្អកេឡើង  ្រពះចុល្លបនថកៈេនះេ្រកកេឡើងអពីំ្រពលឹម  េ យ

គិតថ នឹងសឹកជ្រគហសថ  ។  កនុងេពលេទៀបភ្លឺ  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់

្របេមើលេមើលេ កសននិ ស ្រទង់េឃើញេហតុេនះេហើយ េទើបយងេទ 

មុន  ្រទង់្របថបឈ់រេហើយច្រងកមែកបរេខ្ល ងទ្វ រ  ជិតផ្លូ វែដលចុល្លបនថកៈ

េទ ចុល្លបនថកៈកលេដើរេទកនផ់ទះ េឃើញ្រពះមន្រពះភគ េទើបចូល 

េទគល់េហើយថ្វ យបងគ ំ  ។  លំ ប់េនះ ្រពះបរម ្ដ   ្រ ស់នឹង 

ចុល្លបនថកៈេនះថ   មន លចុល្លបនថកៈ  េតើអនកេទ កនុងេពលេនះ ?  

 ្រពះចុល្លបនថកៈ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន    បង្របុស 

របស់ខញុ ្ំរពះអងគអូសខញុ ្ំរពះអងគេចញ  េ យេហតុេនះ  េទើបខញុ ្ំរពះអងគេទ  

េ យគិតថនឹងសឹកជ្រគហសថ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ   មន លចុល្លបនថកៈ  េឈម ះថ  ករបួស 

របស់អនកកនុងសមន ក់របស់តថគត  អនក្រតូវបង្របុសអូសេចញេទ េ្រពះ 

េហតុអ្វីេទើបមិនមកកន់សមន ក់របស់តថគត មក្របេយជន៍អ្វីេ យ 

ភពជ្រគហសថ  អនកេនកនុងសមន ករ់បស់តថគតេនះេហើយ ។  ្រទង់ន ំ
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្រពះចុល្លបនថកៈេទ ឲយ្រពះចុល្លបនថកៈេនះ អងគុយ្រតង់យ៉មុខ្រពះគនធកុដ ិ 

េហើយ្រ ស់ថ  មន លចុល្លបនថកៈ  អនកចូរែបរមុខេទកនទិ់សខងេកើត 

ចូរេនកនុងទីេនះ អែង្អលកំ តស់ពំត់េនះ េហើយបរកិមមថ រេជហ-

រណំ រេជហរណំ សពំត់ជេ្រគ ងនធូំលីេទ សពំតជ់េ្រគ ងនធូំលី

េទ  េហើយ្រទង់្របទនសពំត់ ្អ តបរសុិទធ ែដល្រទង់និមមតិេ យឫទធិ  ។  

កលជនទងំ យ្រកបទូលភត្តកលឲយ្រទង់្រជប េទើប្រទង់េចមេ ម

េ យភិកខុសងឃ   យងេទកននិ់េវសន៍របស់េពទយជីវកៈ   គងេ់លើ សនៈ

ែដលេគ្រកលថ្វ យ ។ ចែំណក្រពះចុល្លបនថកៈសម្លឹងេមើល្រពះ ទិតយ  

អែង្អលកំ ត់សពំត់េនះ  បរកិមមថ  រេជហរណំ  រេជហរណំ  ។   

កល្រពះចុល្លបនថកៈអែង្អលសពំតេ់នះ  សពំត់ក៏េ ហមង្រប ក់េ យ 

េញើសនិងែក្អល បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះចុល្លបនថកៈក៏គិតថ កំ តស់ពំត់ 

េនះ េដើមេឡើយបរសុិទធ ជសំពត់ ្អ តល្អ ែតេ្រពះ ្រស័យអត្តភពេនះ 

េទើបលះ្រប្រកតេីហើយេ ហមងយ៉ងេនះ សងខ រទងំ យមិនេទៀងហន៎  

េទើបេផ្ដើមវបិស ន  ចេ្រមើននូវករអស់េទសូនយេទ  ។  ្រពះបរម ្ដ  

្រទង់្រជបថ  ចិត្តរបស់ចុល្លបនថកៈេឡើងកន់វបិស នេហើយ  េទើប្រ ស់ 

ថ មន លចុល្លបនថកៈ អនកកុេំធ្វើេសចក្ដសីមគ ល់ថ សពំត់េនះប៉ុេ ្ណ ះ 

ជរបស់េ ហមងេ យធូលី ែតធូលីគឺ គៈជេដើមេនះ មនេនខងកនុង 

ចូរអនកនធូំលីគឺ គៈជេដើមេនះេចញេទ េហើយ្រទងប់េញចញឱភស 
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គឺ្រពះរូបកយរបស់្រពះអងគឲយ្របកដ   ដូច្របថបគ់ង់អពីំខងមុខ   បន 

្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 េគ  រេជ  ន  ច  បន  េរណូ  វុចចត ិ

 គេស តំ   អធិវចនំ   រេជត ិ

 ឯតំ  រជំ   វបិបជហិត្វ  បណ្ឌិ  

 វហិរន្តិ  េត  វគិតរជស   សេន  ។ 

 ធូលី  គឺ គៈ មិនែមនសេំ យកលអំងេទ   ពកយថធូលីនុ៎ះ 

 ជេឈម ះៃន គៈ    បណ្ឌិ តទងំេនះ    រែមងលះបង់នូវធូលី 

 នុ៎ះ    េហើយស្រមកស្រមន្តេន     កនុង សនៃន្រពះពុទធ 

 ែដល្របសចកធូលី ។  

 េទេ   រេជ  ន  ច  បន  េរណុ  វុចចត ិ

 េទសេស តំ   អធវិចនំ   រេជត ិ

 ឯតំ  រជំ   វបិបជហិត្វ  បណ្ឌិ  

 វហិរន្តិ  េត  វគិតរជស   សេន  ។ 

 ធូលី  គឺេទសៈ  មិនែមនសេំ យកលអំងេទ       ពកយថធូលី 

 នុ៎ះ   ជេឈម ះៃនេទសៈ   បណ្ឌិ តទងំេនះ រែមងលះបង់នូវ 

 ធូលីនុ៎ះ   េហើយស្រមកស្រមន្តេន  កនុង សនៃន្រពះពុទធ 

 ែដល្របសចកធូលី  ។  
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 េមេ   រេជ  ន  ច  បន  េរណុ  វុចចត ិ

 េមហេស តំ   អធវិចនំ   រេជត ិ

 ឯតំ  រជំ   វបិបជហិត្វ  បណ្ឌិ  

 វហិរន្តិ  េត  វគិតរជស   សេន  ។ 

 ធូលី  គឺ  េមហៈ មិនែមនសំេ យកលំអងេទ  ពកយថធូលី 

 នុ៎ះ   ជេឈម ះៃនេមហៈ  បណ្ឌិ តទងំេនះ រែមងលះបង់នូវ 

 ធូលីនុ៎ះ  េហើយស្រមកស្រមន្តេន  កនុង សនៃន្រពះពុទធ 

 ែដល្របសចកធូលី ( ១ )  ។  

 កនុងេវ ចប់្រពះគថ    ្រពះចុល្លបនថកៈ   សេ្រមចអរហត្តមួយ 

អេន្លើេ យបដិសមភិទទងំ យ  បិដកទងំ ៣  ក៏មកដល់្រពម  ដល់ 

្រពះចុល្លបនថកៈេនះ មួយអេន្លើេ យបដិសមភទិទងំ យេនះឯង ។ 

បនឮថ កនុងកលមុន ្រពះចុល្លបនថកៈេនះជ្រពះ ជកពុំង្របទក ណិ 

នគរ  កល្រពះេសេទហូរេចញមក្រតង់្រពះន ដ  េទើបយកសពំត់ 

ដកែដល ្អ តបរសុិទធជូត្រពះន ដ  សពំត់ ដកេនះ ក៏េ ហមង 

េទ ្រពះ ជេនះ ្រទង់បននូវអនិចចសញញ  គឺករសមគ ល់ថមិនេទៀង 

ដូេចនះថ សពំត់ ដកបរសុិទធែបបេនះ គង់លះ្រប្រកតីេដើម េ ហមង 

                                     
១- ប.ិ៦៦ , ទ.ំ ៣៣៤  ។ 
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េ្រពះ ្រស័យកយេនះ ឱ សងខ រទងំ យមិនេទៀងហន៎ េ យេហតុ

េនះ  េទើបសពំត់នធូំលីេចញេទបុ៉េ ្ណ ះ  េកើតជបចច័យដល់្រពះចុល្ល- 

បនថកៈេនះ   ។   ចែំណកេពទយជីវេកមរភចច  នទំកខិេ ទកចូលេទ

ថ្វ យ្រពះទសពល  ្រពះ ្ដ  ្រទង់យក្រពះហស្តបិទប្រតេហើយ្រ ស់ 

ថ   មន លជីវកៈ  កនុងវ ិ រមនភិកខុ េនេសសសល់   មិនែមនឬ  ?  

 ្រពះម បនថកៈ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  កនុងវ ិ រ 

មិនមនភិកខុ េទ  ?  

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លជវីក មន ។ េពទយជីវកកប៏ញជូ ន

មនុស េទេ យ្របបថ់ ែនអនក េបើយ៉ងេនះ ចូរអនកេទ េហើយចូរដឹង

ថ កនុងវ ិ រមនភិកខុ  ឬមិនមន ។  ខណៈេនះ ្រពះចុល្លបនថកៈគិតថ 

បង្របុសរបស់អញេពលថ កនុងវ ិ រមិនមនភិកខុ   អញនឹង្របកសភព 

ែដលភិកខុទងំ យមនកនុងវ ិ រ ដល់បង្របុសរបស់អញ គិតដូេចនះ 

េហើយ  ្រពះចុល្លបនថកៈកញុ៏ងំអមពវន័ទងំមូល ឲយេពញេ យភិកខុទងំ 

យ  ភិកខុ មួយពួកេធ្វើចីវរកមម  ភិកខុ មួយពួក្រជលក់ចីវរ  ភិកខុ មួយពួក

េធ្វើករ ្វ ធយយ  ។  ្រពះេថរៈនិមមតិភិកខុ  ១ ពន់អងគដូចៗ គន យ៉ងេនះ   

បុរសេនះ េឃើញភិកខុ េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េនកនុងវ ិ រ  េទើប្រតឡប់េទ

្របប់េពទយជីវកថ  បពិ្រតេ កមច ស់ អមពវន័ទងំមូលេពញេ យភិកខុ
ទងំ យេនះឯង   ។    សមដូច្រពះេថរៈេពលទុកកនុងេថរគថថ 
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 សហស កខត្តុ ំ  អ ្ត ន ំ និមមនិិ ្វ ន  បនថេក 

 និសីទិ  អមពវេន  រេមម យវ  កលបបេវទន ំ ។ 

 បនថកភិកខុ និមមិតខ្លួនជមួយពន់   េហើយអងគុយកនុងអមពវន័  

 ជទីរកី យ   ដ បដល់ករ្របប់នូវភត្តកល  (១)   ។ 

 លំ ប់េនះ   ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់នឹងបុរសេនះថ    ចូរអនក

េទកន់វ ិ រេពលថ ្រពះ ្ដ ្រទង់្រ ស់ឲយេ ភិកខុ េឈម ះថ ចុល្ល-

បនថកៈ  ។  កលបុរសេនះ េទេពលយ៉ងេនះេហើយ មតទ់ងំពន់

ក៏េពលថ  ម េឈម ះចុល្លបនថកៈ  ម េឈម ះចុល្លបនថកៈ  ។  បុរស 

េនះេទ្រកបទូល្រពះ ្ដ វញិថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ភិកខុទងំ 

អស់េនះ  សុទធែតេឈម ះចុល្លបនថកៈ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ េបើយ៉ងេនះ អនកចូរចប់ៃដភិកខុ
ែដលេពលមុនេគថ ម េឈម ះចុល្លបនថកៈ ភិកខុដ៏េសសទងំអស់នឹង

អន្តរធនេទ ។ បុរសេនះបនេធ្វើយ៉ងេនះេហើយ រេំពចេនះឯង ភិកខុ
្របមណ ១ ពន់រូបក៏អន្តរធនេទ   ្រពះេថរៈបនេទជមួយបុរសេនះ 

កនុងេពលេ្រសចភត្តកិចច  ្រពះ ្ដ ្រ ស់េ េពទយជីវកមកថ ជវីក ចូរ 

អនកទទួលប្រតរបស់ចុល្លបនថកៈ  ចុល្លបនថកៈេនះនឹងេធ្វើអនុេមទនដល់ 

                                     
១- ប.ិ ៥៧ ,  ទ.ំ ២០ ។ 
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អនក ។ េពទយជីវកក៏បនេធ្វើ មេនះ ្រពះេថរៈបន្លឺសីហនទដូច ជសីហ៍

ជទំង់ ញុងំបិដកទងំ ៣ ឲយកេ្រកើក េធ្វើអនុេមទន  ។  ្រពះបរម ្ដ

្រទង់េ្រកកេឡើងចក សនៈ មនភិកខុសងឃជបរ ិ រយងេទកន់វ ិ រ 

កលភិកខុទងំ យសែម្ដងវត្តេហើយ ្រទង់កេ៏្រកកចក សនៈ ្របថប់

ឈរ្រតង់យ៉មុខ្រពះគនធកុដិ  ្របទនសុគេ ទដល់ភិកខុសងឃ  េហើយ

្រ ស់្របប់កមម ្ឋ ន ្រទង់បញជូ នភិកខុសងឃេទ េហើយយងចូលកន្់រពះ

គនធកុដែិដល្របកបេ យក្លិន្រកអូប  ្រទង់ចូលសីហេសយយ  េ យ្រពះ

បេង្អ ង ្ដ  ំ ។ លុះដល់េពល ង ច ភិកខុទងំ យ្របជុគំន កនុងធមមសភ 

អងគុយដូចបងំេ យ ងំននសពំត់កមពល្រកហម  ្របរពធេរឿងគុណរបស់

្រពះដ៏មន្រពះភគថ ែន វុេ ទងំ យ ្រពះម បនថកៈមនិដឹង

អធយ្រស័យរបស់្រពះចុល្លបនថកៈ  មិន ចឲយេ កេរៀនគថ ១ អស់

កល ៤ ែខ អូសេ កេចញអពីំវ ិ រេ យេពលថ ចុល្លបនថកៈេនះ

លងង់េខ្ល  ែត្រពះសមម សមពុទធ្រទង់បន្របទនអរហត្ត មួយអេន្លើេ យបដិ- 

សមភទិដល់្រពះចុល្លបនថកៈេនះ កនុងរ ងភត្តប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះ្រពះអងគជ 

្រពះធមម ជដ៏កពូំល បដិកទងំ ៣ មួយអេន្លើេ យបដិសមភិទ ក៏្របកដ

ដល់្រពះចុល្លបនថកៈ គួរអ ច រយហន៎  េឈម ះថ កម្ល ងំរបស់្រពះសមម សមពុទធ

ធៃំ្រកែលង  ។  លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជបករ្រប្រពឹត្តេទ

របស់េរឿងេនះកនុងេ ងធមមសភ ្រទង់្រពះត្រមះិយ៉ងេនះថ ៃថងេនះ 
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តថគតគួរេទ េទើប្រទង់េ្រកកចក សនៈ ្រទង់េស្ល កសពំត់ពីរជន់

ពណ៌្រកហម ចងវតថពនធចេងកះដូចេផ្លកបេនទ រ ្រទង់ដណ្ដ ប្់រពះសុគតចីវរ 

ដូចគន នឹងសពំតក់មពល្រកហម  ្រទង់យងេចញអពីំ្រពះគនធកុដិេទកន់

េ ងធមមសភ េ យលី ដូចដរំចុីះេ្របងដ៏្របេសើរ និងដូច ជសីហ៍ 

េ យពុទធលី  មិនមនទីបផុំត ្រទង់េឡើងកន់បវរពុទធ សនៈែដលេគ

្រកលទុក  បេញចញ្រពះរសមីមនពណ៌ ៦ ្របករ  ដូច្រទង់ញុងំសមុទទឲយ 

រញជួ យ កនុងកលែដល្រពះ ទិតយបេញចញរសមីដ៏្រសទន់ េលើកពូំលភនយុំ-

គនធរដូេចន ះ  ្រទង់គងក់ ្ដ ល សនៈេនះ  កល្រពះទសពល្រទង់គង់

េ្រសចេហើយ  ភិកខុសងឃទងំ យកេ៏នេសង ម  ។  ្រពះ ្ដ  ្រទង់ទត

បរស័ិទេ យេម ្ត ចិត្តដ៏ទន់  ្រទង់្រពះត្រមិះថ  បរស័ិទេនះ ល្អពន់េពក 

ករេឃនើសឃនងេ យៃដ េជើង ឬសេំឡងក្អក ក ្ដ ស់ជេដើម របស់ភកិខុ  

សូមបែីតមួយរូបកម៏ិនមន ភិកខុទងំ យេនះេគរពកនុងតថគតៃ្រកែលង 

្រតូវេតជះតថគតគំ ម េបើតថគតមិននិយយអស់កលមួយកបប ភកិខុ
ទងំេនះ ក៏នឹងមិនេពលពកយ មួយេឡើយ  វត្តកនុងកលេផ្ដើមកថ 

តថគតនឹងដឹង  េណ្ហើ យចុះ   គួរែតតថគតេពលមុន  េទើប្រទង់្រ ស់

េ ភិកខុទងំ យ េ យ្រពះសូរេសៀងដូចសេំឡង្រពហមថ មន លភិកខុ
ទងំ យ អមបញ់មញិេនះ ពួកអនកអងគុយ្របជុគំន េ យេរឿងអ្វី េរឿងអ្វី
ែដលពួកអនកសនទនគន កនុងចេន្ល ះេនះ ?     
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 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ

ទងំ យអងគុយកនុងទីេនះ មិនេពលតិរចឆ នកថដៃទ ែតអងគុយពណ៌ន

អពីំគុណរបស់្រទង់ប៉ុេ ្ណ ះថ ែន វុេ ទងំ យ ្រពះម បនថកៈ

មិនដងឹ ធយ្រស័យរបស់ចុល្លបនថកៈ មិន ចឲយេ កេរៀនគថមួយ  

អស់កល ៤ ែខ  ទញេ កេចញអពីំវ ិ រេហើយេពលថ  ែនចុល្ល-

បនថកៈ អនកលងង់េខ្ល ស់ ែត្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្របទនអរហត្តមួយ

អេន្លើេ យបដិសមភិទដល់្រពះចុល្លបនថកៈេនះ កនុងចេន្ល ះភត្តែតម្ដង

ប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះ្រទង់ជ្រពះធមម ជដ៏កពូំល គួរអ ច រយហន៎ េឈម ះថ  

កម្ល ងំរបស់្រពះសមពុទធទងំ យធៃំ្រកែលង ។  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បន ្ដ ប់ពកយរបស់ភិកខុទងំ យេហើយ

េទើប្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ ចុល្លបនថកៈ ្រស័យតថគតសេ្រមច

ភពជធកំនុងធមទ៌ងំ យ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមន 

សូមបកីនុងកលមុន ចុល្លបនថកៈេនះដល់នូវភពជធកំនុងេភគទងំ យ 

េ្រពះ ្រស័យតថគតដូចគន   ។  ភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះ 

្ដ  េដើមប្ីរទង់្រ ស់សែម្ដងេរឿងេនះឲយ្របកដ ្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់បនេធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក ឲយ្របកដដូចតេទេនះថ  

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ 

ព ណសី ែដនកសី ។ ្រពះម សត្វ ្រទង់បដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋ ី
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ចេ្រមើនវយ័េហើយបនទទួលតែំណងេសដ្ឋ ី មនេឈម ះថ ចុល្លកេសដ្ឋ ី

ចុល្លកេសដ្ឋីេនះជបណ្ឌិ ត ឈ្ល សកនុងករេមើលនិមិត្តទងំពួង ។  ៃថងមួយ 

ចុល្លកេសដ្ឋីេនះ េទកន់ទីបេ្រមើ្រពះ ជ េឃើញកណ្ដុ រងបក់នុងរ ងផ្លូ វ 

គន់គូរនកខត្តឫក កនុងខណៈេនះ េហើយេពលពកយេនះថ កុលបុត្តែដល

មនែភនកគបឺញញ  ចយកកណ្តុ រេនះេទេធ្វើករចិញចឹ មបុត្ត ភរយិ និង 

្របកបករងរបន ។ កុលបុត្តទុគ៌តមន ក់េឈម ះថ ចូឡេន្ត សិក បន

្ដ ប់ពកយរបស់េសដ្ឋីេនះេហើយ  គិតថ   េ កេសដ្ឋេីនះ  េបើមិនដឹង 

ពិតជមិននិយយេឡើយ េទើបយកកណ្ដុ រេនះេទលក់ឯផ រ េដើមបជី

រដល់ឆម បន្រទពយ ១ កកណិកៈ  េទើបទិញទឹកអេំពេ យ្រទពយ 

១ កកណិកៈេនះ  េហើយយកឆន ងំ ១ ដងទឹកេទ  ទុគគតបុរសេឃើញ

អនក្រកងផក េចញមកអពីំៃ្រព េទើបឲយទឹកអេំពមន កប់ន្តិច េហើយជូនទឹក

ពិ  ពួកអនក្រកងផក ទងំេនះ ក៏បនឲយផក មន កមួ់យក្ដ ប់ដល់ទុគគតបុរស

េនះ  ។  ែស្អកេឡើង គត់ក៏យកផក ទងំេនះ េទដូរទឹកអេំពនិងទឹកផឹក 

បន ១ ក្អម  េហើយកេ៏ទកនឧ់ទយនផក េនះឯង ពួកអនក្រកងផក ក៏បនឲយ

ផក មន កក់ន្លះបច់ដល់បុរសេនះ េហើយក៏េទ ។  មិនយូរបុ៉នម ន បុរសេនះ

ក៏សន ្ំរបក់បន ៨ ក បណៈេ យឧបយេនះ  ។   កនុងៃថងែដលមន

េភ្ល ងខយល់ខ្ល ងំ េដើមេឈើងប់ ែមកេឈើនិងស្លឹកេឈើជេ្រចើន កនុង្រពះ ជ

ឧទយនរបស់្រពះ ជ្រតូវខយល់កច់បបំក់ធ្ល ក់ចុះមក  អនកយមឧទយន
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មិនេឃើញឧបយ  បុរសេនះកេ៏ទកន់្រពះ ជឧទយន  េហើយេពលនឹង 

អនកយមឧទយនេនះថ  េបើអនកឲយេឈើនិងស្លឹកេឈើទងំេនះដល់ខញុ  ំ  ខញុ  ំ

នឹងជញជូ នេចញ  ។  អនករក ឧទយនេនះ ក៏ទទួលថ េអើ ចូរអនកយកេទ

ចុះ  ។  ចូឡេន្ត សិកក៏េទកន់ទី នរបស់េកមងៗ  េហើយឲយទឹកអេំព

ដល់េកមងទងំេនះផឹក េហើយសូមឲយេកមងទងំេនះ ជួយជញជូ នេឈើនិង

ស្លឹកេឈើ  ែតមួយសនទុះប៉ុេ ្ណ ះក ៏ ( ជញជូ ន ) អស់  េហើយឲយគរទុក្រតង់

ទ្វ រ្រពះ ជឧទយន  ។  កនុងកលេនះ  ពួកសមូនឆន ងំកពុំងេដើររកឧសេដើមប ី
ដុតភជនៈដីស្រមប់ ជ្រតកូល េឃើញែមកេឈើនិងស្លឹកេឈើទងំេនះ  

្រតង់ទ្វ រឧទយន  េទើបទិញអពីំៃដរបស់ចូឡេន្ត សិកេនះ  ។   ៃថងេនះ 

ចូឡេន្ត សិកបន្រទពយ ១៦ ក បណៈនិងភជនៈ ៥  មនឆន ងំដីជេដើម 

េ យករលក់េឈើេនះ មកទល់នឹងេពលេនះ ទុគគតបុរសេនះ មន

្រទពយចនួំន ២៤ ក បណៈ  គត់គិតថ  អញមនឧបយ  េហើយក៏

តមកល់ក្អមទងំេនះ ទុកកនុងទីមិនឆង យអពីំទ្វ រនគរ េដើមបផីគត់ផគងដ់ល់អនក

ែរកេ ម   និងអនក្រចតូេ ម ្របមណ ៥០០ នក់  េ យទឹកកនុងក្អមេនះ   

អនកែរកេ ម ទងំេនះេពលថ  ែនសម្ល ញ់  អនកមនឧបករៈេ្រចើនដល់ 

ពួកេយើង ពួកេយើងនឹងេធ្វើអ្វីដល់អនក ។ ចូឡេន្ត សិកេពលថ កល 

មនកចិចេកើតេឡើង សឹមអនកទងំ យជួយខញុចុំះ េហើយ្រ ច់េទកនុងទី 

េផ ងៗ បនេធ្វើនូវករសនិទធ ន លេ យភពជមិត្ត ជមួយអនកេធ្វើករ 
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ទងំផ្លូវេគកនិងផ្លូ វទឹក  ។   អនកេធ្វើករផ្លូ វេគក្របប់ដល់ទុគគតបុរសេនះ 

ថ ែស្អកេនះ មនឈមួញេសះ ៥០០ នក់មកកន់នគរេនះ ។  ចូឡេន្ត- 

សិកបន ្ដ ប់ពកយរបស់អនកេធ្វើករផ្លូ វេគកេនះេហើយ  េទើបេពលនឹង 

ពួកអនកែរកេ ម ថ  ៃថងេនះ ចូរអនកឲយេ ម ដល់ខញុមំន ក់មួយបច់ចុះ  េបើខញុ  ំ

មិនទន់លក់េ ម  សូមអនកទងំ យកុលំក់េឡើយ  អនកែរកេ ម ទងំេនះ 

ទទួលថ ធុ  េហើយនយំកេ ម  ៥០០ បច់   មក ក់្រតង់ទ្វ រផទះរបស់ 

ចូឡេន្ត សិកេនះ  ។   ចែំណកឈមួញេសះទងំេនះ កលមិនបន -

រស្រមប់េសះកនុងនគរទងំមូល  េទើបឲយ្រទពយ ១០០  ដល់ចូឡេន្ត -

សិកេនះ  េហើយកន់យកេ ម េនះេទ   ។   លុះកន្លងេទបនពីរ-បីៃថង 

សម្ល ញ់ែដលេធ្វើករផ្លូ វទឹក ក៏្របប់ចូឡេន្ត សិកថ មនទូកធមំកចត 

្រតង់កពំងេ់ហើយ  ។  ចូឡេន្ត សិកេនះគិតថ  អញមនឧបយ  េទើប 

យក្របក់ ៨ ក បណៈេទជួលរថ    ែដលដល់្រពមេ យបរ ិ រទងំពួង 

េហើយេទកន់កពំងទូ់កេ យយសធ ំ ឲយចិេញច នមួយវង់ដល់មច ស់ទូក 

េហើយឲយបងំ ងំននកនុងទីមិនឆង យ ្របប់បរ ិ រថ កលពួកឈមួញខង

េ្រកមក  ពួកអនកចូរ្របប់េ យករពនយរអស់កល ៣ ដង  ។  ឈមួញ

្របមណ ១០០ នក់  មកអពីំនគរព ណសីបនដណឹំងថ  ទូកមក

េហើយ េទើបេទកន់កពំង់េហើយេពលថ ពួកេយើងនឹងទិញយកទនិំញ

ទងំេនះ  ។  នយទូកេពលថ  ពួកេ កមិនបនទនិំញេទ  េ្រពះ
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ឈមួញធកំនុងទីឯេ ះ បនកក់ទុកេហើយ ។  ឈមួញទងំេនះបន ្ដ ប់

ដូេចន ះ ក៏េទកនស់មន ក់របស់ចូឡេន្ត សិកេនះ អនកបេ្រមើែដលយម

ខងេ្រកបន្របប់ដល់ឈមួញទងំេនះ មិនឲយចូលជួបអស់ រៈ ៣ ដង 

មចូឡេន្ត សិក្របប់េនះឯង  ឈមួញ្របមណ ១០០ នក់េនះ  ឲយ

្រទពយមន ក់ ១ ពន ់  េដើមបជីភគហុ៊នដល់ចូឡេន្ត សិកេនះ  េហើយឲយ

មន ក់ ១ ពន់េទៀត  េដើមបឲីយចូឡេន្ត សិកេនះ្របគល់ទនិំញឲយ  េហើយេធ្វើ
ទនិំញទងំអស់េនះឲយជរបស់ខ្លួន   ។   ចូឡេន្ត សិកកនយ់ក្រទពយ  ២ 

ែសន្រតឡបម់កកន់នគរព ណសីវញិ គិតថ អញគួរជបុគគលដងឹ

គុណ  េទើបជូន្រទពយ ១ ែសនដល់ចុល្លកេសដ្ឋ ី   ។   លំ បេ់នះ  េសដ្ឋី
េពធិសត្វសួរចូឡេន្ត សិកេនះថ  ែនប អនកេធ្វើអ្វីេទើបបន្រទពយេនះ ?  

 ចូឡេន្ត សិកេឆ្លើយថ  ខញុ ំ ងំេនកនុងឧបយែដលេ ក្របប់ េទើប

បន្រទពយេនះ  កនុងកល ៤ ែខបុ៉េ ្ណ ះ  េហើយក៏្របបេ់រឿង ៉ វទងំអស់ 

ងំអពីំេរ ើសកណ្ដុ រងប់យកេទលក់ជេដើមេទ  ។  ចុល្លកម េសដ្ឋី
បន ្ដ បព់កយរបស់ចូឡេន្ត សិកេនះេហើយគិតថ ឥឡូវេនះ អញនឹង

េធ្វើទរកេនះឲយជរបស់អញ េទើបគួរ   េទើបឲយធី របស់ខ្លួនែដលមនវយ័ 

ចេ្រមើនេហើយ  េធ្វើជនទងំពីរឲយជមច ស់្រទពយ  ។   កលចុល្លកេសដ្ឋ ី

អនិចចកមមេទ ចូឡេន្ត សិកក៏បនតែំណងេសដ្ឋីកនុងនគរេនះ ។  ឯ្រពះ

បរមេពធសិត្វ   ក៏បនេទ មយថកមម   ។  
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 ្រពះសមម សមពុទធ  កល្រទង់្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ  ្រទង់ 
្រ ស់ដឹងេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 អបបេកន  ប ិ  េមធវ ី បភេដន  វចិកខ េ  

 សមុ ្ឋ េបត ិ  អ ្ត ន ំ អណំុ   អគគឹវ  សទធមន្ត ិ ។ 

 អនក្របជញ  ឈ្ល សៃវ  រែមង ងំខ្លួនបន  េ យ្រទពយជេដើម 

 ទុន   សូមបមីន្របមណតិច  ដូចបុគគលបងក ត់េភ្លើងដ៏តូច  ។     

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ អបបេកន ប ិ ែ្របថ សូមបតីិចតួច 

គឺបន្តិចបន្តួច  ។   បទថ  េមធវ ី ែ្របថ  អនកមនបញញ   ។ 

 បទថ  បភេដន  បនដល់  េ យេដើមទុនៃនទនិំញ  ។  បទថ  

វចិកខ េ   បនដល់  ែដលឈ្ល សកនុងេ រ  ។ 

 បទថ  សមុ ្ឋ េបត ិ អ ្ត នំ  េសចក្ដីថ  ញុងំ្រទពយនិងយសធឲំយ

េកើតេឡើងេហើយដល់ខ្លួន  គឺញុងំខ្លួនឲយ ងំេនកនុង្រទពយនិងយសេនះ  ។  

 សួរថ  ដូចអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ  ដូចបុគគលបងក ត់េភ្លើងតូចឲយជគនំរធ ំ អធិបបយថ បុរស

ែដលជបណ្ឌិ ត ក់េគម័យនិងកេមទចេឈើតូចៗ េហើយផ្លុ េំ យបបូរ

មត ់  បងក ត់េភ្លើងតូចមួយឲយេឆះេឡើង  គឺឲយចេ្រមើនេឡើង  បនដល់េធ្វើឲយ

ជគនំរធេំ យលំ ប់ យ៉ង  បណ្ឌិ តក៏ដូេចន ះដូចគន  បន្រទពយ 

ែដលជេដើមទុន សូមបតីិចតួចេហើយ្របកបឧបយេផ ងៗ  រែមងេធ្វើ្រទពយ
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និងយសឲយេកើតេឡើង គឺឲយចេ្រមើនេឡើង កលឲយចេ្រមើនេឡើងេហើយ ក ៏

តមកល់ខ្លួនកនុង្រទពយនិងយសេនះ   ឬរែមង ងំខ្លួនទុក  គឺេធ្វើឲយដឹង  គឲឺយ

្របកដ  េ្រពះភពជធកំនុង្រទពយនិងយសេនះឯង  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់សែម្ដង្រពះធមមេទសនយ៉ងេនះេហើយ 

េទើប្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ចុល្លបនថកៈ ្រស័យតថគតដល់នូវ

ភពជធកំនុងធម៌ៃនធមទ៌ងំ យ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ កម៏ិន

ែមន សូមបកីនុងកលមុន ្រស័យតថគតក៏ដល់នូវភពជធកំនុងេភគៈ 

េ្រពះេភគៈទងំ យែដរ  េហើយ្រ ស់េរឿងទងំពីរ  បន្តអនុសនធិ្របជុំ

ជតកថ  ចូឡេន្ត សិក  កនុងកលេនះ  បនមកជចុល្លបនថកៈកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចែំណកចុល្លកម េសដ្ឋីកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះ

ឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ចុល្លកេសដ្ឋិជតក ទី ៤ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ 

េ ឡុទយិេតថរ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ  កិមគឃត ី 

តណ្ឌុ លនឡកិ  ច   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 សម័យេនះ ្រពះទព្វមល្លបុត្តបនជភត្តុ េទទសកៈរបស់សងឃ កល 

្រពះទព្វមល្លបុត្តេនះ សែម្ដងស កភត្តជេដើម អពីំ្រពលឹម  ជួនកល 

ភត្តល្អ  ក៏ធ្ល ក់ដល់្រពះេ ឡុទយិេតថរ  ជួនកលភត្ត ្រកក់ ក៏ធ្ល ក់ដល់

េ ក ។  កនុងៃថងែដលបនភត្ត ្រកក់ ្រពះេ ឡុទយិេតថរេនះ ក៏ 

េធ្វើេ ង ្ល កឲយវកឹវរ េហើយេពលថ ្រពះទព្វៈប៉ុេ ្ណ ះឬ ែដលេចះឲយ

្ល ក  េយើងមិនេចះឲយឬ ?  កល្រពះេ ឡុទយីេនះ  េធ្វើេ ង ្ល កឲយ

វកឹវរ ភិកខុទងំ យបនឲយល្អី ្ល កេ យពកយថ េណ្ហើ យចុះ វុេ  

ចូរេ កឲយ ្ល ក  ។  ចប់ ងំអពីំេពលេនះមក  ្រពះេ ឡុទយីេនះ 

ក៏បនឲយ ្ល កដល់សងឃ កលឲយមិនដឹងថ េនះភត្តល្អ ឬភត្ត ្រកក់ 

ឬមិនដឹងថ   ភត្តល្អតមកល់ទុកកនុងេ ងឆន់េនះ   ភត្ត ្រកក់តមកល់ទុក

កនុងេ ងឆន់េនះ រែមងមិនកណំត់ថ បញជីសែម្ដងចនួំនកនុងេ ងេនះ 

មនសភពយ៉ងេនះ កនុងេវ ែដលភិកខុទងំ យឈរ ក៏គូសចំ ំ

្រតង់ែផនដ ី  ឬ្រតងជ់ញជ ងំ  មនករឲយដឹងថ  កនុងទីេនះ បញជី ែដល ងំ 

លំ បេ់នះ ្រតឹមេនះ  កនុងទីេនះ  បញជី ែដល ងំលំ ប់េនះ  ្រតឹមេនះ  ។  
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ែស្អកេឡើង កនុងេ ង ្ល កមនភកិខុតិចជងខ្លះ េ្រចើនជងខ្លះ កលភិកខុ  

ទងំ យេនះតិចជង  ន មគនូំសកទ៏ប  កលភិកខុទងំ យេ្រចើន 

ជង ន មគនូំសក៏ខពស់ ្រពះេ ឡុទយីេនះ កលមិនដឹងបញជី ែដល 

ងំលំ ប ់   េទើបឲយ ្ល កេទ មកណំត់សមគ ល់ែដលគូសចំ េំនះ  ។ 

លំ ប់េនះ  ភិកខុទងំ យក៏េពលនឹងេ កថ  ែន វុេ េ ឡុទ- 

យី  ធមម ន មគនូំសទបឬខពស់ក៏េ យចុះ  ែតភត្តល្អ ងំេន្រតង់េ ង 

េនះ  ភត្ត ្រកក់ ងំេន្រតងេ់ ងេនះ  ។   ្រពះេ ឡុទយីេនះ  កល 

េឆ្លើយតបនឹងភិកខុទងំ យកេ៏ពលថ  េបើយ៉ងេនះ េ្រពះេហតុអ្វីេទើប 

ន មគនូំស ងំេនយ៉ងេនះ  េយើងេជឿពួកេ កបនដូចេម្ដច  េយើង 

េជឿ ម ន មគនូំសេនះប៉ុេ ្ណ ះ  ។   លំ ប់េនះ  ភិកខុកេំ ះនិង ម- 

េណរទងំ យកេ៏ពលនឹងេ កថ   វុេ េ ឡុទយី   កលេ ក 

ឲយ ្ល ក  ភិកខុទងំ យ បសូនយចក ភ  េ កមិនសមគួរជអនក 

ែចក ្ល ក   ចូរេចញពីេ ង ្ល ក   េហើយក៏អូសេ កេចញអពីំេ ង ្ល ក  

ខណៈេនះ  កនុងេ ង ្ល កកម៏នករវកឹវរធ ំ  ។    

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់បន ្ដ ប់ឮសេំឡងេនះ េទើប្រ ស់សួរ្រពះ 

ននទថ មន ល ននទ កនុងេ ង ្ល កមនសេំឡងអូ៊អរ េតើជសេំឡងអ្វី ?   

្រពះេថរៈក៏្រកបទូលេរឿងេនះដល់្រពះមន្រពះភគ  ។   ្រពះបរម ្ដ  

្រ ស់ថ   មន ល ននទ  េ ឡុទយីេធ្វើនូវករវនិស ភឲយដល់ភិកខុដៃទ 
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េ្រពះភពែដលខ្លួនជមនុស លងង់   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ 

ប៉ុេ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុនកប៏នេធ្វើេហើយដូចគន  ។ កល្រពះេថរៈ

្រកបទូល ធន្រពះមន្រពះភគ  េដើមប្ីរទង់្រ ស់សែម្ដងេរឿងេនះឲយ

ជក់ចបស់  េទើប្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក  ឲយ្របកដដូចត

េទេនះថ             

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី  ែដនកសី  ។   កនុងកលេនះ  ្រពះេពធិសត្វៃនេយើងទងំ

យ បនជ មតយអនក យតៃម្លរបស់្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ បន

យតៃម្លដរំ ី  េសះ  ែកវមណី  មួយអេន្លើេ យមសជេដើម   កល យ

តៃម្លេហើយ ឲយមូលតៃម្ល មសមគួរដល់ភណ្ឌ ៈេនះ ដល់មច ស់ភណ្ឌ ៈ

ទងំ យ  ែត្រពះ ជ្រទង់ជបុគគលេ ម ភ  េ្រពះភពជអនក្របថន

េ្រចើន េទើប្រទង់្រតិះរះិយ៉ងេនះថ មតយអនក យតៃម្លេនះ យតៃម្ល

យ៉ងេនះ មិនយូរបុ៉នម ន ្រទពយកនុង ងំរបស់អញនឹងដល់នូវករអស់េទ 

អញនឹងែតង ងំបុគគលដៃទឲយជអនក យតៃម្លជនួំស  ។  ្រពះ ជ ្រទង់ 

េបើកសីហបញជ រទតេមើល ន្រពះ ជ ងំ   េឃើញបុរសអនក្រសុកមន ក់  

ែដលជមនុស េឡះេ ះនិងលងង់េខ្ល   េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ  បុរសេនះ 

ចេធ្វើករងរកនុងតែំណងជអនក យតៃម្លរបស់អញបន   េទើប្រ ស់ 

ឲយេ បុរសេនះចូលមក   េហើយ្រ ស់ថ    ែនអនក  អនក ចេធ្វើករកនុង 
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តែំណងជអនក យតៃម្លរបស់េយើង  បនែដរឬេទ  ? 

 បុរសេនះ្រកបទូលថ  ករុ ៃថ្លវេិសស  ទូលបងគំ ច  ។  ្រពះ 

ជ ្រទង់ ងំបុរសេនះ ទុកកនុងតែំណងជអនក យតៃម្លេដើមបរីក ្រទពយ 

របស់្រពះអងគ  ងំអពីំេនះមក  បុរសលងងេ់ខ្ល េនះ  កល យតៃម្លដរំ ី

និងេសះជេដើម េពល យតៃម្ល មគប់ចតិ្តរបស់ខ្លួន េធ្វើឲយខូចតៃម្ល 

េ្រពះបុរសេនះ ងំេនកនុងតែំណង គតេ់ពលពកយ  ពកយេនះ 

ឯងជតៃម្លៃនភណ្ឌ ៈទងំ យ  ។  ្រគេនះ  មនឈមួញេសះមន ក់  នំ

េសះ ៥០០ មកអពីំែដនឧត្ត បថៈ  ្រពះ ជ្រ ស់ឲយេ បុរសេនះមក

យតៃម្លេសះ បុរសេនះបន ងំតៃម្លេសះ ៥០០ េ យអងករ ១ នឡិ 
កល យតៃម្លេហើយ  េទើបេពលថ  អនកទងំ យចូរឲយអងករ ១ នឡិ 

ដល់ឈមួញេសះេនះ  េហើយឲយយកេសះេទចងទុកកនុងេ ងេសះ ។ 

ឈមួញេសះក៏បនេទកន់សមន ក់ មតយអនក យតៃម្លចស់  ្របប់េរឿង- 

៉ វេនះេហើយសួរថ   ឥឡូវេនះ  េតើខញុ គួំរេធ្វើដូចេម្ដច ?     

 ្រពះេពធិសត្វែដលជអនក យតៃម្លអពីំមុនេនះេពលថ អនក

ទងំ យ ចូរឲយសណូំកដល់បុរសេនះ េហើយសួរយ៉ងេនះថ េសះ

ទងំ យរបស់ពួកខញុមំនតៃម្លេសមើនឹងអងករ ១ នឡិ  េសចក្ដីេនះ ពួកខញុ ំ

ដឹងេហើយ  ែតខញុបំណំងនឹងដឹងតៃម្លរបស់អងករ ១ នឡិ  េ្រពះ ្រស័យ

េ ក  េតើេ ក ចឈរកនុងសមន ករ់បស់្រពះ ជេហើយេពលថ   អងករ 
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១ នឡិេនះ មនតៃម្លប៉ុេណ្ណះបនឬេទ ?  េបើបុរសេនះេពលថ  ច  

ពួកអនកចូរនគំន េទកន់សមន ករ់បស់្រពះ ជ  ឯខញុកំ៏នឹងេទទីេនះែដរ  ។  

ឈមួញេសះទទួលពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ ក៏ឲយសណូំកដល់អនក 

យតៃម្លេនះ  រួច្របប់េសចក្ដីេនះ  ។  អនក យតៃម្លេនះ ្រគន់ែតបន

សណូំកប៉ុេ ្ណ ះ កេ៏ពលថ េយើង ច យតៃម្លអងករ ១ នឡិរបស់អនក 

បន  ។  ឈមួញេសះេពលថ េបើដូេចន ះ ពួកេយើងចូរនគំន េទកន់ ជ 

្រតកូល  េហើយបននអំនក យតៃម្លេនះេទកន់សមន ក់្រពះ ជ  ្រពះ 

េពធិសត្វក្ដ ី មតយដៃទជេ្រចើនក្ដ ី បននគំន េទេហើយ ។ ឈមួញេសះ

ថ្វ យបងគ្ំរពះ ជេហើយទូលសួរថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគ្ំរជប 

ថេសះ ៥០០ មនតៃម្លេសមើគន នឹងអងករ ១ នឡិ  ែតអងករ ១ នឡិេនះ  

មនតៃម្លប៉ុន េទហន៎   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  សូម្រទង់សួរអនក យ

តៃម្លរបស់្រទង់ចុះ  ។  ្រពះ ជ្រទង់មិន្រជបករ្រប្រពឹត្តេទេនះ េទើប

្រ ស់សួរថ  េ កដច៏េ្រមើន  េសះ ៥០០ មនតៃម្លប៉ុនម ន  ?    

 អនក យតៃម្ល្រកបទូលថ  មនតៃម្លេសមើនឹងអងករ ១ នឡិ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េណ្ហើ យចុះ  េសះទងំ យមនតៃម្លេសមើនឹង

អងករ ១ នឡិ  (េយើងដងឹេហើយ )  ែតអងករ ១ នឡិេនះ  មនតៃម្លប៉ុន  ?  

 បុរសលងងេ់នះ្រកបទូលថ  អងករ ១ នឡិេនះ  មនតៃម្លេសមើនឹង

នគរព ណសីទងំខងកនុង  និងខងេ្រក   ។   បនឮថ   កនុងកលមុន 
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បុរសលងង់េនះ េធ្វើ ម្រពះ ជ   េទើបបន យតៃម្លេសះទងំ យ

េ យអងករ ១ នឡិ  លុះបនសណូំកអពីំៃដរបស់ឈមួញ  ក៏្រតឡប់ជ

យតៃម្លនគរព ណសីទងំខងកនុងនិងខងេ្រក េ យតៃម្ល្រតឹមអងករ 

១ នឡិប៉ុេ ្ណ ះ   ។   កនុងកលេនះ  នគរព ណសីមនកែំពងព័ទធជុ ំ

វញិ  ្របមណ ១២ េយជន៍  ែដនទងំខងកនុងនិងខងេ្រកទងំអស់  

ទហំំ ៣០០ េយជន៍   បុរសលងងេ់នះ  បន យតៃម្លនគរព ណសីទងំ

ខងកនុងនិងខងេ្រកដ៏ធយ៉ំងេនះ  េ យអងករ ១ នឡិប៉ុេ ្ណ ះ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វបន ្ដ ប់ពកយេនះ   កលនឹង កសួរ   េទើប

េពលគថេនះថ 

   កិមគឃត ី តណ្ឌុ លនឡកិ  ច 
  ព ណសីអន្តរពហិ ន ិ

 អស បញចសេត ន ិ ឯក  តណ្ឌុ លនឡកិត ិ។ 

 អងករមួយនឡិ  ៃថ្ល ( េសមើនឹង ) ្រកុងព ណសី  ទងំខងកនុង 

 ទងំខងេ្រក  ឬ (េសមើនឹង ) េសះ ៥០០ េនះ  ៃថ្ល្រតឹមែតអងករ 

 ១ នឡិ  េទឬ  ។ 

 មតយទងំ យបន ្ដ ប់ដូេចន ះ     េទើបនគំន ទះៃដេសើចចអំក 

ថ កលមុនពួកេយើងមនករសមគ ល់ថ ែផនដីនិង ជសមបត្តមិនតៃម្ល

កត់ៃថ្លមនិបន ( ឥឡូវេនះ )  បនឮថ  ជសមបត្តិកនុងនគរព ណសី
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មួយអេន្លើេ យ្រពះ ជែដលជធយ៉ំងេនះ  មនតៃម្ល្រតឹមែតអងករ ១ 

នឡិ  ឱ ករដល់្រពមរបស់ភន កង់រ យតៃម្ល  អនកជភន ក់ងរ យតៃម្ល 

ងំេនអស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះកនុងទី  អនកសមគួរដល់្រពះ

ជរបស់ពួកេយើងេហើយ ។  ្រគេនះ ្រពះ ជ្រទង់ខម ស ឲយអូសបុរស

លងង់េនះេចញេទ េហើយ្រពះ ជទនតែំណង យតៃម្លដល់្រពះបរម

េពធិសត្វដូចមុន  ។  ្រពះេពធិសត្វ ( រស់េនដ បដល់អស់ជីវតិេហើយ ) 

ក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រ ស់េរឿង 

ពីរបន្តអនុសនធិគន  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ភន កង់រ យតៃម្លែដលជ 

អនក្រសុកលងងេ់ខ្ល កនុងកលេនះ បនមកជេ ឡុទយីកនុងកលឥឡូវ 

េនះ ចែំណកអនក យតៃម្លែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ គឺ  តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ តណ្ឌុ លនឡិជតក ទី ៥ ។ 
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 ្រពះមន្រពះភគ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

ភិកខុ ែដលមនភណ្ឌ ៈេ្រចើន   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយ 

េផ្ដើមថ   ហិរឱិត្តបបសមបនន    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  កុដុមពិកៈអនកនគរ វតថមីន ក់   កលភរយិ ្ល ប់េហើយក៏

បួស កុដុមពកិៈេនះកលបួស បនឲយេធ្វើបរេិវណ េ ងេភ្លើង និងបនទប់

ស្រមប់ ក់ភណ្ឌ ៈ  េធ្វើបនទប់ស្រមប់ ក់របស់របរ  ផទុកេ យសបប ិ និង

អងករជេដើមស្រមប់ខ្លួនេហើយេទើបបួស  កលបួសេហើយេ ទសៈ 

របស់ខ្លួនមក   ឲយចម្អនិ រ មគប់ចិត្តេហើយបរេិភគ   បនជអនក 

មនបរកិខ រេ្រចើន  កនុងេវ យប់  មនសពំត់េស្ល កនិងសពំត់ដណ្ដ បមួ់យ 

ផទ ងំ កនុងេវ ៃថង  មនសពំត់េស្ល កនិងសពំតដ់ណ្ដ ប់មួយផទ ងំ  ្រស័យ

េសនសនៈខងចុងវ ិ រ ។ ៃថងមួយ កលភិកខុ េនះនចំីវរ និងេ្រគ ង

ក្រមលជេដើម េចញមក ល្រតង់បរេិវណ ភិកខុអនកជនបទជេ្រចើន នំ

គន ្រ ច់ចរកិេទ មេសនសនៈ ដល់បរេិវណេឃើញចវីរជេដើម េទើប 

សួរថ   ចីវរជេដើមេនះ  ជរបស់អនក  ?  

 ភិកខុ េនះេឆ្លើយថ  ជរបស់ខញុ  ំ វុេ   ។   

 ភិកខុទងំេនះសួរថ   ចីវរេនះក្ដី   សពំត់េស្ល កក្ដ ី   ក្រមលេនះក្ដី
ទងំអស់េនះ  ជរបស់េ កមន កឯ់ងប៉ុេ ្ណ ះឬ  ? 
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 ភិកខុ េនះេពលថ  ករុ េ កមច ស់  ជរបស់ខញុបំ៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 ភិកខុទងំ យេពលថ វុេ  ្រពះមន្រពះភគ្រទង់អនុញញ ត

ចីវរ ៣ មិនែមនឬ ?  េ កបួសកនុង សនរបស់្រពះពុទធែដលជបុគគល 

្របថន តិចយ៉ងេនះ ែបរជអនកមនបរកិខ រេ្រចើន មកពួកេយើងេទកន់

សមន ករ់បស់្រពះមន្រពះភគ េហើយនភំិកខុ េនះេទកនស់មន ករ់បស់្រពះ

ទសពល  ។   ្រពះ ្ដ  កល្រទង់េឃើញភកិខុ េនះ េទើប្រ ស់ថ មន ល
ភិកខុទងំ យ  អនកទងំ យនភំិកខុ ែដលមិន្របថន េនះ   មកេហើយឬ  ?  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ ករុ ្រពះអងគ ភិកខុ េនះមនភណ្ឌ ៈ

េ្រចើន  មនបរកិខ រេ្រចើន  ។   

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ ែនភិកខុ  បនឮថ អនកមនភណ្ឌ ៈេ្រចើន 

ពិតឬ  ?   

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ  ពិតេហើយ ្រពះ

អងគ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុ   េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកជ

បុគគលមនភណ្ឌ ៈេ្រចើន  តថគតេពលគុណរបស់ករ្របថន តិច  ករ

សេន្ដ ស ករសងប់ ង ត់ និងករ្របរពធេសចក្ដីពយយម មិនែមនឬ ?  

ភិកខុ េនះ បន ្ដ ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះ ្ដ ក៏េ្រកធខឹង គិតថ  

ឥឡូវេនះ  អញនឹង្រ ច់េទេ យទនំងេនះ  េហើយក៏េ ះសពំតដ់ណ្ដ ប់ 
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មនចវីរមួយផទ ងំ ( េស្ល កែតសបង់ ) ឈរកនុងក ្ដ លបរស័ិទ  ។  លំ ប់ 

េនះ ្រពះេ កនយក កល្រទង់ឧបតថមភភកិខុ េនះ េទើប្រ ស់ថ មន ល

ភិកខុ  កនុងកលមុន កលអនកជ រក ទឹក អនកបនែស្វងរកហិរឱិត្តបបៈ 

កលអនកែស្វងរកហិរឱិត្តបបៈេនះ  អស់ ១២ ឆន  ំ  េបើដូេចន ះ េ្រពះេហតុអ្វី 

េទើបឥឡូវេនះ  អនកបួសកនុង ( ្រពះពុទធ ) សនែដលជទីេគរពដ៏ៃ្រក-

ែលងយ៉ងេនះ  ែបរជេ ះសពំត់ដណ្ដ ប់កនុងក ្ដ លបរស័ិទ  េហើយ

លះហិរឱិត្តបបៈឈរេនយ៉ងេនះ ?    ភិកខុ េនះ បន ្ដ ប់្រពះត្រមស់

របស់្រពះមន្រពះភគេហើយ  ក៏ញុងំហិរឱិត្តបបៈឲយ ងំេឡើង  ដណ្ដ ប់

ចីវរេនះវញិ ថ្វ យបងគ្ំរពះទសពលេហើយអងគុយកនុងចែំណកមខ ង ។  

ភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះតថគត  េដើមប្ីរទង់្រ ស់សែម្ដង

េរឿងេនះឲយជក់ចបស់  ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភព

បិទបងំទុក  ឲយ្របកដដូចតេទេនះថ     

 កនុងអតតីកល មន្រពះ ជ ១ អងគ្រពះនមថ ្រពះបទ្រពហមទត្ត

េ យ ជសមបត្តកិនុងនគរព ណសី   ែដនកសី  ។  កនុងកលេនះ ្រពះ

បរមេពធសិត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភអ៌គគមេហសី របស់្រពះបទ្រពហមទត្ត

េនះ កល្រគប់ទសមស្រពះនងក៏្របសូត្រពះឱរស កនុងៃថងថ្វ យ្រពះ

នម ្រពះញតិទងំ យក៏បនថ្វ យ្រពះនមថ  មហិ សកុមរ  កនុង

កលែដលមហិ សកុមរេនះ  ្រទង់េចះរត់េលងបន  ្រពះឱរសអងគ
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ដៃទក៏្របសូត  ្រពះញតិទងំ យក៏ ងំ្រពះនមឱរសបនទ ប់េនះថ  

ចនទកុមរ   ។   កនុងេវ ែដលចនទកុមរេនះ េចះរត់េលងបន   ្រពះម

របស់្រពះេពធិសត្វក៏េ យ្រពះវ ិ ល័យ  ្រពះ ជ ្រទង់ែតង ងំសន ំ

ដៃទ កនុងតែំណងអគគមេហសី   ។   អគគមេហសីេនះ  បនជទី្រស ញ់ 

ជទីេពញ្រពះ ជហឫទយ័របស់្រពះ ជ  អគគមេហសីេនះ ្រស័យករ 

េនរួមជមួយ្រពះ ជក៏្របសូតបន្រពះឱរសមួយអងគ ្រពះញតទិងំ 

យបនថ្វ យ្រពះនម្រពះ ជឱរសេនះថ សុរយិកុមរ  ។  ្រពះ ជ

្រទង់េឃើញ្រពះឱរសេហើយ   មន្រពះ ជហឫទយ័េ្រតកអរ្រ ស់ថ  

 ែននងដ៏ចេ្រមើន  េយើងឲយពរដល់បុត្តរបស់នង  ។ 

 អគគមេហសី្រកបទូលថ  ខញុមំច ស់នឹងសូម  កនុងកលែដលខញុមំច ស់

្រតូវករ   ។   កល្រពះឱរសចេ្រមើនវយ័េហើយ    ្រពះនង្រកបទូល្រពះ

ជថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព កនុងកលែដលឱរសរបស់ខញុមំច ស់្របសូត 

្រទង់បន្របទនពរទុកេហើយ  មិនែមនឬ ?  សូម្រទង់្រពះ ជទន ជ

សមបត្តិឲយដល់ឱរសរបស់ខញុមំច ស់ ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្រពះ ជឱរសរបស់េយើងទងំេទ្វ រុងេរឿងដូច

គនំរេភ្លើង េយើងមិន ចឲយ ជសមបតិ្តដល់ឱរសរបស់នងបនេទ  ។  

កល្រពះេទវេីនះអង្វរេរឿយៗ  ្រទង់្រពះត្រមិះថ  ្រស្ដីេនះ  គបបេីធ្វើនូវកមម

ដ៏ មកដល់ឱរសទងំពីររបស់អញក៏បន    េទើប្រ ស់ឲយេ ្រពះ ជ



364                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

ឱរសទងំពីរមក   េហើយ្រ ស់ថ   ែនបទងំេទ្វ    កនុងកលែដលសុរយិ-

កុមរ្របសូត  ឪពុកបនឲយពរ  ឥឡូវេនះ ម របស់សុរយិកុមរេនះ 

ទូលសូម ជសមបត្តិ  ឪពុកមិនមនបណំងឲយ ជសមបត្តដិល់សុរយិកុមរ

េនះ ធមម មតុ្រគមជបុគគល មក ចេធ្វើេរឿង មកដល់បទងំ 

ពីរ េ្រពះដូេចន ះ ចូរបទងំពីរចូលេទកន់ៃ្រព អណឹំះឥតអពីំបិ េទ 

សឹម្រតឡប់មកយក ជសមបត្តកិនុងនគរែដលជរបស់្រតកូល  េហើយ្រគប ់

្រគងចុះ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់េហើយ ្រទង់្រពះកែន ងយេំរៀប ប់ េថើបសីសៈ 

បុត្តទងំពីរ េហើយបញជូ នេទ ។ សុរយិកុមរកពុំងេលង្រតង់ ន្រពះ

ជ ងំ េឃើញ្រពះ ជឱរសទងំពីរេនះថ្វ យបងគ្ំរពះ ជបិ ចុះអពីំ 

្រប ទ  ក៏គិតថ  អញក៏នឹងេទជមួយបងទងំពីរ   េទើបេចញេទ្រពម

ជមួយ្រពះ ជឱរសទងំពីរេនះឯង   ។  ្រពះ ជឱរសទងំ ៣ អងគេនះ 

យងចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្ត  ។  ្រពះេពធិសត្វេគចចុះអពីំផ្លូ វ  គង់

្រតង់គល់េឈើេ សុរយិកុមរមកថ  ែនសុរយិៈ ចូរបេទកន្់រសះេនះ  

ងូត  ផឹក  េហើយយកស្លឹកឈូកខចប់ទឹកផឹកមក  េដើមបេីយើងទងំពីរផង  ។   

ឯ្រសះេនះ  ជ្រសះែដល រក ទឹកបនបញជ អពីំសមន ក្់រពះបទេវស - 

វណ័េនះមកថ ចូរអនកសីុមនុស និងសត្វែដលចុះកន់្រសះេនះ េវៀរ

ែលងែតបុគគលែដលេចះេទវធម៌ប៉ុេ ្ណ ះ  អនកមិន ចសីុបុគគលែដលមិន 

ចុះបនេឡើយ  ។  ងំអពីំេពលេនះមក រក ទឹកេនះ ក៏សួរេទវធម៌ 
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ដល់មនុស ែដលចុះកនុង្រសះេនះ េហើយសីុមនុស ែដលមិនេចះេទវធម៌ ។    

លំ បេ់នះ  សុរយិកុមរេទកន់្រសះេនះ   មិនបនពិចរ ក្៏រជុល

ចុះេទ   ។   លំ ប់េនះ  រក ទឹកក៏ចបសុ់រយិកុមរេនះ េហើយសួរថ    

 េទវធេមម   ជនសិ   េតើអនកេចះេទវធម៌ែដរឬ  ?  

 សុរយិកុមរេនះេឆ្លើយថ  ម  ជនម ិ  េទវធមម   នម  

ចនទមិសុរយិ េអើ ខញុ េំចះ ្រពះចនទនិង្រពះ ទិតយេឈម ះថ េទវធម៌ ។ 

លំ ប់េនះ រក ទឹកក៏េពលនឹងសុរយិកុមរេនះថ  អនកមិន គ ល់

េទវធម៌ េហើយក៏ចបសុ់រយិកុមរេនះ  នេំទកន់លេំនរបស់ខ្លួន ។ 

ចែំណក្រពះម សត្វ  កលមិនេឃើញសុរយិកុមរេនះ្រតឡបម់កវញិ 

ក៏បញជូ នចនទកុមរេទ   ។   រក ទឹកក៏ចបច់នទកុមរេនះ  េហើយសួរថ  

 េតើអនកដឹងេទវធម៌ែដរឬ  ?  

 ចនទកុមរេពលថ ម ជនមិ េទវធមម  នម ចតេស   

ទិ    េអើេយើងដឹង   ទិសទងំ  ៤   េឈម ះថ   េទវធម៌   ។  

 រក ទឹកេពលថ  អនកមិន គ ល់េទវធម៌  េហើយក៏នចំនទកុមរ

េនះេទទុកកនុងលេំនរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។  កលចនទកុមរយឺតយូរ ្រពះ

េពធិសត្វគតិថ អន្ត យឯ នីមួយគបបមីន េទើបយងេទកន់្រសះ

េនះេ យ្រពះអងគឯង េឃើញ ន មេជើងចុះរបស់្រពះអនុជទងំពីរ េទើប

គិតថ   ្រសះេនះ  ជ្រសះែដលមន រក ទឹកហួងែហង   េទើបេសៀត
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្រពះខន័កនធ់នូ   េហើយឈរកនុងទីេនះ  ។   រក ទឹកេឃើញ្រពះេពធិសត្វ 

មិនចុះ េទើបក ខ្លួនដូចជបុរសែដលេធ្វើករកនុងៃ្រព េពលនឹង្រពះ

េពធិសត្វថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  អនកហតេ់នឿយកនុងរ ងផ្លូ វ  េ្រពះេហតុ 

អ្វីកម៏ិនចុះកនុង្រសះេនះ ងូត ផឹក បរេិភគ្រកឳឈូក ្រប ប់ផក ឈូក ម

សបបយេទ  ?  

 ្រពះេពធិសត្វេឃើញដូេចន ះ ក៏ដងឹថ  បុរសេនះជយក   េទើបសួរ

ថ   អនកចប់ប្អូន្របុសរបស់េយើងឬ  ?   

 រក ទឹកេឆ្លើយថ  េអើ ខញុចំប់  ។  

 ្រពះម បុរសសួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី  ?   

 រក ទឹកេឆ្លើយថ  ខញុ រំែមងបនមនុស ែដលចុះកន់្រសះេនះ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ   អនករែមងបនមនុស ទងំអស់ឬ  ?    

 រក ទឹកេឆ្លើយថ ខញុបំនទងំអស់ េវៀរែលងែតបុគគលែដលេចះ

េទវធម៌ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 ្រពះម សត្វសួរថ    អនកមនេសចក្ដី្រតូវករេ យេទវធម៌ឬ ?    

 រក ទឹកេឆ្លើយថ  េអើ  ខញុមំនេសចក្ដី្រតូវករ  ។   

 ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ  ខញុនឹំង្របបេ់ទវធម៌ដល់អនក ។   

 យក េពលថ  េបើដូេចន ះ សូមអនក្របប់មកចុះ ខញុនឹំងច ំ ្ដ ប់ ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់ថ   ែតខញុមំនខ្លួនេ ម កេ្រគក  ។   យក ក៏ឲយ 
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្រពះេពធិសត្វងូតទឹក ឲយផឹក ឲយ្រប បផ់ក  ឲយ ប្រស បេ យេ្រគ ង 

្រកអូប  ្រកលបល្ល័ងកកនុងក ្ដ លប ែំដល្រប ប់ ក់ែតងេហើយ   ្រពះ

េពធិសត្វគង់េលើ សនៈ ឲយយក អងគុយេទៀបេជើងេហើយ្រ ស់ថ េបើ 

យ៉ងេនះ   ចូរអនកេផទ ងនូវ្រតេចៀក ្ដ ប់េ យេគរព   េហើយ្រ ស់្រពះ 

គថេនះថ 

 ហិរឱិត្តបបសមបនន  សុកកធមមសមហិ  

 សេន្ត  សបបុរ ិ  េ េក េទវធមម តិ  វុចចេរតិ ។ 

 ពួកសបបុរស   អនកមនចិត្តសងបរ់មង ប ់  បរបូិណ៌េ យហិរនិិង 

 ឱតបបៈ ងំមេំហើយកនុងធម៌ស  េ កេពលថមនេទវធម៌ 

 កនុងេ ក  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ហិរឱិត្តបបសមបនន  ែ្របថ បុគគល

្របកបេ យហិរនិិងឱត្តបបៈ ។ ប ្ដ ហិរនិិងឱត្តបបៈទងំេនះ ែដល

េឈម ះថ  ហិរ ិ េ្រពះខម សចេំពះកយទុចចរតិជេដើម  ពកយថ ហិរ ិេនះ  

ជេឈម ះៃនករខម ស ែដលេឈម ះថ ឱត្តបបៈ េ្រពះខ្ល ចអពីំកយទុចចរតិ

ជេដើមេនះឯង ពកយថ ឱត្តបបៈ េនះ ជេឈម ះៃនករខ្ល ចចេំពះបប ។ 

ប ្ដ ហិរនិិងឱត្តបបៈេនះ ហិរមិនសមុ ្ឋ ន ងំេឡើងខងកនុង ឱត្តបបៈ

មនសមុ ្ឋ ន ងំេឡើងខងេ្រក    ហិរមិនខ្លួនជធ ំ   ឱត្តបបៈមនេ ក 

ជធ ំ    ហិរ ិ ងំេនកនុងសភវែដលគួរខម ស   ឱត្តបបៈ ងំេនកនុងសភវៈ  
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ែដលគួរខ្ល ច ហិរមិនលកខណៈេកតែ្រកង ឱត្តបបៈមនលកខណៈេឃើញ

េទសនិងេឃើញភ័យ ។ ប ្ដ ហិរនិិងឱត្តបបៈេនះ បុគគលរែមងញុងំ 

ហិរែិដលមនសមុ ្ឋ នជខងកនុង ឲយ ងំេឡើងេ យេហតុ ៤ ្របករ  គឺ 

ពិចរ ដល់ជតិកេំណើ ត  ១   ពិចរ ដល់វយ័ ១   ពិចរ ដល់

ភពអង់ ច ១   ពិចរ ដល់ភពជពហុស ូត ១  ។  

 សួរថ   ពិចរ ដូចេម្ដច ?  

 េឆ្លើយថ  បុគគលពិចរ ដល់ជតិកេំណើ តយ៉ងេនះថ  េឈម ះ

ថករេធ្វើបបេនះ មិនែមនជកមមរបស់បុគគលែដលសមបូរេ យជតិ ជ

កមមរបស់បុគគលែដលមនជតិេថកថយ មន្រពនសនទូចជេដើម គបបេីធ្វើ 

បុគគលែដលសមបូរេ យជតិដូច ម អញ មិនគួរេធ្វើនូវកមមេនះ េហើយ

មិនេធ្វើបបមនប តិបតជេដើម េឈម ះថ ញុងំហិរឲិយ ងំេឡើង ។  

មយង៉េទៀត បុគគលពិចរ ដល់វយ័យ៉ងេនះថ  េឈម ះថករេធ្វើបប

េនះ ជកមមែដលមនុស កេំ ះៗ   គបបេីធ្វើ   កមមេនះ បុគគលែដល ងំេន

កនុងវយ័ដូច ម អញមនិគួរេធ្វើ េហើយមិនេធ្វើនូវបប មនសម្ល ប់សត្វជ 

េដើម េឈម ះថ ញុងំហិរឲិយ ងំេឡើង ។  មយង៉េទៀត បុគគលពិចរ

ដល់ភពជអនកអង់ ចយ៉ងេនះថ  េឈម ះថករេធ្វើបបេនះ  ជកមម

របស់បុគគលែដលមនភពទន់េខ យ  កមមេនះ បុគគលែដលសមបូរេ យ

ភពអង់ ច  ភពក្ល នដូច ម អញមិនគួរេធ្វើ  េហើយមិនេធ្វើនូវបប  
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មនសម្ល បស់ត្វជេដើម  េឈម ះថ  ញុងំហិរឲិយ ងំេឡើង ។  មយង៉េទៀត  

បុគគលពិចរ ដល់ភពជពហុស ូតយ៉ងេនះថ េឈម ះថ ករេធ្វើ
បបេនះជកមមរបស់ជនអនធពល កមមេនះបុគគលែដលជពហុស ូត គឺ 

ជអនកេចះដងឹេ្រចើន ជបណ្ឌិ តដូច ម អញមនិគួរេធ្វើ  េហើយមិនេធ្វើនូវ

បប  មនប តបិតជេដើម  េឈម ះថ ញុងំហិរឲិយ ងំេឡើង បុគគល

េនះ េឈម ះថ ញុងំហិរមិនសមុ ្ឋ នខងកនុងឲយ ងំេឡើងេ យេហតុ  

៤ ្របករយ៉ងេនះ   កលឲយ ងំេឡើងេហើយ  នឹងឲយហិរចូិលេទកនុងចិត្ត  

មិនេធ្វើបបេ យខ្លួនឯង  ហិរ ិ  រែមងេឈម ះថ  មនសមុ ្ឋ នខងកនុង

យ៉ងេនះ  ។     

 សួរថ   ឱត្តបបៈ មនសមុ ្ឋ នខងេ្រកដូចេម្ដច  ?   

 េឆ្លើយថ  បុគគលពិចរ ថ  េបើអនកេធ្វើបបេ ត  អនកនឹងជបុគគល

្រតូវតិះេដៀលកនុងបរស័ិទ ៤ ថ វញិញូ ជនទងំ យនឹងតះិេដៀលអនក ដូច

អនកនគរតះិេដៀលនូវរបស់មិន ្អ តថ  ែនភិកខុ  អនកជបុគគល ( េវៀរចក

បប ) ែដលបុគគលមនសីលទងំ យេវៀរឆង យេហើយ  េតើនឹងេធ្វើ (បប ) 

ដូចេម្ដច  ដូេចនះ ។   រែមងមិនេធ្វើបបកមមេ្រពះឱត្តបបៈ ងំេឡើងខង

េ្រក  ឱត្តបបៈ រែមងេឈម ះថ   មនសមុ ្ឋ នខងេ្រកយ៉ងេនះ  ។     

 សួរថ  ហិរ ិ េឈម ះថ  មនខ្លួនជធដូំចេម្ដច   ?  

 េឆ្លើយថ កុលបុត្តពួកខ្លះ  កនុងេ កេនះ េធ្វើខ្លួនឲយជធ ំ ឲយជ្របធន 
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មិនេធ្វើបបេ យគិតថ  បុគគលែដលបួសេ យសទធ  ជពហុស ូត  មន 

ទៈ គឺេ្រប ន្របេ កនុងករកមច ត់កេិលសដូចអនក មិនគួរេធ្វើបបកមម  ហិរ ិ 

រែមងេឈម ះថ  មនខ្លួនជធយ៉ំងេនះ  េ យេហតុេនះ   េទើប្រពះមន- 

្រពះភគ្រ ស់ថ  

 ភិកខុ េនះ  េធ្វើខ្លួនឯងឲយជ ធិបេតយយេហើយ  រែមងលះបង់អកុ- 

សល ចេ្រមើនកុសល លះបងអ់េំពើែដល្របកបេ យេទស ចេ្រមើនែត

អេំពើែដលមិនមនេទស រក ខ្លួនឲយ ្អ ត  ។  មន លភិកខុទងំ យ  េនះ

េ ថ  អ ្ត ធិបេតយយ  (១ )  ។     

 សួរថ  ឱត្តបបៈ េឈម ះថ មនេ កជធ ំ( េនះ ) េតើដូចេម្ដច ? 

 េឆ្លើយថ កុលបុត្តខ្លះ កនុងេ កេនះ េធ្វើេ កឲយជធ ំឲយជ្របធន  

េហើយមនិេធ្វើបបកមម   សមដូច្រពះត្រមស់ែដល្រ ស់ទុកថ  

 េ កសននិ សេនះេ តក៏ធ ំ  េទះកនុងេ កសននិ សធែំមន  ក ៏

គង់មនសមណ្រពហមណ៍ជអនកមនឫទធិ  មនទិព្វចកខុ   ដឹងចិត្តបុគគល

ដៃទ  ពួកសមណ្រពហមណ៍ទងំេនះ   រែមងេឃើញអពីំចមង យ  េទះេន

ជិតក៏មិន្របកដ  រែមងដឹងចបស់នូវចិត្តេ យចិត្ត ពួកសមណ្រពហមណ៍ 

ទងំេនះ   គង់ដឹង ម អញយ៉ងេនះថ   មន លអនកដ៏ចេ្រមើន   សូមអនក 

                                     
១-ប.ិ៤១ ,  ទ.ំ១១៤  ។ 
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េមើលកុលបុត្តេនះ េចញចកផទះមកបួស េ យសទធ េហើយ េនែត្រចបូក 

្រចបល់ េ យធម៌ជអកុសលដ៏ មក ។  មយង៉េទៀត គងម់នពួកេទវ  

ែដលមនឫទធិ មនទិព្វចកខុ  ដឹងចិត្តបុគគលដៃទ ពួកេទវ ទងំេនះ ែតង 

េឃើញអពីំចមង យ េទះេនជិតក៏មនិ្របកដ រែមងដឹងចតិ្តេ យចិត្ត ពួក

េទវ ទងំេនះ  គង់ដងឹ ម អញយ៉ងេនះថ  មន លអនកដ៏ចេ្រមើន  សូម 

អនកេមើលកុលបុត្តេនះ  េចញចកផទះមកបួសេ យសទធ េហើយ  េនែត 

្រចបូក្រចបល់  េ យធម៌ជអកុសលដ៏ មក ។  ភិកខុ េនះពិចរ  

ដូេចនះថ ម អញនឹង្របរពធពយយម មិនឲយធូរថយ នឹង្របុងសត ិមិន 

ឲយវេង្វងេភ្លច  ឲយកយសងប់រមង ប់  មិនឲយធូរថយ  ឲយចិត្តតមកល់ម ំ  មន 

រមមណ៍ែតមួយ ។ លុះភិកខុ េនះ ្របរពធេ កឲយជ ធិបេតយយេហើយ 

ែតងលះបង់អកុសល ចេ្រមើនកុសល លះបង់អេំពើែដល្របកបេ យ 

េទស  ចេ្រមើនែតអេំពើែដលមិនមនេទស  រក ខ្លួនឲយ ្អ ត  ។   មន ល 

ភិកខុទងំ យ   េនះេ ថ   េ កធិបេតយយ  (១)  ។     

 កនុងពកយថ ហិរ ិ ងំេនកនុងសភវៈខម ស ឱត្តបបៈ ងំេនកនុង

សភវៈខ្ល ចេនះ   មនវនិិចឆ័យដូចតេទេនះថ 

 ករ ងំេនកនុងលជជីធម ៌េឈម ះថ ហិរ ិ  ហិរ ិ ងំេនេ យសភវៈ 

                                     
១- ប.ិ៤១ ,  ទ.ំ១១៥  ។ 
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េនះ ករខ្ល ចចេំពះអបយ េឈម ះថ ឱត្តបបៈ  ឱត្តបបៈរែមង ងំេន

េ យសភវៈេនះ ហិរនិិងឱត្តបបៈទងំពីរេនះ រែមង្របកដកនុងករេវៀរ

ចកបប ។  ពិតេហើយ បុគគលខ្លះកនុងេ កឈនចុះកនធ់ម៌ គឺករខម ស

ជខងកនុងមិនេធ្វើបបកមម ដូចកុលបុត្ត កលបេនទ បងឧ់ចច រៈបស វៈជ 

េដើម េឃើញបុគគលមន ក់ែដលគួរខម ស គបបជីអនកដល់នូវករខម ស ្រតូវ 

ឧចច រៈឬបស វៈេបៀតេបៀនដ៏ខ្ល ងំក្ល  ក៏មិន ចបេនទ បង់ឧចច រៈបស វៈ

េនះបនដូេចន ះ បុគគលពួកខ្លះជអនកខ្ល ចភ័យកនុងអបយ ក៏មិន ៊ នេធ្វើ
បបកមម កនុងេសចក្ដេីនះ មនឧបមយ៉ងេនះថ ដូចដុែំដកពីរដុ ំ មួយ

ដុ្ំរតជកែ់ត្រប កេ់ទេ យ មក មួយដុេំក្ដ េឆះេ យេភ្លើង កនុងដុំ

ែដកទងំពីរេនះ បណ្ឌិ តេខពើមរេអើមមិនចបដុ់ែំដក្រតជក់ េ្រពះខ្ល ច

្រប ក់ មក  មិនចប់ដុែំដកេក្ដ េ្រពះខ្ល ចេភ្លើងេឆះ យ៉ង   កនុង 

េសចក្ដែីដលេពលអពីំហិរនិិងឱត្តបបៈេនះ ក៏ដូេចន ះ  គបប្ីរជបករឈម

ចុះកន់លជជីធមែ៌ដលជខងកនុង េហើយមនិេធ្វើបបកមម  ដូចបណ្ឌិ តេខពើម

នូវដុែំដក្រតជកែ់ដល្រប ក់ មក េទើបមនិចប់ និងគបប្ីរជបករមិន

េធ្វើបប េ្រពះខ្ល ចភ័យកនុងអបយ ដូចករែដលបណ្ឌិ តមនិចប់ដុែំដក

េក្ដ  េ្រពះខ្ល ចេឆះដូេចន ះ ។ បទទងំពីរេនះ ហិរ ិ មនលកខណៈខម ស 

ឱត្តបបៈ  មនលកខណៈខ្ល ចេទសនិងេឃើញភ័យ ដូេចនះ  រែមង្របកដ

ចេំពះកនុងករេវៀរចកបបប៉ុេ ្ណ ះ ពិតេហើយ បុគគលខ្លះញុងំហិរមិន
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លកខណៈខម សឲយេកើតេឡើងេ យេហតុ ៤ ្របករ គពិឺចរ ដល់ភព 

ជធេំ យជតិ ១  ពិចរ ដល់ភពជធៃំន្រពះ ្ដ  ១ ពិចរ

ដល់ភពជធេំ យ្រទពយ គឺមរតក ១   និងពិចរ ដល់ភពជធៃំន

ស្រពហមចរ ី១  េហើយមនិេធ្វើបប   ។    បុគគលពួកខ្លះ  ញុងំឱត្តបបៈែដល 

មនលកខណៈខ្ល ចេទស និងេឃើញភ័យឲយ ងំេឡើងេ យេហតុ ៤ 

្របករ  គឺភ័យកនុងករតះិេដៀលខ្លួនឯង ១   ភ័យកនុងករតះិេដៀលអពីំអនក 

ដៃទ ១   ភ័យគឺ ជញ  ១   ភ័យកនុងទុគគតិ ១   េហើយមិនេធ្វើបប  ។   កនុង 

ហិរនិិងឱត្តបបៈេនះ  គបបេីពលករពិចរ ដល់ភពជធេំ យជតិ

ជេដើម  និងភ័យកនុងករតិះេដៀលជេដើមឲយពិ ្ដ រ  េសចក្ដីពិ ្ដ ររបស់ 

ករពិចរ ភពជធេំ យជតិជេដើមេនះ   បនេពលទុកេហើយ

កនុងអដ្ឋកថ  អងគុត្តរនិកយឯេ ះ  ។ 

 បទថ  សុកកធមមសមហិ   េសចក្ដីថ  កុសលធម៌ែដលគួរេធ្វើ 

មនហិរឱិត្តបបៈេនះឯងជេដើម   េឈម ះថ  សុកកធម៌   គឺធម៌ស   កល 

េពលេ យន័យរួម  គឺកន់យកេ យសរុប   សុកកធម៌េនះ  គឺធម៌ែដល 

ជេ កិយនិងេ កុត្តរៈ ែដល្រប្រពឹត្តេទកនុងភូម ិ  ៤  ែដល្របកបេហើយ  

្របកប្រពមេហើយ  េ យហិរនិិងឱត្តបបៈទងំពីរេនះ  ។ 

 បទថ   សេន្ត   សបបុរ ិ   េ េក   េសចក្ដីថ   េឈម ះថជ 

អនកសងបរ់មង ប់   េ្រពះកយកមមជេដើមសងបរ់មង បេ់ហើយ  េឈម ះថជ 
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សបបុរស េ្រពះជបុរសែដលល្អេ យកតញញូ កតេវទី ។ កនុងបទថ 

េ េក េនះ  េ កមនេ្រចើនគ ឺសងខ រេ ក សត្វេ ក ឱកសេ ក 

ខនធេ ក  យតនេ ក និងធតុេ ក  កនុងេ កទងំេនះ សងខ រ

េ ក   េ កបនេពលទុកកនុង្របេយគេនះថ 

 េ ក  ១    បនដល់ពួកសត្វទងំអស់ែដល ងំេនបនេ យ 

រ  េ ក  ២  បនដល់នម  ១   រូប ១   េ ក ៣  បនដល់េវទន 

៣   េ ក ៤  បនដល់ រ  ៤    េ ក ៥  បនដល់ឧបទនកខនធ  ៥    

េ ក ៦  បនដល់ យតនៈខងកនុង ៦    េ ក ៧  បនដល់ទី ងំៃន 

វញិញ ណ ៧   េ ក ៨  បនដល់េ កធម៌ ៨   េ ក ៩  បនដល់ទី 

េនរបស់សត្វ ៩    េ ក ១០  បនដល់ យតនៈទងំ ១០    េ ក ១២ 

បនដល់ យតនៈ  ១២     េ ក ១៨   បនដល់ធតុ ១៨  (១)   ។ 

 េ ក   មនខនធេ កជេដើម   រួមកនុងសងខ រេ កេនះឯង    ។ 

ចែំណកសត្វេ ក  េ កេពលកនុង្របេយគជេដើមថ   េ កេនះ 

េ កខងមុខ  េទវេ ក  មនុស េ កជេដើម   ឱកសេ ក   េ ក 

េពលទុកកនុង្របេយគេនះថ  

 យវ   ចនទិមសុរយិ  បរហិរន្ត ិ

                                     
១- ប.ិ៦៩ , ទ.ំ២៧៥  ។ 
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 ទិ   ភន្ត ិ វេិ ចន 

 វ  សហស ធ  េ េក 

 ឯតថ  េត   វត្តតី  វេ  ។ 

 ្រពះចនទនិង្រពះ ទិតយទងំ យ    េដើរបភំ្លឺទិសទងំ យ 

 ឲយភ្លឺបន្រតមឹ     េ កគចឺកក ឡទងំមួយពន់ក៏កណំត់ 

 ្រតឹមេនះ   អំ ចរបស់អនក្រប្រពឹត្តេទបនែត្រតឹមចកក ឡ   

 មួយពន់នុ៎ះ  (១) ។ 

 ប ្ដ េ កទងំេនះ  កនុងទីេនះ  បណំងយកសត្វេ ក    ពិត

េហើយ  កនុងសត្វេ កបុ៉េ ្ណ ះ  មនសបបុរសែបបេនះ  សបបុរសទងំ

េនះ  េ កេពលថ  មនេទវធម ៌ ។ 

 បទថ  េទវ  កនុងបទថ  េទវធមម  េនះ  េទវៈ មន ៣ គឺ សមមត-ិ 

េទព ១ ឧបបត្តិេទព ១ វសុិទធិេទព ១ ។  ប ្ដ េទវៈទងំេនះ ្រពះ ជ   

និង្រពះ ជកុមរជេដើម  េឈម ះថ សមមតិេទព   េ្រពះសត្វេ កសនមត 

ថជេទវៈ  ចប់ ងំពីកល្រពះបទម សមមតិ ជមកេម្លះ៉  ។   េទវ  

ជអនកេកើតេឡើងកនុងេទវេ កេឈម ះថ  ឧបបត្តិេទព  ។  ្រពះខី ្រសព 

េឈម ះថ  វសុិទធិេទព   សមដូច្រពះត្រមស់ថ  

                                     
១-ប.ិ ២២ ,  ទ.ំ  ៣៦៨  ។ 
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 ពួក្រពះ ជ  ្រពះ ជកុមរ និង្រពះេទពី  េ កេ ថ សមមត-ិ 

េទព ។ ឧបបត្តិេទព េតើដូចេម្ដច ។  ពួកេទពឋិតេន កនុងចតុមម ជិក  

ពួកេទពឋិតេនកនុង វត្តិង  ពួកេទពឋិតេនកនុងយម ពួកេទពឋិតេន

កនុងតុសិត ពួកេទពឋិតេនកនុងនិមម នរតី ពួកេទពឋិតេនកនុងបរនិមមិត-

វសវត្តី  និងពួកេទពជពួកៃន្រពហម  ជពួកេទពែដលឋិតេនខងេលើពួក

េទពទងំនុ៎ះ  េ កេ ថ  ឧបបត្តិេទព  ។   វសុិទធិេទព  េតើដូចេម្ដច ។  

ពួក្រពះអរហន្តខី ្រសព ជ វក័របស់្រពះតថគត និងពួក្រពះ

ខី ្រសព ែដលជ្រពះបេចចកពុទធ េ កេ ថ វសុិទធិេទព  ។   ្រពះ

មន្រពះភគ ជេទពរបស់ពួកសមមតិេទព  ឧបបត្តិេទព  និងវសុិទធិេទព 

ជេទពដ៏ៃ្រកែលងផង  ជេទពធកំន្លងជងពួកេទពផង ជសីហៈធជំង

សីហៈផង  ជនគធជំងនគផង ជេមគណៈធជំងេមគណៈផង ជ 

មុនីធជំងមុនីផង  ជ្រពះ ជធជំង្រពះ ជផង ( ១ ) ដូេចនះ   ។   ធម៌

របស់េទវៈទងំេនះ  េឈម ះថ  េទវធម៌   ។ 

 បទថ  វុចចេរ ែ្របថ  រែមងេពល  ពិតេហើយ  កុសលធម៌ទងំ 

យ   មនហិរឱិត្តបបៈជមូល   េឈម ះថ   ជធមរ៌បស់េទវៈទងំ   ៣  

្របេភទេនះ េ្រពះអតថថ  ជេហតុៃនកុសលសមបទ  េហតុៃនករេកើត 

                                     
១- ប.ិ ៦៧ ,  ទ.ំ ១៨២  ។ 



អបណ្ណកវគគ ទី ១   េទវធមមជតក  ទី ៦                           377 

កនុងេទវេ ក និងេហតុៃនករបរសុិទធ  េ្រពះេហតុេនះ េទើបេឈម ះថ 

េទវធម៌  បុគគល្របកបេ យេទវធម៌ទងំេនះ  ក៏ជបុគគលមនេទវធម៌

េនះឯង  េ្រពះដូេចន ះ  ្រពះដ៏មន្រពះភគ  កល្រទង់សែម្ដងធមទ៌ងំ

េនះ េ យេទសនែដលជបុគគ ធិ ្ឋ ន េទើប្រទង់្រ ស់ថ សបបុរស

អនកមនចិត្តសងប់រមង ប់េ ថ  ជអនកមនេទវធម៌កនុងេ ក  ។  

 យក   កលបន ្ដ ប្់រពះធមមេទសនេនះ  មនេសចក្ដី្រជះថ្ល   

េទើបេពលនឹង្រពះេពធិសត្វថ  ែនបណ្ឌិ ត ខញុ ្ំរជះថ្ល នឹងេ ក  ខញុនឹំងឲយ

ប្អូន្របុសមន ក់  េតើេ កយកមួយ   ?    

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ   សូមអនកយកប្អូនេពមកចុះ  ។ 

 យក េពលថ ែនបណ្ឌិ ត េ ក គ ល់េទវធម៌ែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ 

ែតមិន្រប្រពឹត្តេទវធម៌ទងំេនះ  ។  

 ្រពះម សត្វ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 យក េពលថ េ្រពះថ េ កេវៀរប្អូនក ្ដ លេចញេហើយ នំ

យកប្អូនេពមក េឈម ះថ មិនេធ្វើកមមែដលឱនលេំទនចេំពះបុគគលែដល

មនេសចក្ដចីេ្រមើន  ។  

 ្រពះម បុរសេពលថ   ែនយក   ខញុ ំ គ ល់េទវធម៌ េហើយ្រប្រពឹត្ត 

កនុងេទវធម៌ទងំេនះ  េ្រពះថ   េយើងទងំ យចូលៃ្រពេនះ   េ្រពះ - 

្រស័យប្អូនេពេនះ  េ្រពះម របស់ប្អូនេពេនះ ទូលសូម ជសមបត្តិអពីំ
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្រពះ ជបិ របស់េយើង  េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់ប្អូនេពេនះ    ែត្រពះបិ
របស់ពួកេយើងមិនឲយពរេនះ  កល្រទងរ់ក ពួកេយើង  េទើប្រទងអ់នុញញ ត 

ករេនៃ្រព កុមរេនះ ក៏រត់ មមកជមួយពួកេយើង  កលពួកេយើង

េពលថ យក មួយកនុងៃ្រពសីុកុមរេនះេហើយ បុគគល មួយនឹងេជឿ 

េ យេហតុេនះ  េយើងខ្ល ចភ័យ គឺករតិះេដៀល  េទើបឲយនបំ្អូន្របុសេព

េនះមកដូេចនះ  ។  

 យក មនចតិ្ត្រជះថ្ល  ឲយ ធុករដល់្រពះេពធិសត្វថ ធុ 

ធុ បណ្ឌិ ត េ កេចះេទវធម៌ ្រពមទងំបដិបត្តកិនុងេទវធម៌ទងំេនះ 

ដូេចនះេហើយ េទើបនបំ្អូន្របុសទងំពីរមក្របគល់ឲយ្រពះេពធិសត្វវញិ ។ 

លំ បេ់នះ ្រពះេពធិសត្វ្រ ស់នឹងយក េនះថ ែនសម្ល ញ់  អនកេកើត

ជយក េនះ ្រស័យឈម ច់របស់អនកដៃទជ រ េ្រពះបបកមម

ែដលខ្លួនេធ្វើទុកកនុងជតមុិន ឥឡូវេនះ អនកេនេធ្វើបបេនះេទៀត េឈម ះ

ថ បបកមម មិនឲយអនកផុតអពីំនរកជេដើមេឡើយ េ្រពះេហតុេនះ ចប់

ងំអពីំេពលេនះេទ ចូរអនកលះបបកមម េហើយេធ្វើែតកុសលកមមចុះ ។ 

្រពះេពធិសត្វ កល្រទង់ទូនម នយក េនះេហើយ យក េនះក៏េធ្វើកររក  

( ្រពះេពធសិត្វ ) េនកនុងទីេនះឯង  ។   ៃថងមួយ សម្លឹងេមើលនកខត្តឫក

ដឹងថ្រពះជនកេ យទិវងគត េទើបនយំក េទកន់នគរព ណសី កន ់

យក ជសមបត្តិ េហើយ្របទនតែំណងឧប ជដល់ចនទកុមរ ្របទន
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តែំណងេសនបតីដល់សុរយិកុមរ ឲយ ងលេំនគួរជទីេ្រតកអរដល់

យក  ្រទង់េធ្វើយក េនះ ឲយជបុគគលែដលម ជនបូជេ យផក ក្រមង 

និងេ្រគ ង្រកអូប ែផ្លេឈើដ្៏របេសើរេផ ងៗ និងតមកល់ភត្តដ៏្របេសើរជនិចច  

្រពះេពធិសត្វ ្រទង់្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌  លុះអស់្រពះជនមេហើយ ក៏

េទ មយថកមម  ។ 

   ្រពះបរម ្ដ     កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ 

្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ កនុងកលចបស់ចចៈ ភិកខុ េនះ ងំេនកនុង

េ បត្តផិល  ។  ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរេហើយ ្រទង់

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ រក ទឹកកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុមន

ភណ្ឌ ៈេ្រចើនកនុងកលឥឡូវេនះ   សុរយិកុមរ    បនមកជ ននទ   ចនទ- 

កុមរបនមកជ របុីត្ត ចែំណកមហិ សកុមរែដលជបុត្តចបង គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ េទវធមមជតក ទី ៦ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

្រពះនង សភខត្តិយ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ  

បុេ ្ត   តយហំ   ម ជ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េរឿងរបស់្រពះនង សភខត្តយិនឹងមនជកច់បស់កនុង ភទទ ល

ជតក  ទ្វ ទសកនិបត  ឯេ ះ ។  

 បនឮថ ្រពះនង សភខត្តិយេនះ ជ្រពះ ជធី របស់េស្ដច

សកយម នម ្របសូតចកគភរ៌បស់ទសីេឈម ះថ នគមុ ្ឌ  េ្រកយ

មកក៏បនជអគគមេហសីរបស់្រពះបទេកសល ្រពះនង្របសូតបន

្រពះ ជឱរសមួយអងគ  ។  េ្រកយមក ្រពះ ជ្រទង់្រជបថ ្រពះនងជ

កូនរបស់ទសី េទើប្រទង់ដកមុខតែំណង សូមបវីឌូិឌភៈែដលជ្រពះឱរស

ក៏្រតូវដកមុខតែំណងដូចគន  ម្ត យនិងកូនទងំពីរនក់  រស់េនកនុង្រពះ ជ 

និេវសន៍របស់្រពះបទេកសលេនះឯង  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រជប 

េហតុេនះ លុះេវ ង ច ្រទងេ់ចមេ មេ យពួកភកិខុ  ៥០០ រូប  ្រទង់ 

យងេទកន់្រពះ ជនិេវសន៍របស់្រពះ ជ ្រទង់គងេ់លើ សនៈែដលេគ 

្រកលទុក េហើយមន្រពះត្រមស់សួរថ ្រពះនង សភខត្តិយ្របថប់ 

េនឯ  ? ្រពះ ជក្៏រកបទូលេហតុេនះ ឲយ្រទង់្រជប ។  ្រពះ ្ដ  

្រ ស់សួរថ  ម បពិ្រត ្រពះនង សភខត្តិយ  ជធី របស់អនក  ? 
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 ្រពះ ជ្រកបទូលថ   ជធី របស់្រពះបទម នម  ។       

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ  កល្រពះនង សភខត្តយិយង

មក  េតើយងមកេដើមបអីនក  ? 

  ្រពះ ជ្រកបទូលថ  េដើមបខីញុ ្ំរពះអងគេនះឯង  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ ម បពិ្រត ្រពះនង សភខត្តិយេនះជ

ធី របស់្រពះ ជ េហើយមកកេ៏ដើមប្ីរពះ ជ េ្រពះ ្រស័យ្រពះ ជ

េនះឯង េទើបបន្រពះ ជឱរស  េ្រពះេហតុអ្វី  េទើប្រពះ ជឱរសេនះ  

មិនបន ជសមបត្តិែដលជរបស់្រពះ ជបិ  ?  ្រពះ ជទងំ យកនុង

កលមុន បន្រពះឱរសកនុងគភរ៌បស់្រស្តីរកឧសជភរយិម្ដងមក ល កគ៏ង ់

្រពះ ជទន ជសមបត្តដិល់្រពះ ជឱរសេនះ ។  ្រពះ ជ ្រទង់្រកប

ទូល ធន្រពះមន្រពះភគ  េដើមប្ីរទង់្រ ស់េរឿងេនះឲយជក់ចបស់  

្រពះ ្ដ   ្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក  ឲយ្របកដដូេចនះថ 

        កនុងអតតីកល ្រពះ ជ្រពះនម ្រពះបទ្រពហមទត្ត េ យ ជ

សមបត្តកិនុងនគរព ណសី ។ ៃថងមួយ ្រពះ ជយងេទ្រក លកនុង

ឧទយនេ យយសធ ំ ្រទង់្រ ច់េទកនុង្រពះ ជឧទយនេនះ េ្រពះ្រទង់

េ្រតកអរេ យផក និងែផ្លេឈើ    ក៏បនេឃើញ្រស្ដីមន ក ់ កពុំងេ្រច ងបេណ្ដើ រ  

កច់ឧសបេណ្ដើ រកនុង្រពះ ជឧទយនេនះ  ្រទង់មនចតិ្ត្របតិព័ទធ  េទើប្រទង់ 

សេ្រមចករេនរួមជមួយ្រស្តីេនះ  ។   កនុងខណៈេនះឯង ្រពះេពធិសត្វ 
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ក៏បដិសនធិកនុងគភ៌របស់្រស្ដីេនះ  រេំពចេនះ គភ៌របស់នងក៏ធងន់ កដូ់ច

េពញេ យេព្រជ នងដឹងថ នងមនគភ ៌ េទើប្រកបទូលថ បពិ្រត

្រពះសមមតិេទព ខញុមំច ស់មនគភ៌េហើយ  ។  ្រពះ ជបន្របទន្រពះទ្រមង់

១ វង់េហើយ្រ ស់ថ  េបើកូនរបស់នងជកូន្រសី  ចូរចំ យចេិញច ន

េនះ េហើយចិញចឹ មបបីច់រក ចុះ េបើជកូន្របុស ចូរនមំកកនស់មន ក់

របស់េយើងមួយអេន្លើេ យចិេញច នេនះ  កល្រ ស់េហើយ ្រទង់ក៏យង

េចៀសេចញេទ   ។   ចែំណក្រស្ដីេនះ មនគភ៌្រគប់ែខេហើយ  ក៏្របសូត

្រពះបរមេពធិសត្វ  ។  កនុងេវ ែដល្រពះេពធិសត្វកពុំងេលងកនុងទី

នស្រមប់េលងរបស់កុមរ ( ក៏ យកុមរទងំេនះ ) េកមងទងំ យ

េពលថ  ពួកេយើង្រតវូ កូនអតឪ់ យតបេ់ហើយ  ។  ្រពះេពធិសត្វ 

បន ្ដ បព់កយេនះ  េទើបេទរកម សួរថ  អមម  េក  មយ្ហ ំ  បិ   

បពិ្រតអនកែម៉   អនក ជឪពុករបស់កូន  ?   

 ម េពលថ  ត  ត្វំ   ព ណសិរេញញ   បុេ ្ត   ែនកូន   

ឯងជបុត្តរបស់្រពះបទព ណសី  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  េតើមនបនទ ល់ ឬ ក ី មួយែដរឬេទ ? 

 ម េពលថ  ែនកូន  ្រពះ ជ ្រទង់បន្របទនចិេញច នេនះទុក  

េហើយ្រ ស់ថ  េបើជកូន្រសី  គបបលីក់ចិេញច នេនះ ចិញចឹ មបបីច់រក

ចុះ  េបើជកូន្របុស គបបនីមំកមួយអេន្លើេ យចិេញច នេនះ  ដូេចនះេហើយ 
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្រទង់ក៏យងេទ  ។  

 ្រពះម សត្វេពលថ បពិ្រតអនកែម៉ េបើដូេចន ះ េ្រពះេហតុអ្វី 

េទើបអនកែមម៉ិននខំញុ េំទកន់សមន ក្់រពះបិ  ?  នងដឹងអធយ្រស័យរបស់

កូន  េទើបនកុំមរេទកន់្រពះ ជ ងំេនះ  េទដល់ទ្វ រេហើយកឲ៏យ្រកប- 

ទូលដល់្រពះ ជេដើមបឲីយ្រទង់្រជប កល្រពះ ជ្រទងអ់នុញញ តេហើយ  

េទើបចូលេទថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ េហើយ្រកបទូលថ អយ ំ េទវ បុេ ្ត  

បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   កុមរេនះជបុត្តរបស់្រពះអងគ   ។  
 ្រពះ ជ សូមប្ីរទង់្រជប ែតេ្រពះ្រទង់ខម សបរស័ិទ  េទើប្រ ស់

ថ   ន  មយ្ហ ំ បុេ ្ត    មិនែមនជកូនរបស់េយើងេទ  ។   

 ម ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព េនះជ

្រពះទ្រមងរ់បស់្រពះអងគ   េតើ្រទង់ច្ំរពះទ្រមង់េនះបនែដរឬេទ ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ សូមបទី្រមង់េនះ ក៏មិនែមនជ្រពះទ្រមង់របស់

េយើង  ។   

 ម ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ឥឡូវ 

េនះ េវៀរសចចៈេហើយ អនកដៃទជ ក រីបស់ខញុមំច ស់មនិមនេទ េបើទរក

េនះ េកើតេ្រពះ ្រស័យ្រពះអងគ កលខញុមំច ស់េបះទរកេនះេទេហើយ 

ទរកេនះ ចូរ ងំេនេលើ កស  េបើមិនែមន ្រស័យ្រពះអងគេកើតេទ   
ចូរធ្ល ក់ ្ល ប់េលើែផនដីចុះ    េហើយចប់េជើងទងំពីររបស់្រពះេពធសិត្វ
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េបះេទកនុង កស  ។  ្រពះេពធិសត្វក៏គង់ពត់ែភននកនុង កស  កល 

នឹងេពលធម៌ដល់្រពះបិ េ យសេំឡងដ៏ពីេ ះ  េទើប្រ ស់្រពះគថ 

េនះថ  

 បុេ ្ត   តយហំ  ម ជ ត្វ ំ ម ំ េបស  ជនធបិ 

 អេញញប ិ េទេ   េបេសត ិ  កិញច   េទេ   សកំ  បជន្តិ។ 

 បពិ្រតម ជ    ខញុជំបុត្តរបស់្រពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគជធ ំ

 ជងពួកជន   សូម្រពះអងគចញិចឹ មខញុផំង    ្រពះសមមតិេទព្រទង់ 

 ចិញចឹ មពួកជនដៃទបន  េម្ដច្រពះសមមតិេទពក៏មនិចិញចឹ មសត្វ 

 ែដលជបុត្តរបស់្រពះអងគផង  ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ   បុេ ្ត   តយហំ  កត់បទជ    បុេ ្ត  

េត អហំ  ែ្របថ  ខញុ ្ំរពះអងគជឱរសរបស់្រទង់  ។  េឈម ះថ បុត្ត មន ៤ 

្របេភទ គឺបុត្តែដលេកើតកនុងខ្លួន ១ បុត្តែដលេកើតកនុងេខត្ត ១  អេន្ត សិក 

១ និងបុត្តែដលេគឲយ ១  ។  ប ្ដ បុត្តទងំ ៤ ្របេភទេនះ បុគគល

្រស័យខ្លួនេកើត េឈម ះថ បុត្តេកើតកនុងខ្លួន  ។  បុត្តេកើតកនុងទីទងំ យ 

មនេកើត្រតង់ទីេដកក្ដី ្រតង់បល្ល័ងកក្ដី ្រតង់្រទូងក្ដី េឈម ះថ បុត្តែដល

េកើតកនុងេខត្ត ។ បុគគលែដលជកូនសិស  េរៀនសិលប ្រស្តកនុងសមន ក ់

េឈម ះថ កូនសិស  ។ បុត្តែដលេគឲយេហើយយកមកចិញចឹ ម េឈម ះថ 

បុត្តែដលេគឲយ គឺជកូនធម៌  ែតកនុងទីេនះ េ កេពលសេំ យកបុត្ត
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ែដលេកើតកនុងខ្លួន  េទើបេពលថ  បុត្ត  ។   េឈម ះថ ្រពះ ជ េ្រពះេធ្វើ
ជនឲយេ្រតកអរេ យសងគហវតថុ  ៤ ្របករ ្រពះ ជែដលជធ ំ េឈម ះថ 

ម ជ   ។   ្រពះបរមេពធិសត្វ  កល្រ ស់េ ្រពះ ជេនះ   េទើប

្រ ស់ថ   ម ជ   បពិ្រតម ជដជ៏ធ ំ ដូេចនះ  ។  

 បទថ  ត្វ ំ ម ំ េបស  ជនធិប  េសចក្ដីថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ជ

ធកំនុងពពួកជន   សូម្រទង់ចិញចឹ ម  គឺែថរក ទូលបងគផំងចុះ  ។ 

 បទថ  អេញញប ិ  េទេ   េបេសតិ  េសចក្ដថី  ជនជេ្រចើនដៃទ 

បនដល់មនុស ែដលជអនកចិញចឹ មដរំជីេដើម និងសត្វតិរចឆ ន មនដរំ ី

េសះជេដើម  េហតុអ្វីក៏្រទង់ចិញចឹ មបន  ។ 

 ស័ពទថ  កិញច   កនុងបទថ   កិញច   េទេ   សកំ  បជ ំ ជនិបត 

េ្របើកនុងអតថថ តិះេដៀល និងេ្របើកនុងអតថថ អនុេ្រគះ ្រពះេពធិសត្វ្រទង់

ឲយឱ ទថ ្របជជនរបស់្រពះអងគ គឺទូលបងគែំដលជឱរសរបស់្រពះអងគ  

្រទង់មិនចញិចឹ មដូេចនះ េឈម ះថ តិះេដៀល កល្រ ស់ថ អនកដៃទជេ្រចើន 

្រទងច់ិញចឹ មបនដូេចនះ េឈម ះថ អនុេ្រគះ គឺជួយេ្រ ច្រសង់ដូេចន ះ ្រពះ 

េពធិសត្វកល្រទង់តិះេដៀល េទើប្រ ស់ថ េហតុអ្វី្រទង់មិនចិញចឹ មបុត្ត 

របស់្រពះអងគ ។ កល្រពះេពធសិត្វគងក់នុង កសសែម្ដងធម៌យ៉ងេនះ 

្រពះ ជ្រទង់បន ្ដ ប់េហើយ េទើប្រទង់ ្រពះហស្តេចញមក ្រ ស់ថ  

ចូរបុត្តមកចុះ  េយើងនឹងចិញចឹ មបុត្ត  ។   កលៃដ ប់រយពន់ េចញមក 
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្រពះេពធិសត្វមិនចុះកនុងៃដរបស់អនកដៃទ ចុះកនុង្រពះហស្តរបស់្រពះ ជ 

ប៉ុេ ្ណ ះ  េហើយ្របថប់គងេ់លើ្រពះឩរុ  ( េភ្ល  ) របស់្រពះ ជ  ។   ្រពះ 

ជ ្រទង់្របទនភពជឧប ជដល់្រពះបរមេពធិសត្វ េហើយ្រទង់ែតង 

ងំម របស់្រពះម សត្វជអគគមេហសី  ។  កលអណឹំះឥតអពីំ្រពះ

បទព ណសីេទ  ្រពះបរមេពធសិត្វក៏បនេ យ ជយជ្រពះ ជ 

្រពះនមថ កដ្ឋ ហន ្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌  លុះអស់្រពះជនមក៏េទ 

មយថកមម  ។        

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដងដល់

្រពះបទេកសលេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ គឺេធ្វើេរឿងទងំពីរឲយជប់គន  

េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ្រពះម កនុងកលេនះ បនមកជ្រពះនង

ម មយេទវ ី ្រពះបិ កនុងកលេនះ បនមកជ្រពះបទសុេទធ ទន

ម ជ  ចែំណក្រពះបទកដ្ឋ ហន ជកនុងកលេនះ  គឺ តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ កដ្ឋ រជិតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គងេ់នកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលលះបង់េសចក្ដីពយយម េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ   អប ិ អតរមនន ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងបចចុបបនននិងេរឿងអតីត កនុងជតកេនះ  នឹងមនជកច់បស់កនុង 

សវំរជតក  ឯកទសកនិបត  ឯេ ះ  កនុង សវំរជតក េនះ និង

ជតកេនះ េរឿងដូចគន េនះឯង ែប្លកែតគថប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនេសចក្ដី
សេងខបថ  គមណិកុមរ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធសិត្វ  សូមបជី

្រពះកនិ ្ឋ របស់្រពះភ ទងំរយ្រពះអងគ  ក៏ជអនកែដល្រពះភ ទងំ

រយ្រពះអងគេចមេ ម ្របថប់គងេ់លើបល្ល័ងកដ៏្របេសើរ ខងេ្រកមេស្វត-

ចឆ្រត ទតេមើលយសសមបត្តិរបស់្រពះអងគ ្រទង់េ្រតកអរកនុងយសសមបត្តិ
របស់្រពះអងគែដលជរបស់ ចរយ   េទើប្រទង់បន្លឺ្រពះឧទនេនះថ  

 អប ិ អតរមននំ ផ វ  សមិជឈត ិ

 វបិកក្រពហមចរេិយសម ិ ឯវ ំ ជនហិ  គមណីត ិ។ 

 ករ្របថន នូវផល    ែតងសេ្រមច្រពមដល់ពួកជនអនកមិន 

 រួស ន ់ អញជអនកមន្រពហមចរយចស់ក្ល េហើយ   មន ល 

 គមណិ    អនកចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ  ។    

 ប ្ដ បទទងំេនះ  សពទថ   អបិ  ្រតឹមែតជនិបត   ។   បទថ 
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អតរមននំ បនដល់ ែដល ងំេនកនុងឱ ទរបស់បណ្ឌិ តទងំ យ 

មិន្របញប្់របញល់  េធ្វើករេ យឧបយ  ។  

 បទថ  ផ វ  សមិជឈត ិ  េសចក្ដថី  ករសងឃមឹកនុងផល

ែដល្របថន ទុក  េឈម ះថ  រែមងសេ្រមចពិត  េ្រពះករសេ្រមចផល 

េនះ  មយង៉េទៀត  បទថ  ផ   បនដល់  ផលៃនេសចក្ដី្របថន   គឺ
ផល មែដល្របថន ទុក   រែមងសេ្រមចេនះឯង  ។ 

 បទថ  វបិកក្រពហមចរេិយសម ិ េនះ  សងគហវតថុ  ៤ េឈម ះថ 

្រពហមចរយិៈ  េ្រពះជករ្រប្រពឹត្តដ៏្របេសើរ   ឯ្រពហមចរយិៈេនះ   េឈម ះ

ថ ចស់ក្ល េហើយេនះឯង េ្រពះបនចេំពះនូវយសសមបត្តែិដលមន

សងគហវតថុ េនះជមូល យសែដលសេ្រមចដល់គមណិកុមរេនះ ក៏

េឈម ះថ  ្រពហមចរយិៈ  េ្រពះអតថថ  ្របេសើរ  េ យេហតុេនះ េទើប

េ កេពលថ   ខញុជំអនកមន្រពហមចរយិៈចស់ក្ល េហើយ  ។    

 បទថ   ឯវ ំ  ជនហិ  គមណិ  េសចក្ដីថ  កនុងទីខ្លះបុរសអនក 

្រសុកក្ដី ្របធនរបស់អនក្រសុកក្ដី េឈម ះថ គមណិ ែ្របថ ជអនកធ ំ ែត 

កនុងទីេនះ  សេំ យកខ្លួនឯងែដលជ្របធនៃនមនុស ទងំពួង  េទើប

េពលថ ែនគមណិដច៏េ្រមើន  អនកចូរដឹងេហតុេនះ  យ៉ងេនះថ  េយើង

ឈនកន្លងបង្របុសរបស់ខ្លួនបនេ យ ជសមបត្តិដ៏ធេំនះ  េ្រពះ - 

្រស័យ ចរយ  ដូេចនះ   បន្លឺឧទនេហើយ  ។    
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 កលគមណិកុមរេនះ បន ជសមបត្តេិហើយ ឲយេពលេវ  

កន្លងេទពីរ-បីៃថង បង្របុស្រគប់គន បនេទកន់ទីលេំនេរៀងៗ ខ្លួន ។  

្រពះបទគមណិ្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌  លុះអស់្រពះជនមេហើយ ក ៏

េទ មយថកមម  ។  ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ េធ្វើបុណយមនទនជ 

េដើម  លុះអស់ជីវតិេហើយ ក៏េទ មយថកមមដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  លុះចប់សចចៈេហើយ  ភិកខុអនកលះ

បង់េសចក្ដីពយយម ងំេនកនុងអរហត្ត ។  ្រពះ ្ដ  ្រទង់្រ ស់េរឿង

ពីរបន្តអនុសនធិ េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ្រពះបទគមណិកនុងកលេនះ 

បនមកជភិកខុអនកលះបង់េសចក្ដពីយយម  ចែំណក ចរយ គឺ តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ គមណិជតក ទី ៨ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

យងេចញម ភនិិ្រសកមណ៍ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ  ឧត្តមងគរុ    មយ្ហ ំ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ករេចញម ភិនិ្រសកមណ៍េនះ បនេពលទុកេហើយ កនុងនិទន-

កថ ខងេដើមេនះឯង ។ កនុងកលេនះ ភកិខុទងំ យអងគុយពណ៌ន

អពីំករយងេចញបព្វជជ របស់្រពះទសពល ។ លំ បេ់នះ ្រពះ ្ដ  

េស្ដចយងមកកន់េ ងធមមសភ គងេ់លើបវរពុទធ សនៈេហើយ្រ ស់េ

ភិកខុទងំ យថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកអងគុយ

សនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?   

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ 

ទងំ យ មិនបនអងគុយសនទនគន េ យេរឿងដៃទេទ ពួកខញុ ្ំរពះអងគ

អងគុយពណ៌នអពីំករយងេចញបព្វជជ របស់្រពះអងគប៉ុេ ្ណ ះ ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតេចញបួស

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមន សូមបកីនុងកលមុនកេ៏ចញបួស

េហើយដូចគន  ភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះបរម ្ដ  េដើមប ី

្រទង់្រ ស់េរឿងេនះឲយជក់ចបស់  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បនេធ្វើេហតុ

ែដលអន្តរភពបិទបងំទុក  ឲយ្របកដដូចតេទេនះថ    



អបណ្ណកវគគ ទី ១   មឃេទវជតក  ទី ៩                           391 

 កនុងអតតីកល កនុងនគរមិថិ  ែដនវេិទហៈ មន្រពះ ជ្រពះ

នមថ មឃេទវៈ ជ្រពះ ជែដល្រគប់្រគង ជយេ យធម៌ ។ ្រពះ ជ

អងគេនះ ្រទង់េនកនុងវយ័េលងជកុមរអស់ ៨៤.០០០ ឆន  ំ  ងំេនកនុង

ភពជឧប ជក៏ដូចគន   ។  ្រពះបទមឃេទវៈេនះ  ្រទង់ឲយកលេវ

កនុងភពជ្រពះ ជកន្លងេទអស់កលយូរ  ។   ៃថងមួយ ្រទង់េ ជង

េករកតម់ក្រ ស់ថ  ែនជងេករកត់សម្ល ញ់  អនកេឃើញសកស់កូវេលើ
កបលខញុកំនុងកល  ចូរ្របប់ខញុកំនុងកលេនះ  ។  ចែំណកជងេករ- 

កត់េនះ កប៏នេធ្វើឲយកលេវ ដ៏យូរេនះ  កន្លងេទដូចគន   ។  ៃថងមួយ  

េឃើញ្រពះេក សកូវ ១ សរៃស កនុងរ ង្រពះេក ទងំ យែដលមន

ពណ៌េខម ដូចផក អញជ័នរបស់្រពះ ជ  េទើប្រកបទូលថ  េទវ  ឯកំ  េត  

បលិត ំ  ទិស តិ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  េក សកូវមួយសរៃស្របកដ 

ដល់្រទង់េហើយ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េតន ហិ េម សមម តំ បលិត ំ ឧទធរ ិ ្វ  

បណិម្ហិ ឋេបហិ េអើសម្ល ញ់ េបើយ៉ងេនះ ចូរអនកដកសកូវរបស់េយើង

មក ក់េលើបតៃដ ។ កល្រពះ ជ្រ ស់យ៉ងេនះ ជងេករកត់ក៏

យកស ្ឌ សមសដក េហើយ ក់្រពះេក សកូវឲយ្របតិ ្ឋ នេលើបត

្រពះហស្តរបស់្រពះ ជ  ។   កនុងកលេនះ  ្រពះ ជមន្រពះជនម យុេន 

សល់ ៨៤.០០០ ឆន េំទៀត  េទើបេ យទិវងគត  កលេបើយ៉ងេនះ កល
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្រទង់បនសក់សកូវេហើយ   ្រទង់ក៏សមគ ល់្រពះអងគថ   ក់ដូចជមចចុ ជ 

មកឈរែកបរ ៗ ក់បដូីចជខ្លួនចូលមកកនុងបណ្ណ ែដលមនេភ្លើង

េឆះដូេចន ះ  ្រទង់ដល់នូវេសចក្ដីសេង្វគ  េទើប្រទង់្រតិះរះិថ  មន លមឃ- 

េទវៈលងង់េខ្ល   ឯងមនិ ចលះកិេលសេនះ  ដ បមន យុ្របមណ

ប៉ុេណ្ណះ រហូតសក់សកូវ កល្រពះបទមឃេទវៈេនះ ្រទង់ពិចរ ដល់ 

សកែ់ដលសកូវេហើយ  ករេក្ដ ្រក យខងកនុងក៏េកើតេឡើង  ្រពះេសេទក៏

ហូរេចញអពីំសររីៈ សំពត់ ដកបនដល់នូវ ករែដល្រតូវជូតយក

េញើសេចញ ្រពះបទមឃេទវៈេនះ ្រទង់្រពះត្រមិះថ អញគួរេចញ

បួសកនុងៃថងេនះឯង  េទើប្របទន្រសុកសួយែដលមនតៃម្ល ៧ ពន់ដល់ 

ជងេករកត់   ្រទង់្រ ស់ឲយេ ្រពះ ជឱរសចបងមក  េហើយ្រ ស់ថ  

 ែនប សក់សកូវ្របកដេលើកបលរបស់ឪពុកេហើយ ឪពុកចស់ 

េហើយ ឯកមរបស់មនុស  ឪពុកក៏បនបរេិភគេហើយ ឥឡូវេនះ ឪពុក 

នឹងែស្វងរកកមែដលជទិព្វ េនះជកលេចញបួសរបស់ឪពុក  ចូរអនក 

្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនះ  ចែំណកឪពុកបួសេហើយ នឹងេនេធ្វើសមណធម ៌

កនុងអមពវន័ឧទយនេឈម ះមឃេទវៈ ។  មតយទងំ យចូលេទគល់ 

្រពះ ជែដលមន្រពះ ជបណំងចង់បួសយ៉ងេនះ េហើយ្រកបទូល 

សួរថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   អ្វីជេហតុេចញបួសរបស់្រពះអងគ ?   

 ្រពះ ជ    ្រទង់កន់យកសក់សកូវេនះបង្ហ ញ    េហើយ្រ ស់្រពះ 
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គថដល់ មតយទងំ យថ 

 ឧត្តមងគរុ    មយ្ហំ  ឥេម  ជ   វេយហ  

 បតុភូ   េទវទូ  បព្វជជ សមេយ  មមតិ ។ 

 សក់ទងំ យេនះ  នេំទនូវវយ័  ( សកូវ  ) េកើតដល់អញ 

 េហើយ    េទវទូត   េកើត្របកដេហើយ  ( េនះ  )  ជសមយ័ 

 ៃនផនួសរបស់អញ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ ឧត្តមងគរុ  បនដល់ សក់ ពិត

េហើយ  សក់ទងំ យេ ថ  ឧត្តមងគរុ   េ្រពះដុះេឡើងកនុងទីខពស់

ៃនអវយវៈ  មនៃដនិងេជើងជេដើម   គឺេលើកបល  ។  

 បទថ  ឥេម  ជ   វេយហ   េសចក្ដីថ  ែនបទងំ យ

ចូរេមើលសក់សកូវទងំេនះេកើតេហើយ  េឈម ះថ  ជេហតុនយំកវយ័េទ 

េ្រពះនយំកវយ័ទងំ ៣ េទ   េ យភវៈ្របកដជសក់សកូវ  ។  

 បទថ  បតុភូ   បនដល់  េកើតេឡើងេហើយ  ។   

 បទថ  េទវទូ   េសចក្ដីថ   មចចុ េឈម ះថ  េទវៈ  ែដលេឈម ះថ 

េទវទូត  េ្រពះជទូតៃនេទវៈេនះ  ពិតេហើយ  កលសក់សកូវទងំ យ 

្របកដេលើកបល បុគគលរែមង ក់ដូចជឈរកនុងសមន ក់របស់េស្ដច 

មចចុ ជ េ្រពះដូេចន ះ េទើបសកស់កូវទងំ យេ កេ ថ ទូតរបស់ 

េទវៈ គឺមចចុ   ។  ែដលេឈម ះថ េទវទូត េ្រពះជទូតដូចគន នឹងេទវៈ
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ដូេចនះក៏មន ដូចបុគគលែដលេទវ មនខ្លួន្រប ប់ ក់ែតងេហើយ ឈរ 

កនុង កសេពលថ អនកនឹង ្ល ប់កនុងៃថងេឈម ះេនះ យ៉ង  កល 

សក់សកូវទងំ យ្របកដេហើយេលើកបល  ក៏រែមងដូចជេទវ ពយករ 

ដូេចន ះ ដូចគន   េ្រពះេហតុេនះ  េទើបសកស់កូវទងំ យ  េ កេពល 

ថជទូត  ដូចជេទវៈ  ។   ែដលេឈម ះថ  េទវទូត  េ្រពះជទូតរបស់

វសុិទធិេទពទងំ យ ដូេចនះក៏មន ពិតេហើយ ្រពះេពធិសត្វ្រគប់អងគ  

ទតេឃើញមនុស ចស់  មនុស ឈ ឺ មនុស ្ល ប់ និងអនកបួសប៉ុេ ្ណ ះ  

ក៏ដល់នូវករសេង្វគេហើយេចញបួស   សមដូច្រពះត្រមស់ថ   

 ជិណ្ណញច   ទិ ្វ   ទុកខិ តញច  (១) ពយធតិ ំ

 មតញច    ទិ ្វ   គតមយុសងខយ ំ

 តេ   អហំ  និកខមតិនូ  បព្វជឹ 

 ប យ  កមនិ   មេនរមនតីិ  ។ 

 ខញុ េំឃើញមនុស ចស់ជ  ឈចឺប ់្របកបេ យទុកខ ទងំេឃើញ 

 មនុស ដល់នូវករអស់េទៃន យុ ្ល ប់េហើយ  េហតុេនះ ខញុ  ំ
 លះបង់កមជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត   េហើយេចញបួស  (២ )  ។ 

                                     
១-ទុខតិញច  េទើប្រតូវ េបើ្រតួតេលើសម្រ  ចបប់ម ចុ  និងចបប់ឆដ្ឋសងគ យន

ក៏ ទុខតិញច   ែដរ  ។   ២- ប.ិ៥៦ ,  ទ.ំ១៥៩  ។ 
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 េ យបរយិយេនះ  េទើបសកស់កូវទងំ យេ កេ ថ េទវ-

ទូត   េ្រពះជទូតៃនវសុិទធិេទពទងំ យ  ។ 

 េ យបទថ    បព្វជជ សមេយ      មម ំ  េនះ    េ កសែម្ដងថ  

េនះជកលៃនករកនយ់កសមណេភទ  ែដលបនេឈម ះថ បព្វជជ   

េ្រពះអតថថ   េចញចកភពជ្រគហសថរបស់េយើង  ។  

 ្រពះបទមឃេទវៈេនះ  កល្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ  េទើបលះបង់ 

ជសមបត្តិ  បួសជឥសីេនកនុងៃថងេនះឯង  គង់េនកនុងមឃេទវមពវន័េនះ  

ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ  ៤  េហើយ      រស់េនតេទេទៀតរហូត  ៨៤.០០០  ឆន  ំ  

មនឈនមិន បសូនយេ យទិវងគតេហើយក៏េទកន់្រពហមេ ក ចុត ិ

ចក្រពហមេ កេនះ បនជ្រពះ ជ្រពះនមថ េនមិ  កនុង្រកុងមិថិ  

េនះឯងេទៀត បន្តវង របស់្រពះអងគមិនឲយ បសូនយ េហើយ្រទង់ក៏បួស 

េនកនុងអមពវន័េនះឯង ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ្រតឡប់េទេកើតកនុង្រពហមេ ក 

ដូចមុនេទៀត  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតេចញ 

អភិនិ្រសកមណ៍ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន  សូមបកីនុងកល

មុនក៏េចញបួសេហើយដូចគន   ។  

   ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់្របកសអរយិសចចៈ ៤ កនុងកលចប់អរយិសចចៈ ភិកខុ ពួក 
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ខ្លះបនជ្រពះេ បនន ភិកខុ ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី ភិកខុ ពួកខ្លះ 

បនជ្រពះអនគមី  ។   

 ្រពះ ្ដ   ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរ   បន្តអនុសនធិេ យ្របករ

ដូេចនះេហើយ ្រទង់្របជុជំតកថ  ជងេករកត់កនុងកលេនះ បនមក 

ជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ បុត្តចបងកនុងកលេនះ បនមកជ ហុល 

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក្រពះបទមឃេទវៈគឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ មឃេទវជតក ទី ៩ ។ 
 
 

 

អដ្ឋកថ សខុវិ រជិតក ទ ី១០ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ ្រស័យអនុបិយនគរ ្របថប់េនកនុង

អនុបយិអមពវន័ ្រទង់្របរពធ្រពះភទទិយេតថរ ែដលមន្រប្រកតីេនជសុខ  

េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  យញច   អេញញ  ន 

រកខន្តិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះភទទិយេតថរ ជអនកមន្រប្រកតីេនជសុខ មន្រពះឧបលីជ

គ្រមប់ ៧   បួសកនុងសមគមក ្រត ៦ ្រពះអងគ  ។  ប ្ដ ្រពះេថរៈទងំ 

េនះ  ្រពះភទទិយេតថរ ១  ្រពះកមពិលេតថរ ១  ្រពះភគគុ េតថរ ១  ្រពះ

ឧបលិេតថរ ១ សេ្រមច្រពះអរហត្ត  ចែំណក្រពះ ននទបនជ្រពះ



អបណ្ណកវគគ ទី ១   សុខវ ិ រជិតក  ទី ១០                        397 

េ បនន ្រពះអនុរុទធេតថរជអនកមនទិព្វចកខុ  ឯភិកខុ េទវទត្តបនឈន

ែដលជេ កិយ   ។    ឯេរឿងរបស់ក ្រតទងំ ៦ អងគ   នឹងមនជកច់បស់ 

កនុង  កណ្ឌ លជតក (១) ឯេ ះ   ។    ចែំណក្រពះភទទិយេតថរ  រក  

្រគប់្រគង្រពះអងគកនុងកលែដលជ្រពះ ជ ក៏្រទង់េនែតមនករភិត 

ភ័យេកើតេឡើង េទះបីមនអនករក សនធឹកសនធ ប់ដូចជេទវ ចតក់រ 

រក   ភ័យក៏េនែតេកើតដល់្រពះអងគ   ្រទង់ប្រមះនេនៀលេទមកេលើ 

ម សយន កនុង្រប ទខងេលើ ែតឥឡូវេនះ កលសេ្រមចអរហត្ត 

េហើយ សូមបេីនកនុងទី មួយ មនៃ្រពជេដើម ក៏ពិចរ េឃើញភព

ែដល្រពះអងគ្របសចកភ័យ េទើបបន្លឺឧទនថ អេ  សុខ ំ  អេ  

សុខំ សុខហន៎   សុខហន៎  ។  ភិកខុទងំ យបន ្ដ ប់ឮដូេចន ះ  ក្៏រកបទូល

្រពះមន្រពះភគថ  ្រពះភទទិយេតថរពយករអរហត្តផល  ។   

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លភកិខុទងំ យ  ភទទិយៈមន្រប-

្រកតីេនជសុខ  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមន  សូមបកីនុងកល 

មុន ក៏ជអនកមន្រប្រកតីេនជសុខេហើយដូចគន   ។   ភិកខុទងំ យ 

្រកបទូល ធន្រពះបរម ្ដ  េដើមប្ីរទង់្រ ស់សែម្តងេរឿងេនះឲយ

ជក់ចបស់  ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក ឲយ 

                                     
១- បដិកែខមរ ជចនទកុមរជតក  ។ 
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្របកដដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វជ្រពហមណម ល េឃើញេទសកនុងកម 

ទងំ យ េឃើញ និសង កនុងករេចញបួស ក៏លះបង់កមទងំ យ 

ចូលេទកន់ៃ្រពហិមពន្តបួសជឥសី េធ្វើសមបត្តិ ៨ ឲយេកើតេឡើង សូមប ី

បរ ិ ររបស់្រពះេពធិសត្វកម៏នេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់  គឺមន បសរហូត 

ដល់ ៥០០ រូប  ។  កនុងរដូវេភ្ល ង  ្រពះេពធិសត្វេចញអពីំៃ្រពហិមពន្ត 

េចមេ មេ យពួក បស ្រ ច់ចរកិេទ មគមនិគមជេដើម លុះ

ដល់នគរព ណសី ក៏ ្រស័យ្រពះ ជ សេ្រមចករេនកនុង្រពះ ជ 

ឧទយន េ កេនកនុង្រពះ ជឧទយនេនះអស់កល ៤ ែខកនុងរដូវេភ្ល ង 

េហើយក៏ទូល ្រពះ ជ ។ លំ ប់េនះ ្រពះ ជ្រទងអ់ង្វរ្រពះេពធិ-

សត្វថ បពិ្រតេ កមច ស់ េ កមច ស់ចស់ជ េហើយ ្របេយជន៍អ្វី 

េ យករេនកនុងៃ្រពហិមពន្តេនះ សូមេ កមច ស់បញជូ នអេន្ដ សិក

ទងំ យេទៃ្រពហិមពន្ត េហើយេ កមច ស់គងេ់នកនុងទីេនះចុះ ។ 

បសេពធិសត្វ ក៏ទុក ក់ បស ៥០០ រូប ជមួយនឹងអេន្ត សិកចបង 

េហើយបញជូ ន បសទងំេនះេទេ យពកយថ ែនេ កទងំ យ 

ចូរេ កទងំ យេទកន់ៃ្រពហិមពន្តជមួយ បសេនះ  ចែំណកខញុ  ំ

េនកនុងទីេនះឯង   េហើយខ្លួនឯងក៏សេ្រមចករេនកនុង្រពះ ជឧទយន
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េនះឯង  ។   ចែំណក បសែដលជសិស ចបងរបស់្រពះេពធិសត្វេនះ 

ជ ជបព្វជតិ  លះ ជសមបត្តធិ ំ េចញបួស  េធ្វើកសិណបរកិមមបនសម- 

បត្តិ ៨ ជ្របធនអេន្ដ សិកេនះ   េនកនុងៃ្រពហិមពន្តជមួយ បស 

ទងំ យ ( ៃថងមួយ ) មនបណំងនឹងេឃើញ ចរយ ក៏េ បស

ទងំេនះមកេហើយេពលថ ែនេ កទងំ យ េ កកុេំក្ដ ្រក យ

េឡើយ  ចូរេនកនុងទីេនះេហើយ  ខញុ េំឃើញ ចរយេហើយ  ខញុនឹំង្រតឡប់មក 

េហើយក៏េទកន់សមន ក់របស់ ចរយ ថ្វ យបងគ ំ េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈេហើយ 

្រកលកេនទលែផងមួយផទ ងំ េដកកនុងសមន ក់របស់ ចរយេនះឯង ។ 

សម័យេនះ  ្រពះ ជ  ្រទង់្រពះត្រមះិថ  អញនឹងេទសួរសុខទុកខ បស 

េទើបេស្ដចយងេទកន់្រពះ ជឧទយន ថ្វ យបងគេំហើយ គងក់នុងចែំណក

មខ ង  ។   ឯ បសែដលជអេន្ត សិក  សូមបេីឃើញ្រពះ ជេហើយ  ក ៏

មិនេ្រកកេឡើង  េដកយ៉ងេនះឯង  េហើយបន្លឺឧទនថ  អេ   សុខ ំ 

អេ  សុខំ  សុខហន៎  សុខហន៎  ។   ្រពះ ជ  ្រទង់តូច្រពះទយ័គិតកនុង

ចិត្តថ  បសេនះ  េឃើញអញេហើយមិនេ្រកកេឡើង  េទើប្រ ស់នឹង

្រពះេពធិសត្វថ  បពិ្រតេ កមច ស់  បសេនះ ្របែហលជឆន់ ម

្រតូវករ  េទើបសេ្រមចករេដកយ៉ងសបបយ  បន្លឺឧទនថ  សុខហន៎    

សុខហន៎   ។    

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ   ម បពិ្រត  បសេនះ កនុងកលមុនក៏ 



400                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

ជ្រពះ ជធដូំច្រពះអងគែដរ  បសេនះគិតថ  កលមុន ម អញេន

ជ្រគហសថ  េ យសិរ ី ជសមបត្ត ិ   សូមបមីនមនុស ជេ្រចើនកន់ វុធ

យមរក   ក៏មិនមននូវេសចក្ដសុីខែបបេនះ  េទើប្របរពធសុខកនុងករ 

បួស  និងសុខកនុងឈនរបស់ខ្លួនបន្លឺឧទនេនះ   កលេពលយ៉ងេនះ

េហើយ   េដើមបសីែម្ដងធមមកថដល់្រពះ ជ    េទើបេពលគថេនះថ 

 យញច   អេញញ  ន  រកខន្ត ិ េយ  ច  អេញញ  ន  រកខត ិ

 សេវ  ជ  សុខ ំ េសត ិ កេមសុ  អនេបកខ ត ិ។ 

 ពួកជនដៃទ  មិនរក ជន      មយង៉េទៀត  ជន មនិរក  

 ពួកជនដៃទ   បពិ្រត្រពះ ជ   ជនេនះឯង   មិនមនេសចក្ដី 

 េ ះ ល័យកនុងកមទងំ យេទ   រែមងេដកជសុខ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  យញច  អេញញ  ន  រកខន្តិ  េសចក្ដីថ

បុគគលពួកដៃទជេ្រចើន  រែមងមនិរក បុគគល  ។  

 បទថ  េយ  ច  អេញញ  ន  រកខតិ  េសចក្ដីថ   បុគគល មនិ

រក បុគគលដៃទជេ្រចើន  េ យគិតថ  ម អញមន ក់ឯងេ យ ជ

សមបត្តិ   ។ 

 បទថ  សេវ  ជ  សុខ ំ  េសត ិ  េសចក្ដីថ  ម បពិ្រត  បុគគល

េនះ មន កឯ់ង  មិនមនសម្ល ញ់  ជអនក ង ត់  ជអនកដល់្រពមេ យ

េសចក្ដសុីខផ្លូ វកយនិងផ្លូ វចិត្ត  រែមងេដកជសុខ  ។    ពកយថ  េដកជ 
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សុខេនះ ្រគន់ែតជ្របធនៃនេទសនបុ៉េ ្ណ ះ រែមងេដកជសុខែតមយង៉

ប៉ុេ ្ណ ះ  ក៏មិនែមន  ឯបុគគលែដលមនសភពែបបេនះ  រែមងេដើរ  ឈរ 

អងគុយ េដកជសុខ  គឺបនទទួលេសចក្ដសុីខ្រគប់ឥរយិបថេនះឯង  ។ 

 បទថ  កេមសុ  អនេបកខ   េសចក្ដីថ  ម បពិ្រត  បុគគល 

ែបបេនះ   េវៀរចកករសម្លឹងកនុងវតថុកម  និងកិេលសកម    គឺ្របសចក 

ឆនទ គៈ  មនិមនត ្ហ    រែមងេនជសុខ្រគប់ឥរយិបថ   ។ 

 ្រពះ ជ  ្រទង់ស ្ដ ប់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ   មន្រពះទយ័ 

េ្រតកអរ ថ្វ យបងគ ំ  ( បសទងំពីរ )  េហើយេស្ដចយងេទកន់្រពះ ជ 

និេវសន៍វញិ  ។  ចែំណកអេន្ត សិកថ្វ យបងគំ ចរយេហើយ  ក៏េទកន់

ៃ្រពហិមពន្តដូចគន   ។  ្រពះេពធិសត្វគង់កនុងទីេនះឯង  មនឈនមិន

បសូនយ  េធ្វើកលកិរយិេហើយេកើតកនុង្រពហមេ ក  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរ  បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   អេន្ត សិក

ចបងកនុងកលេនះ  បនមកជភទទិយេតថរ   ចែំណក្រគូជ ចរយៃន

គណៈ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ សុខវ ិ រជិតក ទី ១០ ។ 
 

ចប់  អបណ្ណកវគគ ទី ១  ។ 
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រមួជតកែដលមនេនកនងុវគគេនះ គឺ 
 អបណ្ណកជតក ១    វណ្ណុ បថជតក ១    េសរវិ ណិជជតក  ១  

 ចុល្លកេសដ្ឋជិតក ១   តណ្ឌុ លនឡិជតក ១   េទវធមមជតក ១  

 កដ្ឋ រជិតក ១     គមណិជតក ១      មឃេទវជតក  ១  

 សុខវ ិ រជិតក   ១  ។ 
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សលីវគគ ទី ២ 
អដ្ឋកថ លកខណជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ ្រស័យេនកនុងនគរ ជ្រគឹះ ្រទង់គង់

េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ េទវទត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  

មនពកយេផ្ដើមថ   េ ត ិ  សីលវត ំ  អេ ថ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងរបស់េទវទត្តរហូតដល់ករ្របកបកមម គកឺរសម្ល បយ៉់ងធងន់

នឹងជក់ចបស់កនុង កណ្ឌ លជតក េរឿងៃនករែលងដរំធីនបលនឹង

ជក់ចបស់កនុង ចុល្លហសំជតក កនុង ( អសតីនិបិត ) និងករែដល្រតូវ 

ែផនដី្រសូបនឹងជក់ចបស់កនុង សមុទទ ណិជជតក កនុង ទ្វ ទសក 

និបត  ។  

 សម័យមួយ ភិកខុ េទវទត្តទូលសូមវតថុ  ៥ ្របករ កលមនិបន

សេ្រមច េទើបបែំបកសងឃ នភំិកខុ  ៥០០ រូប េទកន់គយសីស្របេទស 

កនុងកលេនះ ញណរបស់ភកិខុទងំេនះ ក៏ដល់នូវភពចស់ក្ល េហើយ 

្រពះទសពល ្រទង់្រជបដូេចន ះ ក៏្រ ស់េ អគគ វកទងំគូមក េហើយ

្រ ស់ថ  មន ល របុីត្តនិងេមគគ ្ល ន ភិកខុ  ៥០០ រូបជកូនសិស របស់

ពួកអនក គប់ចិត្តកនុងលទធិរបស់េទវទត្ត េទជមួយេទវទត្តេហើយ  ឥឡូវ

េនះ ញណរបស់ភកិខុទងំេនះចស់ក្ល េហើយ ពួកអនកចូរេទកនទី់េនះ 

មួយអេន្លើេ យភិកខុទងំ យ សែម្ដងធមដ៌ល់ភិកខុទងំេនះ ឲយភិកខុទងំ
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េនះ ្រ ស់ដឹងមគគនិងផលេហើយចូរនមំក  ។  អគគ វកទងំពីរអងគ 

េនះក៏េទកន់គយសីស្របេទសេនះ សែម្ដងធម៌ដល់ភិកខុទងំេនះ ឲយ

្រ ស់ដឹងេហើយេ យមគគផល   ែស្អកេឡើងកនុងេវ ៃថងរះ  ក៏នភំិកខុទងំ 

េនះ មកកន់វត្តេវឡុវន័ម វ ិ រវញិ  ។  កនុងកលែដល្រពះ របុីត្ត- 

េតថរមកថ្វ យបងគ្ំរពះទសពលេហើយឈរ ភិកខុទងំ យនគំន សរេសើរ

្រពះេថរៈ  េហើយ្រកបទូល្រពះមន្រពះភគថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  

្រពះធមមេសនបតែីដលជបង្របុសធរំបស់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ  កលភិកខុ  

៥០០ អងគេចមេ មមក ល្អអ្វីេម្លះ៉េទ   ចែំណកេទវទត្តជអនកមនបរ ិ រ

វនិសេហើយ  ។   

 ្រពះ ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ របុីត្តែដលពួក

ញតិេចមេ មមកល្អយ៉ងេនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះក៏មិនែមន សូមប ី

កនុងកលមុនករុ៏ងេរឿងដូចគន   ចែំណកេទវទត្តវនិសចកពួកញតិែតកនុង 

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន   សូមបកីនុងកលមុនកវ៏និសមកេហើយ 

ដូចគន  ។ ភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះមន្រពះភគ េដើមប ី
្រទង់្រ ស់សែម្ដងេរឿងេនះឲយជក់ចបស់  េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើ
េហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក  ឲយ្របកដដូចតេទេនះថ      

 កនុងអតតីកល ្រពះបទមគធៈមួយអងគ ្រគង ជសមបត្តិកនុងនគរ

ជ្រគះឹ កនុងែដនមគធៈ   ។   កនុងកលេនះ ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុង
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កេំណើ តមិគជតិ   លុះធចំេ្រមើនវយ័េហើយ   មន្រមឹគជបរ ិ រ  ១   ពន ់

េនកនុងដងៃ្រពេនះ  ។  ្រពះេពធិសត្វេនះ  មនកូនពីរគឺ  លកខណៈ ១ 

កឡៈ ១  ។  កនុងេវ ែដលខ្លួនចស់្រពះេពធិសត្វ ( េ កូនមក ) 

េពលថ    អហំ  ឥទន ិ  មហល្លេក   តុេម្ហ  ឥម ំ   គណំ   

បរហិរថ  ែនបទងំពីរ  ឥឡូវេនះ ឪពុកចស់េហើយ   ចូរបទងំពីរ្រគប ់

្រគងហ្វូង្រមគឹេនះ េហើយែចកហ្វូង្រមឹគដល់កូនទងំពីរ កូនមួយ ៥០០ ។  

ងំអពីំកលេនះមក ្រមឹគទងំពីរក៏្រគប់្រគងរក ហ្វូង្រមឹគទងំេនះ ។ 

សម័យេនះ កនុងែដនមគធៈជសម័យែដលសមបូរេ យសនទូង អន្ត យ

រែមងេកើតដល់្រមឹគទងំ យែដលរស់េនកនុងៃ្រព ។ កលពួកមនុស

្រតូវករសម្ល បពួ់ក្រមឹគែដលមកសីុសនទូង ក៏ជីករេ ្ត បងកប់ កច់្រមូង

ខ្លះ េធ្វើអងគប់ថមយន្តខ្លះ ក់អនទ ក ់  មនអនទ ក់េធ្វើេ យដងស្រមប់ ត់ 

ខ្លះ  ្រមឹគជេ្រចើនកដ៏ល់នូវេសចក្ដវីនិស   ។  ្រពះេពធិសត្វដឹងរដូវកល

ែដលេពញេទេ យសនទូង េទើបេ កូនទងំពីរមកេពលថ ែនបទងំ

ពីរ  សម័យេនះ ជសមយ័ែដលេ្រចើនេទេ យសនទូង  ្រមឹគជេ្រចើនដល់

នូវេសចក្ដីវនិស  ឪពុកចស់េហើយ  នឹងសមងេំនកនុងទីមួយកែន្លង េ យ

ឧបយ មួយ ពួកអនកចូរនហំ្វូង្រមឹគេទកន់េជើងភនកំនុងៃ្រព កនុងេវ

ែដលេគដកសនទូងេហើយសឹមមក ។  កូនទងំពីរេនះ ទទួលពកយរបស់

ឪពុកថ ធុេហើយ  ក៏នគំន េទមួយអេន្លើេ យបរ ិ រ   ។   ឯពួកមនុស
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ទងំ យ រែមងដឹងផ្លូ វែដលពួក្រមឹគទងំេនះេទ និងផ្លូ វែដលពួក្រមគឹ

ទងំេនះមកថ  កនុងេពលេនះ  ពួក្រមឹគចុះអពីំេលើភន ំ  កនុងេពលេនះ ពួក

្រមឹគនគំន េឡើងេទេលើភន ំ ពួកមនុស ទងំេនះ ក៏នគំន អងគុយកនុងទីកបំងំ 

ចក់្រមឹគែដលមកេហើយឲយ ្ល ប ់  ។  ចែំណក្រមឹគេឈម ះកឡៈ េ្រពះ

ភពែដលខ្លួនជសត្វលងង់ េទើបមិនដឹងថ េវ េនះគួរេទ ( េវ េនះ 

គួរមក ) នពួំក្រមឹគចូលេទកន់ទ្វ រ្រសុក  ទងំកនុងេវ ្រពឹកនិងកនុង 

េវ ង ច   ទងំកនុងេវ ្រពលបនិ់ងកនុងេវ េទៀបភ្ល ឺ   ពួកមនុស ឈរ

និងអងគុយ ម្រប្រកតេីនះឯង កនុងទីេនះៗ  ញុងំ្រមឹគជេ្រចើនឲយដល់ 

នូវេសចក្ដីវនិស   ។   ្រមឹគេឈម ះកឡៈេនះ  េធ្វើឲយ្រមឹគជេ្រចើនដល់នូវ

េសចក្ដវីនិស  េ្រពះភពែដលខ្លួនជសត្វលងង់េខ្ល យ៉ងេនះ  េទើបចូល

េទកនៃ់្រពេ យ្រមឹគមន្របមណតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ ។ ឯ្រមឹគេឈម ះ 

លកខណៈជបណ្ឌិ ត  ជ្រមឹគមន្របជញ   ឈ្ល សកនុងឧបយ  ដឹងថេពល 

េនះគួរេទ  ( េពលេនះគួរមក )  កល្រមឹគេឈម ះលកខណៈេនះចូលេទ 

កន់ទ្វ រ្រសុក មិនេទកនុងេពលៃថង មិនេទកនុងេពល្រពលប់ មិនេទកនុង 

េពលេទៀបភ្លឺ នពួំក្រមឹគេទកនុងេវ ក ្ដ លអ្រធ្រតប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះ 

ដូេចន ះ  លកខណ្រមគឹេនះមិនេធ្វើហ្វូង្រមឹគ  សូមបែីតមួយឲយវនិស  ។   

្រមឹគទងំេនះ េនកនុងៃ្រពអស់កល ៤ ែខ    កលពួកមនុស ដកសនទូង 

េហើយ េទើបនគំន ចុះអពីំភន ំ កឡ្រមឹគេទ មេ្រកយ េធ្វើ្រមឹគទងំអស់ 
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ឲយដល់នូវេសចក្ដីវនិស ដូចេពលេនះឯង មកែតមន កឯ់ងប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

ចែំណក្រមឹគេឈម ះលកខណៈ  សូមបែីត្រមឹគមួយក៏មិនឲយវនិស  ្រមឹគទងំ 

៥០០ េចមេ មលកខណ្រមឹគ  េហើយមកកន់សមន ករ់បស់េមនិងប ។ 

ចែំណក្រពះេពធិសត្វេឃើញកូនទងំពីរមក កល្របឹក ជមួយេម្រមឹគ   

េទើបេពលគថេនះថ  

 េ ត ិ សីលវត ំ អេ ថ  បដិសនថ រវុត្តិនំ 

   លកខណំ  បស   យន្ត ំ ញតិសងឃបុរកខិ តំ 

 អថ  បស សិម ំ កឡំ សុវហីិនំវ  ញតភិីត ិ ។ 

 េសចក្ដីចេ្រមើនែតងមន ដល់ពួកជនអនកមនសីល   អនក្រប្រពឹត្ត 

 បដិសនថ រៈ    នងចូរេមើល្រមឹគេឈម ះលកខណៈ    កពុំងេដើរមក 

 ែដលពួកញតិែហហមេហើយ  នងេឃើញ្រមគឹេឈម ះកឡៈេនះ 

 ែដល បសូនយចកពួកញត ិ ( កពុំងេដើរមក ) ឬេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ សីលវតំ េសចក្ដថី េឈម ះថ ជអនក

មនសីល  គឺសមបូរេ យ ចរៈ  េ្រពះមនេសចក្ដីសុខជ្រប្រកតី  ។  

 បទថ   អេ ថ   បនដល់  េសចក្ដចីេ្រមើន  ។ 

 បទថ បដិសនថ រវុត្តិនំ េឈម ះថ ជអនកមន្រប្រកតី្រប្រពឹត្ត

បដិស ្ឋ រៈ េ្រពះជអនកមន្រប្រកតី្រប្រពឹត្តកនុងធមមបដសិ ្ឋ រៈ និង

មសិបដសិ ្ឋ រៈ ដល់ជនទងំេនះ ែដលជអនកមន្រប្រកត្ីរប្រពឹត្ត
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កនុងបដិស ្ឋ រៈ  ។   កនុងទីេនះ គបប្ីរជបធមមបដិស ្ឋ រៈ  ដូចជ ម

ករេធ្វើនូវអេំពើបប  ករឲយដបូំនម ន  និងករបេ្រង នជេដើម  គបប្ីរជប

មិសបដសិ ្ឋ រៈ ដូចជករឲយចណីំ រ ទនុំកប្រមងុអនកជងំឺ និង

េធ្វើកររក ្របកបេ យធម៌  េ កេពលពកយអធិបបយទុកថ  េឈម ះ

ថ េសចក្ដីចេ្រមើនរែមងមនដល់ជនែដលជបណ្ឌិ ត ែដលដល់្រពម

េ យ ចរៈ ែដល ងំេនកនុងបដិស ្ឋ រៈទងំពីរេនះ  ឥឡូវេនះ ្រពះ 

េពធិសត្វ កលេ េម្រមគឹេដើមបនឹីងសែម្ដងេសចក្ដចីេ្រមើនេនះ  េទើប

េពលពកយថ ចូរនងេមើល្រមឹគេឈម ះលកខណៈដូេចនះជេដើម ។ កនុង

ពកយែដលេពលេនះ  មនេសចក្ដសីេងខបដូចតេទេនះថ  នងចូរេមើល

កូនរបស់នងែដលសមបូរេ យ ចរៈនិងបដសិ ្ឋ រៈ មិនេធ្វើសូមបែីត

្រមឹគមួយឲយវនិសកនុងពពួកញតិ ្រតូវពពួកញតិេធ្វើឲយេនខងមុខ គឲឺយ

េដើរមុខេចមេ មមកេហើយ  ែតនងចូរេមើល្រមឹគេឈម ះកឡៈេនះ  ជ

អនកមន្របជញ េថកថយ  េវៀរចកសមបទ គឺ  ចរៈនិងបដិស ្ឋ រៈ  

ជអនក បសូនយចកញតទិងំ យ មនិេសសសល់សូមបែីត្រមឹគមួយ  

េហើយមកែតឯង  ។  ្រពះេពធិសត្វសរេសើរកូនរបស់ខ្លួនយ៉ងេនះេហើយ  

ងំេនដ បដល់អស់ យុ   លុះចុតិេហើយកេ៏ទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ របុីត្ត្រតូវពួក 

ញតេិចមេ មេហើយរុងេរឿង  ែតកនុងកលឥឡូវេនះក៏មិនែមន  សូមបកីនុង 



សីលវគគ ទី ២   លកខណជតក  ទី ១                              409 

កលមុនករុ៏ងេរឿងដូចគន  ឯេទវទត្ត បសូនយចកពួកគណៈ ែតកនុងកល 

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មនិែមន      សូមបកីនុងកលមុនក៏វនិស បសូនយចក 

ពួកញតដូិចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រ ស់េរឿងទងំពីរ បន្តអនុសនធិេហើយ្រទង់្របជុជំតកថ ្រមឹគ

េឈម ះកឡៈកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត បរស័ិទរបស់្រមឹគេឈម ះ

កឡៈកនុងកលេនះ បនមកជបរស័ិទរបស់េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ 

្រមឹគេឈម ះលកខណៈកនុងកលេនះ បនមកជ របុីត្ត ឯបរស័ិទរបស់

្រមឹគេឈម ះលកខណៈកនុងកលេនះ ក៏បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកល

ឥឡូវេនះែដរ  េម្រមគឹែដលជម កនុងកលេនះ  បនមកជ ហុល

ម    ចែំណកប្រមគឹកនុងកលេនះ  គ ឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ លកខណជតក ទី ១ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ- 

នីែដលជម របស់្រពះកុមរកស បេតថរ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្ដើមថ   និេ្រគធេមវ  េសេវយយ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភិកខុ នីេនះ ជធី របស់េសដ្ឋីែដលមន្រទពយេ្រចើនេន

កនុងនគរ ជ្រគឹះ មនកុសលមូលបនេធ្វើទុកេហើយេពញបរបូិណ៌ មន

សងខ រញញីំេហើយ  ជបចឆិមភវកិសត្វ  ( ជសត្វែដលមនភពចុងេ្រកយ ) 

ឧបនិស យ័ៃន្រពះអរហត្តសេនធ សេនធ កនុងហទយៈរបស់នង ដូច្របទីប

ែដលេឆះេនកនុងឆន ងំដូេចន ះ ។ ្រគេនះ ចប់ ងំពីនងធដំឹងក្ដីេហើយ 

ធី េសដ្ឋីេនះ មិនេ្រតកអរកនុងផទះ មនបណំងនឹងបួស េទើបេពលនឹង

ម បិ ថ បពិ្រតេ កឪពុកអនកម្ដ យ ចិត្តរបស់ខញុមំិនេ្រតកអរកនុង

ឃ ស ខញុមំនបណំងនឹងបួសកនុង្រពះពុទធ សន ែដលជេ្រគ ងន ំ

េចញចកទុកខ   សូមេ កទងំពីរឲយខញុ បួំសចុះ  ។  

 ម េពលថ ែននង កូននិយយអ្វី ្រតកូលេនះមន្រទពយ 

សមបត្តិេ្រចើន េហើយនងជធី ែតមួយរបស់េយើងទងំ យ នងមិនគួរ 

បួសេឡើយ ។ សូមបនីងអង្វរេរឿយៗ ក៏មិនបនករអនុញញ តឲយបព្វជជ  

អពីំសមន ករ់បស់ម បិ   េទើបគិតថ  េណ្ហើ យចុះ  អញេទកន់្រតកូល

្វ មី  ញុងំ ្វ មីឲយសេ ្ដ សេ្របស្របណី  េហើយសឹមបួស  ។  លុះ
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នងចេ្រមើនវយ័េហើយ ក៏េទកន់្រតកូល ្វ មី ជ្រស្ដីមនសីល មន 

កលយណធម៌  ្រគប់្រគងផទះ  ។   លំ ប់េនះ  េ្រពះ ្រស័យករេនរួម 

នងក៏ ងំគភ ៌  នងមិនដឹងថមនគភ៌េឡើយ  ។   ្រគេនះ ម ជន 

េឃសន គឺ្របកសបុណយនកខត្តឫក កនុងនគរ អនកនគរទងំអស់នគំន  

េលងនកខត្តឫក   នគរមនករ្រប ប់ ក់ែតងដូចេទវនគរ  ។  កលករ 

េលងនកខត្តឫក ដ៏ធៃំ្រកែលងយ៉ងេនះ កពុំង្រប្រពឹត្តេទ  នងក៏មិន ប 

មិនេ្របះ្រពំ ងកយរបស់ខ្លួន មិន្រប ប់ ក់ែតង ្រ ច់េទ មធមម  

្រប្រកតីេនះឯង ។ លំ បេ់នះ ្វ មីក៏េពលនឹងនងថ ែននងដ៏

ចេ្រមើន  នគរទងំមូល ្រស័យនកខត្តឫក    ែតនងមិនបដិបត្តិសររីៈ   មនិ

េធ្វើករ្រប ប់ កែ់តង   េ្រពះេហតុអ្វីហន៎   ?  

 នងេពលថ បពិ្រតអយយបុត្ត ងកយេពញេ យ កសព 

៣២ ្របករ  ្របេយជន៍អ្វីេ យ ងកយែដល្រប បេ់ហើយ  េ្រពះ

កយេនះ េទវ  ្រពហម ក៏មិនបននិមមិត មិនែមនសេ្រមចេ យមស 

េ យែកវមណី េ យខ្លឹមចនទន៍្រកហម មិនែមនេកើតកនុងផក ឈូកស 

ផក កុមុទ  និងផក ឧបបលេខៀវ  ែតេពញេទេ យ មក មិន ្អ ត មិន

ែមនេពញេ យអមតឱសថ េ យពិត េកើតកនុង កសព មនម

បិ ជែដនេកើត  មនករដុសខត់  គក់្រចបច់ជ្រប្រកត ី  មនករែបក

ធ្ល យនិងករខច ត់ខច យ ត់ យេទជធមម  ជៃ្រពសម ន  ែដលត ្ហ
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ចូលេទ្របកន់ ជេហតុៃនេសចក្ដេី ក ជទី ងំៃនករកនទក់កេនទញ  

ជទី ្រស័យរបស់េ គទងំពួង ជទីទទួលេ្រគ ងកមមករណៈ មនករ

យដជំេដើម  ជរបស់ស្អុយកនុង  ហូរេចញនូវវតថុមិន ្អ តជនិចច  ជល-ំ

េនរបស់ពួកដងកូ វេ្រចើន្រតកូល ទីបផុំតកធ៏្ល កចុ់ះកនុងៃ្រពសម ន គមឺន

ករ ្ល ប់ជទីបផុំត  ែត ងកយេនះ  ជទីេ្រតកអរកនុងគន្លងចកខុ របស់

សត្វេ កទងំពួងេទវញិ  ។  

 អដ្ឋនិ្ហ រហិូ   សំយុេ ្ត  តចមំ វេលបេន 

 ឆវយិ   កេយ  បដចិឆេនន  យថភតូំ  ន  ទិស តិ ។ 

 កយ្របកបេ យឆ្អឹងនិងសរៃសទងំ យ  ្រគបដណ្ដ ប់េ យ 

 ែសបកនិង ច់  បទិបងំេ យសមបុរៃថង  មនិ្របកដ មពិត ។ 

 អន្តបេូ    ឧទរបេូ  យកេបឡស    វតថិេន 

 ហទយស   បបផ សស  វកកស   បហិកស   ច 

 សិងឃណិកយ  េខលស  េសទស   ច  េមទស   ច 

 េ ហិតស    លសកិយ បិត្តស   ច  វ យ  ច ។ 

 កយេពញេ យេពះេវៀនផង      េពញេ យ រថមីផង 

 េ យដុេំថ្លើមផង   េ យ្រកពះេនមផង    េ យេបះដូងផង 

 េ យសួតផង   េ យទចផង   េ យ្រកពះបយផង  េ យ 

 ទឹកសេំបរផង   េ យទឹកមត់ផង   េ យេញើសផង   េ យ 
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 ខ្ល ញ់ខប់ផង  េ យឈមផង  េ យទឹករអិំលផង  េ យ 

 ទឹក្របមតផ់ង  េ យខ្ល ញ់ វផង  ។ 

 អថស   នវហិ  េ េតហិ អសុចី  សវតិ  សព្វទ 

 អកខិម្ហ   អកខិ គថូេក កណ្ណម្ហ   កណ្ណគថូេក 

 សិងឃណិក  ច  នសេ  មុេខន  វមេតកទ 

 បិត្តំ  េសម្ហំ  ច  វមត ិ កយម្ហ   េសទជល្លកិ ។ 

  មួយេទៀត    វតថុមិន ្អ ត  រែមងហូរេចញ មរនធទងំ ៩  របស់ 

 កយេនះសព្វកល  គឺេ្រព កែភនក  ហូរេចញអពីំែភនក មូល្រត- 

 េចៀក    ហូរេចញអពីំ្រតេចៀក    ទឹកសេំបរហូរេចញអពីំ្រចមុះ 

 ជួន េចញ មមត់     ្របមត់និងេស្លសម     ក៏ខពុរេចញ ម 

 មត់ែដរ   េញើសនិងែក្អល   ហូរេចញអពីំកយ  ។ 

 អថស   សុសិរ ំ សីសំ មតថលុងគស   បរូតិ ំ

 សុភេ   នំ  មញញតិ  ពេ  អវជិជ យ  បុរកខ េ   ។ 

 មួយេទៀត  កយេនះ មនកបល្របេ ង  េពញេ យខួរកនុង 

 កបល ជនពល្រតូវអវជិជ រួបរតឹេហើយ  រែមងសមគ ល់កយេនះ 

 ថល្អ ( ១ )  ។ 

                                     
១- ប.ិ៥៤ , ទ.ំ៦៥  ។  
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 អនន្ត ទីនេ   កេយ  វសិរុកខសមបូេម 

 េ   សព្វេ គន ំ បុេញជ   ទុកខស   េកវេ  ។ 

 ងកយជរបស់មនេទស    រកទីបផុំតគម ន   មនឧបមដូច 

 េដើមេឈើមនពិស   ជលេំនៃនេ គទងំពួង    ជគនំរៃនកង  

 ទុកខទងំអស់  (១)    ។ 

 សេច  ឥមស   កយស  អេន្ត   ពហិរេ   សិយ 

 ទណ្ឌំ   ននូ  គេហ ្វ ន   កេក  េ េណ  ច  រេយ ។ 

 េបើ្រតឡប់ែផនកខងកនុងរបស់ ងកយេនះ ឲយមកខងេ្រក  នឹង 

 ្រតូវកនដ់បំងចេំដញែក្អកនិងែឆក   េ យពិត   ។    

 ទុគគេនធ   អសុចិ  កេយ   កុណេប   ឧកកុ របូេម 

 និទទិេ   ចកខុ ភេូតហិ កេយ  ព ភិននទិេ   ។ 

 កយមិន ្អ ត   មនក្លិនស្អុយ   េពញេ យ កសព   េ្រប ប 

 ដូចបងគន់    បុគគលមនចកខុតិះេដៀល    ែតបុគគលលងង់េខ្ល នគំន  

 េ្រតកអរេហើយ  ។  

 អល្លចមមបដិចឆេនន  នវទ្វ េ   ម វេ  

 សមន្តេ    បគឃរត ិ អសុចិ  បតូិគនធិេយ  ។   

                                     
១- ប.ិ ៧៥ ,  ទ.ំ  ២៩៦  ។ 
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 កយេនះ   ្រតូវែសបក្រសស់បិទបងំទុក   មនទ្វ រ  ៩   េ្រប ប 

 ដូចជមុខដេំប    ជរបស់មិន ្អ ត    មនក្លិនស្អុយហូរេចញ 

 សព្វទិស  (១)   ។   

 យទ  ច  េ   មេ   េសតិ ឧទធុមេ   វនិីលេក 

 អបវេិ ្ឋ   សុ នសម ឹ អនេបកខ   េ ន្ត ិ ញតេយ ។ 

 ខទន្តិ  នំ  សុ   ច សិងគ   ច  វក  កិមី 

 កក  គិជឈ  ច  ខទន្តិ េយ  ចេញញ  សន្តិ  បណិេន ។   

 កល កយេនះ   ្ល ប់េទ   េដកេនេហើមេប៉ង  មនពណ៌ 

 េខៀវ ្រតូវេគេបះេចលេទ កនុងៃ្រពសម នេហើយ  កលេ ះ 

 ជនទងំ យជញត ិ  ក៏ែលងរមិល  ្វ ន   ចចក  ែឆក  ដងកូ វ 
 ជែញជងសីុកយ ្ល ប់េនះ   ចែំណកពួកសត្វដៃទ   មនែក្អក 

 ម តជេដើម   ក៏ចឹកសីុនូវកយ ្ល ប់េនះែដរ   ។ 

 សុ ្វ ន  ពុទធវចន ំ ភិកខុ   បញញ ណ   ឥធ 

 េ   េខ  នំ  បរជិនត ិ យថភតូញ្ហិ   បស តិ  ។  

 ភិកខុ កនុង សនេនះ   ជអនកមនបញញ   បន ្ដ ប់នូវពុទធ 

 វចនៈេហើយ  ភិកខុ េនះ  រែមងកណំត់ដឹងនូវកយេនះ  េ្រពះ 

                                     
១-  វសុិទធិមគគ  អសុភកមម ្ឋ ននិេទទស  ។ 



416                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 េឃើញចបស់ មពិត  ។  

 យថ  ឥទំ  តថ  ឯត ំ យថ  ឯតំ  តថ  ឥទ ំ

 អជឈត្តញច   ពហិទធ   ច កេយ  ឆនទំ  វ ិ ជេយ ។  

 ឆនទ គវរិេ ្ត   េ  ភិកខុ   បញញ ណ   ឥធ 

 អជឈគ  អមតំ  សន្ត ឹ និព្វ នបទមចចុតំ  ។ 

   សររីៈរស់េនះយ៉ង    សររីៈ ្ល ប់នុះ៎ក៏យ៉ងេនះ    សររីៈ  

 ្ល ប់នុ៎ះយ៉ង     សររីៈរស់េនះក៏យ៉ងេនះ     ភិកខុគបប ី
 រ ំ យនូវេសចក្ដី្របថន កនុងកយ  ទងំខងកនុង   ទងំខងេ្រក  

 កនុង សនេនះ   ភិកខុ េនះ  មនបញញ ្របសចកឆនទ គ  ដល់ 

 នូវបទគឺ្រពះនិព្វ ន  ជធមមជតមិន ្ល ប់   េចញចក នៈគឺ   

 ត ្ហ    ជធមមជតសងប់   មិនចយុត  (១)   ។ 

 ខញុបំេនទ បងនូ់វករេ្រតក្រត លកនុងកយទងំពួង ទងំខងកនុងនិង 

ខងេ្រកេហើយ បពិ្រតអយយបុត្ត ខញុ ំនឹង្រប ប់ ងកយេនះ េធ្វើអ្វី ?   

កលេធ្វើនូវករ្រប ប់កយេនះ ក់ដូចជេធ្វើចិ្រតកមមខងេ្រកឆន ងំ

ែដលេពញេ យ មក ។ េសដ្ឋីបុត្តបន ្ដ ប់ពកយរបស់នងដូេចន ះ

េហើយ   ក៏េពលថ    ភេទទ   ត្វំ    ឥមស     សររីស     ឥេម    េទេស 

                                     
១- ប.ិ៥៤ , ទ.ំ៦៦  ។ 
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 បស មន  ក ម   ន  បព្វជិស សិ  ែននងដ៏ចេ្រមើន  នងេឃើញ

េទសទងំ យ  កនុង ងកយយ៉ងេនះ   េហតុអ្វីក៏នងមិនបួសហៈ  ?  

 នងេពលថ   អយយបុត្ត  អហំ  បព្វជជំ  លភមន  អេជជវ  

បព្វេជយយ ំ បពិ្រតអយយបុត្ត   េបើខញុបំនបួស   ខញុនឹំងបួសកនុងៃថងេនះឯង  ។ 

 េសដ្ឋីបុត្តេពលថ ធុ  ខញុនឹំងឲយនងបួស ( កលេពលយ៉ង 

េនះេហើយ )  បេំពញម ទន  េធ្វើម សកក រៈ  េហើយននំងេទកន់

សមន ក់ភិកខុ នីេ យបរ ិ រធ ំ កលឲយនងបួស បនឲយបួសកនុងសមន ក់

ភិកខុ នីែដលជបក ពួករបស់ភិកខុ េទវទត្ត នងបនបព្វជជ េហើយ ត្រមិះ 

េពញបរបូិណ៌ េ្រតកអរេហើយ  ។  កលេនះ គភ៌របស់នងចស់េហើយ 

ភិកខុ នីទងំ យេឃើញភពែដលឥ្រនទីយ៍ទងំ យែ្រប្របួលេទ ខនងៃដ 

និងខនងេជើងេហើមេឡើង និងេឃើញេពះធ ំ េទើបសួរថ បពិ្រតអនកនង 

មច ស់  នង្របកដ កដូ់ចជ្រស្ដីមនគភ៌  េតើេរឿងេនះ ដូចេម្ដច  ?  

 ភិកខុ នីេនះេពលថ បពិ្រតអនកនងមច ស់ទងំ យ ខញុមំិនដឹងថ 

េហតុេឈម ះេនះ េកើតេឡើងដូចេម្ដចេនះេទ ប៉ុែន្តសីលរបស់ខញុបំរបូិណ៌

េនះឯង  ។  លំ ប់េនះ  ភិកខុ នីទងំេនះ ក៏នភំិកខុ នីេនះេទកនស់មន ក់

របស់ភកិខុ េទវទត្ត េហើយសួរភិកខុ េទវទត្តថ បពិ្រតេ កមច ស់ កុលធី   

េនះ ញុងំ ្វ មីឲយសេ ្ដ សេ្របស្របណីបនេ យលបំក េទើបបន 

បព្វជជ  ឥឡូវេនះគភ៌របស់នង្របកដ េយើងខញុ ំទងំ យមិនដឹងថ 
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កុលធី េនះ ងំគភក៌នុងកលេនជ្រគហសថ ឬ ងំគភ៌កនុងកលែដល

បួសេហើយេនះេទ ឥឡូវេនះ េយើងទងំ យគួរេធ្វើដូចេម្ដច ? េ្រពះ

ភពៃនខ្លួនមិនដឹង និងេ្រពះខន្តិ េម ្ត  និងករុ មិនមន េទើបេទវទត្ត

គិតយ៉ងេនះថ ករតះិេដៀលនឹងេកើតេឡើងដល់អញថ ភិកខុ នីេនកនុង

សមន ករ់បស់េទវទត្ត មនគភ៌   ែតេទវទត្តែបរជ្រពេងើយកេន្តើយ  េណ្ហើ យ

ចុះ  អញនឹងឲយភិកខុ នីេនះសឹកេទើបគួរ   ។    ភិកខុ េទវទត្តមិនទន់ពិចរ

ក៏សទុះេចញេទដូចថមរេមៀល  េពលថ  ពួកនង ចូរឲយភិកខុ នីេនះសឹក  ។  

ភិកខុ នីទងំេនះ ្ដ ប់ពកយរបស់េទវទត្តេហើយ  េ្រកកេឡើងថ្វ យបងគ ំ ្រត-

ឡប់េទកន់សមន ករ់បស់ខ្លួនវញិ  ។  លំ ប់េនះ ភិកខុ នីេនះេពលនឹង 

ភិកខុ នីទងំេនះថ  បពិ្រតអនកនងមច ស់ទងំ យ  េ កមច ស់េទវទត្ត

មិនែមនជ្រពះពុទធ ករបួសរបស់ខញុកំនុងសមន ករ់បស់េ កមច ស់េទវទត្ត

េនះ មិនមនេទ   បព្វជជ របស់ខញុឧំទទិសចេំពះ្រពះសមម សមពុទធ  ែដលជ

អគគបុគគលកនុងេ ក មយង៉េទៀត បព្វជជ េនះខញុបំនេ យលបំក ស់ 

សូមអនកនងមច ស់ទងំ យ កុេំធ្វើបព្វជជ របស់ខញុឲំយអន្ដរធនេឡើយ មក

អនកនងមច ស់ទងំ យ   ពួកេយើងនឹងេទកន់វត្តេជតពន   េដើមបគីល់ 

្រពះបរម ្ដ   ។   ភកិខុ នីទងំ យេនះក៏នភំិកខុ នីេនះ  េចញអពីំនគរ

ជ្រគះឹ  អស់ចមង យផ្លូវ ៤៥ េយជន៍  េទដល់វត្តេជតពនម វ ិ រ

េ យលំ ប់   ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគេហើយ   ្រកបទូលេរឿងេនះឲយ 
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្រទង់្រជប  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រពះត្រមិះថ   ភិកខុ នីេនះ មនគភក៌លេន

ជ្រគហសថេ យពិត ែតេទះបីជដូេចន ះ ពួកតិរ ិ ថយកនឹ៏ងបនឱកសថ 

្រពះសមណេគតមនភំកិខុ នីែដលេទវទត្តេបះបង់េចលេហើយមក េ្រពះ

ដូេចន ះ េដើមបកីត់នូវពកយនិនទ េនះ គួរនឹងវនិិចឆ័យអធិករណ៍េនះ កនុង 

ក ្ដ លបរស័ិទ មន្រពះ ជជេដើម ។ លុះែស្អកេឡើង េទើប្រពះបរម

្ដ  ្រ ស់ឲយយង្រពះបទេកសល អេញជើញអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី

ចូឡអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី នងវ ិ ខម ឧបសិក និង្រតកូលធំៗ  ដៃទ 

េទៀតែដលមនេករ ្ដិ៍េឈម ះ  ។  កនុងេវ ង ច  កលែដលបរស័ិទ  ៤  ្របជុ ំ

គន េហើយ   េទើប្រទង់្រ ស់េ ្រពះឧបលិេតថរមកថ   អនកចូរជ្រមះកមម 

របស់ភិកខុ នីេនះ   កនុងក ្ដ លបរស័ិទ ៤   ។  

 ្រពះេថរៈទទួល្រពះត្រមស់ថ ធុ ្រពះអងគ េហើយក៏និមន្តេទ 

ក ្ដ លបរស័ិទ  អងគុយេលើ សនៈែដលេគ ក់ែតងទុកេដើមបខី្លួន  េហើយ

ឲយេ នងវ ិ ខឧបសិកមក កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ជ ឲយ 

ទទួលអធិករណ៍េនះថ ែននងវ ិ ខ ចូរនងេទ ចូរនងដឹងថ ភិកខុ នី 

េនះ បួសកនុងែខេឈម ះេនះ ៃថងេនះ េហើយចូរដឹងថ នងមនគភ៌មុន ឬ 

ក៏េ្រកយបួស ។ ម ឧបសិកទទួលពកយថ ធុ េហើយកឲ៏យបងំ

ងំនន  ពិនិតយេមើល្រតងទី់បផុំតៃនៃដ  េជើង  ផចិត និងេពះរបស់ភិកខុ នីេនះ 
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ខងកនុង ងំនន   ប់ែខនិងៃថង  ក៏ដឹងថ  នង ងំគភ៌កនុងភវៈជ្រគហសថ 

េ យពិត  េទើបេទកន់សមន ករ់បស់្រពះេថរៈ េហើយ្របបេ់សចក្ដេីនះ ។ 

្រពះឧបលិេតថរបនេធ្វើភកិខុ នីេនះ  ឲយជបុគគលបរសុិទធកនុងក ្ដ លបរស័ិទ 

៤  ភិកខុ នីេនះជអនកបរសុិទធេហើយ  ថ្វ យបងគភំិកខុសងឃ  េហើយថ្វ យបងគំ

្រពះសមម សមពុទធ េទកន់សមន ករ់បស់ខ្លួនវញិ មួយអេន្លើេ យភិកខុ នីទងំ 

យ  ។  ភិកខុ នីេនះ កលគភ៌ចស់េហើយ ក៏្របសូតបុត្តមន នុភព 

េ្រចើនែដលជអនក ងំេសចក្ដី្របថន ទុក េទៀបបទមូលរបស់្រពះសមពុទធ 

្រទង់្រពះនមថ  បទុមុត្តរៈ  ។  

 ៃថងមួយ ្រពះ ជយងេទជិតៗ សមន ករ់បស់ភកិខុ នី ្រទង់បនឮស-ំ 

េឡងទរក  េទើប្រ ស់សួរ មតយទងំ យ  មតយទងំ យដឹង

េហតុេនះ ក៏្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ភិកខុ នីេនះ ្របសូតបុត្ត

េហើយ   េនះជសេំឡងទរករបស់ភិកខុ នីេនះឯង  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ែនអនក េឈម ះថករ្របតបិត្តិទរក ជកង្វល់

របស់ភកិខុ នីទងំ យ  ពួកេយើងនឹងចិញចឹ មទរកេនះ  ។   ្រពះ ជ ្រទង់

្របគល់ទរកេនះឲយដល់្រសីរបទំងំ យ ញុងំទរកឲយធធំតេ់ យ

ករចិញចឹ មបបីច់ដូចជបុត្តរបស់ខ្លួន កនុងៃថង ក់េឈម ះកុមរេនះ កប៏ន

ក់េឈម ះថ កស ប  ។  កលេនះ មនុស ទងំ យ គ ល់ថ កុមរ-

កស ប េ្រពះធចំេ្រមើនេ យករចិញចឹ ម្រគបយ៉់ងដូចជ ជកុមរ ។  
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លុះដល់បន យុ ៧ ឆន  ំ  កុមរកស បេនះ  បួសកនុងសមន ករ់បស់្រពះ

បរម ្ដ    ។   កលមន យុ ២០ ឆន បំរបូិណ៌    ក៏បនឧបសមបទ 

ញុងំកលេវ ឲយកន្លងេទ ជអនកេពលធម៌ដ៏វចិិ្រតកនុងធមមកថកិទងំ 

យ ។  លំ ប់េនះ ្រពះមន្រពះភគ្រទង់ែតង ងំ្រពះកុមរកស ប 

េនះ  កនុងតែំណងឯតទគគថ 

 ឯតទគគំ  ភកិខ េវ  មម  វកនំ  ភិកខូ នំ  

 ចិត្តកថកិនំ  យទិទំ   កុមរកស េប  ។ 

 មន លភិកខុទងំ យ       ប ្ដ ពួកភិកខុអនកេចះសម្ដីដ៏វចិិ្រត  

 ែដលជ វករបស់តថគត  េ្រសចនឹងកុមរកស បៈ (១) ។ 

 ខងេ្រកយមក  ្រពះកុមរកស បេនះកប៏នសេ្រមចអរហត្ត  កនុង

កលែដលបន ្ដ ប់វមមិកសូ្រត  ។  ចែំណកភិកខុ នីែដលជម របស់្រពះ

កុមរកស បៈេនះ េ្រកយមកកស៏េ្រមចអរហត្តដូចគន  កុមរកស បេតថរ

េនះ ្របកដកនុង្រពះពុទធ សន  ដូច្រពះចនទេពញបូណ៌ម ី អែណ្ដ តេលើ
កសដូេចន ះ ។ 

 ៃថងមួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រតឡប់អពីំបណិ្ឌ បតខងេ្រកយ

ភត្ត  ្រទង់្របទនឱ ទដល់ភិកខុទងំ យេហើយ  ្រទងយ់ងចូលកន់្រពះ

                                     
១- ប.ិ ៤០ ,  ទ.ំ ៥៤  ។  
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គនធកុដិ ភកិខុទងំ យទទួលឱ ទេហើយ ឲយភគៃនចែំណកៃថងអស់េទ

កនុងទីែដលជទីស្រមកេពលយប ់ និងទីស្រមកេពលៃថងេរៀងៗខ្លួន លុះ

ដល់េវ ង ច ្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភ អងគុយពណ៌នគុណរបស់្រពះ

សព្វញញូ ថ ែន វុេ ទងំ យ េទវទត្តេធ្វើជនទងំពីរគឺ កុមរកស ប 

និង្រពះេថរឲីយវនិស   េ្រពះភពែដលខ្លួនលងង់េខ្ល     និងេ្រពះភពែដល

ខ្លួនមិនមនខន្តី  និងេម ្ត ជេដើម  ែត្រពះសមម សមពុទធ  ្រទង់ជបចច័យ  

ដល់ជនទងំពីរ េ្រពះ្រទង់ជធមម ជ និងេ្រពះ្រទង់ដល់្រពមេ យខន្តី 

េម ្ត និងករុ    ។   ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់យងេទកន់េ ងធមមសភ 

េ យពុទធលី   គង់េលើបវរពុទធ សនៈែដលេគ្រកលទុក  េហើយមន 

្រពះត្រមស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកអងគុយ

សនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?    

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ពួកខញុ ្ំរពះអងគ

សនទនគន េ យេរឿង្រពះគុណរបស់្រពះអងគប៉ុេ ្ណ ះ េហើយ្រកបទូល

េរឿងទងំពួងឲយ្រទង់្រជប ។  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតជ

បចច័យ  និងជទីពឹងដល់ជនទងំពីរេនះ   ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ 

ក៏មិនែមន សូមបកីនុងកលមុន តថគតកប៏នជទីពឹងេហើយដូចគន  ភិកខុ  

ទងំ យ្រកបទូល ធន្រពះ ្ដ   េដើមប្ីរទង់សែម្ដងេរឿងេនះឲយ
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ជក់ចបស់ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុក ឲយ

្របកដដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ 

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វ  ្រទង់បដិសនធិកនុងកេំណើ តមិគជតិ  ។   ្រពះ

េពធិសត្វេនះ កល្របសូតចកៃផទរបស់េម ក៏មនពណ៌ដូចមស ែភនក

ទងំគូរបស់្រពះេពធិសត្វេ្រប បដូចជ្រគប់ែកវមណី ែសនងទងំគូមន

ពណ៌ដូច្របក់ មុខមនពណ៌ដូចគនំរសពំត់កមពល្រកហម េជើងទងំ ៤ 

ដូចគន នឹងេធ្វើបរកិមមេ យរសៃនទឹកល័ក្ត ( ដូច បេ យទឹកល័កខ ) 

កនទុយដូចគន នឹងកនទុយរបស់សត្វចមរ ី  ងកយរបស់្រមឹគេនះ មន

ទហំំ្របមណប៉ុនកូនេសះ   មនបរ ិ រ ៥០០  មនេឈម ះថ  និេ្រគធ-

មិគ ជ សេ្រមចករេនកនុងៃ្រព  ។  កនុងទីមិនឆង យអពីំទីេនះ  មន្រមឹគ

មួយេទៀត មនបរ ិ រ ៥០០ ដូចគន  េឈម ះថ ខៈ ្រស័យេន ឯ្រមឹគ

ខៈក៏មនពណ៌ដូចមសដូចគន   ។  សម័យេនះ ្រពះបទព ណសី 

្រទង់ខ្វល់ខ្វ យកនុងករសម្ល ប្់រមឹគ េបើៃថង មនិបន ច់្រមឹគ ្រទង់ក៏មិន

េ យ្រពះ្រកយ ្រទង់េធ្វើពួកមនុស ឲយខនេធ្វើករងរ  ញុងំអនកនិគម 

និងអនកជនបទទងំពួងឲយ្របជុគំន  េហើយ្រទង់េចញេទបរបញ់្រមឹគ ល់

ៃថង ។ ពួកមនុស គតិគន ថ ្រពះ ជអងគេនះ េធ្វើពួកេយើងឲយខូចខត

ករងរ េបើដូេចន ះ ពួកេយើង ក់ចណីំរបស់្រមឹគទុកកនុង្រពះ ជឧទយន 
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េរៀបចទឹំកផកឹទុក  េហើយេកៀង្រមឹគឲយចូលេទកន់្រពះ ជឧទយន  បិទ

ទ្វ រថ្វ យ្រពះ ជចុះ  ។  ពួកជនទងំេនះ  កន៏គំន បំែន្លែដលជចណីំ

របស់្រមគឹទុកកនុង្រពះ ជឧទយន  េរៀបចេំធ្វើ្រសះទឹកេហើយ្របកបទ្វ រ  កន់ 

វុធ្រគប្់របេភទមនដបំងជេដើម  ចូលេទកនុងៃ្រពែស្វងរក្រមឹគ  គិតថ  

ពួកេយើងនឹងចប្់រមឹគទងំ យែដលេន្រតង់ក ្ដ ល  េទើបនគំន ព័ទធ

ៃ្រព្របមណ ១ េយជន៍  េហើយក៏ប្រងួមគន ចូលមក មលំ ប់  ្រមឹគ

េឈម ះនិេ្រគធនិង្រមឹគេឈម ះ ខៈ ក៏េន្រតងក់ ្ដ លហ្វូងមនុស ទងំ 

េនះ កលេឃើញពួក្រមឹគទងំេនះេហើយ កយ៏កដបំង យគុមពេឈើនិង

ែផនដី េដញពួក្រមឹគឲយេចញអពីំៃ្រពស្ដុក នគំន ង វុធទងំ យ 

មន វ លែំពង និងធនូជេដើម បន្លឺសេំឡងខ្ល ងំ េកៀងពួក្រមឹគទងំេនះ 

ឲយចូលកនុង្រពះ ជឧទយនេហើយបិទទ្វ រ  រួចនគំន ចូលេទគល់្រពះ ជ

េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កល្រទង់យងេទបរបញ់

្រមឹគជ្របច ំ  ្រទង់េធ្វើករងររបស់ទូលបងគទំងំ យឲយវនិស  ពួកទូល-

បងគេំកៀង្រមឹគទងំ យេចញអពីំៃ្រព កេ់ពញកនុង្រពះ ជឧទយនរបស់

្រពះអងគ  ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  សូម្រទង់េ យ ច់្រមឹគទងំេនះ  

េហើយក៏ថ្វ យបងគំ ្រពះ ជ  នគំន េចៀសេចញេទ  ។  ្រពះ ជ ្រទង់ 

្រពះស ្ដ ប់ពកយរបស់មនុស ទងំេនះេហើយ ្រទង់យងេទកន់្រពះ 

ជឧទយនទតេឃើញ្រមឹគទងំ យ ្រទង់េឃើញ្រមឹគមនពណ៌ដូចមស 
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ពីរ  េទើប្រទង់្រពះ ជទនអភ័យដល់្រមឹគទងំពីរេនះ  ។  ចប់ ងំអពីំ 

េពលេនះមក  ជួនកល្រទង់យងេទេ យ្រពះអងគឯង  សម្ល ប្់រមឹគ

មួយេហើយនមំក  ជួនកល្រទង់េ្របើអនកពិេសស ( ចុងេភ ) របស់្រពះអងគ 

ឲយេទសម្ល ប់  េហើយនយំក្រមឹគទងំ យមក  ្រមឹគទងំ យ្រគន់ែត

េឃើញធនូប៉ុេ ្ណ ះ   ្រតូវមរណភ័យ្រគបសងកតន់គំន រត់េទ   បនទទួលករ

្រប រពីរ-បីដង លបំកខ្លះ របួសខ្លះ ដល់នូវករ ្ល ប់ខ្លះ េទើបពួក្រមឹគ 

្របប់េហតុករណ៍េនះដល់្រពះេពធិសត្វ ។ ្រពះម សត្វឲយេ ្រមឹគ 

េឈម ះ ខៈមកេហើយេពលថ ែនសម្ល ញ់ ្រមឹគជេ្រចើនដល់នូវករ 

វនិស កល្រមឹគ្រតូវ ្ល ប់េ យចែំណកមួយ ចប់អពីំេពលេនះេទ 

បុគគលកលសម្ល ប់ កុចំបំច់យក្រពួញបញ់្រមឹគ រៈរបស់្រមឹគទងំ

យ ចូរមនកនុងទីសម្ល ប ់  គឺ្រតង្់រជញ់របស់អនកពិេសសចុះ   រៈចូរ

មនដល់បរស័ិទរបស់េយើងមួយៃថងមន ក់    គឺដល់បរស័ិទរបស់ខញុ ំមួយៃថង 

ដល់បរស័ិទរបស់អនកមួយៃថង ្រមគឹ ែដលដល់េវនក៏ចូរេទេដក ក់

កបលេលើ្រជញ់របស់អនកពិេសស  កលេបើដូេចន ះ ្រមឹគទងំ យ កនឹ៏ង

មិនលបំក  ។  ្រមឹគេឈម ះ ខៈ ក៏ទទួលយល់្រពមេហើយ  ។  ចប់ ងំ

អពីំេពលេនះមក  ្រមឹគ ែដលដល់េវន  ក៏្រតូវេទេដក ក់កេលើ្រជញ់

របស់អនកពិេសសេនះឯង  អនកពិេសសមកសម្ល ប់្រមឹគែដលេដកកនុងទី

េនះ  េហើយក៏េទ   ។   ៃថងមួយ  េវនក៏ដល់េម្រមឹគែដលមនគភមួ៌យ 
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ជបរ ិ ររបស់្រមឹគេឈម ះ ខៈ េម្រមឹគេនះ ចូលេទរក ខ្រមឹគ េហើយ

េពលថ បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុមំនទមងន់ ចេំកើតកូនេហើយ  េយើងខញុទំងំ

ពីរនឹងេទ ម រៈ   សូមេ កឲយ រៈរបស់ខញុ រំលំងសិនចុះ  ។  

 ខ្រមឹគេពលថ េយើងមនិ ចេធ្វើ រៈរបស់នងឲយជ រៈដល់

្រមឹគដៃទៗ េឡើយ  នងប៉ុេ ្ណ ះដឹងថនងមនកូន  ចូរនងេទចុះ  ។  

េម្រមឹគេនះ កលមិនបនករអនុេ្រគះកនុងសមន ករ់បស់ ខ្រមឹគ  េទើប 

ចូលេទរកនិេ្រគធ្រមគឹ្របប់េសចក្ដីេនះ ្រពះម សត្វបន ្ដ ប់ពកយ

របស់េម្រមឹគេនះេហើយ គិតថ ្រពះេពធិសត្វទងំ យកនុងកលមុន  

េឃើញទុកខរបស់បុគគលដៃទ  រែមងមិនេ ក ្ដ យកនុងជីវតិ  េធ្វើ្របេយជន៍

ជរបស់អនកដៃទ  េ យ្របេយជន៍ខ្លួនេនះឯង  ្រពះេពធិសត្វទងំ យ 

ែតងធងនក់នុងវតថុទងំេនះ   ( សមដូចេ កេពលទុកថ  ) 

 ពួកបក  ីបសុសត្វ  ្រមឹគកនុងៃ្រពទងំអស់ រែមងរស់េនេ យ 

 ខ្លួនឯង  អនក្របជញទងំ យ  ជអនកសងប ់េ្រតកអរេហើយកនុង 

 ្របេយជន៍ដល់សត្វ    រែមងញុងំអនកដៃទឲយរស់េន   ឯអនក 

 ្របជញទងំេនះលះបង់នូវ្រទពយ    អវយវៈ   និងជីវតិ    េដើមប ី

 ្របេយជន៍    ម អញ    ជអនក ចញុងំពួកសត្វជេ្រចើន 

 ្រពមទងំេទវេ កឲយឆ្លងបន    ករមិនមនបុណយ    េ្រពះ 

 កយែដលឥត រៈេនះ      អញនឹងបន ភរបស់បុគគល 
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 ែដលជអនកមិនញប់ញ័រេ យខ្លួនឯង    េ យពិត  ។ 

 កលគិតដូេចនះេហើយ  ក៏េពលថ  ចូរនងេទចុះ េយើងនឹងឲយ រៈ 

របស់នងឆ្លងេទ    កលេពលេហើយ   ខ្លួនឯងក៏េទេដក ក់កបល្រតង់ 

្រជញ់ស្រមប់សម្ល ប់ អនកពិេសសេឃើញដូេចន ះ ក៏គិតថ េស្ដច្រមឹគេនះ 

្រពះ ជបនឲយអភ័យេហើយ េហតុដូចេម្ដចហន៎ េទើបមកេដក្រតង់្រជញ់ ក៏

្របញប់េទ្រកបទូលដល់្រពះ ជ ។ ្រពះ ជ ្រទង់យងេឡើងរថមក

រេំពចេនះឯង ្រទង់យងចូលេទេ យបរ ិ រធ ំ េឃើញ្រពះេពធិសត្វ 

េទើប្រ ស់ថ ែនេស្ដច្រមឹគសម្ល ញ់ េយើងឲយអភ័យដល់អនកេហើយ មិន

ែមនឬ   េ្រពះេហតុអ្វី េទើបអនកមកេដកកនុងទីេនះ   ? 

 េស្ដច្រមឹគេពលថ បពិ្រតម ជ មនេម្រមឹគមួយ មនគភ ៌

េពលថ  សូមេ កេធ្វើ រៈរបស់ខញុឲំយដល់្រមគឹដៃទ  ទូលបងគមំិន ច

េបះេសចក្ដី ្ល ប់េនះ  េទេលើ្រមឹគ មួយបន   េ្រពះដូេចន ះ  េទើប

ទូលបងគឲំយជីវតិរបស់ខ្លួនដល់េម្រមឹគេនះ  កន់យកករ ្ល ប់របស់េម 

្រមឹគេនះជនួំស េទើបមកេដកកនុងទីេនះ បពិ្រតម ជ សូម្រទង់កុំ

សង យ័កនុងេហតុ េឡើយ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ែនសុវណ្ណមិគ ជ សូមបកីនុងពួកមនុស ទងំ 

យ ខញុកំ៏មិនធ្ល ប់េឃើញបុគគលែដលដល់្រពមេ យខន្តី េម ្ត  និង

ករុ ដូចអនកែដរ   េ យេហតុេនះ    េទើបខញុ ំ្រជះថ្ល នឹងអនក   សូមអនក 
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េ្រកកេឡើង  ខញុឲំយអភ័យដល់អនកនិងេម្រមឹគេនះ  ។ 

 េស្ដច្រមឹគេពលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   កលទូលបងគទំងំពីរ 

បនអភ័យេហើយ  ្រមឹគដ៏េសសេ្រកអពីំេនះ  េតើនឹងេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ខញុនឹំងឲយអភ័យដល់្រមឹគែដលេសសសល់េនះ

េទៀត ។ 

 េស្ដច្រមឹគ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  កលេបើយ៉ងេនះ  ្រមឹគ 

ទងំ យ កនុង្រពះ ជឧទយនប៉ុេ ្ណ ះ បនអភ័យ  ចុះ្រមឹគែដលេសស

សល់   គឺ្រមឹគេ្រកឧទយន   ្រទង់គិតដូចេម្ដច  ?  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ខញុនឹំងឲយអភយ័ដល់្រមឹគទងំេនះ ។ 

 េស្ដច្រមឹគ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  ្រមឹគទងំ យបនទទួល

អភ័យ   េតើសត្វេជើង ៤  ែដលេសសសល់ឯេទៀត  ្រទង់គិតដូចេម្ដច  ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  សូមបសីត្វេជើង ៤ ដៃទេទៀត  ក៏ខញុឲំយអភ័យដូច

គន  ។ 

  ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ សត្វេជើង ៤ បន

ទទួលអភ័យេហើយ  េតើពួកបក ្ីរទង់គិតដូចេម្ដច  ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   សូមបពួីកបក  ី កខ៏ញុឲំយអភ័យ  ។ 

  ្រមឹគេពធិសត្វ្រកបទូលថ    ពួកបក ្ីរទង់កឲ៏យអភ័យេហើយ   ចុះ 

្រតីែដលេនកនុងទឹក  ្រទង់គិតដូចេម្ដច ? 
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 ្រពះ ជ្រ ស់ថ    សូមបពួីក្រតីទងំេនះ ក៏ខញុឲំយអភ័យែដរ  ។ 

  ្រពះម សត្វទូលសុអំភ័យដល់សព្វសត្វ     ចេំពះ្រពះ ជយ៉ង 

េនះេហើយ  េ្រកកេឡើងឈរ  ញុងំ្រពះ ជឲយ ងំេនកនុងសីល ៥ េហើយ 

សែម្ដងធមដ៌ល់្រពះ ជេ យពុទធលី ថ បពិ្រតម ជ សូម្រទង់

្រប្រពឹត្តធមក៌នុង្រពះជនក ្រពះជននី កនុង្រពះឱរស ្រពះធី  កនុង្រពហមណ៍ 

គហបតី  កនុងអនកនគរ និងអនកជនបទ  កលេបើ្រទង់្រប្រពឹត្តធម៌ ្រប្រពឹត្ត

េសមើ ខងមុខអពីំមរណៈ េ្រពះកយែបកធ្ល យេទ ក៏នឹងដល់សុគតិ
េទវេ ក ដូេចនះ   េហើយស្រមកកនុង្រពះ ជឧទយនពីរ-បីៃថង   ឲយឱ ទ

ដល់្រពះ ជ មនពួកបរ ិ រេចមេ មេហើយក៏េទកន់ៃ្រព ។ េម្រមឹគ

េនះ ក៏េកើតកូនមកដូចគន នឹងបច់ផក   ។  កូន្រមឹគេនះ  កលរត់េលង 

បនកេ៏ទកន់សមន ករ់បស់ ខ្រមឹគ ។ លំ ប់េនះ េម្រមឹគេឃើញ 

កូន្រមឹគេនះ  កពុំងរតេ់ទកន់សមន ករ់បស់ ខ្រមឹគេនះ  េទើបេពល 

ថ ែនកូន ចប់អពីំេពលេនះេទ  អនកកុេំទកន់សមន ករ់បស់ ខ្រមឹគ 

េឡើយ  គបបចូីលេទកន់សមន ករ់បស់និេ្រគធ្រមឹគប៉ុេ ្ណ ះ  កលនឹង 

ទូនម នកូន  េទើបេពលគថេនះថ 

 និេ្រគធេមវ  េសេវយយ ន  ខ ំឧបសំវេស 

 និេ្រគធសម ឹ  មត ំ េសេយយ យេញច   ខសម ិ ជីវតិន្ត ិ។ 

 បុគគលគបបេីសព នូវ្រមឹគេឈម ះនិេ្រគធៈ ែតមយង៉  កុគំបបេីសព 
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 នូវ្រមឹគេឈម ះ ខៈេឡើយ   ករ ្ល ប់កនុងសមន ក់ៃន្រមឹគេឈម ះ 

 និេ្រគធៈ ជករ្របេសើរ        កររស់េនកនុងសមន ក់ៃន្រមគឹេឈម ះ   

 ខៈ  ពំុ្របេសើរេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ   និេ្រគធេមវ  េសេវយយ    េសចក្ដីថ 

ែនប  អនកក្ដ ី អនកដៃទក្ដី  កល្របថន ចេំពះ្របេយជន៍ដល់ខ្លួន  គួរេសព 

ឬគួរគប់រកែតេស្ដច្រមឹគេឈម ះនិេ្រគធប៉ុេ ្ណ ះ   ។  

 បទថ ន ខ ំ ឧបសំវេស េសចក្ដីថ ែត្រមឹគេឈម ះ ខៈ 

មិនគួរចូលេទេនរួម  គឺមិនគួរចូលេទជិតេហើយេនរួម  បនដល់  មិន

គួរ ្រស័យ្រមឹគេឈម ះ ខៈ  ចិញចឹ មជីវតិ  ។ 

 បទថ  និេ្រគធសម ឹ  មត ំ  េសេយយ  េសចក្ដថី សូមបកីរ ្ល ប ់

ែកបរបតេជើងរបស់េស្ដច្រមឹគេឈម ះនិេ្រគធ  ្របេសើរជង  គឺឧត្តមបផុំត ។ 

 បទថ   យេញច   ខសមិ  ជីវតិំ   េសចក្ដថី   ឯកររស់េនកនុង

សមន ករ់បស់្រមឹគេឈម ះ ខៈេនះ  មិន្របេសើរ   គឺមិនឧត្តមេឡើយ  ។ 

 ចប់ ងំអពីំេពលេនះ ពួក្រមឹគែដលបនអភ័យ នគំន សីុសនទូង

របស់ពួកមនុស  ។ មនុស ទងំ យមិន ច យ ឬេដញ្រមឹគទងំ 

យេ យគិតថ ្រមឹគទងំេនះ ្រពះ ជឲយអភ័យេហើយ េទើបនគំន

្របជុ្ំរតង់ ន្រពះ ជ ងំ  ្រកបទូលេសចក្ដីេនះដល់្រពះ ជ  ។  ្រពះ 

ជ្រ ស់ថ េយើង្រជះថ្ល បនឲយពរេនះដល់េស្ដច្រមឹគេឈម ះនិេ្រគធ 
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េទះបីេយើង្រតូវលះបង់ ជសមបត្ត ិ ក៏មិន ចទម្ល យពកយេប្ដជញ េនះ 

អនកទងំ យចូរេទចុះ អនក មួយក៏មិន ចសម្ល ប្់រមឹគទងំ យ

កនុងែដនរបស់េយើងបនេឡើយ ។ េស្ដច្រមឹគនិេ្រគធបន ្ដ ប់េហតុ-

ករណ៍េនះេហើយ ក៏្របជុពួំក្រមឹគ ឲយឱ ទដល់្រមឹគទងំ យថ ចប់ 

ពីេពលេនះេទ អនកទងំ យកុសីុំសនទូងរបស់ពួកមនុស  ដូេចនះ េហើយ 

្របប់ដល់មនុស ទងំ យថ ចប់ ងំពីេពលេនះេទ មនុស ទងំ 

យេធ្វើែ្រសចមក រ កុចំបំច់េធ្វើរបងេឡើយ ្រគន់ែតចងសញញ េ យ 

ស្លឹកេឈើកួចជកណួំចប៉ុេ ្ណ ះ ្រមឹគទងំ យនឹងមិនបរេិភគដំ  ំ

របស់អនកទងំ យេឡើយ ។  បនឮថ ចបពី់េពលេនះមក  មនុស  

ទងំ យ ក៏េធ្វើសញញ ស្លឹកេឈើេដើមបរីក ដំ រំបស់ខ្លួន ្រមគឹសូមបែីត 

មួយែដល ៊ នកន្លង គ្ឺរប្រពឹត្តេលមើសកនុងសញញ ស្លឹកេឈើេនះ មនិមន

េឡើយ បនឮថ េនះជឱ ទែដលពួក្រមឹគទងំេនះ បនអពីំ្រពះេពធិ-

សត្វ  ។  ្រពះម សត្វទូនម ន្រមឹគយ៉ងេនះេហើយ  ងំេនដ បដល់ 

អស់ យុ មួយអេន្លើេ យ្រមឹគទងំ យ ក៏េទ មយថកមម ។ ឯ

្រពះ ជ ្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធិសត្វ ្រទង់េធ្វើបុណយទងំ

យ   លុះអស់្រពះជនមក៏េទ មយថកមមដូចគន    ។ 

  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   តថគតជ  

ទីពឹង ្រស័យរបស់ម កុមរកស បនិងកុមរកស ប  ែតកនុងកលឥឡូវ 
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េនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមនេទ  សូមបកីនុងកលមុន ក៏ជទីពឹង ្រស័យេហើយ 

ដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ      កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ ្រទង់ក៏្របកសសចចៈ ៤ េធ្វើេរឿងទងំពីរឲយជប់តគន  េហើយ្រទង់

្របជុជំតកថ  ខ្រមឹគកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត  បរស័ិទរបស់ 

ខ្រមឹគេនះ ក៏បនមកជបរស័ិទរបស់េទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ េម 

្រមឹគកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ នីម កុមរកស ប កូន្រមឹគកនុង 

កលេនះ បនមកជកុមរកស ប  ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ 

ននទ   ចែំណកេស្ដច្រមឹគនិេ្រគធ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ និេ្រគធមិគជតក  ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ភរយិចស់ គឺភរយិកនុងកលមុន េទើប្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ធិរតថុ   កណ្ឌិ ន ំ សល្លំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 ករលួងេ មេនះ នឹងជក់ចបស់កនុង ឥ្រនទិយជតក អដ្ឋក 

និបត ឯេ ះ ។  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បន្រ ស់្រពះត្រមស់េនះ

នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ   កនុងកលមុនអនក ្រស័យមតុ្រគមេនះ  ក៏

ដល់នូវករអស់ជវីតិ េរ ើប្រមះេលើរេងើកេភ្លើងែដល្របសចកអ ្ដ ត ។ 

កលភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធន េដើមប្ីរទង់សែម្ដងេរឿងេនះឲយ

ជក់ចបស់ េទើប្រទង់េធ្វើេហតុែដលអន្តរភពបិទបងំទុកឲយ្របកដេហើយ 

ខងមុខអពីំេនះេទ េយើងនឹងមនិេពលដល់ករែដលភកិខុទងំេនះ្រកប

ទូល ធនេទៀតេឡើយ និងភពែដល្រតូវអន្តរភពបិទបងំកម៏ិនេពល 

នឹងេពលចេំពះពកយមន្របមណប៉ុេណ្ណះថ អតតី ំ ហរ ិ ែ្របថ 

្រទង់នអំតីតនិទនមកសែម្ដងដូេចនះប៉ុ េ ្ណ ះ  កលេពលពកយមន

្របមណប៉ុេណ្ណះ  ក៏គបប្ីរបកបេហតុករណ៍ទងំអស់េនះ  គឺករ្រកប-

ទូល ធន ករេ្រប បេធៀបដូចន្ំរពះចនទេចញចកពពក និងភព

ែដលេហតុ្រតូវអន្តរភពបិទបងំទុក  េ យន័យដូចេពលទុកខងេដើម

េនះឯង  េហើយគបប្ីរជប  ។ 
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  កនុងអតតីកល កល្រពះបទមគធៈេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ជ្រគះឹ ែដនមគធៈ ។  កនុងកលេនះ ជសម័យែដលសនទូងរបស់អនក

មគធៈកពុំងដុះលូត ស់ ្រមឹគទងំ យមនអន្ត យេ្រចើន ្រមឹគទងំ

េនះចូលេទកន់េជើងភន ំ កលេនះមន្រមឹគភនមួំយ  ្រស័យេនកនុងៃ្រព 

មួយកែន្លង  ្រមឹគេនះ បនេធ្វើេសចក្ដសីនិទធ ន លជមួយ្រមឹគញីែដលជ

្រមឹគ្រសុកមួយកបល  កនុងេវ ែដលពួក្រមឹគទងំេនះ ចុះអពីំភន្ំរតឡប់

មកកន់ជយែដនវញិ  ្រមឹគភនេំនះ ក៏បនចុះមកជមួយ្រមឹគទងំេនះ

ឯង េ្រពះមនចិត្ត្របតិព័ទធកនុង្រមគឹញីេនះ  ។  លំ ប់េនះ ្រមឹគញីេនះ

ក៏េពលនឹង្រមឹគភនថំ ត្វំ េខសិ អយយ បព្វេតេយយ ពលមេិគ  

គមេន្ត   ច  នម  សេងក   សបបដិភេយ  ម  អេម្ហហិ  សទធឹ 

ឱតរ ិ  ែនអនក  អនកជ្រមឹគភនលំងង់េខ្ល   ធមម ជយែដនជទីែដលគួរភ័យ

ខ្ល ច  ជទីែដលគួររេងក ស  មនភយ័ចេំពះមុខ  អនកកុចុំះមកជមួយពួក 

េយើងេឡើយ   ្រមឹគភនេំនះមនិ្រតឡប ់   េ្រពះមនចិត្ត្របតព័ិទធ្រមឹគញីេនះ  

បនមកជមួយ្រមឹគញីេនះឯង ។ អនកមគធៈដឹងថ ឥឡូវេនះ ជេពល 

ែដលពួក្រមគឹចុះអពីំភន ំ េទើបឈរ ក់ខ្លួនែកបរផ្លូ វ ។ កនុងរ ងផ្លូ វែដល 

្រមឹគទងំពីរេនះេដើរមក មន្រពនមន កឈ់រ ក់ខ្លួនកនុងគុេមព តៃ្រពែកបរ 

ផ្លូ វេនះ ្រមឹគញីប៉ះក្លិនមនុស  ក៏គិតថ ្របែហលជមន្រពនៃ្រពឈរ 

េនកនុងទីេនះ េទើបេធ្វើ្រមឹគភនលំងង់េខ្ល េនះឲយេនអពីំខងមុខ ចែំណកខ្លួន 
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ឯងេដើរ មេ្រកយ ្រពនបនេធ្វើ្រមឹគេនះឲយដួលកនុងទីេនះឯង េ យ 

ករបញ់្រតឹមែតមួយ្រពួញប៉ុេ ្ណ ះ ្រមឹគញីដងឹថ ្រមឹគេនះ ្រតូវ្រពួញ 

េហើយ ក៏េ តេគច រត់េទេ យកម្ល ងំដរ៏ហ័សដូចខយល់បក់ ។ នយ 

្រពនេចញអពីំគុេមព តៃ្រពពន្លះ ច់្រមឹគ បងក តេ់ភ្លើង ងំ ចេ់លើរេងើក 

េភ្លើងែដល្របសចកអ ្ដ ត  បរេិភគេហើយផឹកទឹក  ែរក ច់ែដល

េសសសល់េទេ យដងែរក   េ យមនឈម្រមឹគហូរ្រសក ់   េទកន់

ផទះរបស់ខ្លួនឲយពួកទរកេ្រតកអរេហើយ  ។  កនុងកលេនះ ្រពះេពធិសត្វ

េកើតកនុងកេំណើ តេទវ កនុងដងៃ្រពេនះ ។ ្រពះេពធិសត្វេឃើញេហតុ-

ករណ៍េហើយ  េទើបគតិថ  ្រមឹគលងង់េខ្ល េនះ ្ល បេ់្រពះ ្រស័យម  

េ្រពះ ្រស័យបិ ក៏េទ េ យពិត ្ល ប់េ្រពះ ្រស័យកម ពិតេហើយ 

េ្រពះកមជនិមិត្តេហតុ េទើបសត្វទងំ យដល់នូវទុកខេ្រចើន្របករ 

មនករកត់ៃដជេដើម កនុងសុគតិ  និងមនករជប់នូវចណំង ៥ ្របករ

ជេដើម កនុងទុគគតិ  ។  េឈម ះថ ករេធ្វើទុកខ គឺករ ្ល ប់ឲយេកើតេឡើងដល់

អនកដៃទ  ក៏្រតូវតិះេដៀលកនុងេ កេនះ  សូមបជីនបទ   មន្រស្ដីជ

អនកដឹកនចំតែ់ចង្រគប់្រគង ក៏្រតូវតិះេដៀល  ពួកសត្វ ធ្ល ក់កនុងអ-ំ 

ចរបស់មតុ្រគម ក៏្រតូវតិះេដៀលដូចគន  េហើយសែម្ដងេរឿងស្រមប់

តិះេដៀល ៣ ្របករេ យគថមួយ  កលេទវ ទងំ យកនុងៃ្រពឲយ

ធុករេហើយ    បូជេ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូបជេដើម      កលញុងំ 
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ដងៃ្រពេនះឲយខទរខទ រេ យសេំឡងដ៏ពីេ ះ  េទើបសែម្ដងធម៌េ យគថ  

េនះថ 

 ធិរតថុ   កណ្ឌិ ន ំ សល្លំ បុរសំិ   គឡ្ហេវធិន ំ

 ធិរតថុ   ត ំ ជនបទ ំ យតថតិថ ី បរ ិ យិក 

 េត  ប ិ ធកិកិ   ស ្ត  េយ  ឥតថីន ំ វសំ  គ ត ិ។ 

 ចូរតិះេដៀលនូវបុរសអនកមនសរមុតចូលេទ  ែដលមនរបួស 

 យ៉ងខ្ល ងំ ( ១ )   ្រសីជបរ ិ យិក   ( អនក្រតួត្រ   )  េនកនុង 

 ជនបទ    ចូរតិះេដៀលនូវជនបទេនះ   មយង៉េទៀត   សត្វ 

  ទងំ យ     លុះអំ ចពួក្រសី    សត្វទងំ យេនះ 

 ក៏បណ្ឌិ តតះិេដៀលេហើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ធិរតថុ   កនុងគថេនះ  ្រតឹមែតជ

និបតេ្របើកនុងអតថថ  តិះេដៀល  កនុងទីេនះ សពទថ  ធិរតថុ  េនះ គបប ី

េឃើញថ េ្របើកនុងករតះិេដៀល េ យអំ ចៃនករភយ័ខ្ល ច និងករ 

តក់ស្លុត ពិតេហើយ ្រពះេពធិសត្វជបុគគលតក់ស្លុតផង ភ័យខ្ល ចផង 

                                     
១- គួរែ្របថ ចូរតះិេដៀលនូវបុរសែដលមនសរ ( ជ វុធ ) ែដលបញ់េទេពញ
កម្ល ងំ េទើប្រតូវ មន័យរបស់អដ្ឋកថ េ្រពះ្រពះេពធសិត្វតះិេដៀលជន ៣ ពួក គឺ 
បុរសអនកកន់ធនូ  ១ ជនបទែដលមន្រសីជអនកដកឹន ំ ១ និងសត្វែដលធ្ល ក់កនុង
អំ ច្រសី ១  ។  
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េទើបេពលយ៉ងេនះ  ។   បុគគលែដលេឈម ះថ   កណ្ឌី    េ្រពះជអនក 

មន្រពួញ  ។  នូវបុគគលែដលមន្រពួញេនះ  ។   ឯ្រពួញេនះ េគេ ថ  

សល្ល េ្រពះអតថថ ចក់ចូលេទ េ្រពះដូេចន ះ េទើបកនុងពកយថ  

កណ្ឌិ នំ  សល្លំ  េនះ មនអតថថ បុគគលមន្រពួញ  មយង៉េទៀត េឈម ះ 

ថ  បុគគលមន្រពួញ  េ្រពះមន្រពួញ  ។  នូវបុគគលមន្រពួញេនះ  ។   

េឈម ះថ  គឡ្ហេវធិ  ជអនកបញ់េទេពញកម្ល ងំ   េ្រពះកលឲយនូវករ

្រប រដ៏ខ្ល ងំក្ល   េទើបបញ់េពញកម្ល ងំ  េ យេធ្វើឲយមនរបួសធ ំ  ។   

បុគគលបញ់េទយ៉ងេពញកម្ល ងំេនះ  ។  កនុងេសចក្ដីេនះ មនអធិបបយ 

ដូេចនះថ  េយើងតះិេដៀលបុគគលែដល្របកបេ យ វុធ  មន្របករ

េផ ងៗ  ។  េឈម ះ ថ សល្ល ្រពួញ  េ្រពះបញ់េទ្រតង់ៗ  េ យមន 

ស ្ឋ នដូចស្លឹកេករមុទៈជផល  ែដលបញ់េទយ៉ងេពញកម្ល ងំ 

េនះ  ។ 

 បទថ   បរ ិ យិក   បនដល់   ជធ ំ  គឺជអនកចត់ែចង  ។ 

 បទថ   ធកិកិ   ែ្របថ   តិះេដៀលេហើយ   ។   ពកយដ៏េសសកនុង 

គថេនះ  មនអតថងយយល់េហើយ ខងមុខអពីំេនះេទ  ខញុនឹំងមិន

េពលពកយសូមបមីន្របមណប៉ុេណ្ណះ នឹងេពលពណ៌នពកយែដល

មនអតថលបំកយល់ប៉ុេ ្ណ ះ ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  កលសែម្ដងេរឿងស្រមបត់ិះេដៀល ៣ ្របករ  
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េ យគថមួយយ៉ងេនះេហើយ  េធ្វើដងៃ្រពឲយខទរខទ រ  សែម្ដងធម៌េ យ 

ពុទធលី   ដូេចនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ 

េទើប្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ កនុងេវ ចប់សចចៈ ភិកខុ ែដលអផ ុក

េនះ ងំេនកនុងេ បត្តិផល ។ ្រពះ ្ដ  ្រទង់្រ ស់េរឿងពីរ បន្ត

អនុសនធិគន េហើយ្រទង់្របជុជំតក ខងមុខអពីំេនះេទ ខញុនឹំងមិនេពល

ពកយថ ្រ ស់េរឿងទងំពីរេនះ នឹងេពលចេំពះពកយមន្របមណ

ប៉ុេណ្ណះថ ្រទង់បន្តអនុសនធិដូេចនះ ឯពកយេនះនឹងមិនេពលទុក ក៏គបប ី
្របកបេសចក្ដីេ យន័យដូចបនេពលេហើយខងេដើមេនះឯង  ។  ្រមគឹ

ភនកំនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ែដលអផ ុកកនុងកលឥឡូវេនះ  ្រមឹគេម

កនុងកលេនះ បនមកជភរយិចស់កនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកេទវ

ជអនកសែម្ដងធមអ៌ពីំេទសកនុងកមទងំ យកនុងកលេនះ គឺ តថគត 

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ កណ្ឌិ នជតក ទី ៣ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ 

ចូឡបិណ្ឌ បតិកតិស េតថរ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ  ន  កិរតថ ិ រេសហិ  បបិេយ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កល្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ ្រស័យេនកនុងនគរ ជ្រគឹះ 

្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ម វ ិ រ ។ ៃថងមួយ បុត្តរបស់េសដ្ឋអីនកមន

្រទពយេ្រចើនមន ក់ េឈម ះថ តិស កុមរ េទកន់វត្តេវឡុវន័ ្ដ ប់្រពះធមម- 

េទសនរបស់្រពះ ្ដ េហើយមនបណំងនឹងបួស េទើបទូលសូមបព្វជជ  

កលម បិ មិនអនុញញ ត  គឺ្រតវូបដិេសធ  េទើបេធ្វើករអត់ រអស់ 

៧ ៃថង េដើមបឲីយម បិ អនុញញ ត ដូចគន នឹង្រពះរដ្ឋបលេតថរដូេចន ះ  

បនបួសកនុងសមន ក់របស់្រពះ ្ដ េហើយ ។ ្រពះមន្រពះភគ កល

្រទង់ឲយតិស កុមរេនះបួសេហើយ ្រទង់គង់េនកនុងវ ិ រេវឡុវន័្របមណ

កន្លះែខ ក៏យងេទកន់វត្តេជតពន ្រទង់គង់កនុងវត្តេជតពនេនះ កុល-

បុត្តេនះ សមទនធុតងគ ១៣ ្រ ច់បិណ្ឌ បត មលំ ប់្រចកកនុងនគរ

វតថី ញុងំកលេវ ឲយកន្លងេទ ជនទងំ យែតងេ េ កថ 

្រពះចូឡបិណ្ឌ បតិកតសិ េតថរ បនជអនក្របកដចបស់ គឺេគ គ ល់ទូេទ 

កនុង្រពះពុទធ សន ដូច្រពះចនទេពញបូណ៌មី្របកដកនុងលំហេមឃ

ដូេចន ះ  ។  កនុងកលេនះ  ករេលងនកខត្តឫក កពុំង្រប្រពឹត្តេទកនុង
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នគរ ជ្រគះឹ   ម បិ របស់្រពះេថរៈ យក្របអប់្របក់ែដលរក េ្រគ ង

្រប បរ់បស់្រពះេថរៈ កនុងកលេនជ្រគហសថេនះមកេបើកេមើល េហើយ

យកមក ក់្រតង់្រទូង្រទេ យ ំ េពលថ  កនុងកលេលងនកខត្តឫក

ដៃទៗ កូនរបស់ពួកេយើង្រប ប់េ យេ្រគ ងអលងក រេនះ េហើយេលង

នកខត្តឫក  ្រពះសមណេគតមនកូំនែតមួយរបស់េយើងេទកន់នគរ

វតថេីហើយ  ឥឡូវេនះ កូនរបស់េយើងេនះអងគុយកនុងទី ហន៎  ឈរ 

កនុងទី ហន៎  ។  លំ បេ់នះ នងវណ្ណទសីេទកន់នគរេនះ េឃើញ 

ភរយិរបស់េសដ្ឋកីពុំងយ ំ េទើបសួរថ បពិ្រតអនកែម៉  អនកែម៉យេំ្រពះអ្វី ?  

ភរយិរបស់េសដ្ឋកី៏្របប់េសចក្ដេីនះ នងវណ្ណទសីេពលថ បពិ្រត 

អនកែម៉  កូនរបស់អនកែម៉្រស ញ់អ្វី ?   ភរយិរបស់េសដ្ឋ្ីរបប់ថ  ្រស- 

ញ់ចូលចិត្តរបស់េឈម ះេនះ  េឈម ះេនះ     ។     នងវណ្ណទសីេពល 

ថ  េបើអនកែម៉ឲយភពជធកំនុងផទះទងំអស់ដល់ខញុ េំ ត  ខញុនឹំងនកូំនរបស់

អនកែមម៉ក  ។  ភរយិរបស់េសដ្ឋទីទួលថ  បន  េហើយឲយេសប ង  បញជូ ន 

នងវណ្ណទសីេនះេទេ យបរ ិ រធ ំ រួចេពលថ  ចូរនងេទ  េហើយន ំ

កូនរបស់ខញុមំកេ យកម្ល ងំរបស់ខ្លួន  ។  នងវណ្ណទសីេនះ  អងគុយកនុង

យនតូចែដលបិទបងំទុកេទកនន់គរ វតថ ី កន់យកករេន ្រស័យ

ែកបរផ្លូ វមួយ  ែដល្រពះេថរៈែតង្រ ច់បិណ្ឌ បត  មិនឲយ្រពះេថរៈេឃើញ

ពួកមនុស ែដលមកអពីំ្រតកូលរបស់េសដ្ឋី េចមេ មេ យបរ ិ ររបស់
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ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ  កល្រពះេថរៈចូលេទបិណ្ឌ បត  បន្របេគនយគូមួយ

ែវក និងភិកខ មនរសឆង ញ់  ទក់្រពះេថរៈេ យចណំង់កនុងរសទុក ងំ 

អពីំខងេដើម េហើយនិមន្តឲយអងគុយកនុងផទះ ្របេគនភិកខ េ យលំ ប ់

ដឹងថ ្រពះេថរៈធ្ល កេ់នកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន េទើបសែម្ដង ករជឈឺ
េដកេនខងកនុងបនទប ់  ។  ្រពះេថរៈ្រ ច់េទ មលំ ប្់រចកកនុងេវ

ភិកខ ចរ បនេទដល់ទ្វ រផទះេនះ ជនជបរ ិ រ បនទទួលប្រតរបស់

េ កេហើយនិមន្តឲយគងក់នុងផទះ  ។   ្រពះេថរៈគង់េហើយសួរថ   កហំ  

ឧបសិក   ឧបសិកេទ   ? 

 ជនជបរ ិ រេឆ្លើយថ   គិ ន  ភេន្ត   តុម្ហ កំ  ទស ន ំ ឥចឆតិ
បពិ្រតេ កមច ស់  ឧបសិកមនជងំឺ  ្របថន នឹងេឃើញេ កមច ស់  ។ 

 ្រពះេថរៈ្រតវូត ្ហ កនុងរសរតឹរុ ំ    ទម្ល យនូវករសមទនរបស់ខ្លួន 

ចូលេទកន់ទីែដលនងវណ្ណទសីេនះេដក ។ នងវណ្ណទសីដឹងេហតុ

ៃនករមកេដើមបខី្លួន   េទើបចង្រពះេថរៈេនះេ យរសត ្ហ    ឲយសឹក

េហើយ ឲយ ងំេនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន ឲយអងគុយខងកនុងយន នេំទ

កន់នគរ ជ្រគឹះេនះឯង  េ យបរ ិ រធ ំ ។ 

 ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុកំនុងេ ងធមមសភសនទនគន ថ   បនឮថ 

នងវណ្ណទសីមន ក់ ចង្រពះចូឡបិណ្ឌ បតិកតសិ េតថរ េ យរសត ្ហ

នេំទេហើយ ។ ្រពះបរម ្ដ ្រទង់យងចូលកន់េ ងធមមសភ គង់
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េលើបវរពុទធ សនៈែដលេគ ក់ែតងទុកេហើយ ្រទង់មន្រពះត្រមស់សួរ

ថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកទងំ យអងគុយ

សនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?  ភិកខុទងំេនះក៏្រកបទូលេរឿង ៉ វេនះ  ។  

្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ភិកខុ េនះជបក់នុងរសត ្ហ  

ធ្ល ក់េនកនុងអំ ចរបស់នងវណ្ណទសីេនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះក៏មិនែមន   សូមបកីនុងកលមុន ក៏ធ្ល កក់នុងអំ ចរបស់នងដូច

គន    េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល   កនុងនគរព ណសី   នយឧទយនបលរបស់្រពះ

បទ្រពហមទត្ត  េឈម ះថ  សញជ័យ  ។   ្រគេនះ  មន្រមឹគ ម ន ់(១)   មួយ 

មកកន់ឧទយនេនះ េឃើញឧទយនបលេនះេហើយក៏េគចេទ ចែំណក

ឧទយនបលេឈម ះសញជ័យ  មិនបនសម្លុតគំ ម  ឬបេង្អើល្រមឹគ ម ន់

េនះឲយេចញេទ  ្រមឹគ ម ន់េនះ ក៏្រ ច់មកកនុងឧទយនេនះេរឿយៗ  

ឧទយនបលេនះ នយំកផក និងែផ្លេឈើមន្របករេផ ងៗ  មកពី្រពះ ជ

ឧទយនអពីំ្រពលឹម នេំទថ្វ យ្រពះ ជ ល់ៗ ៃថង  ។  សម័យមួយ ្រពះ

ជ្រ ស់សួរឧទយនបលេនះថ  ែនឧទយនបលសម្ល ញ់  អនកេឃើញ

ភពអ ច រយអ្វី  កនុងឧទយនខ្លះែដរឬេទ  ? 

                                     
១-្រមគឹអមបូរឈ្លូស េ្របើស ក្ដ ន់  ែដលជសត្វមនជតភិញ ក់េផ្អើល ។ 
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 ឧទយនបល្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគមំិន 

េឃើញវតថុដៃទ េឃើញែត្រមឹគ ម នមួ់យ្រ ច់មកកនុង្រពះ ជឧទយន ទូល 

បងគបំនេឃើញ្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  អនក ចចប់្រមឹគ ម ន់េនះបនែដរឬេទ ? 

 ឧទយនបល្រកបទូលថ េបើបនទឹកឃមុ  ំ ទូលបងគំ ចន្ំរមឹគេនះ 

ឲយចូលមកខងកនុង្រពះ ជនិេវសន៍បន  ។  ្រពះ ជ ្រទង់ឲយទឹកឃមុ ដំល់ 

ឧទយនបលេនះ ។ ឧទយនបលេនះ ទទួលទឹកឃមុ េំហើយេទកន់ឧទយន 

យកទឹកឃមុ េំ្របះេលើចុងេ ម ទងំ យ កនុងទីែដល្រមឹគេនះ្រ ច់េទ ។ 

្រមឹគ ម នម់កសីុេ ម ែដលេ្របះេ យទឹកឃមុ  ំ ជប់ចិត្តកនុងរសត ្ហ  មិន

េទកន់ទីដៃទ មកចេំពះែតកនុងឧទយនេនះប៉ុេ ្ណ ះ ។ ឧទយនបល

ដឹងថ  ្រមឹគ ម ន់េនះ ជប់ចិត្តកនុងេ ម ែដល បេ យទឹកឃមុ  ំ ក៏បង្ហ ញ 

ខ្លួនឲយេឃើញេ យលំ ប់ ្រមឹគ ម ន់េនះ កលេឃើញឧទយនបលេនះ 

ពីរ-បី ៃថងដបូំងក៏េគចេទ  ប៉ុែន្តលុះេឃើញេរឿយៗ  ក៏សនិទធ ន ល  េទះបីសីុ

េ ម ែដលេនកនុងៃដរបស់ឧទយនបល ក៏មិនេផ្អើល   ។   ឧទយនបលដឹង 

ថ ្រមឹគ ម ន់េនះសនិទធ ន លេហើយ េទើបយកកេនទលែផងព័ទធសងខងផ្លូ វ

រហូតដល់្រពះ ជនិេវសន៍ េហើយយកែមកេឈើែដលបក់ កព់្រងយ 

កនុងទីេនះៗ ព យេឃ្ល កែដល ក់ទឹកឃមុ  ំ កនប់ច់េ ម  េហើយេ យ 

េ ម ែដល បេ យទឹកឃមុ ំខងមុខ្រមឹគេនះ  ្រមឹគបនចូលេទកន់ 
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ខងកនុង្រពះ ជនិេវសន៍េនះឯង  ។  កល្រមឹគចូលេទខងកនុងេហើយ 

មនុស ទងំ យក៏បិទទ្វ រ ្រមឹគេឃើញមនុស ទងំ យ មនខ្លួនញ័រ 

រនធត់ ខ្ល ចមរណភ័យ  េទើបរត់េទរត់មកកនុង្រពះ ជនិេវសន៍  ។  ្រពះ ជ 

្រទង់យងចុះអពីំ្រប ទ  ទតេឃើញ្រមឹគេនះមនខ្លួនញ័រច្ំរបប់  េទើប 

្រ ស់ថ ធមម ្រមឹគរែមងមិនេទកន់ទីែដលមនុស េឃើញខ្លួនអស់ ៧ 

ៃថង  រែមងមិនេទកនទី់ែដល្រតូវមនុស សម្លុតគំ ម រហូតអស់មួយជីវតិ  

ែតកនុងកលឥឡូវេនះ ្រមឹគ ម ន់ែដល ្រស័យដងៃ្រពរស់េនែបបេនះ  

្រតូវចងេ យចណំងគរឺស  មកកន់ទីមនសភពែបបេនះ  អនកដ៏ចេ្រមើន 

ទងំ យ េឈម ះថ វតថុ ែដល ្រកក់ជងចណំង់កនុងរស រែមងមនិមន 

កនុងេ កហន៎   េហើយ្រទង់េផ្ដើមេពលនូវ្រពះគថេនះថ 

 ន  កិរតថ ិ រេសហិ  បបិេយ 

 េសហិ    សនថេវហិ   

 តមិគ ំ គហននិស តិ ំ  

 វសមេនសិ  រេសហិ  សញជ េយត ិ ។ 

 ( ឆនទ គ )  េ យ សៈទងំ យ    ឬេ យករសនិទធ ន ល 

 ទងំ យ  ជសភវៈ មកជងឆនទ គេ យរសទងំ យ 

 មិនមនេទ  ឧយយនបលេឈម ះ   សញជ័យ  បននសំត្វឈ្លូស 

 ែដល ្រស័យនូវៃ្រពសបត មកកនអ់ំ ច ( របស់ខ្លួន ) បន 
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 េ្រពះែតរសទងំ យ  ។ 

 សពទថ កិរ ែ្របថ បនឮថ កនុងគថេនះ ជនិបតេ្របើកនុងអតថ

ថ បនឮ  បន ្ដ ប់  ។   បទថ   រេសហិ  ែ្របថ  ជងរសទងំ យ 

េសចក្ដីថ ជងរសែផ្អមនិងរសជូរជេដើម ែដលគបបដីឹងេ យអ ្ដ ត ។ 

 បទថ   បបិេយ  ែ្របថ  ្រកកជ់ង  ។  

 បទថ   េសហិ     សនថេវហិ     េសចក្ដីថ    ករេ្រតក

្រត លេ យអំ ចករេពញចិត្តកនុងទីលេំន  គឺទីកែន្លងរស់េនជ

្របចកំ្ដី កនុងករសនិទធ ន លេ យអំ ចភពជមិត្តក្ដី មកពិត ែត 

រសកនុងករបរេិភគែដល្រប្រពឹត្តេទេ យឆនទ គៈេនះឯង ជសភព

្រកក់ជងករបរេិភគេ យឆនទ គៈកនុងទីលេំន  និងករសនិទធ ន ល

េ យភពជមិត្ត  ប់រយដង  ប់ពន់ដង  ប់ែសនដង  េ្រពះអតថថ 

្រតូវេសពចេំពះជ្របច ំ   និងេ្រពះេវៀរចក រេហើយ   កររក ជីវ-ិ

តិ្រនទិយ ក៏មនិមន ្រពះេពធិសត្វ្រទង់េធ្វើអតថេនះ ឲយដូចជ្រមឹគែដលេដើរ

មេ ម មកេ យល្អ   េទើប្រ ស់ថ  ( ឆនទ គ )  េ យ សៈទងំ 

យ ឬេ យករសនិទធ ន លទងំ យ ជសភវៈ មកជងឆនទ គ 

េ យរសទងំ យ មិនមនេទ  ឥឡូវេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ កល

សែម្ដងថ   រសទងំេនះ ជធមមជត ្រកក ់  េទើប្រ ស់ពកយជេដើមថ 

តមិគ ំ ដូេចនះ  ។ 
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    ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ  គហននិស តិំ   ែ្របថ  ្រស័យទី 

ែដលជដងៃ្រព   េ កេពលអធិបបយទុកថ  អនកទងំ យ  ចូរេមើល 

ភពែដលរសទងំ យ ជសភវៈ ្រកក ់ ឧទយនបលេឈម ះសញជ័យ

ន្ំរមឹគ ម ន់េនះ ែដល ្រស័យេនកនុងដងៃ្រព គឺកនុងៃ្រពេ្រជ មកកន់

អំ ចរបស់ខ្លួនេ យរសទឹកឃមុ  ំ វតថុដៃទែដល ្រកកជ់ង គឺ មក

ជង េឈម ះថ ្រកក់ជងរសទងំ យ ែដលមនករបរេិភគេ យ

ឆនទ គៈ  រែមងមិនមន  េ យ្របករទងំពួង  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ្រ ស់េទសៃនត ្ហ កនុងរសេ យ្របករ 

ដូេចនះ   កល្រ ស់េហើយ   េទើបបញជូ ន្រមឹគេនះេទកនៃ់្រពវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ នងវណ្ណទសីេនះ  

ចងភិកខុ េនះ េ យរសត ្ហ  េធ្វើទុកកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន ែតកនុងកល 

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមន  សូមបកីនុងកលមុនក៏បនេធ្វើេហើយដូចគន  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ឧទយនបលេឈម ះសញជ័យកនុង

កលេនះ បនមកជនងវណ្ណទសី កនុងកលឥឡូវេនះ ្រមឹគ ម នក់នុង

កលេនះ បនមកជចូឡបិណ្ឌ បតិកភិកខុ   ចែំណក្រពះបទព ណសី  

គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ តមិគជតក ទី ៤ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដល្របេ ្រកមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ 

អដ្ឋកខុ រ ំ ខ ទិេយ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភិកខុ េនះជអនក្របេ ្រក មិនទទួលឱ ទ លំ ប់េនះ 

្រពះបរម ្ដ   បន្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ   បនឮថ  អនកជ 

មនុស ្របេ ្រក  មិនទទួលឱ ទ  ពិតឬ ?   

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ  ពិតេហើយ  ្រពះ

អងគ  ។ 

  ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  សូមបកីនុងកលមុនអនកកម៏ិនទទួលឱ ទរបស់ 

បណ្ឌិ តទងំ យ េ្រពះភពជអនក្របេ ្រក េទើបជបអ់នទ ក់ដល់នូវករ

អស់ជវីតិ   េហើយ្រទងន់យំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វជ្រមឹគ េចមេ មេ យ្រមឹគេនកនុងៃ្រព ។ 

លំ ប់េនះ កល្រមឹគញីែដលជប្អូន្រសីរបស់្រពះេពធិសត្វ បង្ហ ញ 

កូនរបស់ខ្លួន េហើយឲយទទួលយកេ យពកយថ ភតកិ មយ ំ េត  

ភគិេនេយយ  ឯតំ  មិគមយ ំ  ឧគគ ្ហ េបហិ  បពិ្រតបង្របុស  េនះ

ជកមួយរបស់បង  សូមបងឲយេរៀនមយរបស់្រមឹគ មួយ ។  ្រមឹគ
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េពធិសត្វេពលនឹងកមួយេនះថ  កនុងេពលេឈម ះេនះ ចូរអនកមកេរៀន 

ចុះ ។  ្រមឹគែដលជកមួយេនះ  មិនមក មេពលកណំត ់  េធ្វើ ៧ ៃថងឲយ

កន្លងេទដូចមួយៃថងេនះឯង  ។  កល្រមឹគជកមួយេនះ មិនមកេរៀន

មយរបស់្រមឹគេហើយ្រ ច់េទក៏ជប់អនទ ក ់  ចែំណកេមរបស់្រមគឹេនះ 

ចូលេទរក្រមឹគែដលជបង្របសុេហើយសួរថ  បពិ្រតបង  បងឲយកមួយ

របស់បងេរៀនមយរបស់្រមឹគេហើយឬ ?     

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ នងកុេំទមនស េឡើយ បុត្តេនះមិន

ទទួលឱ ទ គឺពកយេ្រប ន្របេ េទ បុត្តរបស់នងមិនេរៀនយកមយ

របស់្រមគឹ  ជអនកមិនមនបណំងនឹងទទួលឱ ទេឡើយ   េហើយេពល 

គថេនះថ 

 អដ្ឋកខុ រ ំ ខ ទិេយ មិគ ំ  វងក តវិង កិ ន ំ

 សត្តកេលហតិកកន្ត ំ ន  ន ំ ឱវទតុិស េហត ិ ។   

 មន លនងខ ទិយ េយើងមិន ចទូនម ន្រមឹគ  មន្រកចក ៨  

  មនែសនងេវៀចគល់និង្រសួចចុងដៃ៏្រកែលង  ជសត្វកន្លងនូវ 

  កលៃនដបូំនម ន ៧  (១)   េនះបនេឡើយ   ។   

                                     
១- បទថ សត្តកេលហតិកកន្តំ គួរែ្របថ ជសត្វកន្លងកលៃនដបូំនម ន ៧ ៃថង 
េទើប្រតូវ មន័យអដ្ឋកថ  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ   អដ្ឋកខុ រ ំ   បនដល់   មន្រកចក ៨  

េ្រពះេជើងនីមួយៗ មន្រកចកពីរ ។ ្រពះេពធិសត្វេ េម្រមឹគេនះ 

េ យេឈម ះថ  ខ ទិយ   ។  

 បទថ   មគិំ  ជពកយរួម   កន់យក្រមឹគ្រគប់្របេភទ  ។ 

 បទថ វងក តិវង កិ នំ បនដល់ េកងៃ្រកែលងជងេកង គឺេកង

ងំអពីំគល់ែសនងរហូតដល់ចុងែសនង េឈម ះថ ជអនកមនែសនងេកង

ងំអពីំគល់រហូតដល់ចុង េ្រពះ្រមឹគេនះមនែសនងមនសភពដូេចន ះ 

េទើបេឈម ះថ  េកងអពីំគល់រហូតដល់ចុង  គឺមនែសនងេកង ងំអពីំ

គល់រហូតដល់ចុងេនះ  ។   

 បទថ  សត្តកេលហតកិកន្តំ  បនដល់ ែដលកន្លងឱ ទេ យ 

េពលេវ ែដលឲយឱ ទអស់ ៧ ៃថង  ។ 

 េ យបទថ  ន ន ំ  ឱវទតុិស េហ េនះ  េ កសែម្ដងថ េយើង

មិន ចឲយឱ ទ្រមឹគែដល្របេ ្រកេនះ សូមបែីតករគតិេដើមបនឹីងទូនម ន

្រមឹគេនះ  ក៏មិនេកើតេឡើងដល់េយើង  ។   

 កនុងកលេនះ ្រពនសម្ល ប់្រមឹគែដល្របេ ្រកជប់អនទ ក់េនះ 

កន់យកែត ច់  េហើយេចៀសេចញេទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុ   អនកជបុគគល្របេ ្រក ែតកនុង 

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ក៏មិនែមន   សូមបកីនុងកលមុនក៏ជបុគគល្របេ  
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្រកដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   ្រមឹគែដលជកមួយកនុងកលេនះ 

បនមកជភិកខុ ែដល្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវេនះ េម្រមគឹែដលជប្អូនកនុង

កលេនះ បនមកជឧបបលវ ្ណ េថរកីនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណក្រមឹគ

ែដលជអនកឲយឱ ទកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ខ ទិយជតក ទី ៥ ។ 
 
 

 

អដ្ឋកថ តិបល្លតថមិគជតក ទី  ៦ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងពទរកិ ម កនុងនគរេកសមព ី

្រទង់្របរពធ្រពះ ហុលេតថរ   ែដល្របថន ចេំពះករសិក    េទើប្រ ស់

្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  មិគ ំ តិបល្លតថ ំ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ កនុងសម័យមួយ កល្រពះបរម ្ដ  ្រទង់យង

េទកន់ែដន ឡវ ី  គង់េនកនុងអគគ ឡវេចតិយ  ។  កនុងេពលៃថងមនករ

្ដ ប់ធម ៌ឧបសក ឧបសិក ភកិខុ និងភិកខុ នីជេ្រចើន  េទកន់វ ិ រេដើមប ី
្ដ ប់ធម ៌   ។   កលេវ កន្លងេទ  ឧបសិក និងភិកខុ នីទងំ យមិន 

េទ  មនែតពួកភិកខុ  និងពួកឧបសកទងំ យប៉ុេ ្ណ ះ  ( ែដលេទ )  
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ងំអពីំេនះ  ក៏មនករ ្ដ ប់ធម៌កនុងេពលយប ់  កនុងកលចបក់រ ្ដ ប់ 

ធម៌ ភិកខុទងំ យែដលជ្រពះេថរៈនគំន េទកន់លេំនេរៀងៗខ្លួន ភិកខុ  

កេំ ះ មេណរ និងពួកឧបសកេដក្រតង់ឧប ្ឋ ន េនះឯង 

កលពួកភកិខុកេំ ះនិងពួកឧបសកទងំេនះ ចូលដល់ភពនិ្រទ បុគគល

ខ្លះេដក្រសមុក បុគគលខ្លះេដកសេងក តេធមញ បុគគលខ្លះេដកមួយ្រសបក់

េហើយេ្រកកេឡើង  ពួកឧបសកេឃើញ ករែប្លកៗ  របស់ភិកខុកេំ ះ  ក៏ 

េទ្រកបទូលេសចក្ដីេនះដល់្រពះសមម សមពុទធ   ។   ្រពះដ៏មន្រពះភគ 

្រទង់បញញត្តសិកខ បទថ  េយ  បន ភិកខុ   អនុបសមបេននន  សហ  

េសយយ ំ កេបបយយ បចតិ្តយិ ំ ភិកខុ មួយេដកជមួយនឹងអនុប- 

សមបនន   ្រតូវ បត្តិបចតិ្តិយៈ (១)  ។   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់បញញត្តសិកខ បទដូេចនះេហើយ ្រទង់យង

េទកនន់គរេកសមពី  ។  កនុងករបញញត្តសិិកខ បទេនះ  ភិកខុទងំ យក ៏

េពលនឹង្រពះ ហុលថ វុេ ហុល ្រពះមន្រពះភគ្រទងប់ញញត្ត

សិកខ បទទុកេហើយ  ឥឡូវេនះ ចូរេ កដឹងលេំនរបស់ខ្លួន  ។   កនុងកល 

មុន  ភិកខុទងំ យបនេធ្វើករអនុេ្រគះដល់្រពះ ហុលេនះ  នមំក 

កន់ទីលេំនរបស់ខ្លួនេហើយឲយ្រពះ ហុលស្រមក  េ្រពះ ្រស័យករ

                                     
១- ប.ិ៣ ,  ទ.ំ ២៩០  ។ 
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េគរពកនុង្រពះ ្ដ  និងភពែដល្រពះ ហុលេនះជអនក្រស ញ់

ចេំពះករសិក  បនេរៀបចែំ្រគតូច ឲយចីវរេដើមបទីទូរកបល ែតៃថងេនះ 

សូមបែីតទីលេំនកម៏ិនបនឲយ  េ្រពះខ្ល ចចេំពះសិកខ បទ   ។   ចែំណក 

្រពះ ហុលភទទេនះ កម៏ិននិមន្តេទកន់សមន ក់របស់្រពះ ្ដ   េ យ

គិតថ  ជ្រពះបិ របស់អញ  ឬនិមន្តេទកន់សមន ក់្រពះធមមេសនបតី 

េ យគិតថ  ជឧបជឈយ៍របស់អញ  ឬមួយក៏និមន្តេទកន់សមន ករ់បស់ 

្រពះម េមគគ ្ល នេ យគិតថ ជ ចរយរបស់អញ ឬក៏និមន្តេទកន់

លេំនរបស់្រពះ ននទ េ យគិតថ ជេ កពូរបស់អញ បនចូលេទ

កន់វចចកុដសិ្រមប់បេនទ បងរ់បស់្រពះ ្ដ  ដូចចូលេទកន់វមិនរបស់

្រពហម  សេ្រមចករេនេហើយ  ។    ឯទ្វ រវចចកុដិស្រមបេ់្របើ្របស់របស់

្រពះសមពុទធទងំ យ  បិតជិតសនិទធល្អ  ្របស់្រពំេ យេ្រគ ង្រកអូប  មន

ក្រមងផក ចងសយុំង  ដុត្របទីបមួយយប់ទល់ភ្លឺ  ឯ្រពះ ហុលភទទ -

្រស័យសមបត្តិរបស់វចចកុដិេនះ េទើបចូលេទខងកនុងវចចកុដិេនះ មយង៉ 

េទៀត េ្រពះភិកខុទងំ យេពលថ ចូរេ កដឹងទីលេំន  និងេ្រពះភព

ជអនក្រស ញ់ចេំពះករសិក   េ យេគរពកនុងឱ ទ េទើបចូលេទ 

កន់វចចកុដិេនះ  ។  ឯកនុងចេន្ល ះៗ  ( កនុងកលេរៀងៗមក )  ភិកខុទងំ យ 

េឃើញេ កមកអពីំចមង យ េដើមប ី កលបង េទើបេធ្វើបងគឬីអេំបសែដល

ស្រមប់េបសសំ មទុកខងេ្រក កល្រពះ ហុលមន យុេនះមក
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ដល់ក៏េពលថ  វុេ   អនក េចលរបស់ទងំេនះ  ។   កនុងករេធ្វើ 

េនះ កលភិកខុខ្លះេពលថ  ្រពះ ហុលមកផ្លូ វេនះ  ែត្រពះ ហុលេនះ 

មិនេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ខញុមំិនដឹងេរឿងេនះ ្រតឡប់ជ 

ទុក ក់វតថុ េនះ េហើយសូមខមេទសថ បពិ្រតេ កមច ស់ សូមេ ក 

មច ស់ទងំ យអតេ់ទសដល់ខញុ  ំ  េហើយេទើបេទ   ។   ្រពះ ហុលេនះ 

ជអនក្រស ញ់ចេំពះករសិក យ៉ងេនះ េ ក ្រស័យភពជអនក

្របថន ចេំពះករសិក េនះឯង   េទើបចូលេទកនុងវចចកុដេិនះ  ។ 

 កលមុនអរុណរះ   ្រពះ ្ដ   ្រទង់្របថបឈ់រ្រតង់ទ្វ រវចចកុដិ  

េហើយ្រទង់្រពះឧកសិត  (  ្រគែហម  )   ឯ្រពះ ហុលក្៏រគែហមតប  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ   េក  ឯេ    នរ   ?  

 ្រពះ ហុល្រកបទូលថ  អហំ  ហុេ   បពិ្រត្រពះអងគ  ខញុ  ំ

្រពះអងគ ហុល   េហើយេចញមកថ្វ យបងគ ំ ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ  មន ល ហុល  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនក

េដកកនុងទីេនះ  ? 

 ្រពះ ហុល្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគ េ្រពះមនិមនលេំន 

េ្រពះថ  កនុងកលមុន  ភិកខុទងំ យែតងេធ្វើនូវករអនុេ្រគះដល់ខញុ ្ំរពះ 

អងគ   ែតឥឡូវេនះមិនឲយទីលេំនេ្រពះខ្ល ច្រតូវ បត្តិ   ខញុ ្ំរពះអងគគតិថ  

ទីេនះមិនេបៀតេបៀនអនកដៃទ  េ យេហតុេនះ  េទើបេដកកនុងទីេនះ   ។    
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លំ ប់េនះ  ្រពះ ្ដ ក៏េកើតធមមសេង្វគេឡើងថ  ខងេដើមភិកខុទងំ

យលះបង់ ហុលយ៉ងេនះ  អណឹំះតេទ ឲយទរកកនុង្រតកូលទងំ

យដៃទ បួសេហើយ នឹងេធ្វើដូចេម្ដច  ។   លំ ប់េនះ ្រពះ ្ដ ឲយ

ភិកខុទងំ យ្របជុគំន អពីំ្រពលឹម  េហើយ្រ ស់សួរ្រពះធមមេសនបតថី   

 មន ល របុីត្ត   អនកដឹងេទថ  យបម់ិញ ហុលេនកនុងទី  ? 

 ្រពះ របុីត្ត្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគមិន

្រជបេទ  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន ល របុីត្ត យប់មញិ ហុលេនកនុងវចច-

កុដ ិ  មន ល របុីត្ត  អនកទងំ យ  កលលះបង់ ហុលបនយ៉ងេនះ 

អណឹំះតេទ ឲយទរកកនុង្រតកូលទងំ យបួសេហើយនឹងេធ្វើដូចេម្ដច 

កលេបើយ៉ងេនះ  កុលបុត្តែដលបួសកនុង សនេនះ  នឹងជអនកមិន

មនទីពឹង  ឥឡូវេនះ ចប់អពីំេពលេនះេទ  អនុជនមិ  ភកិខ េវ  

អនុបសមបេននន  ទ្វិរត្តតរិត្តំ  សហ  េសយយ ំ  កេបបតុំ   មន ល

ភិកខុទងំ យ តថគតអនុញញ ត េដើមបឲីយអនកទងំ យ សេ្រមចនូវទី

េដកជមួយនឹងអនុបសមបនន  អស់ពីរយប់ឬបយីប់បន ( ១ )   ដូេចនះ   ។   

េហើយ្រទងប់ញញត្តសិកខ បទ   ្រទង់េធ្វើឲយជអនុបបញញត្តិកនុងេសចក្ដីេនះ  ។ 
 

                                     
១-ប.ិ៣ , ទ.ំ ២៩១ ។ 
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 សម័យេនះ  ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភេហើយ

េពលគុណរបស់្រពះ ហុលថ  េមើលចុះ វុេ ទងំ យ  ហុល

េនះ ្រស ញ់ចេំពះករសិក ជកណំត ់ េឈម ះថ បុគគល្រតវូភិកខុ  

ទងំ យេពលថ េ កចូរដឹងលេំនរបស់ខ្លួន  ក៏មនិេឆ្លើយឆ្លងនឹងភិកខុ 

មួយរូបថ ខញុជំកូនរបស់្រពះទសពល េ កទងំ យជអនក  ពួក

េ កេនះឯង  ចូរេចៀសេចញេទ  ដូេចនះេហើយ  បនសេ្រមចករេន

កនុងវចចកុដិ ។ កលភិកខុទងំេនះនគំន េពលយ៉ងេនះ ្រពះបរម ្ដ

្រទង់យងចូលេទកន់េ ងធមមសភ  គង់េលើ សនៈែដលេគ ក់ែតង

ទុកេហើយ េហើយ្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ 

ពួកអនកទងំ យអងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ?    ភិកខុទងំ យ 

្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន    ពួកខញុ ្ំរពះអងគអងគុយសនទនគន

េ យសិកខ កមកថ   (  េពលេ យភព្រស ញ់ចេំពះករសិក   ) 

របស់្រពះ ហុល   មិនែមនសនទនគន េ យេរឿងដៃទេឡើយ  ។   ្រពះមន-

្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ហុលជអនក្រស ញ់ចេំពះ

ករសិក  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន សូមបកីនុងកលមុន 

េកើតកនុងកេំណើ តសត្វតរិចឆ ន   ក៏ជអនក្រស ញ់ចេំពះករសិក ដូចគន   

េហើយ្រទង់នអំតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  ្រពះបទមគធ ជមួយអងគ ្រគង ជសមបត្តកិនុងនគរ 
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ជ្រគះឹ ។ កនុងកលេនះ ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ ត្រមឹគ ែដល

ពួក្រមឹគេចមេ មេហើយេនកនុងៃ្រព ។  ្រគេនះ េម្រមគឹមួយជប្អូនរបស់

្រពះេពធិសត្វ  នកូំនតូចរបស់ខ្លួនចូលេទរក ( ្រពះេពធិសត្វ ) េហើយ

េពលថ  បពិ្រតបង  សូមបងឲយកមួយរបស់បងេនះ  សិក មយរបស់

្រមឹគ  ។  ្រពះេពធិសត្វទទួលពកយថ ធុ េហើយេពលថ  ែនប ចូរ 

បេទសិនចុះ េវ េឈម ះេនះ ចូរបមកសិក  ។  កមួយេនះមិនកន្លង

េពលេវ ែដលឪពុកធ្ំរបប់ េទរកឪពុកធេំនះ េហើយសិក មយ 

របស់្រមគឹ  ។  ៃថងមួយ ្រមឹគេនះ ្រ ច់េទកនុងៃ្រពជប់អនទ ក់ េទើបែ្រសក 

ឲយ្រមឹគដៃទដឹងថ  ខញុជំប់អនទ ក់េហើយ  ។   ពួក្រមឹគនគំន េផ្អើលរត់េទ 

្របប់េមរបស់្រមឹគេនះថ  បុេ ្ត  េត  បេសន ពេទធ   កូនរបស់នង 

ជបអ់នទ កេ់ហើយ  ។   េម្រមឹគេនះ ក៏ចូលេទកន់សមន ករ់បស់បង្របសុ

សួរថ   េតើបងឲយកមួយរបស់បងសិក មយរបស់្រមឹគេហើយឬ  ? 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ នងកុរំេងក សកមមដ៏ មក មួយរបស់

កូននងេឡើយ េយើងឲយកូនរបស់នងសិក មយរបស់្រមឹគល្អេហើយ 

កូនរបស់នងនឹងលះបង់អនទ ក់េនះេហើយ្រតឡបម់ក  េទើបេពលគថ 

េនះថ  

  មិគ ំ តិបល្លតថមេនកមយ ំ 

 អដ្ឋកខុ រ ំ អឌ រ ្ត បបយឹ 
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 ឯេកន  េ េតន  ឆមស សេន្ត  

 ឆហិ  ក ហតិេភត ិ ភគេិនេយយត ិ   ។ 

 អញបនញុងំ្រមគឹ  មនដេំណក ៣  មន្រកចក ៨  ជសត្វ 

 ផឹកទឹកកនុងេពលអ្រធ្រត  ឲយេរៀនមយេ្រចើនេហើយ   ្រមឹគជ 

 កមួយបនដកដេង្ហើមខទប់នឹងែផនដី      េ យរនធ្រចមុះមខ ង  

 បេញឆ ត   (  ្រពនៃ្រព  )  េ យកល  ៦  យ៉ង   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  មគិំ បនដល់ ្រមឹគែដលជកមួយ ។ 

បទថ  តបិល្លតថ ំ េសចក្ដីថ ករេដកេ ថ តិបល្លតថ េឈម ះថជ

អនកមនករេដក ៣ ឥរយិបថ  េ្រពះមនករេដកេ យ ករ ៣ 

យ៉ង គឺេដកេ យចេំហៀងទងំពីរ  និងេ យ ករដូចេគេដក  គឺេដក

កេ់ពះេទេ្រកម ។  នូវ្រមឹគែដលមនដេំណក ៣ េនះ ។  បទថ  

អេនកមយ ំ  បនដល់   មនមយេ្រចើន   គឺមនកលេ្រចើន  ។ 

 បទថ  អដ្ឋកខុ រ ំ  បនដល់ ជអនក្របកបេ យ្រកចក ៨ េ្រពះ

េជើងនីមួយៗ  មន្រកចក  ២  ។ 

 បទថ   អឌ រ ្ត បបយឹ   េសចក្ដថី  ្រមឹគេឈម ះថ  ផឹកទឹកកនុង 

េវ ក ្ដ លយប់  េ្រពះរលំងបឋមយមេហើយ  កនុងេវ មជឈមិយម 

េទើបមកអពីំៃ្រពេហើយផកឹទឹក  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេឈម ះថ  ជអនក

ផឹកទឹកកនុងេវ ក ្ដ លយប ់  ។  នូវ្រមឹគេនះ  ។  អធិបបយថ ្រមឹគ
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ែដលផឹកទឹកកនុងេវ ក ្ដ លយប់  េយើងឲយ្រមឹគែដលជកមួយរបស់ 

េយើងេរៀនមយរបស់្រមឹគល្អេហើយ  ។   

 សួរថ  ឲយេរៀនដូចេម្ដច ?  

 េឆ្លើយថ ែនប្អូន្រសី េយើងឲយេរៀនេ យ្របករែដល្រមឹគជកមួយ

ដកដេង្ហើម្រតង់ែផនដេី យ្រចមុះមខ ង បេញឆ ត្រពនេ យកលមយ ៦ 

្របករ េ កេពលពកយអធិបបយេនះទុកថ េយើងឲយកូនរបស់នង

េរៀនេហើយ េ យ្របករែដលកមួយេនះ មនិដកដេង្ហើមកនុងរនធ្រចមុះខង

េលើ េហើយដកដេង្ហើមកនុងរនធ្រចមុះែដលេនផទប់្រតង់ែផនដីេនះឯង គឺ 

េ យ្រចមុះមខ ងែដលជប់នឹងែផនដី  េទើប្រគបសងកត ់  អធិបបយថ 

េទើបកន្លងនយ្រពនេ យកលមយ ៦ ្របករ   គឺេ យ ៦ ចែំណក  ។   

 សួរថ   កលមយ ៦ ្របករេនះ   េតើដូចេម្ដច  ?  

 េឆ្លើយថ កលមយ ៦ ្របករេនះគឺ េ យករ តេជើងទងំ ៤ 

្រតង់េហើយេដកេផ្អ ង ១  េ យេ្របើ្រកចកទងំ យកយេ ម និងដីផុយៗ  

១ េ យេធ្វើអ ្ដ តេលៀនេចញមក ១  េ យករេធ្វើេពះឲយេប៉ងធ ំ ១ 

េ យករបេនទ បងឧ់ចច រៈបស វៈេចញមក ១  េ យករអត់ដេង្ហើម ១  

មយង៉េទៀត េ កេពលថ ែនប្អូន្រសី េយើងឲយ្រមឹគជកមួយេរៀនមយ

របស់្រមគឹ េ យ្របករែដលេគ ចបេញឆ ត្រពន មសញញ ថ ្រមឹគ

េនះ ្ល ប់េហើយ  េ យកលមយទងំ ៦ េនះ  គឺេ យករកយដី
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ផុយៗ មក្រតងទី់ចេំពះមុខ ១  េ យករបេង្អ នខ្លួនេទ ១  េ យករ

្រ ច់េទទងំសងខង ១  េ យករេធ្វើេពះឲយេប៉ងេឡើង ១  េ យករ

េធ្វើេពះឲយផត ១ និងឲយ្រមឹគជកមួយេនះេរៀនយកេហើយ េ យ្របករ

ែដល្រមឹគជកមួយេនះ ដកដេង្ហើម្រតង់្រចមុះែដលផទប់នឹងែផនដី ១ េធ្វើ
កលមយ ៦ ្របករ  េ យេហតុ ៦ ្របករ  ែដលសែម្ដងទុកេ យ

ន័យទងំពីរ  អធិបបយថ នឹងេធ្វើលបចិ គឺេបកបេញឆ តនយ្រពន ។ 

្រពះេពធិសត្វេ ្រមគឹែដលជប្អូនថ  េភត ិ ែ្របថ  នងដ៏ចេ្រមើន  ។ 

 េ យបទថ ភគិេនេយយ េនះ ្រពះេពធិសត្វសេំ ដល់្រមឹគ

ែដលជកមួយេបកបេញឆ ត្រពនេ យេហតុ ៦ ្របករយ៉ងេនះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ   កលសែម្ដងភពែដលកមួយេរៀនមយ្រមឹគល្អ 

េហើយ េទើបលួងេ ម្រមឹគញីែដលជប្អូនឲយធូរេសប ើយ េ យ្របករ

យ៉ងេនះ ។ កូន្រមឹគេនះ ជបអ់នទ ក់មិនេរ ើប្រមះេឡើយ េដកសណ្ដូ ក

េជើងទងំ ៤ េទកន់ទីែដលជផសុក្រតង់ែផនដ ី  យក្រកចកទងំ យ 

េនះ កយដីកនុងទីជុវំញិ  េ យេជើងទងំ ៤  េធ្វើដីនិងេ ម ឲយ ត់ យ  

បេនទ បង់ឧចច រៈបស វៈេចញមក េធ្វើកឲយ្រតង់ េលៀនអ ្ដ ត េធ្វើសររីៈឲយ 

្រប ក់េ យទឹកមត ់ េធ្វើខ្លួនឲយេប៉ងេ យករមិនដកដេង្ហើម េធ្វើែភនក 

ទងំពីរឲយបញឈរ   េធ្វើខយល់ដេង្ហើមកនុងរនធ្រចមុះខងេ្រកម   មិនដកដេង្ហើម 

កនុងរនធ្រចមុះខងេលើ េធ្វើសររីៈឲយរងឹ សែម្ដង កររបស់្រមឹគែដល ្ល ប់
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េហើយ  ចែំណករុយកបលេខៀវទងំ យ  ក៏មកេចមេ ម្រមឹគេនះ  

ែក្អកទងំ យ ក៏នគំន មកទែំកបរៗេនះ  ។  នយ្រពនយកៃដទះេពះ  

គិតថ  ្រមឹគេនះ ្របែហលជជប់អនទ កយូ់រេពក  េទើបេហើមស្អុយយ៉ង 

េនះ ្រពនេនះ្រ យែខ អនទ កេ់នះេចញ េ យគិតថ ឥឡូវេនះ 

អញនឹងពន្លះ្រមឹគេនះ យកែត ច់េទ ជអនកមិនមនេសចក្ដសីង យ័ 

េហើយេចញេទរកកប់ែមកេឈើមក្រទប ់  ចែំណកកូន្រមឹគេ្រកកេឡើង 

ឈរេ យេជើងទងំ ៤  រ ស់កយ  សណ្ដូ កកេហើយ  បនេទកន់ 

សមន ករ់បស់េមយ៉ងរហ័ស  ដូចពពកែដល្រតូវខយល់ពយុះធបំក់ដូេចន ះ  ។

  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ហុលជអនក

្រស ញ់ចេំពះករសិក ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ  

សូមបកីនុងកលមុន  ក៏ជអនក្រស ញ់ចេំពះករសិក ដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  កូន្រមឹគែដលជកមួយកនុងកល

េនះ  បនមកជ ហុលកនុងកលឥឡូវេនះ   េម្រមឹគកនុងកលេនះ  បន

មកជឧបបលវ ្ណ េថរ ី កនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណក្រមគឹែដលជអ៊កំនុង

កលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ តិបល្លតថមិគជតក  ទី ៦ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ  

បព្វជិតែដលបួសឯចស់ពីររូប  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ   កេឡ      យទ ិ     ជុេណ្ហ    ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ បព្វជិតទងំពីររូបេនះ េនកនុងដងៃ្រពមួយកែន្លង កនុង

េកសលជនបទ ភិកខុ មួយរូបេឈម ះកឡេតថរ មួយរូបេទៀតេឈម ះជុណ្ហ -

េតថរ  ។   ៃថងមួយ ្រពះជុណ្ហ េតថរ  សួរ្រពះកឡេតថរថ  ភេន្ត  កឡ សីតំ   

នម  កសមឹ  កេល  េ ត ិ បពិ្រតេ កកឡៈដ៏ចេ្រមើន  ធមម រង  

ែតងមនកនុងេពល  ?   

 ្រពះកឡេតថរេនះេឆ្លើយថ  កេឡ េ ត ិ រងមនខងរេនច  ។ 

 ៃថងមួយ   ្រពះកឡេតថរ  សួរ្រពះជុណ្ហ េតថរថ  ភេន្ត  ជុណ្ហ    សីត ំ

នម  កសមឹ    កេល  េ ត ិ  បពិ្រតេ កជុណ្ហ ៈដ៏ចេ្រមើន   ធមម  

រង  រែមងមនកនុងេពល  ?   

 ្រពះជុណ្ហ េតថរេនះេឆ្លើយថ ជុេណ្ហ  េ តិ រងរែមងមនខង

េខនើត ។ ្រពះេថរៈទងំពីរអងគេនះ កលមិន ចកត់នូវេសចក្ដសីង យ័

របស់ខ្លួនបន េទើបនគំន េទកនស់មន ករ់បស់្រពះបរម ្ដ  ថ្វ យបងគំ

េហើយ្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ធមម រង រែមងមន

កនុងកល  ?   
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 ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រពះស ្ដ ប់ពកយរបស់ភកិខុ េនះេហើយ  

េទើប្រ ស់ថ  មន លភកិខុទងំ យ  សូមបកីនុងកលមុន តថគតកេ៏ឆ្លើយ

បញ្ហ េនះដល់អនកទងំពីរេហើយ ែតអនកទងំពីរកណំត់មនិបន េ្រពះ

សេងខបៃនភព  េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  នេជើងភនមួំយ  មនសត្វពីរជសម្ល ញ់នឹងគន   គ ឺ

សត្វ ជសីហ៍មួយ សត្វខ្ល ធមួំយ េនកនុងគុ ជមួយគន េនះឯង កនុង

កលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបួសជឥសី  ្រតង់េជើងភនេំនះដូចគន  ។  ៃថង 

មួយ វ ិ ទក៏េកើតេឡើងដល់សម្ល ញ់ទងំពីរេនះ េ្រពះ ្រស័យភពរង 

ខ្ល ធេំពលថ  រងរែមងមនខងរេនច  ជសីហ៍េពលថ  រងរែមង

មនចេំពះខងេខនើតប៉ុ េ ្ណ ះ  ។  សម្ល ញ់ទងំពីរេនះ មិន ចកត់

េសចក្ដសីង យ័េនះបន  េទើបមកសួរ្រពះម សត្វ   ។   ្រពះម សត្វ 

ក៏េពលគថេនះថ 

 កេឡ    យទ ិ   ជុេណ្ហ  យទ   យត ិ  មលុេ  

 តជន ិ ហិ  សី ន ិ ឧេភតថមប ជិ ត ិ ។ 

 កល    ខយល់បក ់  េទះខងរេនចក្ដីខងេខនើតក្ដី   កល 

 េនះ  ្រតជក់ទងំ យ  ក៏េកើតអពីំខយល់   អនកទងំពីរ  មិន 

 ចលចញ់   កនុង្រប ន េនះេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ    កេឡ       យទ ិ     ជុេណ្ហ  
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បនដល់   កនុងបកខខងរេនចក្ដ ី  កនុងបកខខងេខនើតក្ដី   ។  

 បទថ   យទ  យត ិ មលុេ   េសចក្ដីថ  សម័យ   មន

ខយល់បក់មកអពីំទិសខងេកើតជេដើម សមយ័េនះ រងរែមងមន  េ្រពះ

េហតុអ្វី ? េ្រពះភពរងរែមងេកើតេឡើងអពីំខយល់ អធិបបយថ េ្រពះ

េហតុ  កលខយល់មនេនះឯង េទើបកររងមន កនុងេសចក្ដីេនះ កឡ-

បកខក្ដី   សុកកបកខក្ដី   មិនជ្របមណេឡើយ  ។ 

 បទថ  ឧេភតថមប ជិ  េសចក្ដីថ អនកទងំពីរ មិនមនអនក

ចញ់  មិនមនអនក ឈនះ   កនុងបញ្ហ េនះ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ

ឲយសម្ល ញ់ទងំពីរេនះ  យល់្រពមេ យ្របករដូេចនះ  ។  

 ចែំណក្រពះបរម ្ដ  ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  សូមបកីនុង 

កលមុន  តថគតកប៏នេឆ្លើយបញ្ហ េនះដល់អនកទងំ យេហើយ  ។  
 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ    េទើប្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ   កនុងកលចប់សចចៈ  ្រពះេថរៈ 

ទងំពីររូបេនះ  ក៏ ងំេនកនុងេ បត្តិផល  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង ់

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ខ្ល ធកំនុងកលេនះ  បនមកជកឡភិកខុ   ជ-

សីហ៍ កនុងកលេនះ បនមកជជុណ្ហ ភិកខុ  ចែំណក បសែដលេ ះ

្រ យ្រប ន កនុងកលេនះ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មលុតជតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធមតក- 

ភត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ  ឯវេញច   ស ្ត   

ជេនយយុ ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ កនុងកលេនះមនុស ទងំ យសម្ល ប់ពែពជ

េដើម ឲយមតកភត្ត ( ឧទទិសដល់ញតិទងំ យែដល ្ល ប់េទេហើយ ) ភិកខុ
ទងំ យេឃើញមនុស ទងំេនះ េធ្វើយ៉ងេនះ េទើប្រកបទូលសួរ្រពះ 

្ដ ថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ឥឡូវេនះ មនុស ទងំ យេធ្វើសត្វ 

មនជីវតិជេ្រចើនឲយដល់នូវករអស់ជីវតិ េហើយឲយេឈម ះថ មតកភត្ត  

េសចក្ដីចេ្រមើនកនុងករឲយមតកភត្តេនះ  មនែដរឬហន៎  ្រពះអងគ ?  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ   េឈម ះថេសចក្ដ ី

ចេ្រមើន មួយ កនុងប តិបត  ែដលជនទងំេនះេធ្វើេ យគិតថ 

ពួកេយើងនឹងឲយមតកភត្តដូេចនះ រែមងមិនមនេឡើយ កនុងកលមុន

បណ្ឌិ តទងំ យអងគុយកនុង កសសែម្ដងធម ៌ េពលេទសកនុងករេធ្វើ
ប តិបតេនះ ឲយជនកនុងជមពូទ្វីបទងំមូលលះបងនូ់វកមម ្រកកេ់នះ 

ែតឥឡូវេនះ កមមេនះ្រតឡប់េកើតេឡើង ជថមីេទៀត េ្រពះសត្វទងំ 

យេនះជអនកេនកនុងសេងខបៃនភព េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទន

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 
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  កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី   មន ចរយទិ បេមកខែដលជអនកសេ្រមចៃ្រតេវទមន ក់

គិតថ នឹងេធ្វើមតកភត្ត េទើបឲយចប់ពែពមួយមក េពលនឹងអេន្ត សិក

ទងំ យថ ែនបទងំ យ ពួកបចូរនពំែពេនះេទកន់សទឹង យក

ក្រមងផក ពក់្រតង់ក េ្របះ្រពំ ្រប ប់ ក់ែតងេហើយ សឹមនមំក ។ 

អេន្ត សិកទងំ យទទួលពកយេហើយ  នពំែពេនះេទកន់សទឹង  ឲយ

ងូតទឹក្រប ប់ ក់ែតងេហើយ  ចងទុក្រតង់េឆនរសទឹង  ។  ពែពេនះេឃើញ

កមមចស់របស់ខ្លួនេកើតេ មនស ថ  ឯវរបូ  នម  ទុកខ   អជជ 

មុចចិស ម ិ  អញរួចផុតចកទុកខមនសភពែបបេនះ កនុងៃថងេនះ  េហើយ 

ក៏េសើចដូចេគ យឆន ងំដី េហើយក៏្រតឡប់មន ម រតីគិតបនេទៀតថ 

អយ ំ ្រពហមេ  មំ ឃេត ្វ  មយ លទធទុកខំ  លភសិ ត ិ

្រពហមណ៍េនះ សម្ល ប់អញេហើយ នឹងេ យនូវទុកខដូចែដលអញធ្ល ប់

េ យេហើយ េកើតេសចក្ដកីរុ ចេំពះ្រពហមណ៍ ក៏យេំ យសេំឡង

ខ្ល ងំ ។  លំ ប់េនះ មណពទងំេនះ ក៏សួរពែពេនះថ  ែនពែព

សម្ល ញ់ េហតុអ្វីេទើបអនកេសើចផងយផំង េ យសេំឡងខ្ល ងំដូេចនះ េតើ 

អនកេសើចេ្រពះេហតុអ្វី   េតើអនកយេំ្រពះេហតុអ្វី  ?  

 ពែពេឆ្លើយថ    េ កទងំ យគបបសួីរេហតុេនះ    កនុងសមន ក ់

ចរយរបស់េ ក  ។   មណពទងំេនះកន៏ពំែពេនះេទ  េហើយ្របប់
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េហតុេនះដល់ ចរយ ចរយបន ្ដ បព់កយរបស់មណពទងំេនះ

េហើយក៏សួរថ  ែនពែព  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកេសើច  េ្រពះេហតុអ្វីេទើប

អនកយ ំ?  

 ពែពរឭកដល់កមមែដលខ្លួនបនេធ្វើ េ យញណជេ្រគ ងរឭក

ជតបិន  េទើបេឆ្លើយនឹង្រពហមណ៍ថ  បពិ្រត្រពហមណ៍  កនុងកលមុន  ខញុ ំ

ជ្រពហមណ៍ ្វ ធយយមន្តដូចជេ កេនះឯង គតិថ នឹងឲយមតកភត្ត 

េទើបឲយសម្ល ប់ពែពមួយេហើយឲយមតកភត្ត េ្រពះខញុសំម្ល ប់ពែពមួយ ខញុ ំ

េនះ ដល់នូវករ ្ល ប់   គឺ្រតូវេគកត់កបលកនុង ៤៩៩ អត្តភព   េនះជ

អត្តភពទី ៥០០ របស់ខញុ  ំ  គឺជអត្តភពកនុងទីបផុំត  ខញុ េំកើតេ មនស ថ 

ៃថងេនះ ម អញនឹងរួចផុតចកទុកខែដលមនសភពែបបេនះ េ យ

េហតុេនះ  េទើបខញុ េំសើច  ែតខញុយំេំ្រពះ ណិតដល់េ ក  េ យគិតថ 

កលពីមុនខញុសំម្ល បព់ែពមួយ េ យនូវទុកខ គឺ្រតូវេគកតក់បលអស់ 

៥០០ ជត ិ  េទើបផុតទុកខេនះ  ៃថងេនះ ្រពហមណ៍សម្ល ប់ ម អញេហើយ 

នឹងទទួលទុកខ   គឺ្រតូវេគកត់កបល ៥០០ ជតិដូចអញែដរ  ។  

 ្រពហមណ៍េពលថ េអើពែព អនកកុខំ្ល ចេឡើយ ខញុនឹំងមនិសម្ល ប់

អនកេទ  ។ 

 ពែពេពលថ   ែន្រពហមណ៍   េ កនិយយអ្វី  េទះបីេ ក

សម្ល ប់ខញុ ំក្ដី  មិនសម្ល ប់ក្ដី   ៃថងេនះ  ខញុ ំមិន ចផុតអពីំេសចក្ដី ្ល ប់បន
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េឡើយ  ។ 

 ្រពហមណ៍េពលថ ែនពែព អនកកុខំ្ល ចេឡើយ ខញុនឹំងរក អនក ្រ ច ់

េទជមួយអនកប៉ុេ ្ណ ះ  ។ 

 ពែពេពលថ   ែន្រពហមណ៍   កររក របស់េ កមន្របមណ

តិច  ចែំណកបបកមមមនកម្ល ងំេ្រចើន  ។   ្រពហមណ៍ឲយែលងពែពេនះ

េហើយេពលថ  េយើងនឹងមិនឲយអនក មន កស់ម្ល ប់ពែពេនះេឡើយ  ។

្រពហមណ៍នពួំកអេន្ត សិក្រ ចេ់ទជមួយពែពេនះឯង  ។   ពែព្រគន់

ែតេគែលងេទបុ៉េ ្ណ ះ ក៏េងើយកេឡើង   គិតនឹងបរេិភគស្លឹកេឈើែដល 

ដុះេនែកបរផទ ងំថមមួយផទ ងំ  រេំពចេនះឯង  រនទះក៏ធ្ល កចុ់ះេលើផទ ងំថមេនះ 

បែំណកថមមួយ ក៏េ ះមកកត់កពែពែដលកពុំងេងើយេនះ  កបលក៏

ចេ់ទ   ម ជនទងំ យ្របជុគំន េហើយ  ។   កនុងកលេនះ  ្រពះបរម 

េពធិសត្វេកើតជរុកខេទវ កនុងទីេនះ   ។   ្រពះម សត្វ កលម ជន

កពុំងេឃើញេនះឯង   អងគុយពត់ែភននកនុង កសេ យេទ នុភព 

េពលថ សត្វដឹងនូវផលរបស់បបយ៉ងេនះ មិនគួរេធ្វើនូវបបេឡើយ 

កលនឹងសែម្ដងធម៌េ យសេំឡងដ៏ពីេ ះ   េទើបេពលគថេនះថ 
 ឯវេញច   ស ្ត   ជេនយយុ ំ ទុកខ យ ំ ជតិសមភេ  

 ន  បេ   បណិនំ  ហេញញ បណឃតី  ហិ  េ ចតីត ិ។ 

 េបើពួកសត្វគបបដីឹងយ៉ងេនះថ  ករេកើតៃនជតិេនះ  រែមងន ំ
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 មកនូវទុកខ សត្វមិន្រតូវសម្ល ប់សត្វ  េ្រពះថ  បុគគលអនកសម្ល ប ់

 សត្វ   រែមងេ យេ ក  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ឯវេញច   ស ្ត   ជេនយយុ ំ  េសចក្ដថី

សត្វទងំេនះ  គបបដីងឹយ៉ងេនះ  ។   

 សួរថ   គបបដីឹងដូចេម្ដច ?      

 េឆ្លើយថ  គបបដីឹងថ   ជតិសមភពេនះជទុកខ  អធិបបយថ  េបើគបប ី

ដឹងថ ករេកើតកនុងភពេនះៗ និងករសមភព េពលគឺករចេ្រមើនរបស់

បុគគលែដលេកើតេ យលំ ប់េនះ េឈម ះថជទុកខ េ្រពះជវតថុ  គឺជទី

ងំៃនទុកខទងំ យ មនជ  ពយធិ មរណៈ កលជួបនឹងវតថុ ែដលមិន

ជទី្របថន  ករ្រពត្់របសចកវតថុ ែដលជទី្រស ញ់ និងករ្រតូវកត់

ៃដ  កត់េជើងជេដើម  ។   

 បទថ    ន   បេ    បណិន ំ  ហេញញ   េសចក្ដីថ   សត្វ  

មួយដឹងថ  ជតិសមភព  ជទុកខ  េ្រពះជទី ងំៃនទុកខថ  បុគគលេធ្វើសត្វ

ដៃទឲយចេ្រមើន រែមងបននូវេសចក្ដចីេ្រមើនកនុងជតសិមភព កលេបៀត- 

េបៀនសត្វដៃទ រែមងបនទទួលករេបៀតេបៀនដូេចនះ េទើបមិនគួរសម្ល ប់

សត្វដៃទ   អធិបបយថ  សត្វមិនគួរសម្ល បស់ត្វ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ?  

 េឆ្លើយថ   េ្រពះបុគគលែដលមន្រប្រកតីសម្ល បស់ត្វ  រែមងេ យ 
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េ ក  អធិបបយថ  េ្រពះបុគគលែដលមន្រប្រកតីសម្ល បស់ត្វ  េ យ 

ករចូលេទកត់ផ្ដ ចជ់ីវតិិ្រនទិយរបស់សត្វដៃទ េ យ្របេយគឯ នី- 

មួយ  កនុងប ្ដ ្របេយគ ៦  មន ហតថិកបបេយគជេដើម   នឹង 

េ យទុកខដ៏មហន្តកនុងអបយទងំ ៤ េនះ   គឺកនុងម នរក ៨ រេ ្ដ    

កនុងឧស ទនរក ១៦ រេ ្ដ    កនុងកេំណើ តសត្វតិរចឆ នមន្របករេផ ងៗ 

កនុងកេំណើ តេបត្តិវស័ិយ និងកនុងកេំណើ តអសុរកយ េឈម ះថ រែមង

េ យេ កេ យករេ យេ កែដលមនករដុតចម្អិន គឺេឆះខង

កនុងជលកខណៈអស់កលយូរ  មយង៉េទៀត សត្វដឹងថ ពែពេនះេ យ

េ កេហើយ េ្រពះមរណភ័យយ៉ង  បុគគលមន្រប្រកតីសម្ល ប់សត្វ 

រែមងេ យេ កអស់កលយូរដូេចន ះ  យ៉ងេនះេហើយ  មិនគួរសម្ល ប ់

សត្វ  អធិបបយថ  បុគគលមិនគួរេធ្វើនូវកមមគឺប តិបត  ឯបុគគលែដល 

វេង្វងេ្រពះេមហៈ កលអវជិជ េធ្វើឲយជបុគគលខ្វ ក់េហើយ មិនេឃើញ

េទសេនះ  រែមងេធ្វើនូវប តិបត  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ   សែម្ដងធម៌េ យេលើកភយ័កនុងនរកមកគំ ម  

េ យ្របករដូេចនះ មនុស ទងំ យ ្ដ ប់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ 

ខ្ល ចភ័យកនុងនរក នគំន េវៀរចកប តិបត ។ ចែំណក្រពះេពធិសត្វ 

កលសែម្ដងធម៌េហើយ    ញុងំម ជនឲយ ងំេនកនុងសីល ៥   លុះអស់ 

ជីវតិក៏បនេទ មយថកមម  ។ 
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 ចែំណកម ជន ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធិសត្វ   េធ្វើបុណយ  

មនទនជេដើម   ញុងំេទវនគរឲយេពញេហើយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ មន លភកិខុទងំ យ សម័យេនះ

រុកខេទវ    គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មតកភត្តជតក  ទី ៨ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ យចិតភត្តជតក ទ ី ៩ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ  

ពលិកមម គឺករបួងសួងដល់េទវ ទងំ យ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  សេច  មុេញច    េបចច  មុេញច   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ  កនុងកលេនះ  មនុស ទងំ យ កលេទជួញដូរបន

នគំន សម្ល បស់ត្វ  េធ្វើពលិកមមដល់េទវ ទងំ យ   បួងសួងបន់្រសន់ថ   

មយ ំ  អនន្ត េយន   អតថសិទធឹ  ប ្វ   គន្ត្វ   បុន   តុម្ហ កំ  ពលិ- 

កមមំ  ករសិ ម  េបើេយើងខញុទំងំ យ  ដល់នូវករសេ្រមច្របេយជន ៍

េ យមិនមនអ្វី ងំ េហើយ្រតឡបម់ក នឹងេធ្វើពលិកមមដល់េ កទងំ 

យ  ដូេចនះេហើយ  េទើបនគំន េទ  ។   កនុងកលេនះ  ពួកជនទងំេនះ 
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ក៏ដល់នូវករសេ្រមច្របេយជន៍  េ យមិនមនអន្ត យ មួយ  ពួក

ជនទងំេនះសមគ ល់ថ  ផលេនះេកើតេ យ នុភពរបស់េទវ   េទើប

នគំន សម្ល បស់ត្វជេ្រចើនេធ្វើពលិកមម   េដើមប ី បណំន ់ ។  

 ភិកខុទងំ យេឃើញដូេចន ះេហើយ េទើបទូលសួរ្រពះមន្រពះភគ

ថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ្របេយជន៍កនុងករបន់្រសន់បួងសួងេនះ មន

ែដរឬេទ  ?  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទ

េនះថ    

 កនុងអតតីកល  មនកុដុមពិកៈមន ក់េនកនុង្រសុកមួយ  នែដនកសី  

េប្ដជញ ពលិកមមដល់េទវ ែដល ្រស័យ្រតង់េដើមៃ្រជមួយេដើម ែកបរទ្វ រ

្រសុក េហើយ្រតឡប់មកេ យមនិមនអន្ត យ េទើបសម្ល បស់ត្វជេ្រចើន 

េហើយនេំទកន់គល់ៃ្រជេ យ ងំចិត្តថ នឹង បណំន់ ។ ខណៈ 

េនះ  រុកខេទវ ឈរ្រតង់្របគបេឈើបនេពលគថេនះថ 

 សេច  មុេញច   េបចច  មុេញច  មុចចមេន  ហិ  ពជឈសិ 

 ន  េហវ ំ ធី   មុចចន្ត ិ មុត្ត ិ ពលស   ពនធនន្ត ិ ។ 

 េបើអនកចង់រួច   ្រតូវរួចកនុងេ កខងនយ    េ្រពះថ   អនករួច 

 ឥឡូវេនះ   គង់ជប ់ ( េ យបបកមម )    អនក្របជញទងំ យ 

 មិនធ្ល ប់រួចយ៉ងេនះេឡើយ   កររួចរបស់ជនពល   េឈម ះថ 

 ចណំងវញិេទ  ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  សេច   មុេញច    េបចច   មុេញច   េសចក្ដី
ថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  េបើអនកចង់េ ះខ្លួន  គឺអនក្របថន នឹងេ ះខ្លួន  អនក 

លះេ កេនះេទេហើយ ក៏នឹងផុតបន គឺចូរផុតេ យ្របករែដលមិន

ជបជ់ពំក់កនុងេ កខងមុខ ។  

 បទថ  មុចចមេន ហិ ពជឈសិ  េសចក្ដីថ  ឯអនកកលនឹងេ ះ

េ យ្របករែដល្របថន េដើមបសីម្ល បស់ត្វ  េឈម ះថ  គង់ជបេ់ យកមម

ដ៏ មក  ។   

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ?   

 េឆ្លើយថ    េ្រពះអនក្របជញទងំ យ    មិនេ ះខ្លួនេ យ ករ 

យ៉ងេនះេឡើយ អធិបបយថ បុរសែដលជបណ្ឌិ តទងំេនះ រែមងមិន

េ ះខ្លួនេ យពកយសនយយ៉ងេនះ  ។  

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ េ្រពះករេ ះខ្លួនែបបេនះ ជេហតុជប់ជពំក់របស់

បុគគលពល  គឺធមម ករេ ះខ្លួនេ្រពះេធ្វើប តិបតេនះ  រែមងជ

េហតុជប់ជពំករ់បស់បុគគលពល  ។  រុកខេទវ សែម្ដងធម៌េ យ្របករ

ដូេចនះ  ងំអពីំេពលេនះមក  មនុស ទងំ យេវៀរចកកមម  គឺប -

តិបតែដលមនសភពែបបេនះ   នគំន ្រប្រពឹត្តធម៌ញុងំេទវនគរឲយ

េពញេហើយ  ។  
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 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិេហើយ្របជុជំតកថ  សម័យេនះ  រុកខេទវ   គឺ 

តថគត   េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ យចិតភត្តជតក  ទី ៩ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ នឡបនជតក ទី ១០ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ចរកិេទកនុងេកសលជនបទ ដល់

្រសុកមួយេឈម ះ នឡកបនគម  ្រទង់គង់េនកនុងេកតកវន័  ជិតនឡក- 

បនេបកខរណី ្រទង់្របរពធេដើមបបុសទងំ យ ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   ទិ ្វ   បទមនុត្តណិ្ណំ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  កនុងកលេនះ  ភិកខុទងំ យងូតទឹកកនុង្រសះេបកខ-

រណីេឈម ះនឡកបន េហើយឲយពួក មេណរដកេដើមបបុសមក េដើមប ី
េធ្វើបពំង់មជុល េឃើញេដើមបបុសេនះជបពំងរ់ហូត ( មនិមនថន ងំ ងំ

អពីំចុងដល់គល់ )  េទើបចូលេទគល់្រពះមន្រពះភគេហើយទូលសួរថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកខញុ ្ំរពះអងគឲយ មេណរកន់យកេដើមបបុស

ទងំ យមក េដើមបេីធ្វើបពំង់មជុល េដើមបបុសទងំេនះជបពំងម់ិនមន

ថន ងំ ងំអពីំគល់រហូតដល់ចុង   េតើេ្រពះេហតុអ្វីហន៎ ?   
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 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េនះជករអធិ ្ឋ នកនុង

អតីតរបស់តថគត េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទ 

េនះថ  

 បនឮថ   កនុងអតីតកល  ្រតង់ទីេនះជៃ្រព  មន រក ទឹក

មួយែតងទពំសីុមនុស   សត្វ ែដលចុះេទកនុង្រសះេបកខរណី ( កនុងៃ្រព  ) 

េនះ  ។  កនុងកលេនះ  ្រពះេពធិសត្វជេស្ដច ្វ    មនទហំំប៉ុនសត្វ

រមងំ  េចមេ មេ យពួកពនរ  ៨  មុឺនជបរ ិ រ   ្រស័យេនកនុងៃ្រព

េនះ  ។   េស្ដច ្វ េនះ  កលទូនម ន ក៏ទូនម នដល់ពួកពនរទងំ យថ 

ែនបទងំ យ កនុងៃ្រពេនះ មនេដើមេឈើពុលខ្លះ មន្រសះេបកខរណី

ែដលេកើតឯងមនអមនុស ហួងែហងរក ខ្លះ  អនកទងំ យ កលទពំ 

សីុែផ្លេឈើតូចធែំដលមនិធ្ល ប់សីុ ឬកលេបើផឹកទឹកែដលមិនធ្ល ប់ផឹក ្រតូវ

សួរខញុជំមុន  ។   ពួកពនរទងំេនះទទួលពកយថ  ធុេហើយ  ៃថងមួយ  

ក៏េទដល់ទីែដលមិនធ្ល ប់េទ ្រ ច់េទកនុងទីេនះេ្រចើនៃថង កលែស្វង 

រកទឹកផកឹ ក៏េឃើញ្រសះេបកខរណីមួយ មិន ៊ នផឹកទឹក  អងគុយចកំរ

មករបស់្រពះេពធិសត្វ   ។   ្រពះម បុរស   កលមកដល់េហើយសួរថ  

កឹ    បនយី ំ  ន  បិវថ   ែនបទងំ យ  េហតុអ្វីេទើបអនកទងំ

យមិនផកឹទឹក ?  

 ពួកពនរេឆ្លើយថ    តុម្ហ កំ    គមន ំ  ឱេ េកម     ពួកខញុ  ំ
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រង់ចកំរមករបស់េ ក ។ 

 េស្ដច ្វ េពលថ  សុដ្ឋុ   ត  ែនបទងំ យ   ពួកអនកេធ្វើេនះ 

ល្អេហើយ   េទើបេដើរែឆ្វល្រសះេបកខរណីេនះ  កណំត់ ន មេជើង  េឃើញ 

ែត ន មេជើងែដលចុះេទ  មិនេឃើញ ន មេជើងេឡើងមក  ្រពះេពធិសត្វ 

ដឹងថ ្រសះេបកខរណីេនះអមនុស ហួងែហងេ យឥតសង យ័ េទើប

េពលថ  ែនបទងំ យ  អនកទងំ យមនិផឹកទឹក េឈម ះថ ្របៃព 

េហើយ ដបតិ្រសះេបកខរណីេនះអមនុស ហួងែហងេហើយ ។ ចែំណក 

រក ទឹកដឹងថពនរទងំេនះមនិចុះ ក៏ដែំណងខ្លួនជបុគគលមនេពះ

ពណ៌េខៀវ មនមុខពណ៌េលឿង ៃដេជើងពណ៌្រកហម មនរូប ងគួរខ្ល ច

គួរេខពើម ែ្រជកៃផទទឹកេឡើងមកេពលថ េ្រពះេហតុអ្វីេទើបពួកអនកអងគុយ 

សូមចុះកនុង្រសះេបកខរណីេនះផឹកទឹកចុះ ។  លំ ប់េនះ ្រពះេពធិសត្វ

សួរ រក ទឹកេនះថ   អនកជ រក ទឹកេកើតេនកនុង្រសះេនះឬ  ?  

 រក ទឹកេឆ្លើយថ   េអើេយើងេកើតកនុង្រសះេនះ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  អនករែមងបនបុគគលែដលចុះេទកនុង្រសះ

េបកខរណីេនះឬ  ? 

 រក ទឹកេឆ្លើយថ  េអើេយើងបន  េយើងមិនេ ះែលងអនក

មួយេឡើយ  េ យេ ច សូមបែីតបក ែីដលចុះកនុង្រសះេបកខរណីេនះ  ឯ 

អនកទងំអស់េ ត  េយើងក៏នឹងទពំសីុ  ។  
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 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  ពួកេយើងមនិឲយអនកសីុពួកេយើងេឡើយ ។ 

 រក ទឹកសួរថ   អនកទងំ យមិនផឹកទឹកេនះ  មិនែមនឬ ?  

 ្រពះម សត្វេឆ្លើយថ  េអើ ពួកេយើងនឹងផឹក ែតផឹកេ យមិនធ្ល ក់

កនុងអំ ចរបស់អនក ។  

 រក ទឹកសួរថ   េបើដូេចន ះ  ពួកអនកនឹងផឹកដូចេម្ដច  ? 

 េស្ដចពនរេឆ្លើយថ អនកសមគ ល់ថេយើងនឹងចុះផឹកទឹកឬ ដបតិថ 

ពួកេយើងនឹងមិនចុះេទេទ   េយើងនឹងឲយពនរទងំ ៨ មុឺន  កនក់ំ ត ់

េដើមបបុសមួយមន ក ់ ផឹកទឹកកនុង្រសះេបកខរណីរបស់អនកដូចផឹកទឹក

េ យេដើមឈូកដូេចន ះ កលេបើយ៉ងេនះ អនកមិន ចសីុពួកេយើងបន 

េឡើយ  ។  ្រពះ ្ដ   កល្រទង់ដឹងចបស់េសចក្ដេីនះ  គឺ្រទង់្រ ស់ជ

្រពះសញញូ ពុទធេហើយ   េទើប្រ ស់គថពីរបទដបូំងៃនគថេនះថ  (១)  

 ទិ ្វ   បទមនុត្តណិ្ណំ  ទិ ្វ េនតរតិ ំ បទ ំ

 នេឡន  រ ឹ បិវសិ ម េនវ  មំ  ត្វ ំ វធិស សីត ិ ។ 

 េយើងេឃើញ ន មេជើងែដលមិនេឡើង   េឃើញែត ន មេជើង 

 ែដលចុះ  េយើងផឹកទឹកេ យេដើមបបុស   អនកនឹងសម្ល ប ់ 

                                     
១- កនុងអដ្ឋកថ េ កេលើកែតគថ ២ បទដបូំងបុ៉េ ្ណ ះ  ែតកនុងទីេនះ េយើងេលើក
យកមួយគថ  ( ៤ បទ ) េដើមបងីយយល់ ងយ ្ដ ប់  ។  
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 េយើងមិនបនេឡើយ  ។ 

 អតថៃនពកយែដលជគថេនះ  មនដូេចនះថ  មន លភិកខុទងំ យ 

េស្ដច ្វ េនះជម បុរស មិនបនេឃើញ ន មេជើងេឡើងមក សូមបែីត 

មួយកនុង្រសះេបកខរណីេនះ បនេឃើញែត ន មេជើងចុះេទបុ៉េ ្ណ ះ 

កលេឃើញយ៉ងេនះ គឺមិនេឃើញ ន មេជើងេឡើង េឃើញែត ន មេជើង

ចុះ  េទើបដងឹថ  ្រសះេបកខរណីេនះ អមនុស ហួងែហងពិត  កលចរច

ជមួយ រក ទឹកេនះ េទើបេពលថ ពួកេយើងនឹងផកឹទឹកេ យេដើម

បបុស អធិបបយថ ពួកេយើងនឹងផឹកទឹកកនុង្រសះេបកខរណីរបស់អនក

េ យេដើមបបុស ្រពះម សត្វេពលបន្តថ អនកនឹងសម្ល បេ់យើងមិន

បន  អធិបបយថ  េយើងមួយអេន្លើេ យបរស័ិទផឹកទឹកេ យេដើមបបុស

យ៉ងេនះ  សូមបអីនកក៏សម្ល បេ់យើងមិនបន ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ កលេពលយ៉ងេនះេហើយ េទើបឲយនេំដើមបបុស 

មួយេដើមមក ពិចរ ដល់បរមីទងំ យ េហើយេធ្វើសចចករិយិយក 

មត់ផ្លុ  ំ េដើមបបុសកក៏្ល យេទជបពំង់ ងំអពីំគល់រហូតដល់ចុង មិន

មនថន ងំកនុងទី មួយេឡើយ ។ ្រពះេពធិសត្វឲយនេំដើមបបុសដៃទៗ

មក   េហើយផ្លុ ែំចកហ្វូង ្វ ទងំ យេ យទំនងេនះ    កលេបើេធ្វើដូច 

េពលមកេនះមិន ចឲយសេ្រមចបន េ្រពះដូេចន ះ មិនគួរកន់យក

យ៉ងេនះ   ។   ឯ្រពះេពធសិត្វអធិ ្ឋ នថ   េដើមបបុសទងំអស់ែដល
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េកើតជុវំញិ្រសះេបកខរណីេនះ  ចូរជបពំងទ់ងំអស់ចុះ   េ្រពះឧបចរៈ 

ៃន្របេយជន៍របស់្រពះេពធិសត្វទងំ យជសភពៃ្រកែលង  ករ

អធិ ្ឋ នរែមងសេ្រមច  ងំអពីំេនះមក េដើមបបុសែដលេកើតជុវំញិ្រសះ

េបកខរណីេនះ្រគប់េដើម  ក៏ពំុមនថន ងំ  ជបពំង់រហូតមក  ។ 

 ពិតេហើយ កនុងកបបេនះ េឈម ះថបដិ រយ៍ិែដល ងំេនអស់

កបប  មន ៤ ្របករ   ។  

 សួរថ   េតើបដិ រយ៍ិ ៤  ្របករេនះ ដូចេម្ដច  ? 

 េឆ្លើយថ  គឺេ្រគ ងសមគ ល់រូបទន យកនុងរង្វង់្រពះចនទ  នឹង ងំ

េនអស់មួយកបប េនះជបដិ រយ៍ិ ១  ទីែដលេភ្លើងរលត់កនុង វដ្ដក 

ជតក េភ្លើងមិនេឆះកនុងទីេនះអស់មួយកបប  េនះជបដិ រយ៍ិ ១   

ថ នទីែដលជលំេនរបស់ឃដិករនយសមូនឆន ងំ េភ្ល ងក៏មិន្រសក់ច ំ

្រតង់បតផទះេនះអស់មួយកបប  េនះជបដិ រយ៍ិ ១   េដើមបបុសែដល

ងំេនជុវំញិ្រសះេបកខរណីេនះ   ជបពំងែ់តមួយអស់មួយកបប  េនះ 

ជបដិ រយ៍ិ ១  េឈម ះថ បដិ រយ៍ិែដល ងំេនអស់មួយកបប  គឺ 

មួយ យុែផនដមីន្របករដូចេពលមកដូេចនះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ កលអធិ ្ឋ នយ៉ងេនះេហើយ េទើបអងគុយកន់

េដើមបបុសមួយ ចែំណកពួកពនរទងំ ៨ មុឺន ក៏កន់យកេដើមបបុសមួយ

មន ក់ៗ អងគុយជុវំញិ្រសះេបកខរណី ។  កនុងេវ ែដល្រពះេពធិសត្វយក 
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េដើមបបុសបឺតទឹក  ពនរទងំេនះ កអ៏ងគុយ្រតងម់ត្់រចងំៃន្រសះេនះ

ផឹកទឹកេហើយ កលពនរទងំេនះផឹកទឹកយ៉ងេនះ រក ទឹកមនិ ច

បនពនរសូមបែីតមួយ ក៏េទមនស  េទើបេទកននិ់េវសន៍របស់ខ្លួនវញិ   

ចែំណក្រពះេពធិសត្វ្រពមទងំបរ ិ រ  ក៏ចូលេទកនៃ់្រពដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េឈម ះថេដើម 

បបុសទងំ យេនះ  ជបពំង់ែតមួយ   ជករអធិ ្ឋ នកនុងកលមុនរបស់

តថគតេនះឯង ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  រក ទឹកកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត

កនុងកលឥឡូវេនះ   ពនរ ៨ មុនឺកនុងកលេនះ   បនមកជពុទធបរស័ិទ

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកេស្ដចពនរែដលឈ្ល សកនុងឧបយកនុងកល

េនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ នឡបនជតក ទី ១០  ។ 
ចប់  សីលវគគ ទី ២  ។ 
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រមួជតកែដលមនេនកនងុវគគេនះ គឺ 
  

 លកខណជតក  ១    និេ្រគធមិគជតក  ១    កណ្ឌិ នជតក  ១  

 តមិគជតក  ១     ខ ទិយជតក ១    តិបល្លតថមិគជតក  ១  

 មលុតជតក  ១    មតកភត្តជតក  ១    យចិតភត្តជតក ១  

 នឡបនជតក  ១   ។ 
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ករុងុគវគគ ទី ៣ 
អដ្ឋកថ ករុងុគមគិជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័    ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ ញតេមត ំ 

កុរុងគស   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ  សម័យមួយ  ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុង

ធមមសភ េពលេទសរបស់េទវទត្តថ ែន វុេ ទងំ យ េទវទត្ត្រប- 

កបនយខម ន់ធនូ េដើមបផី្ដ ច់្រពះជនម្រពះតថគត  ្របេមៀលថម  ែលងដរំ ី
ធនបលកៈ ពយយមេដើមបផី្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះទសពល  កនុងកល 

ទងំពួង  ។  លំ ប់េនះ ្រពះ ្ដ  ្រទង់យងមកកន់េ ងធមមសភ   

្របថប់គង់េលើបវរពុទធ សនៈែដលេគ ក់ែតងទុក េហើយ្រទង់មន្រពះ

ត្រមស់សួរថ មន លភកិខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកទងំ យ

អងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?    

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ 

ទងំ យអងគុយសនទនគន  េ យេពលេទសរបស់ភកិខុ េទវទត្តថ ភិកខុ  

េទវទត្តពយយមេដើមបផី្ដ ច់្រពះជនមរបស់្រពះអងគ  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េទវទត្តពយយមផ្ដ ច់ 

្រពះជនមរបស់តថគតែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ   ក៏មិនែមន    សូមប ី
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កនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ពយយមដូចគន   ែតមិន ចសម្ល ប់តថគតបន      

េហើយ្រទងន់អំតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ។ កនុងកលេនះ ្រពះេពធិសត្វេយនយកកេំណើ តជេ្របើស

ទពំសីុែផ្លេឈើទងំ យកនុងដងៃ្រពមួយ ។ សម័យមួយ េ្របើសេនះសីុ

ែផ្លចបំក់មួយេដើមែដលមនែផ្លេស្អកសកះ  សម័យេនះ មន្រពនធនះមន ក ់

ពិចរ ន មេជើងៃន្រមឹគទងំ យ េហើយេទើបចងធនះេលើេដើមេឈើ 

អងគុយេលើធនះេនះ  យកលែំពងចចំក់្រមឹគែដលមកសីុែផ្លេឈើ   េហើយ 

លក់ ចរ់បស់្រមឹគទងំេនះចិញចឹ មជីវតិ  ។   ៃថងមួយ ្រពនេឃើញ ន ម

េជើងរបស់្រពះេពធិសត្វ្រតង់គល់េឈើេនះ   េទើបចងធនះខងេលើេដើមច-ំ

បកេ់នះ េហើយបរេិភគ រអពីំ្រពលឹម កន់លែំពងចូលេទកនុងៃ្រព 

េឡើងេទអងគុយេលើធនះេនះ   ។   ចែំណក្រពះេពធិសត្វកេ៏ចញពីលេំន 

អពីំ្រពលឹមេ យបណំងថ  អញនឹងសីុែផ្លចបំក ់  ែតមិនបនចូលេទ

េ យរួស ន់្រតង់គល់ចបំក់េនះេឡើយ  គិតថ  ជួនកល ពួក្រពនកច់

ធនះេលើេដើមេឈើ អន្ត យែបបេនះមនែដរឬេទហន៎ ? េទើបឈរពិចរ

េមើលអពីំខងេ្រក ។ ចែំណក្រពនដឹងថ ្រពះេពធិសត្វមិនចូលមក 

អងគុយេលើធនះេនះេបះែផ្លចបំក់ឲយធ្ល ក់េទខងមុខ្រពះេពធិសត្វ ។ ្រពះ

េពធិសត្វគតិថ  ែផ្លេឈើទងំេនះ  ( ធ្ល ក់មិន្រតង ់)  មកធ្ល ក់អពីំខងមុខ 
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អញ ខងេលើេដើមេឈើេនះ មន្រពនែដរឬហន៎  កលសម្លឹងេមើលេរឿយៗ 

ក៏េឃើញ្រពនៃ្រព  ែតេធ្វើជមិនេឃើញ  េពលថ  ែនេដើមេឈើដ៏ចេ្រមើន 

កនុងកលមុនែផ្លរបស់អនកធ្ល កចុ់ះមក្រតង់ៗ  ែតៃថងេនះ អនកលះបងរុ់កខធម៌

េហើយ កលអនកលះបង់រុកខធមយ៉៌ងេនះ ខញុនឹំងចូលេទរកគល់េឈើដៃទ 

េដើមបែីស្វងរក ររបស់ខញុ  ំ   េហើយេពលគថេនះថ  

 ញតេមត ំ កុរុងគស  យ ំ ត្វ ំ េសបណ្ណិ   េសយយសិ 

 អញញំ   េសបណ្ណឹ   គចឆ ម ិ ន  េម  េត  រុចចេត  ផលន្ត ិ ។ 

 មន លេដើមចបំក ់   អនកជ្រមុះែផ្លមកេ យេហតុ     េហតុនុ៎ះ 

 អញជេ្របើសបនដឹងេហើយ      អញនឹងេទកន់េដើមចបំក់ឯ 

 េទៀត   ែផ្លរបស់អនកអញមិនេពញចិត្តេទ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ញត ំ  បនដល់  ្របកដ  គឺេកើត

េហើយ  ។  បទថ  ឯត ំ េយគជ  ឥទំ   ។   បទថ   កុរុងគស   ែ្របថ 

្រមឹគ្របេភទេ្របើស  ។ 

 បទថ  យ ំត្វ ំ  េសបណ្ណិ  េសយយសិ  េសចក្ដីថ  ែនេដើមចបំក់

ដ៏ចេ្រមើន កលែដលអនកធ្ល ក់ែផ្លមកខងមុខខញុ  ំ គឺបនជអនកមនែផ្លធ្ល ក់

ខច យ ( េវៀច ) មក ទងំអស់េនះ  េកើតជវតថុ មកស្រមប់េ្របើស  ។

 េ យបទថ    ន  េម  េត   រុចចេត   ផលំ  េនះ    េ្របើសេពលថ 

ខញុមំិនគបច់ិត្តកនុងែផ្លរបស់អនក  ែដលធ្ល ក់ចុះមកេវៀចយ៉ងេនះ    សូមអនក 
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ឈប់ចុះ   ខញុនឹំងេទកនទី់ដៃទ  ដូេចនះ    េហើយកេ៏ទ  ។  

 លំ ប់េនះ ្រពនេនះ អងគុយេនេលើធនះេនះឯង ពួយលែំពង

េទេដើមបឲីយ្រតូវ្រពះេពធិសត្វ េហើយេពលថ គចឆ វរិេទធ ទនិម្ហិ ត ំ 

េទចុះ  ឥឡូវេនះ អញខុសបណំងេហើយ  ។  ្រពះម សត្វែបរមក 

េហើយេពលថ អេមភ  បុរសិ ឥទនីសិ  កិញច បិ ម ំ វរិេទធ  អដ្ឋ បន 

ម និរេយ េ ឡស ឧស ទនិរេយ បញច វធិពនធនទនីិ ច 

កមមករ និ អវរិេទធ េយ សិ   វុយឺបុរសដ៏ចេ្រមើន ឥឡូវេនះ អនក

ខុសបណំងនឹងខញុកំ៏ពិត ែតេទះជយ៉ងេនះ អនកមិនខុសបណំងកនុង

ម នរក ៨ រេ ្ដ   ឧស ទនរក ១៦ រេ ្ដ   និងកមមករណៈទងំ យ

មនចណំង  ៥  ្របករជេដើម     កលេពលយ៉ងេនះេហើយក៏េទ ម 

គប់ចិត្ត   នយ្រពនចុះមកេហើយ  ក៏េទ មករគប់ចតិ្តដូចគន  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្តពយយម 

េដើមបសីម្ល ប់តថគត ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះកម៏ិនែមនេទ សូមប ី

កនុងកលមុនក៏ពយយមេហើយដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ នយ្រពនកច់ធនះកនុងកលេនះ 

បនមកជេទវទត្ត  ចែំណកេ្របើសកនុងកលេនះ គឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍ដល់ញតិ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្ដើមថ  េយ  កុកកុ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ករ្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍ដល់ញតេិនះ នឹងមនជកច់បស់កនុង

ភទទ លជតក   ទ្វ ទសកនិបត  ឯេ ះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ ងំេរឿងេនះេហើយ ្រទង់នយំកអតីតនិទន

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី  ។  ្រពះេពធិសត្វ  ្រទង់ ្រស័យកមមែបបេនះេកើតកនុងកេំណើ ត 

សុនខ  េចមេ មេ យសុនខេ្រចើនរយេនកនុងៃ្រពសម នធ ំ។   

 ៃថងមួយ  ្រពះ ជ   ្រទង់េឡើងរថទឹមេ យេសះសិនធពពណ៌ស  ្រប- 

បេ់ យេ្រគ ងអលងក រទងំពួង  យងេទកន់្រពះ ជឧទយន ្រទង្់រក-

លកនុងឧទយនេនះរហូតដល់ៃថងលិច  កល្រពះ ទិតយអស្ដងគតេហើយ 

េទើប្រទង់ចូលនគរ ។ ជបុរសទងំ យ ក់ែសបកនិងកូនក្ំរព ម

ែដលចងទុកេនះឯង្រតង់ ន្រពះ ជ ងំ  កលេភ្ល ងធ្ល ក់ក ្ដ ល 

្រត ី  រថេនះក៏េសើមេ យេភ្ល ង  ែឆកែដលចិញចឹ មទុកកនុង ជ្រតកូលចុះ 

អពីំ្រប ទជន់េលើ  ទពំសីុែសបកនិងកូនក្ំរពរបស់រថទងំេនះ  ។  
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ែស្អកេឡើង ពួក ជបុរស្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ែឆក 

ទងំ យមក មលូបង្ហូ រទឹក ទពំសីុែសបកនិងកូនក្ំរពរបស់រថេនះ  ។  

្រពះ ជ ្រទង់្រពះពិេ ធនឹងពួកសុនខ  េទើប្រ ស់ថ  ពួកអនកចូរសម្ល ប់

ែឆកកនុងទីែដលបនេឃើញេហើយ   ។   ងំអពីំកលេនះមក  ម វនិស 

ក៏េកើតេឡើងដល់ពួកែឆកទងំ យ  ពួកែឆកទងំេនះ កល្រតូវសម្ល បក់នុង

ទីែដលមនុស ទងំ យេឃើញ  េទើបរតេ់គចេទកន់ៃ្រពេខម ចេហើយន ំ

គន េទកនស់មន ករ់បស់្រពះេពធសិត្វ  ។   ្រពះេពធិសត្វសួរថ  អនកទងំ 

យនគំន មក្របជុេំ្រចើនេម្ល៉ះ  េតើេ្រពះេហតុអ្វីហន៎  ?  

 ែឆកទងំេនះេពលថ ្រពះ ជ្រទង្់រពះពិេ ធ បនឮថ ែឆកសីុ

ែសបកនិងកូនក្ំរពរបស់រថកនុង្រពះ ជ ងំ េទើប្រទង់បញជ ឲយសម្ល ប់ ែឆក

ទងំ យជេ្រចើនដល់នូវេសចក្ដីវនិស ម ភយ័េកើតេឡើងេហើយ ។ 

្រពះេពធិសត្វគិតថ កនុងទីែដលមនកររក តឹងរុងឹយ៉ងេនះ ែឆកទងំ 

យខងេ្រកមិន ចមនឱកស  កមមេនះ ជកមមរបស់ែឆកែដលចិញចឹ ម

កនុង្រពះ ជនិេវសន៍ជ្របកដ  ភ័យ មួយមិនមនដល់ពួកេចរ  ឯពួក 

ែដលមិនែមនជេចរ ្រតឡប់ជបនទទួលនូវេសចក្ដី ្ល ប់  េបើដូេចន ះ 

អញនឹងបង្ហ ញពួកេចរដល់្រពះ ជ  េហើយឲយជីវតិដល់ពួកញត ិ  ។  

្រពះេពធិសត្វលួងេ មពួកញតទិងំ យឲយធូរេសប ើយកនុងចិត្តថ អនក 

ទងំ យកុភំ័យខ្ល ចេឡើយ  ខញុនឹំងនសួំស្ដីមកឲយដល់អនកទងំ យ ពួក 
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អនកចូរេនកនុងទីេនះ  ទ្រមខំញុ ្ំរតឡបម់កវញិ  េហើយពិចរ ដល់បរម ី

េធ្វើេម ្ត ភវនឲយជបុេរចរកិ េហើយអធិ ្ឋ នថ បុគគល មួយ កុបំី
្រគែវង ម អញេ យដុថំម  ដុដំី  ឬេ យដបំងេឡើយ  ។   ្រពះេពធិសត្វ 

ែតមន កឯ់ងប៉ុេ ្ណ ះចូលេទកនន់គរ  ្រគេនះ សត្វសូមបែីតមន ក ់ េឃើញ

្រពះេពធិសត្វេហើយេឈម ះថ  េ្រកធសម្លឹងេមើល  មិនមនេឡើយ  ។   

 ចែំណក្រពះ ជ ្រទង់បញជ ឲយសម្ល ប់សុនខេហើយ ្របថបគ់ងក់នុង

ទីវនិិចឆ័យេ យ្រពះអងគឯង ។ ្រពះេពធិសត្វចូលេទកន់ទីវនិិចឆយ័េនះ 

េហើយរត់ចូលេទខងេ្រកម សនៈរបស់្រពះ ជ  ។  លំ បេ់នះ  ពួក

ជបុរសក៏េផ្ដើមន្ំរពះេពធិសត្វេចញមក  ែត្រពះ ជ្រទង់ ម  ។  ្រពះ

េពធិសត្វស្រមកបន្តិចេហើយ េចញមកអពីំេ្រកម សនៈ ថ្វ យបងគ្ំរពះ

ជេហើយទូលសួរថ  េទវ  តុេម្ហ  កុកកុ េរ  ម េបថ  បនឮថ  ្រពះ

អងគ្រទង់ឲយសម្ល បែ់ឆក  ពិតឬ ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ម  ម េបមហំ   េអើ  េយើងឲយសម្ល ប់  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វទូលសួរថ បពិ្រត្រពះចមនរៈ ែឆកទងំេនះ មន

កហុំសអ្វី  ?  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ែឆកទងំ យ ទពំសីុែសបក និងកូនក្ំរពៃន

រថរបស់េយើង ។ 

 ្រពះម សត្វទូលសួរថ  ្រពះអងគ្រទង់ គ ល់ែឆកែដលទពំសីុែសបក 
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និងកូនក្ំរពេនះេហើយឬ ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េយើងមិនដឹង  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រទង់មិន្រជប 

េចរែដលទពំសីុែសបកនិងកូនក្ំរពេនះ  េហើយ្រទង់ែបរជឲយសម្ល ប់ែឆក

ែដលមិនបនសីុកនុងទីែដលេឃើញ  មិនសមគួរេឡើយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េ្រពះពួកែឆកទងំេនះ សីុនូវែសបកនិងកូនក-ំ 

្រព  េទើបេយើងបញជ ឲយសម្ល បសុ់នខថ   ពួកអនកចូរសម្ល ប់សុនខែដល

អនកទងំ យបនេឃើញេហើយ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វទូលសួរថ មនុស ទងំ យេនះ សម្ល ប់សុនខ

ទងំ យទងំអស់ឬ    ឬថសុនខែដលមិនសម្ល ប់កម៏ន ? 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ មន សុនខែដលចិញចឹ មកនុង ជដំ ក់របស់

េយើង  មិនបនឲយសម្ល ប់េឡើយ  ។ 

 ្រពះម សត្វទូលថ បពិ្រតម ជ ្រទងប់ន្រ ស់អមបញ់-

មិញេហើយថ  េ្រពះពួកសុនខទពំសីុែសបកនិងកូនក្ំរពរបស់រថ  េទើប

េយើងបញជ ឲយសម្ល ប់សុនខថ ពួកអនកទងំ យ ចូរសម្ល បសុ់នខកនុង

ទីែដលេឃើញេហើយ  ែតឥឡូវេនះ ្រទង់្រ ស់ថ សុនខែដលចិញចឹ មកនុង

្រពះ ជដំ ករ់បស់េយើងមិន្រតវូសម្ល ប់េឡើយ  កលេបើយ៉ងេនះ  ្រទង់

ពិតជលុះកនុងអគតមិនឆនទ គតិជេដើម  េឈម ះថ  ករលុះកនុងអគតិមនិ 
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សមគួរេឡើយ មិនជទសពិធ ជធម៌ ធមម ្រពះ ជអនកែស្វងរកេហតុ 

និងមិនែមនេហតុដូចជជញជី ងេទើបសមគួរ  ឥឡូវេនះ ែឆកែដលចិញចឹ មកនុង

ជ្រតកូលមិនបននូវករ ្ល ប់ ឯែឆកែដលទុព្វលប៉ុេ ្ណ ះេទើបបន  

កលេបើដូេចនះ  េនះមិនែមនជករសម្ល ប់ែឆកទូេទ  ែតេនះេឈម ះថជ

ករសម្ល បែ់ឆកែដលទុព្វល  ។  កលទូលយ៉ងេនះេហើយ  េទើបបន្លឺសូរ-

េសៀងដ៏ពីេ ះ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ  វតថុ ែដល្រពះអងគ្រទង់េធ្វើ
េនះមិនជធម ៌  កលសែម្ដងធមដ៌ល់្រពះ ជ   េទើបេពលគថេនះថ  

 េយ  កុកកុ   ជកុលសម ិ វឌ  

 េកេលយយក  វណ្ណពលបូបនន  

 េតេម  ន  វជឈ  មយមសម  វជឈ 

 នយ ំ សឃចច   ទុព្វលឃតកិយន្ត ិ។ 

 ពួកែឆក េកើតកនុង ជ្រតកូល    បរបូិណ៌េ យសមបុរនិង 

 កម្ល ងំ  ចេ្រមើនេហើយកនុង ជ្រតកូល  ែឆកទងំេនះ  េគមិន 

 សម្ល បេ់ទ   េយើងទងំ យ្រតូវេគសម្ល ប ់  េនះមិនេឈម ះ 

 ថសម្ល ប់េ យ្រតឹម្រតូវេឡើយ    េនះេឈម ះថសម្ល ប់ែត 

 ែឆកែដលមនកម្ល ងំេខ យ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ  េយ  កុកកុ    បនដល់  សុនខពួក 

    ធមម បស វៈ  េទះបីមនកេម្ដ េក្ដ    ក៏គង់េ ថ   ទឹកេនមស្អុយ 
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ែឆកចចក  សូមបេីកើតកនុងៃថងេនះ ក៏េ ថ  ចចកចស់   វល្លិ៍េផម  សូមប ី
េទើបែតដុះ ក៏េ ថ វល្លិ៍េផម  កយសូមបមីនពណ៌ដូចមស ក៏េ ថ 

កយស្អុយ យ៉ង  ែឆកទងំ យ សូមបមីន យុ ១០០ ឆន  ំក៏េ ថ 

កុកកុ រៈ គឺកូនែឆកដូេចន ះ ដូចគន  េ្រពះេហតុេនះ សុនខទងំេនះ សូមប ី
ចស់សមបូណ៌េ យកម្ល ងំកយ   ក៏េ ថ កុកកុ រៈ ដូចគន   ។    

 បទថ  វឌ   ែ្របថ   ចេ្រមើនធធំត់  ។ 

 បទថ  េកេលយយក   បនដល់  េកើតេហើយ  មនេហើយ  

ចេ្រមើនេហើយកនុង ជ្រតកូល ។  

 បទថ វណ្ណពលបូបនន  បនដល់ សមបូណ៌េ យពណ៌ៃន 

ងកយ  និងកម្ល ងំកយ  ។ 

 បទថ  េតេម  ន  វជឈ  ែ្របថ សុនខទងំេនះ មនមច ស់ មន

កររក   េទើបមិន្រតូវសម្ល ប ់ ។ 

  បទថ មយមសម វជឈ េសចក្ដថី េយើងទងំ យមនិមនមច ស់ 

មិនមនកររក   ជសុនខែដល្រតវូសម្ល ប់  ។ 

  បទថ នយ ំ សឃចច  េសចក្ដថី កលេបើដូេចន ះ េនះរែមង

មនេឈម ះថ  ជករសម្ល បេ់ យែប្លកគន   ។ 

  បទថ  ទុព្វលឃតកិយ ំ េសចក្ដីថ  េនះរែមងមនេឈម ះថ 

ជករសម្ល ប់ដទុ៏ព្វល   េ្រពះសម្ល ប់ចេំពះែឆកែដលទុព្វលទងំ យ 
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អធិបបយថ ធមម ្រពះ ជទងំ យ គួរសងកត់សងកនិពួកេចរ ពួក

ែដលមិនែមនជេចរ មិនគួរសងកតស់ងកិន ែតកនុងេហតុករណ៍េនះ េទស

មួយមនិមនដល់ពួកេចរ ពួកែដលមនិែមនជេចរ្រតឡប់បននូវ

ករ ្ល ប់  ឱ កនុងេ កេនះ  វតថុ ែដលមិនគួររែមង្រប្រពឹត្តេទ   ឱ អធម ៌ 

រែមង្រប្រពឹត្តេទេហើយ  ។ 

 ្រពះ ជបន ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ េទើប្រ ស់សួរ

ថ ែនបណ្ឌិ ត អនកដឹងឬថែឆកេឈម ះេនះ ជអនកសីុែសបកនិងកូនក្ំរព

របស់រថ  ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ  ទូលបងគដំឹង ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែឆកពួក ជអនកសីុ ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ ពួកែឆកែដលចិញចឹ មេនកនុង្រពះ ជដ-ំ

ករ់បស់្រពះអងគ  ជអនកសីុ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ អនក្រតូវពិេ ធដូចេម្ដច េទើបដឹងថែឆកពួក

េនះ ជអនកសីុ ?  

 ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ ទូលបងគនឹំងបង្ហ ញនូវភពែដលែឆក

ទងំេនះសីុ  ។ 

្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូរបង្ហ ញមកចុះបណ្ឌិ ត  ។ 

 ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ      សូម្រទង់នយំកពួកែឆកែដលចិញចឹ ម  
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កនុង្រពះ ជដំ ក់របស់្រពះអងគមក  េហើយឲយនយំកតកក  ( ទឹកេ ះ

ែដលេគចម្អនិមួយអពុំះ )  និងឫសសបូវភ្ល ងំបន្តិចមក   ។   ្រពះ ជ្រទង់

េធ្វើយ៉ងេនះ   ។   លំ បេ់នះ   ្រពះេពធិសត្វឲយបុកឫសសបូវភ្ល ងំ ក់

ជមួយតកកេហើយទូល្រពះ ជថ  សូម្រទង់ឲយែឆកទងំេនះផឹក ។  ្រពះ 

ជ ្រទង់េធ្វើយ៉ងេនះ  ែឆកទងំ យែដលផឹកេហើយ ក៏បេនទ បង់េចញ 

មកមួយអេន្លើេ យែសបកទងំ យ  ្រពះ ជ ្រទង់េ្រតកអរថ សុនខ 

េនះ ពយករដូច្រពះសព្វញញូ ពុទធ   េទើប្រទង់េធ្វើករបូជ្រពះេពធិសត្វេ យ

េស្វតចឆ្រត  ។  

 ្រពះេពធិសត្វសែម្ដងធម៌ថ្វ យ្រពះ ជ េ យគថេពលអពីំ

ករ្រប្រពឹត្តធម ៌១០ ្របករែដលមកកនុង  េតសកណុជតក  ែដលមន

េសចក្ដថី  

 ធមមញច រ  ម ជ ម បិតូសុ  ខត្តិយ 

 ឥធ  ធមមញច រ ិ ្វ ន ជ  សគគំ   គមិស សិ ។ 

 បពិ្រតម ជជក ្រត   សូម្រពះអងគ្រប្រពឹត្តធម៌   គឺករបេ្រមើ 

 ម បិ ទងំ យ   បពិ្រត្រពះ ជ  លុះ្រពះអងគ្រប្រពឹត្តធម ៌

 កនុងេ កេនះេហើយ  នឹងេទកន់ នសួគ៌ (១) ដូេចនះជេដើម  ។  

                                     
១-ប.ិ៦០ ,  ទ.ំ២៣០ ។ 
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 េហើយ្រកបទូលថ   បពិ្រតម ជ    ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  

សូម្រទង់កុ្ំរបមទ  ឲយ្រពះ ជ ងំេនកនុងសីល ៥ េហើយ  េទើបថ្វ យ

េស្វតចឆ្រតដល់្រពះ ជវញិ  ។  ្រពះ ជ  ្រទង់បន ្ដ បធ់មមកថរបស់ 

្រពះេពធិសត្វេហើយ   ្រទង់ឲយអភ័យដល់សត្វទងំពួង   េផ្ដើម ងំនិចចភត្ត

និងេភជនរបស់្រពះអងគដល់សុនខទងំពួង មន្រពះេពធិសត្វជេដើម 

្រទង់ ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធិសត្វ ្រទង់េធ្វើបុណយមនទនជេដើម 

កលអស់្រពះជនម យុេ យទិវងគតេហើយ ក៏បនេកើតកនុងេទវេ ក 

កុកកុ េ ទ បន្រប្រពឹត្តេទអស់ ១ មុឺនឆន  ំ  ចែំណក្រពះេពធសិត្វ ងំ

េនរហូតដល់អស់ យុេហើយ   ក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ  តថគត្រប្រពឹត្ត

្របេយជន៍ឲយដល់ញតិទងំ យ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិន

ែមនេទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏បន្រប្រពឹត្តេហើយដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមក

ជ ននទ បរស័ិទដេ៏សសេ្រកអពីំេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទ ចែំណក

កុកកុ របណ្ឌិ ត  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ កុកកុរជតក ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
លះបង់េសចក្ដីពយយមមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្ដើមថ  អប ិ បេស ន  េសមេន  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ សម័យេនះ ្រពះបរម ្ដ េ ភិកខុ េនះមក

េហើយ្រ ស់ថ មន លភកិខុ  បណ្ឌិ តទងំ យកនុងកលមុន បនេធ្វើេសចក្ដី
ពយយមកនុងទីែដលមនិែមនជលេំន ( នចមបំង ) សូមបបីនទទួល

របួសក៏មិនលះបងនូ់វេសចក្ដពីយយម   ដូេចនះេហើយ  ្រទង់នយំកអតីត 

និទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល    កល្រពះបទ្រពហមទត្ត្រគង ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ្រពះេពធិសត្វេកើតកនុង្រតកូលេសះសិនធព េឈម ះេភជជ-

នីយៈ សមបូណ៌េទេ យ ករទងំពួង បនជេសះមងគលរបស់្រពះ

បទព ណសី ។ ្រពះេពធិសត្វេនះ បរេិភគេភជន្រសូវ លីែដល

មនក្លិន្រកអូប ែដលេគរក ទុកអស់ ៣ ឆន  ំ ដល់្រពមេ យរសដ៏្របេសើរ

េផ ងៗ  កនុងថសមសែដលមនតៃម្ល ១ ែសន  ឈរេលើែផនដែីដលបូក

បេ យេ្រគ ង្រកអូបមនកេំណើ ត ៤  ( គនធជតិ ៤ ្របករ )  ទីកែន្លង

ែដលឈរេនះ  ព័ទធេ យ ងំននកមពលពណ៌្រកហម  ខងេលើបងំពិ ន

សពំតែ់ដលវចិិ្រតេ យផក យមស សយុំងក្រមងផក  និងក្រមងេ្រគ ង
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្រកអូប  អុជ្របទីបែដលេធ្វើអពីំេ្រគ ង្រកអូប  ។   េឈម ះថ ្រពះ ជទងំ

យែដលមិន្របថន ជសមបត្តិកនុងនគរព ណសី  រែមងមិនមន ។ 

សម័យមួយ ្រពះ ជ ៧ អងគនគំន ព័ទធនគរព ណសី េហើយបញជូ ន ជ 

រមក្រពះបទព ណសីថ េតើឲយ ជសមបត្តិដល់ពួកេយើងទងំ យ  

ឬក៏ចបំង  ?  ្រពះបទព ណសីឲយ្របជុំ មតយទងំ យេហើយ  ្របប់

ដណឹំងេនះ  េហើយ្រ ស់សួរថ  ែនបទងំ យ ឥឡូវេនះ ពួកេយើង

នឹងេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 មតយទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ជដបូំង

្រទង់មិនចបំច់ចបំងេឡើយ សូម្រទង់បញជូ នទ នេសះេឈម ះេនះ ឲយ

េធ្វើករចបំង កលទ នេសះេនះមិន ច ទូលបងគទំងំ យនឹងដឹង

កនុងកលជខងេ្រកយ ។ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយេ ទ នេសះេនះមក

េហើយ្រ ស់ថ  សកខិស សិ  ត  សត្តហិ  ជហិូ  សទធឹ  យុទធ ំ

កតុំ  ែនប  អនក ចេធ្វើចមបំងជមួយ្រពះ ជ ៧ អងគបនែដរឬេទ ?  

 ទ នេសះ្រកបទូលថ េទវ សេច េភជជនយីសិនធវ ំ

លភមិ តដិ្ឋន្តុ  សត្ត ជេន សកលជមពុទីេប ជហិូបិ សទធ ឹ

យុជឈតុិំ  សកខិស មិ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  េបើទូលបងគបំនេសះ

សិនធព    េឈម ះេភជជនីយៈេ ត   ្រពះ ជ ៧ អងគ   ចូរេលើកទុកចុះ 

ទូលបងគំ ចចបំងជមួយ្រពះ ជទូទងំជមពូទ្វីប  ។ 
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 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ែនប េសះសិនធពេភជជនីយៈក្ដី េសះដៃទៗ

ក្ដី ឲយែតអនក្រតូវករក៏ចូរយកេទចុះ  ។  ទ នេសះេនះទទួល្រពះ ជ

ត្រមស់ថ ធុ េហើយថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ ចុះអពីំ្រប ទ ឲយនេំសះ

សិនធពេភជជនីយៈមក ខ្លួនឯងក៏ចងេ្រគ ងេ្រកះ្រគប់្របករ េសៀត្រពះ

ខន័េឡើងែផលេលើេសះសិនធពដ៏្របេសើរ េចញអពីំនគរេទដូចេផ្លកបេនទ រ  

ទម្ល យកងពលទី ១   ចប់្រពះ ជបន ១ អងគ   យកមក្របគល់ឲយពល

ទ នកនុងនគរេហើយ្រតឡប់េទេទៀត  ទម្ល យកងពលទី ២ កងពលទី 

៣ ក៏ដូចគន  ចប់្រពះ ជបន ៥ អងគេ យទនំងេនះ េហើយទម្ល យ

កងពលទី ៦   កនុង្រគចប់្រពះ ជអងគទី ៦  េសះសិនធពេភជជនីយៈ

បន្រតូវរបួសឈមហូរេពញខ្លួន េវទនដ៏ខ្ល ងំក្ល ក៏្រប្រពឹត្តេទ ទ ន

េសះេនះដឹងថ  េសះសិនធពេនះ្រតូវរបួសេហើយ   េទើបឲយេសះសិនធព

េភជជនីយៈេដក្រតង់ទ្វ រ្រពះ ជ ងំ េហើយបនធូ រេ្រកះ េដើមបចីងឲយ

េសះដៃទ ។ ្រពះម សត្វទងំែដលកពុំងេដកេផ្អ ង េបើកែភនកេឡើង

េឃើញទ នេសះេធ្វើយ៉ងេនះ ក៏គិតថ ទ នេសះេនះចងេ្រកះ

េសះដៃទ   េសះេនះមិន ចទម្ល យកងពលទី ៧   េហើយចបេ់ស្ដចអងគ 

ទី ៧ បន  កមមែដលអញេធ្វើទុកេហើយនឹងវនិសអស់  សូមបនីយទ ន

េសះែដលមិនមនបុគគលេ្រប បក៏នឹងវនិស ្រពះ ជក៏នឹងធ្ល ក់កនុង

ក ្ដ ប់ៃដរបស់្រពះ ជដៃទ េវៀរ ម អញេចញេហើយ អនកដៃទ
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េឈម ះថ ចទម្ល យកងពលទី ៧ េហើយចប់្រពះ ជអងគទី ៧ បន 

រែមងមនិមនេឡើយ  ទងំែដលខ្លួនេដកេផ្អ ងេនះឯង  បនឲយេ នយ

ទ នេសះមកេហើយេពលថ ែននយទ នេសះសម្ល ញ់ េវៀរខញុ ំ

េចញេហើយ េឈម ះថេសះដៃទ ែដលជអនក ចទម្ល យកងពលទី ៧  

េហើយចប់្រពះ ជអងគទី  ៧ បន  មិនមនេឡើយ  ។   ខញុនឹំងមនិេធ្វើកមម

ែដលខញុ េំធ្វើេហើយឲយវនិសេឡើយ ចូរអនកឲយខញុ េំ្រកកេឡើងេហើយចងេ្រកះ

ចុះ   កលេពលដូេចនះេហើយ   េទើបេពលគថេនះថ 

 អប ិ បេស ន  េសមេន សេល្លភ ិ សល្លលីកេ  

 េសេយយវ  វឡ   េភេជឈ យុញជ   មេញញវ  រថីត ិ ។   

 េសះេភជជនីយ     សូមប្ីរតូវសរទងំ យមុតេហើយ    េដក 

 េផ្អ ង    គង់្របេសើរជងេសះ មញញ    ែន រថី   អនកចូរទឹមខញុ  ំ

 េ យេ្រគ ង្រកឹសទងំ យចុះ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  អប ិ  បេស ន  េសមេន  បន

ដល់   សូមបេីដកមួយចេំហៀងេនះឯង  ។  

 បទថ  សេល្លភ ិ  សល្លលីកេ   េសចក្ដថី   ជអនក្រតូវ្រពួញ

ទងំ យេហើយ  ។ 

 បទថ   េសេយយវ   វឡ   េភេជឈ   េសចក្ដីថ  េសះខចកែដល 

មិនបនេកើតកនុង្រតកូលេសះសិនធពេឈម ះថ  វឡវ     េសះេភជជនីយ 
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សិនធពេឈម ះថ េភជឈៈ ដូេចន ះេសះេភជជនីយសិនធពេនះឯង សូមប ី
្រតូវ្រពួញមុតេហើយ   កគ៏ង់្របេសើរឧត្តមជងេសះខចកេនះ  ។  

 េ យបទថ  យុញជ   មេញញវ  រថ ី  េនះ ្រពះេពធិសត្វេពល

ថ េ្រពះេហតុែដលខញុ ំេទេ យ ករយ៉ងេនះ ក៏គង់្របេសើរជង 

ដូេចនះ   ចូរអនក្របកបខញុចុំះ   កុ្ំរបកបេសះដៃទេឡើយ  ។ 

 នយទ នេសះេនះ ្រគហ៍្រពះម សត្វឲយេ្រកកេឡើង រុរំបួស

េហើយចងេ្រកះ ជថម ី េរៀបរយេហើយ េឡើងអងគុយេលើខនង្រពះេពធិ-

សត្វេនះ ទម្ល យកងពលទី ៧   ចប់្រពះ ជអងគទី ៧   េហើយ្របគល់ឲយ 

ពលរបស់្រពះ ជ  ។  មនុស ទងំ យន្ំរពះេពធិសត្វមកកន់ទ្វ រ

្រពះ ជ ងំ   ្រពះ ជយងេចញមកេដើមបទីត្រពះេពធិសត្វេនះ  ។ 

 ្រពះម សត្វ្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រទង់

កុសំម្ល ប្់រពះ ជទងំ ៧ អងគេឡើយ   សូម្រទង់ឲយ្រពះ ជទងំេនះ េធ្វើ
នូវសមបថេហើយេ ះែលងេទ សូម្រទង់្របទនយសែដលគបប្ីរបទន

ដល់ទូលបងគនិំងនយទ នេសះ ឲយចេំពះដល់នយទ នេសះែត 

មន កប់៉ុេ ្ណ ះ  កលចប់្រពះ ជ  ៧  អងគបនេហើយ  េធ្វើទ នែដល

េធ្វើនូវករចបំងឲយវនិស  ( មិនបូជ ) រែមងមិនគួរ  សូម្រទង់បេំពញទន 

រក សីល  ្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌   ។    កល្រពះេពធិសត្វឲយឱ ទ

ដល់្រពះ ជយ៉ងេនះេហើយ មនុស ទងំ យក៏េ ះេ្រកះេចញអពីំ
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្រពះេពធិសត្វ ្រគន់ែតេ ះេ្រកះេចញបុ៉េ ្ណ ះ ្រពះេពធិសត្វក៏ ្ល ប់ 

េទ  ។  ្រពះ ជ  ្រទង់ឲយេធ្វើឈបនកិចចសររីៈរបស់្រពះេពធិសត្វេនះ 

បន្របទនយសធដំល់នយទ នេសះ  ្រទង់ឲយ្រពះ ជ ៧ អងគេនះ 

េធ្វើនូវសមបថ  មិន្របទូស ៉យដល់្រពះអងគេទៀត   េហើយ្រទង់េ ះែលង 

េទ  ្រទង់្រគប់្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌េសមើ   កនុងេវ អស់្រពះជនម យុក៏

េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  បណ្ឌិ តទងំ យកនុង

កលមុនបនេធ្វើនូវេសចក្ដីពយយម    កនុងទីែដលមិនែមនជ្របភពេកើត  

( លេំន  ) យ៉ងេនះ  សូមបបីនទទួលនូវរបួសមនសភពែបបេនះ  ក៏មិន 

លះបង់នូវេសចក្ដីពយយម  ចែំណកអនកបួសកនុង សនែដលជេ្រគ ង

នសំត្វេចញចកទុកខមនសភពែបបេនះ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបលះបង់នូវ

េសចក្ដពីយយម ?  េហើយ្រទង់្របកសសចចៈ ៤  កនុងេវ ចប់សចចៈ ភិកខុ
ែដលលះបង់េសចក្ដពីយយម  ងំេនកនុងអរហត្តផល  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ   ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមក

ជ ននទ ទ នេសះកនុងកលេនះ បនមកជ របុីត្ត ចែំណក 

េភជជនីយសិនធពកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
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អដ្ឋកថ ជញញជតក ទី ៤ 
 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកលះបង់េសចក្ដីពយយមដូចគន  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្ដើមថ  យទ  យទ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េ ភិកខុ េនះមកេហើយ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  

បណ្ឌិ តទងំ យកនុងកលមុន  សូមបជីអនក្រតូវ្រប រ  ទងំកនុងទីែដល 

មិនែមនជ្របភពេកើត ( លេំន  ) ក៏បនេធ្វើនូវេសចក្ដីពយយមេហើយ  េទើប

្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ 

ព ណសី  ។  ្រពះ ជ ៧ អងគ  នគំន ព័ទធនគរព ណសីទុកេ យន័យ 

ែដលមនកនុងេរឿងមុនេនះឯង ។ លំ ប់េនះ អនកចមបំង្របចរំថមន ក ់

ទឹមេសះសិនធព   ២  ែដលជេសះបងនិងេសះប្អូនេចញអពីំនគរ  ទម្ល យ 

កងពលទី ៦   ចប់បន្រពះ ជ ៦  អងគ   ខណៈេនះ េសះជបងក៏្រតវូ 

របួស េទើបនយ រថបីញជូ នមកកន់ទ្វ រ្រពះ ជ ងំ ដកេសះែដលជ 

បងេចញអពីំរថ េធ្វើេ្រកះឲយធូរេហើយឲយេដកេផ្អ ងកនុងចែំណកមខ ង េផ្ដើម 

ពក់េ្រកះឲយេសះដៃទ ្រពះេពធិសត្វេឃើញដូេចន ះកគ៏ិតេ យន័យដូច 

េរឿងមុនេនះឯង  េហើយឲយេ រថីមក  ទងំែដលខ្លួនកពុំងេដកេនះ 

ឯងបនេពលគថេនះថ  
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 យទ  យទ  យតថ  យទ យតថ  យតថ  យទ  យទ  

 ជេញញ   ករុេត  េវគ ំ យន្ត ិ តតថ  ឡ ត ិ ។  

 េសះ ជេនយយ  េធ្វើនូវសនទុះកនុងទី   កនុងកល ម្ដងៗ  ឬ 

 កនុងខណៈ    កនុងមណ្ឌ លចមបំង    កនុងកល ម្ដងៗ   

 េសះ មញញទងំ យ   ែតង បសូនយ   កនុងកលេនះ  កនុង 

 ទីេនះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  យទ  យទ  បនដល់  កនុងកល

ៗ   កនុងប ្ដ កល  មនេពល្រពឹកជេដើម  ។  បទថ យតថ  បន

ដល់ កនុងទី   គឺកនុងផ្លូ វ  ឬកនុង នចមបងំ  ។  បទថ  យទ  គឺកនុង

ខណៈ  ។    

 បទថ យតថ យតថ បនដល់ កនុង នចមបំងដ៏េ្រចើន ដូចជ

កងពល ៧ កងជេដើម ។  បទថ យទ  យទ  បនដល់ កនុងកល

ៗ   គឺកនុងកលែដលបនទទួលរបួសក្ដី   មិនបនទទួលរបួសក្ដី  ។ 

 បទថ  ជេញញ   ករុេត  េវគំ  េសចក្ដថី  េសះ ជេនយយ គឺ
េសះសិនធពដ៏្របេសើរ ជអនកមនសភពដឹងទូេទដល់េហតុែដលចិត្តរបស់ 

រថីគតិ   េ្របើកម្ល ងំដរ៏ហ័ស   គឺពយយម   ្របរពធេសចក្ដីពយយម  ។ 

 បទថ  យន្ត ិ តតថ ឡ  េសចក្ដីថ កលេសះ ជេនយយ 

េនះេ្របើកម្ល ងំដរ៏ហ័ស  េសះខចក  េពលគឺេសះធមម េ្រកអពីំេនះ រែមង 
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ថមថយ  គរឺែមង ប់ឱន  េ្រពះដូេចន ះ ( េទើប្រពះេពធិសត្វេពលថ  )   
ចូរអនកទឹមចេំពះខញុបំ៉ុេ ្ណ ះ   កនុងរថមួយេនះ  ។   

 រថី្រគហ៍្រពះេពធិសត្វឲយេ្រកកេឡើង ទឹមេហើយទម្ល យកង

ពលទី ៧ នយំក្រពះ ជទី ៧ មក  បររថមកកន់ទ្វ រ្រពះ ជ ងំេហើយ 

េ ះេសះសិនធព ្រពះេពធិសត្វេដកេផ្អ ងកនុងចែំណកមខ ង ថ្វ យឱ ទ 

ដល់្រពះ ជេ យន័យដូចេរឿងមុនេនះឯង េហើយក៏ ្ល ប់េទ ។ ្រពះ 

ជ ្រទង់បញជ ឲយេធ្វើឈបនកិចចសររីៈរបស់្រពះេពធិសត្វេនះ  េហើយ 

េធ្វើសមន ( ករ ប់ ន )  ដល់ រថី្របចរំថ    ្រទង់្រគង ជសមបត្ត្ិរប-

កបេ យធម៌េសមើ   លុះអស់្រពះជនមេហើយក៏េទ មយថកមម  ។ 

  ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់្របកសសចចៈ កនុងេវ ចប់សចចៈ ភិកខុ េនះ ងំេនកនុង 

អរហត្តផល  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកល 

េនះ បនមកជ ននទេតថរ រថីបនមកជ របុីត្ត ចែំណកេសះ 

សិនធពគ ឺ  តថគតអរហន្តសមម សមពុទធ  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ ជញញជតក ទី ៤ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលធ្ល ប់ជជងមសមួយរូប ជសទធិវ ិ រកិរបស់្រពះធមមេសនបតី  

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  អញញមេញញហិ  តិេតថហិ 

ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ឯ សយនុសយញញ ណ រែមងមនដល់្រពះពុទធទងំ យ

ប៉ុេ ្ណ ះ មនិមនដល់បុគគលដៃទ េ្រពះដូេចន ះ េទើប្រពះធមមេសនបតី 

មិនដឹង សយៈ គឺអធយ្រស័យ  និងអនុសយៈ  គឺកិេលសែដលេនកនុង

ខនធសន្ដ នរបស់សទធិវ ិ រកិ េ្រពះភពែដលខ្លួនមិនមន សយនុស- 

យញញ ណ  េទើប្របប់ចេំពះអសុភកមម ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ  អសុភកមម ្ឋ នេនះ

មិនជទីសបបយដល់សទធិវ ិ រកិេនះ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 េឆ្លើយថ េ្រពះបនឮថ សទធិវ ិ រកិរបស់្រពះធមមេសនបតីេនះ    

បដិសនធិកនុង្រតកូលជងមសប៉ុេ ្ណ ះអស់ ៥០០ ជតិ   កលេបើដូេចន ះ 

េទើបអសុភកមម ្ឋ នមនិជទីសបបយដល់សទធិវ ិ រកិេនះ េ្រពះជអនក

ថនឹកកនុងករេឃើញមសែដលបរសុិទធប៉ុេ ្ណ ះ អស់កលយូរ សទធិវ ិ រកិ

េនះ មនិ ចេធ្វើ្រតឹមែតនិមិត្តឲយេកើតេឡើងកនុងកមម ្ឋ នេនះ រហូតអស់ 

កល ៤ ែខ ្រពះធមមេសនបតី មនិ ចឲយអរហត្តដល់សទធិវ ិ រកិរបស់ 
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ខ្លួន េទើបគតិថ ភិកខុ េនះ្របែហលជពុទធេវេនយយពិត្របកដ អញនឹងន ំ

េទកនស់មន ករ់បស់្រពះមន្រពះភគ េទើបនសំទធិវ ិ រកិេនះេទកន់

សមន ក់របស់្រពះទសពលេ យខ្លួនឯងអពីំ្រពលឹម ។ ្រពះបរម ្ដ

្រ ស់សួរថ  មន ល របុីត្ត  អនកនភំិកខុ មួយរូបមកឬ ?  

 ្រពះ របុីត្ត្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគបន

ឲយកមម ្ឋ នដល់ភិកខុ េនះ  ែតភិកខុ េនះមិន ចេធ្វើ សូមប្ីរតឹមែតនិមិត្តឲយេកើត

េឡើងអស់កល ៤ ែខ  ខញុ ្ំរពះអងគគតិថ  ភិកខុ េនះ  ្របែហលជពុទធេវេនយយ 

េទើបនេំ កមកកនស់មន ករ់បស់្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ មន ល របុីត្ត អនកឲយកមម ្ឋ នអ្វីដល់

សទធិវ ិ រកិរបស់អនក ? 

 ្រពះ របុីត្ត្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគឲយ

អសុភកមម ្ឋ ន ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន ល របុីត្ត អនកមិនមនញណជេ្រគ ង

ដឹងអធយ្រស័យនិងអនុស័យរបស់សត្វទងំ យ អនកេទចុះ កនុងេពល

ង ច សឹមមកនសំទធិវ ិ រកិរបស់អនកេទវញិ ។ ្រពះ ្ដ ្រទង់បញជូ ន

្រពះេថរៈេទយ៉ងេនះេហើយ   បនឲយសពំត់េស្ល កនិងចីវរែដលជទីេពញ

ចិត្តដល់ភិកខុ េនះ  េហើយ្រទង់នភំកិខុ េនះចូលេទបិណ្ឌ បតកនុង្រសុក  ្រទង់ 

្របទនរបស់ទពំនិងរបស់ឆន់្របណីតៗ េចមេ មេ យម ភិកខុសងឃ 
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្រតឡប់មកកន់វ ិ រវញិ ។ ្រពះ ្ដ  ្រទង់ញុងំកលេវ កន្លះៃថងឲយ

អស់េទកនុង្រពះគនធកុដ ិ លុះេវ ង ច ្រទង់នភំិកខុ េនះ្រ ច់ចរកិេទ

កនុងវ ិ រ ្រទង់និមមិត្រសះេបកខរណីមួយកនុងអមពវន័ េហើយ្រទង់និមមតិគុមព

ឈូកធកំនុង្រសះេបកខរណីេនះ និង្រទង់និមមិតផក ឈូក្រកហម ១ កនុងគុមព

ឈូកេនះ េហើយ្រ ស់ឲយភិកខុ េនះអងគុយេ យ្រពះត្រមស់ថ ែនភកិខុ  

អនកចូលអងគុយេមើលផក ឈូកេនះ  េហើយ្រទង់ចូលកន់្រពះគនធកុដិ  ។   ភិកខុ
េនះ សម្លឹងេមើលផក ឈូកេនះេរឿយៗ   ្រពះ ្ដ  ្រទង់េធ្វើឲយផក ឈូកេនះ

ស្វិត្រសេពន  ផក ឈូកេនះ កលភិកខុ េនះកពុំងសម្លឹងេមើលក៏ស្វិត្រស-

េពនថមថយពណ៌េទ កលេបើដូេចន ះ ្រតបកផក ឈូកេនះក៏្រជះុេទ

េ យជុវំញិ កល្រជុះអស់េហើយេ យជុវំញិ បន្រជះុេហើយកនុងមួយ

សនទុះប៉ុេ ្ណ ះ  បនទ ប់អពីំេនះ េកសរក៏្រជុះេទ សល់េនែតែផ្លឈូកខចី
ខងកនុង ភកិខុ េនះេឃើញដូេចន ះ េទើបគិតថ ផក ឈូកេនះ្រសស់ល្អ គួរ

រមិលេមើលដ៏េម្ល៉ះ  កលេបើដូេចន ះ ពណ៌របស់ផក ឈូកកគ៏ង់ែ្រប្របួលេទ 

្រតបកនិងេកសរក៏រុះេ យេទ សល់េន្រតឹមែតែផ្លខចីខងកនុងប៉ុេ ្ណ ះ ករ

ចស់ជ របស់ផក ឈូកែដលមនសភពែបបេនះ គង់្របកដ ចណំង់េបើ
ងកយរបស់ ម អញ េតើនឹង ងំេនឯ បន សងខ រទងំ យមិន

េទៀងហន៎ េទើបេផ្ដើមចេ្រមើនវបិស ន ។ ្រពះទសពល្រទង់្រជបថ ចិត្ត

របស់ភកិខុ េនះ េឡើងកនវ់បិស នេហើយ   ្រទង់គង់េនកនុង្រពះគនធកុដេិនះ 
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ឯង  ្រទង់បេញចញឱភសឲយភិកខុ េនះេឃើញ   េហើយ្រ ស់្រពះគថេនះថ 

 ឧចឆនិទ  សិេនហមត្តេន 

 កុមុទំ   រទកំិវ  បណិន 

 សន្តិមគគេមវ  ្រពូហយ 

 និព្វ នំ  សុគេតន  េទសិតំ  ។ 

 អនកចូរដកេសចក្ដី្រស ញ់របស់ខ្លួនេចញ   ដូចបុគគល   ដកផក  

 កុមុទ   ែដលេកើតកនុងសរទកលេ យៃដ   អនកចូរបណ្ដុ ះនូវផ្លូ វ 

 សន្តិភពែតមយង៉ ្រពះនិព្វ ន  ្រពះសុគតសែម្ដងទុកេហើយ (១) ។ 

  កនុងេវ ចប់គថ ភកិខុ េនះក៏សេ្រមចអរហត្ត េទើបគិតថ ម

អញជបុគគលរួចផុតេហើយអពីំភពទងំពួង េហើយបន្លឺឧទនេ យគថ

ទងំ យថ   

 េ   វុតថ េ   បរបុិណ្ណមនេ  

 ខី សេ   អន្តមិេទហធរ ី

 វសុិទធសីេ   សុសមហិតិ្រនទិេយ 

 ចេនទ   យថ  ហុមុខ  បមុេ ្ត   ។   

 តេមកតំ  េមហមនធករ ំ

                                     
១-ប.ិ ៥២ ,  ទ.ំ ៨០  ។ 
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 វេិនទយឹ  សព្វមលំ  អេសសំ 

 េ កបេជជ តកេ   បភង កេ  

 សហស រសីំ  វយិ  ភនុម  នេភតិ  ។ 

 ម អញេនះ    មនធម៌ជេ្រគ ងេនចប់េហើយ    មនឆនទៈ 

 កនុងចិត្តបរបូិណ៌េហើយ  មន សវៈអស់េហើយ  ្រទ្រទង់ទុកនូវ 

 ងកយជចុងេ្រកយ           មនសីលបរសុិទធ    មនឥ្រនទិយ ងំ  

 មេំ យល្អ    រួចផុតេហើយ    ដូច្រពះចនទផុតអពីំមត់ ហុ   

 ដូេចន ះ   ម អញបេនទ បង់នូវមនទិលទងំពួង   ែដលេធ្វើងងឹត  

 គឺេមហៈឲយ ច់េទ  ដូច្រពះ ទិតយមនរសមី ប់ពន់បេញចញ 

 ពន្លឺ  េធ្វើនូវពន្លឺដ៏រុងេរឿង   កនុងលហំេមឃដូេចន ះ  ។  

 កលបន្លឺឧទនេហើយ េទើបមកថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ដ  ចែំណក

្រពះេថរៈកម៏កថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគ  េហើយនសំទធិវ ិ រកិរបស់ខ្លួន 

េទ ។ ដណឹំងេនះេកើត្របកដកនុងរ ងភិកខុទងំ យ ភិកខុទងំ យ 

អងគុយពណ៌ន្រពះគុណរបស់្រពះទសពលកនុងេ ងធមមសភថ វុេ  

ទងំ យ ្រពះ របុីត្តេតថរមិនដឹងអធយ្រស័យរបស់សទធិវ ិ រកិរបស់ខ្លួន 

េ្រពះមិនមន សយនុសយញញ ណ  ែត្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រជប 

្រទង់បន្របទនអរហត្ត មួយអេន្លើេ យបដិសមភិទដល់ភិកខុ េនះ កនុងៃថង 

១  ប៉ុេ ្ណ ះ   ឱ េឈម ះថ្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់មន នុភពេ្រចើន ។ 
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្រពះសមម សមពុទធ  ្រទង់យងមកកន់េ ងធមមសភ គង់េលើ សនៈែដល

េគ្រកលទុកេហើយ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ   

ពួកអនកទងំ យអងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?     

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ   ពួកខញុ ្ំរពះ 

អងគអងគុយសនទនគន េ យេរឿងដៃទក៏មិនែមន   ែតអងគុយសនទនគន េ យ

េរឿង្រពះញណរបស់្រពះអងគ ែដលជេ្រគ ងដឹងអធយ្រស័យនិងអនុស័យ 

ៃនសទធិវ ិ រកិរបស់្រពះធមមេសនបតីប៉ុេ ្ណ ះ ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  េសចក្ដីេនះ មិនជ 

អ ច រយេទ   ដបតិឥឡូវេនះ   តថគតជ្រពះសមម សមពុទធេហើយ    ដឹងអធយ- 

្រស័យរបស់បុគគលេនះ សូមបកីនុងកលមុនតថគតក៏ដងឹអធយ្រស័យរបស់ 

ភិកខុ េនះដូចគន    េហើយ្រទង់នអំតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ។ កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វជអនកបេ្រង នអតថ និង 

បេ្រង នធម៌ដល់្រពះ ជអងគេនះ ។ កនុងកលេនះ ពួកអនកចញិចឹ មេសះ 

ឲយេសះខចកផឹកនិងងូតទឹកមុនេសះដៃទ កនុងកពំង់េសះមងគលរបស់្រពះ

ជ  េសះមងគលេនះ ្រតូវឲយចុះកនុងកពំង់ែដលេសះខចកងូតេហើយ  ក៏

េខពើមរេអើម  មិន្របថន នឹងចុះ   ។    អនកចញិចឹ មេសះមក្រកបទូល្រពះ ជ

ថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   េសះមងគលមិន្របថន នឹងចុះកនុងកពំង់ទឹក   ។ 
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្រពះ ជ ្រទង់បញជូ ន្រពះម សត្វេទេ យ្រពះត្រមស់ថ ែនបណ្ឌិ ត 

ចូរអនកេទ  ចូរដឹងថ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបេសះមិនចុះកនុងកពំងទឹ់ក ?  

 ្រពះេពធិសត្វទទួល្រពះ ជបញជ ថ ធុ េហើយក៏េទកន់េឆនរ 

សទឹង ពិនិតយេមើលក៏ដឹងថេសះមិនមនេ គ េទើបពិចរ ថ េ្រពះ 

េហតុអ្វីហន៎  េទើបេសះេនះមិនចុះកនុងកពំង់េនះ  ក៏គិតេឃើញថ  េសះដៃទ

បនចុះកនុងកពំង់េនះមុន  េ យេហតុេនះ  េសះេនះរេងក សេទើបមិនចុះ  

េហើយសួរអនកចិញចឹ មេសះថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  ្រតង់កពំង់េនះអនកទងំ 

យឲយេសះ ងូតមុន ? 

 ពួកគង្វ លេសះេពលថ បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុឲំយេសះខចកងូតមុន 

េសះដៃទ  ។  ្រពះេពធិសត្វដឹងអធយ្រស័យរបស់េសះេនះថ  េសះេនះ

រេងក សេទើបមិន្របថន នឹងងូតកនុងកពំង់េនះ េ្រពះខ្លួនជសត្វមនគុណ

សមបត្ត ិ  កលឲយេសះេនះងូតកនុងកពំង់េនះមុនេទើបគួរ  កេ៏ពលថ  ែន 

អនកដ៏ចេ្រមើន មធុបយសែដលចម្អិនេ យសបប ិ ( ទឹកេ ះថ្ល  ) េ យ 

ទឹកឃមុ និំងទឹកអេំព  កលបុគគលបរេិភគេរឿយៗមុន  រែមងមនករធុញ 

្រទន់  េសះេនះងូត្រតង់កពំង់េនះេ្រចើនដង  សូមពួកអនកឲយេសះេនះចុះ 

កនុងកពំង់ដៃទ   េហើយឲយងូតនិងផកឹចុះ   េទើបេពលគថេនះថ  

 អញញមេញញហិ  តិេតថហិ អស  ំ បេយហិ  រថ ិ

 អចច សនស   បុរេិ   បយសស ប ិ តបបតីត។ិ 
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 មន ល រថី   អនកចូរញុងំេសះឲយផឹក  ( ទឹក )  មកពំង់ទឹក 

 ទងំ យដៃទៗ  ចុះ    ឯេសះែឆ្អតេ យបយស    េ យ 

 ករសីុ្រជុលេហើយ  (  រែមងមិន្រតវូករបរេិភគេទៀតេទ )  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  អញញមេញញហិ  ែញកសពទេចញជ 

អេញញហិ   អេញញហិ   ែ្របថ ដៃទៗ  ។  

 បទថ  បេយហិ   ែ្របថ  ចូរឲយផឹក  េនះជ្របធនៃនេទសន 

អធិបបយថ   ចូរឲយងូតនិងឲយផកឹ  ។ 

 បទថ  អចច សនស  េនះជឆដ្ឋវីភិត្ត េ្របើកនុងអតថៃនតតយិវភិត្ត 

អធិបបយថ  សីុៃ្រកែលង  គឺបរេិភគៃ្រកែលង  ។ 

 បទថ   បយសស ប ិ  តបបតិ   េសចក្ដថី   រែមងែឆ្អត   គឺជ

អនកែឆ្អត  ជអនកែដលេគចិញចឹ មឲយែឆ្អតេហើយេ យបយសែដលចម្អិន

េ យសបបជិេដើម រែមងមិនដល់នូវេសចក្ដី្រតូវករនឹងបរេិភគេទៀត 

េ្រពះដូេចន ះ  េទើបេសះេនះដល់នូវករធុញ្រទន់  េ្រពះករងូតជ្របច ំ

កនុងកពំង់េនះ   ចូរអនកទងំ យឲយងូតកនុងកពំង់ដៃទចុះ  ។ 

 អនកចញិចឹ មេសះទងំេនះ  បន ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ 

េហើយ េទើបឲយេសះចុះកនុងកពំង់ដៃទ ឲយផឹកនិងឲយងូត  ។   កនុងេវ ែដល

េសះផឹកនិងងូតេហើយ  ្រពះម សត្វបនមកកន់សមន ក់របស់្រពះ ជ 

វញិ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   កឹ   ត   អេស   ន្ហ េ  ច  បីេ  
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 ច   ែនប  េសះងូតនិងផឹកេហើយឬ  ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ   ម  េទវ   ករុ ៃថ្លវេិសស  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េតើេ្រពះេហតុអ្វី  េទើបេសះមិន្របថន នឹង

ផឹក   មិន្របថន នឹងងូត ? 

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េ្រពះេហតុ

េឈម ះេនះ   េ្រពះេហតុេឈម ះេនះ   េហើយ្រកបទូលេហតុទងំពួង  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ឱ បណ្ឌិ ត អនករែមងដឹងអធយ្រស័យ សូមបែីត

សត្វតិរចឆ នែបបេនះ    េហើយ្របទនយសធដំល់្រពះេពធិសត្វ   ។    កនុង 

េវ អស់្រពះជនម  ្រពះ ជក៏េទ មយថកមម   ចែំណក្រពះេពធិសត្វ 

ក៏បនេទ មយថកមមដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  តថគតដងឹអធយ-

្រស័យរបស់ភិកខុ េនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏មិនែមន សូមបកីនុង

កលមុនក៏ដឹងេហើយដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  េសះមងគលកនុងកលេនះ  បន 

មកជភិកខុ រូបេនះ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ ននទ   ចែំណក 

មតយែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ តិតថជតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ មហិ មុខជតក ទី ៦ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធ 

េទវទត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  បុ ណេច-

ន   វេច  និសមម  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ភកិខុ េទវទត្តបនេធ្វើឲយ្រពះបទអជតសត្តុកុមរ

្រជះថ្ល េហើយញុងំ ភសកក រៈឲយេកើតេឡើង អជតសត្តុកុមរបនឲយេគ 

សង់វ ិ រ្រតង់គយសីស្របេទសេដើមបភីិកខុ េទវទត្ត   េហើយនេំទចេំពះ 

នូវេភជនែដលចម្អិនេ យអងករ្រសូវ លីមនក្លិន្រកអូប ែដលេគរក

ទុកអស់ ៣ ឆន  ំ   មនឱជរសដ៏្របេសើរ   មួយៃថង ៥០០ ស្រមប ់  េ្រពះ 

្រស័យ ភសកក រៈបរ ិ ររបស់េទវទត្តក៏រកីចេ្រមើនេឡើង ភិកខុ េទវទត្ត

្រពមទងំបរ ិ រេនកនុងវ ិ រេនះឯង  ។  សម័យេនះ មនសម្ល ញ់ពីរ 

នក់ជអនកនគរ ជ្រគឹះ កនុងសម្ល ញ់ទងំពីរនក់េនះ សម្ល ញ់មន ក់បួស 

កនុងសមន ករ់បស់្រពះ ្ដ  មន កេ់ទៀតបួសកនុងសមន ករ់បស់ភិកខុ េទវទត្ត ។ 

សម្ល ញ់ទងំពីរនក់េនះ រែមងេឃើញគន នឹងគន កនុងទីេនះៗ សូមបេីទ

វ ិ រក៏េឃើញគន   ។  ៃថងមួយ  ភិកខុជ ( សម្ល ញ់ ) ែដលជកូនសិស របស់

េទវទត្តេពលនឹងសម្ល ញ់េនះថ   វុេ   េ ក្រ ច់បិណ្ឌ បតមន

េញើសហូរ ល់ៗ ៃថងេធ្វើអ្វី   េ កអងគុយកនុងវ ិ រ  ្រតង់គយសីស្របេទស

ប៉ុេ ្ណ ះ        នឹងបនបរេិភគេភជនែដលល្អ    មនរស្របេសើរេផ ងៗ
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បយសែដលមនសភពែបបេនះមិនមនកនុងវ ិ រេនះ   េ កេ យ

ទុកខេធ្វើអ្វី   ្របេយជនអ៍្វីដល់េ ក   ករមកកន់គយសីស្របេទសអពីំ 

្រពលឹម ឆន់បបរ្រពមទងំសម្លឧត្តរភិងគ ទពំរបស់គួរទពំ ១៨ ្របេភទ  

េហើយបរេិភគេភជនល្ៗអ   ្របកបេ យរសដ៏្របេសើរ  េតើមិនគួរេទឬ ?   

ភិកខុ េនះ ្រតវូភិកខុជសម្ល ញ់បបួលេរឿយៗ ជអនកមនបណំងនឹងេទ  ចប់ 

ងំអពីំេពលេនះ  ក៏េទកនគ់យសីស្របេទស  បរេិភគេហើយមកកន់ 

វត្តេវឡុវន័កនុងេវ ង ច  ភិកខុ េនះ មិន ចបទិបងំនូវកមមេនះបន  មិន 

យូរបុ៉នម នដណឹំងក្៏របកដថ  ភិកខុ េនះ េទកន់គយសីស្របេទសបរ-ិ 

េភគភត្តែដលេគឧប ្ឋ កចេំពះេទវទត្ត  ។   លំ ប់េនះ  សម្ល ញ់ទងំ 

យនគំន មកសួរភិកខុ េនះថ  ែន វុេ   បនឮថ េ កបរេិភគភត្ត

ែដលេគឧប ្ឋ កដល់ភិកខុ េទវទត្ត ពិតឬ  ?  

 ភិកខុ េនះសួរថ   អនក េពលយ៉ងេនះ ? 

 សម្ល ញ់ទងំេនះេឆ្លើយថ   បុគគលេនះ  និងបុគគលេនះេពល  ។ 

 ភិកខុ េនះក៏េពលថ   វុេ ទងំ យ   ខញុ េំទកន់គយសីស-

្របេទសបរេិភគ ពិតែមនេហើយ ែតេទវទត្តមនិបនឲយភត្តដល់ខញុ េំទ អនក

ដៃទជអនកឲយ  ។ 

 ភិកខុជសម្ល ញ់ទងំេនះេពលថ វុេ  ភកិខុ េទវទត្តជច្រមូង 

ជបន្ល ចេំពះ្រពះពុទធ  ជអនក្រទុស្តសីល  ញុងំ្រពះបទអជតសត្តុឲយ 
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្រជះថ្ល  េហើយញុងំ ភសកក រៈឲយេកើតេឡើងដល់ខ្លួន មិន្របកបេ យ

ធម ៌ េ កបួសកនុង សនែដលជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ មនសភព 

ែបបេនះ  ែបរជេទបរេិភគេភជនែដលេកើតេឡើងដល់េទវទត្ត  ែដល 

មិន្របកបេ យធម៌  េណ្ហើ យចុះ មកេយើងទងំ យនឹងនេំ កេទ

កន់សមន ករ់បស់្រពះ ្ដ  េហើយនភំិកខុ េនះេទកនេ់ ងធមមសភ ។ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េឃើញភិកខុ េនះប៉ុេ ្ណ ះ ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ
ទងំ យ   អនកទងំ យនភំិកខុអនកមិន្របថន មកេហើយឬ  ?  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ ករុ ្រពះអងគ ភិកខុ េនះបួសកនុង

សមន ក់្រពះអងគ េហើយបរេិភគេភជនែដលេកើតេឡើងកនុងសមន ក់េទវទត្ត  

ែដលបនមកមិន្របកបេ យធម៌  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ  បនឮថ អនកបរេិភគេភជន

ែដលេកើតដល់េទវទត្ត   ែដលមិន្របកបេ យធម៌   ពិតឬ  ? 

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  ករុ ្រពះអងគ  េទវទត្តមនិបនឲយភត្តដល់ 

ខញុ ្ំរពះអងគេទ   ែតភិកខុដៃទៗជអនកឲយ   េទើបខញុ ្ំរពះអងគបរេិភគភត្តេនះ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  ែនភកិខុ   អនកកុបំេ ្ដ ះបៃណ្ដ កនុងេរឿង 

េនះេឡើយ  េទវទត្តជបុគគលមិនមន ចរៈ  ជអនក្រទុស្តសីល  អនកបួស

កនុង សនេនះេហើយ គប់រក សនេនះេហើយ េតើបរេិភគភត្តរបស់

េទវទត្តបនដូចេម្ដច ជនិចចកលអនកមន្រប្រកតគីប់រកពួកបុគគលេ យ 
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្រគន់ែតេឃើញ   កល្រ ស់ដូេចនះេហើយ   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទន

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះម សត្វបនជ មតយរបស់្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ  ។   

កនុងកលេនះ  ដរំមីងគលរបស់្រពះបទ្រពហមទត្ត  េឈម ះថ  មហិ មុខ 

ជដរំមីនសីល សមបូណ៌េ យ ចរៈនិងមរយទ មនិេបៀតេបៀនដល់

បុគគល មួយេឡើយ ។ ៃថងមួយ េចរទងំ យមកកនុងទីជិតេ ងដរំ ី
េនះ  កនុងលំ ប់កលែដលជចែំណកៃន ្រតី   អងគុយពិភក គន អពីំ 

ករលួចកនុងទីមិនឆង យអពីំដរំេីនះ េ យពកយថ  េយើង្រតូវជីករូងកនុងដី
យ៉ងេនះ  េយើង្រតូវកត់ជញជ ងំយ៉ងេនះ  េយើង្រតូវេធ្វើរូងកនុងដីេ យ 

ករកប់ឆក រឲយ្រសឡះ ឲយ្របសចកគុមពេឈើ ដូចគន នឹងផ្លូ វ ដូចគន នឹង 

កពំង់ទឹក េហើយលួចយករបស់េទេទើបគួរ បុគគលកលនឹងលួច ្រតូវ្រប- 

រនិង្រតូវសម្ល បេ់ហើយសឹមលួច  កលេបើយ៉ងេនះ េឈម ះថ បុគគល 

ជអនក ចេ្រកកេឡើង្របឆងំជមួយនឹងេយើងមិនមន  ធមម េចរ ្រតូវ 

ែតជបុគគលមិន្របកបេ យសីលនិង ចរៈ  ្រតូវែតជមនុស រងឹត្អឹង 

េ្រគត្រគត ចេចសរងឹរូស កល្របឹក គន យ៉ងេនះេហើយ េទើបឲយគន  

េរៀនយកេទវញិេទមក េហើយនគំន េទ ពួកេចរនគំន មក្របឹក កនុង

ទីេនះ  េ យន័យេនះឯងេ្រចើនៃថង  គឺមួយៃថងេហើយមួយៃថងេទៀត  ។   
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ដរំបីន ្ដ ប់ពកយរបស់េចរទងំេនះ  សមគ ល់ថ េចរទងំេនះឲយអញ

សិក  េទើបគិតថ ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  អញ្រតវូែតជសត្វរងឹត្អងឹ 

េ្រគត្រគត ចេចស េទើបក្ល យេទជសត្វមនសភពែបបេនះ  ្រពឹក

េឡើង យក្របេមយចប់ហមដរំែីដលមកអពីំ្រពលឹម  េបកផទប់នឹងែផនដី
ឲយ ្ល ប ់ សម្ល បម់នុស ែដលមកេហើយ ម្តងមួយៗ  ។  ពួក ជបុរសក៏ 

្រកបទូលដល់្រពះ ជថ  មហិ មុេខ ឧមមត្តេក ជេ   ទិដ្ឋ- 

ទិេដ្ឋ  មេរត ិ  ដរំមីហិ មុខៈឆកួតេហើយ  សម្ល បម់នុស ែដលខ្លួនបន 

េឃើញេហើយ ។  ្រពះ ជ ្រទង់បញជូ ន្រពះបរមេពធិសត្វេទេ យ្រពះ 

ត្រមស់ថ  គចឆ  បណ្ឌិ ត   ជនហិ   េកន  ករេណន  េ   

ទុេ ្ឋ   ជេ    ែនបណ្ឌិ ត   អនកចូរេទ  ចូរដឹងថ   ដរំេីនះកចេ្រពះ

េហតុអ្វី  ?   

 ្រពះេពធិសត្វេទេហើយដឹងថ ដរំេីនះមិនមនេ គ កគ៏ិតថ  

េ្រពះេហតុអ្វីហន៎   េទើបដរំេីនះ ក្ល យជដរំកីច ?   កលពិចរ េទក៏

សននិ ្ឋ នថ  ដរំេីនះ បន ្ដ បព់កយរបស់បុគគល មួយកនុងមិនឆង យ 

េហើយសមគ ល់ថ មនុស ទងំេនះឲយ ម អញសិក  េទើបក្ល យជដរំ ី
កចែបបេនះ   ។   ្រពះេពធិសត្វសួរពួកអនកចិញចឹ មដរំថី  មនបុគគល

មួយ  េពលពកយ មួយកនុងេពល ្រតី   កនុងទីជិតដរំែីដរឬេទ ?  

 ពួកអនកចញិចឹ មដរំេីពលថ   បពិ្រតេ កមច ស់  ពួកេចរនគំន មក 
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េពល  ។   ្រពះបរមេពធិសត្វក៏្រកបទូលដល់្រពះ ជថ   បពិ្រត្រពះ 

សមមតេិទព     ករពិករមិនមនកនុង ងកយៃនដរំរីបស់្រពះអងគេទ     ដរំ ី

េនះកច  េ្រពះបន ្ដ ប់ពកយរបស់ពួកេចរេទេតើ   ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ឥឡូវេនះ  េតើេយើងគួរេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ មនែតនិមន្តសមណ្រពហមណ៍ែដល

ជអនកមនសីលឲយអងគុយែកបរេ ងដរំ ី  េហើយេពលដល់សីលនិង ចរៈ 

េទើបគួរ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ចូរេធ្វើយ៉ងេនះចុះ  ។ 

  ្រពះបរមេពធិសត្វក៏និមន្តសមណ្រពហមណ៍ទងំ យ ែដលជ

អនកមនសីល ឲយអងគុយែកបរេ ងដរំ ី  េហើយេពលថ  សីលកថ ំ  ក- 

េថថ ភេន្ត បពិ្រតេ កដច៏េ្រមើន សូមេ កទងំ យ េពលអពីំ

សីលកថ ។ សមណ្រពហមណ៍ទងំេនះ អងគុយកនុងទីមិនឆង យអពីំដរំ ី

នគំន េពលអពីំសីលកថថ  មិនគបបបីេបសអែង្អល ( េ យទិដ្ឋិ ) មិន

គបបសីម្ល បនូ់វបុគគល មួយ   គួរជអនកដល់្រពមេ យសីលនិង ចរៈ 

គួរជអនក្របកបេ យខន្តី  េម ្ត   និងករុ   ។   ដរំេីនះ  បន ្ដ ប់

ដូេចន ះេហើយ គិតថ  សមណ្រពហមណ៍ទងំេនះឲយអញសិក   ចប ់

ងំអពីំេពលេនះេទ ម អញគួរជអនកមនសីល េហើយ ងំេនកនុង

សីលដូចមុនវញិ ។  
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 ្រពះ ជ្រ ស់សួរ្រពះបរមេពធិសត្វថ េតើដរំេីនះ មនសីល

េហើយឬ  ? 

 ្រពះម បុរស្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ដរំេីនះ មន 

សីលេហើយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ដរំកីចមនសភពែបបេនះ  េ្រពះ ្រស័យ

បណ្ឌិ តទងំ យ  េទើប ងំេនកនុងធម៌ែដលជរបស់បុ ណ  េហើយបន

េពលគថេនះថ 

 បុ ណេច ន  វេច  និសមម 

 មហិ មុេខ  េបថយមនុចរ ិ

 សុសញញ ន ំ ហិ  វេច   និសមម 

 គជុត្តេម  សព្វគុេណសុ  អ ្ឋ ត ិ ។ 

 ដរំដី៏ឧត្តមេឈម ះមហិ មុខៈ  បន ្ដ ប់ពកយរបស់េចរទងំ 

 យមុនេហើយ   ក៏្រប្រពឹត្ត ម  បនេបកសម្ល ប់  ( ហមដរំ ី)  

 លុះបន ្ដ ប់ពកយពួកេ កអនកមនខ្លួនស្រងួមល្អេហើយ 

 ក៏បន ងំេនកនុងគុណ្រគប់យ៉ង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  បុ ណេច ន   បនដល់ ពួកេចរ

សម័យបុ ណ ។   

 បទថ  នសិមម  បនដល់   េ្រពះ ្ដ ប់   អធិបបយថ  េ្រពះបន 
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្ដ ប់ពកយរបស់ពួកេចរមុន  ។ 

 បទថ   មហិ មុេខ  ែ្របថ   មនមុខដូចគន នឹងដរំញីី  មយង៉ 

េទៀត    ដរំញីី   កលសម្លឹងេមើលចពីំមុខេទើប ្អ ត    េមើលអពីំេ្រកយមិន 

្អ តយ៉ង   ដរំេីនះក៏ដូេចន ះ   កលសម្លឹងេមើលខងមុខ  េទើប ្អ ត 

េ្រពះដូេចន ះ   េទើបជនទងំ យ ក់េឈម ះដរំេីនះថ  មហិ មុខៈ  ។  

 បទថ េបថយមនុចរ ិ  េសចក្ដីថ  េដញ មេបក គឺសម្ល ប ់ 

មយង៉េទៀត  ្រពះបលីក៏យ៉ងេនះឯង  ។ 

 បទថ  សុសញញ នំ  បនដល់  ជអនកស្រងមួេ យល្អ  គឺមន

សីល  ។ 

 បទថ   គជុត្តេម  បនដល់  ដរំដីឧ៏ត្តម  គឺដរំមីងគល  ។ 

    បទថ សព្វគុេណសុ អដ្ឋ បនដល់ ងំេនចេំពះកនុងគុណ-

ធមអ៌ពីំបុ ណទងំពួង ។ 

 ្រពះ ជ ្រទង់្រពះត្រមះិថ មតយេនះដងឹអធយ្រស័យ សូមបសីត្វ 

តិរចឆ នទងំ យ  េទើប្រទង់្រពះ ជទនយសធដំល់្រពះេពធិសត្វ  ។ 

 ្រពះ ជេនះ ្រទង់គងេ់នដ បដល់អស់្រពះជនម លុះអស់្រពះ

ជនម យុេហើយក៏េទ មយថកមម   ឯ្រពះេពធិសត្វក៏ដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភកិខុ  សូមបកីនុងកលមុនអនកក៏គប់

រកបុគគលែដល្រគន់ែតេឃើញេហើយដូចគន       េ្រពះបន ្ដ ប់ពកយរបស់ 
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េចរ ក៏មនចិត្តដូចេចរ  លុះបន ្ដ ប់ពកយរបស់សមណ្រពហមណ៍

ែដលជអនក ងំេនកនុងធម៌   េទើបគប់រកបុគគលែដល ងំេនកនុងធម៌  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ   ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ដរំមីហិ មុខៈ  កនុងកលេនះ

បនមកជភិកខុ ែដលេសពគប់ខុសកនុងកលឥឡូវេនះ ្រពះ ជកនុងកល

េនះ  បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក មតយែដលជ

បណ្ឌិ តកនុងកលេនះ  គឺ  តថគតអរហន្តសមម សមពុទធ េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ មហិ មុខជតក ទី ៦ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ អភិណ្ហ ជតក ទី ៧ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ  

ឧបសកមន ក់និង្រពះេថរៈចស់មួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ 

មនពកយេផ្ដើមថ  នលំ  កពលំ  បទតេវ   ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ  កនុងនគរ វតថមីនសម្ល ញ់ពីរនក់  ប ្ដ សម្ល ញ់

ទងំពីរេនះ មន ក់បួសេហើយបនេទកនផ់ទះរបស់សម្ល ញ់ែដលជ្រគ- 

ហសថ ល់ៃថង  សម្ល ញ់មន ក់េនះ ក៏្របេគនភកិខ ដល់ភិកខុ ែដលជសម្ល ញ់

េនះ ខ្លួនឯងបរេិភគជេ្រកយ  េហើយេទកន់វ ិ រជមួយភកិខុ ែដលជ
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សម្ល ញ់េនះឯង  សនទន្រប្រស័យគន ដ បដល់្រពះ ទិតយអស្ដងគត  េទើប

្រតឡប់មកចូលនគរវញិ  ។  ចែំណកសម្ល ញ់ែដលជភិកខុ  ជូនសម្ល ញ់

េនះេទដល់ទ្វ រនគរេហើយ ក៏្រតឡប់  ករសនិទធ ន លគន របស់សម្ល ញ់

ទងំពីរេនះ  ក៏េកើត្របកដកនុងរ ងភិកខុទងំ យ  ។    

 ៃថងមួយ   ភិកខុទងំ យអងគុយេពលដល់ករសនិទធ ន លរបស់ 

សម្ល ញ់ទងំពីរេនះ  កនុងេ ងធមមសភ  ។  ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់យង 

មកេហើយ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនក

អងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?  

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគទងំ

យសនទនគន    េ យកថេឈម ះេនះ   េ យកថេឈម ះេនះ  ។    

 ្រពះបរម ្ដ  ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ សម្ល ញ់ទងំពីរ

េនះ ជអនកសនិទធ ន លនឹងគន ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ  កម៏ិនែមនេទ 

សូមបកីនុងកលមុន ក៏ជអនកសនិទធ ន លនឹងគន ដូចគន   េហើយ្រទង់នយំក

េរឿងកនុងអតតីមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី ។ កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបនជ មតយរបស់

្រពះបទ្រពហមទត្តអងគេនះ  ។   កនុងកលេនះ សុនខមួយបនេទកន់

េ ងដរំមីងគល សីុ្រគប់បយែដលជភត្ត ែដលដរំមីងគលបរេិភគេហើយ 



522                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

សុនខេនះធធំត់េ យេភជនេនះឯង េទើបេកើតនូវករសនិទធ ន លជ

មួយដរំមីងគល បរេិភគេនកនុងសមន ករ់បស់ដរំមីងគលេនះឯង សត្វទងំ 

ពីរមិន ច្របសចកគន នឹងគន បន ដរំយីក្របេមយចប់សុនខេនះ 

្របេមៀលេទមក  េហើយេលើកេឡើង ក់េលើកបល  ។   ៃថងមួយ មនុស

អនកជនបទមន ក់ឲយតៃម្លដល់អនកចិញចឹ មដរំ ី   េហើយចបយ់កកូនែឆកេនះេទ 

ផទះរបស់ខ្លួន ងំអពីំេពលេនះមក ដរំកីលមិនេឃើញកូនែឆកក៏មិនបរ-ិ 

េភគ មិនផឹក មិនងូត  ពួកអនកចិញចឹ មដរំកី៏្រកបទូលេរឿងេនះដល់្រពះ 

ជ   ។   ្រពះ ជ  ្រទង់បញជូ ន្រពះបរមេពធិសត្វេទេ យ្រពះត្រមស់

ថ ែនបណ្ឌិ ត ចូរអនកេទ ចូរដឹងថ េ្រពះេហតុអ្វីេទើបដរំេីធ្វើយ៉ងេនះ ?  

្រពះេពធិសត្វេទកន់េ ងដរំដីឹងថ ដរំេីទមនស  ខូចចិត្ត េទើបគតិថ 

េ គមនិ្របកដកនុង ងកយរបស់ដរំេីនះ ករសនិទធ ន លកនុង នៈជមិត្ត 

ជមួយបុគគល មួយគបបមីនដល់ដរំេីនះ  ដរំេីនះ ្របែហលជមិន

េឃើញមិត្តេនះ  េទើប្រតូវេសចក្ដេី ក្រគបសងកត ់  កលគិតេហើយកសួ៏រ

ជនអនកចិញចឹ មដរំថី  អតថ ិ នុ  េខ  ឥមស   េកនច ិ សទធ ឹ វសិ េ  

ែនអនកទងំ យ ករសនិទធ ន លនឹងបុគគល មួយរបស់ដរំេីនះ មន

ែដរឬេទ ? 

 ពួកអនកចញិចឹ មដរំេីពលថ  ម  អតថិ មិ  ឯេកន សុនេខន 

សទធឹ  ពល   េមត្ត ិ  បពិ្រតេ កមច ស់  ដរំេីនះសនិទធ ន លដ៏ៃ្រកែលងជ 
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មួយសុនខមួយ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ  កហំ  េ   ឯតរហិ  ឥឡូវេនះ សុនខ

េនះ េនឯ  ? 

 ពួកអនកចិញចឹ មដរំេីឆ្លើយថ  ឯេកន  មនុេស ន  នីេ  ្រតូវ

មនុស មន កន់យំកេទេហើយ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ ចុះទីលេំនរបស់មនុស េនះ  ពួកអនក គ ល់

ែដរឬេទ ? 

 ពួកអនកចញិចឹ មដរំេីពលថ ខញុមំិន គ ល់េទ ។ ្រពះម សត្វបន

េទកន់សមន ករ់បស់្រពះ ជេហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

ពធ ឬជងំឺដមក ត់ មួយ  មិនមនដល់ដរំេីនះេទ  ែតដរំេីនះមន

េសចក្ដសីនិទធ ន លជមួយសុនខមួយកបល   ដរំេីនះ ្របែហលជមនិេឃើញ

សុនខេនះ   េទើបមិនបរេិភគ   េហើយេពលគថេនះថ 

 នលំ  កពលំ  បទតេវ 

 ន  បណិ្ឌំ   ន  កុេស  ន  ឃសិំតុ ំ

 មញញ ម ិ អភណិ្ហ ទស ន 

 នេគ   សិេនហមកសិ  កុកកុ េរត ិ ។  

 (ដរំ ី)   មិន ចកន់យកនូវពំនូតបយ   មិន ចកន់យក 

 នូវដុបំយ   មិន ចកន់យកនូវេ ម ទងំ យ   មិន ច 
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 ្រតដុស    ( សររីៈ  )  េទ    ខញុសំមគ ល់ថដរំបីនេធ្វើេសចក្ដី 

 ្រស ញ់េ ម ះចេំពះែឆក   េ្រពះករេឃើញេរឿយ ៗ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  នលំ  ែ្របថ មិន ច ។  

 បទថ កពលំ បនដល់ ដុបំយែដលឲយចេំពះដបូំងកនុងេវ  

បរេិភគ ។  

 បទថ  បទតេវ  ែ្របថ  េដើមបទីទួលយក  គបប្ីរជបករលុប 

 អកខរៈទក់ទងេ យវធិសីនធិ  គឺករភជ បស់ពទ  អធិបបយថ  េដើមប ី

កន់យក  ។   

 បទថ  ន  បណិ្ឌំ  បនដល់  មិន ចេដើមបទីទួលយកដុភំត្តែដល

េគពូតឲយ  ។   

 បទថ  ន កុេស  បនដល់  មិន ចទទួលយកសូមប្ីរតឹមែត 

េ ម ទងំ យែដលេគឲយបរេិភគ ។   

 បទថ  ន  ឃសិំតុ ំ  េសចក្ដីថ  ឲយងូតក៏មនិ ចនឹងដុសសម្អ ត 

ងកយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលដល់្រពះ ជ   ដល់េហតុទងំពួងថ 

ដរំេីនះមិន ចេធ្វើ  េ យេហតុយ៉ងេនះេហើយ   េទើប្រកបទូលដល់

េហតុែដលខ្លួនកណំត ់  េហើយ្រកបទូលពកយជេដើមថ  មញញ ម ិ  ែ្រប 

ថ  ទូលបងគសំមគ ល់ថ  ដូេចនះ  ។ 
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 ្រពះ ជ   ្រទង់ ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ    េទើប្រ ស់ 

សួរថ   ែនបណ្ឌិ ត  ឥឡូវេនះ  េយើងគួរេធ្វើដូចេម្ដច  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បនឮថ 

មនុស មន កន់យំកសុនខ ែដលជសម្ល ញ់របស់ដរំមីងគលេនះេទេហើយ 

សូម្រទងឲ់យមនុស ្រ ច់ យសគរ្របកសថ ជនទងំ យេឃើញែឆកេនះ 

កនុងផទះរបស់អនក  អនកេនះនឹង្រតូវពិន័យ្រទពយេឈម ះេនះ ដូេចនះ ។ 

្រពះ ជ្រទង់ឲយេធ្វើយ៉ងេនះ  បុរសេនះ បន ្ដ ប់េសចក្ដី្របកសេនះ

េហើយមនករភ័យខ្ល ច ក៏ែលងសុនខេនះ  សុនខកលរួចខ្លួនេហើយ 

ក៏្របញប្់របញល់រត់េទកន់សមន ក់ដរំេីនះ  ។   ដរំយីក្របេមយចប់

សុនខេនះ ក់េលើកបល  កនទក់កេនទញេហើយេទើប ក់ចុះអពីំកបល

មកវញិ កលសុនខេនះបរេិភគេហើយ   េទើបខ្លួនបរេិភគជេ្រកយ   ។   

្រពះ ជ ្រទង់្រពះត្រមិះថ   មតយេនះ ដងឹអធយ្រស័យរបស់សត្វតិរចឆ ន 

េទើប្របទនយសធដំល់្រពះេពធិសត្វ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ ជនទងំពីររូបេនះ 

ជអនកសនិទធ ន លនឹងគន ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ កម៏ិនែមនេទ សូមប ី

កនុងកលមុន  ក៏ជអនកសនិទធ ន លេហើយដូចគន ែដរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់ប្ដូ រធមមកថមក្របកសអរយិសចចៈ៤ ្រទង់បន្តអនុសនធិេហើយ
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្របជុជំតក េឈម ះថ ករប្ដូ រមកសែម្ដងេ យសចចៈ ៤ េនះ រែមងមន

្រគប់ជតកេនះឯង ែតេយើងនឹងសែម្ដងករប្ដូ រមកសែម្ដងកថេ យ

អរយិសចចៈ ៤  ចេំពះកនុងជតក  ែដល្របកដ និសង ដល់បុគគល

េនះៗ ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  សុនខកនុងកលេនះ  បនមកជឧបសកកនុងកល

ឥឡូវេនះ  ដរំកីនុងកលេនះ  បនមកជ្រពះេថរៈចស់កនុងកលឥឡូវេនះ 

្រពះ ជកនុងកលេនះ   បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក

មតយែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ អភិណ្ហ ជតក ទី ៧ ។ 

 
 

 

អដ្ឋកថ ននទិវិ លជតក ទ ី៨ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ  

ពកយេពលេ្រគត្រគត ពកយេពលបញឈចឺិត្តរបស់ពួកឆព្វគគិយភិកខុ  េទើប

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ មនុញញេមវ ភេសយយ  

ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ  សម័យេនះ  ពួកឆព្វគគិយភិកខុបងកនូវជេម្ល ះ  គ-ំ

មកែំហង  ចក់េ ត  េជរ្របេទចភិកខុទងំ យ  េ យពកយស្រមប់

េជរ ១០ ្របករ  ភិកខុទងំ យក៏្រកបទូល្រពះមន្រពះភគ  េទើប្រពះ
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្ដ  ្រទង់ឲយេ ឆព្វគគិយភិកខុ េនះមកេហើយ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ  

ទងំ យ  បនឮថ ពួកអនកបងកនូវជេម្ល ះ ពិតឬ ?   កលពួកឆព្វគគិយ-

ភិកខុ ្រកបទូលថ  ករុ ្រពះអងគ  េទើប្រទង់តិះេដៀលេហើយ្រ ស់ថ 

មន លភិកខុទងំ យ េឈម ះថ ចេ្រគត្រគត នមំកនូវេសចក្ដីវនិស 

មិនជទី្រស ញ់ សូមបែីតសត្វតរិចឆ ន កនុងកលមុនសត្វតិរចឆ នមួយ 

រែមងញុងំបុគគលែដលេ ខ្លួនេ យពកយេ្រគត្រគត ឲយចញ់ភន ល់ 

អស់ ១ ពន់          េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល មន្រពះ ជមួយ្រពះអងគ្រពះនមថ គនធ រៈ ្រគង

ជសមបត្តកិនុងតកកសិ នគរ ែដនគនធ រៈ ។  ្រគេនះ ្រពះេពធិសត្វ 

េកើតកនុងកេំណើ តេគ ។ កនុងកលែដល្រពះេពធិសត្វេនជកូនេគេនះ 

្រពហមណ៍មន ក់ បន្រពះេពធិសត្វអពីំសមន ក់របស់ទយកអនកឲយទកខិ  

េទើប ក់េឈម ះេគេនះថ ននទិវ ិ ល េហើយ ងំទុកកនុង នៈជកូន

េ យេសចក្ដី្រស ញ់េ្រចើន ឲយបបរនិងភត្តជេដើម ចញិចឹ មរក េហើយ  ។  

្រពះេពធិសត្វចេ្រមើនវយ័េហើយ គិតថ   ្រពហមណ៍េនះ ្របតិបត្តិអញ 

េ យលបំក  េឈម ះថ   េគដៃទែដលមនធុរៈេសមើដូច ម អញ   រែមង

មិនមនកនុងជមពូទ្វីបទងំមូល េបើដូេចន ះ អញគបបបីង្ហ ញកម្ល ងំរបស់ខ្លួន 

េហើយឲយៃថ្លចិញចឹ មដល់្រពហមណ៍  ។  ៃថងមួយ ្រពះេពធិសត្វេពលនឹង

្រពហមណ៍េនះថ   បពិ្រត្រពហមណ៍   សូមេ កេទរកេគវនិទកេសដ្ឋេីនះ 
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េហើយេពលថ  េគរបស់ខញុ ំ ចញុងំរេទះ ១០០  ែដលចងជប់គន ឲយេទ

មុខបន េហើយចូរ ក់្របក់ ១ ពនក់ បណៈភន ល់ជមួយេសដ្ឋីេនះ 

ចុះ  ។  ្រពហមណ៍េនះក៏េទកន់សមន ក់របស់េសដ្ឋសីនទនថ  កនុងនគរ 

េនះ   េតើេគអនក ដល់្រពមេ យកម្ល ងំ  ?  

 លំ បេ់នះ េសដ្ឋីក៏េពលនឹង្រពហមណ៍េនះថ េគេឈម ះេនះ 

និងេគេឈម ះេនះ េហើយេពលបន្តថ ទូទងំនគរ េឈម ះថេគទងំ 

យែដលេសមើនឹងេគរបស់ខញុមំិនមនេទ  ។  

 ្រពហមណ៍េពលថ  ឯេគរបស់ខញុ េំទើបជេគខ្ល ងំ  ចអូសរេទះ 

១០០   ែដលចងជបគ់ន ឲយកេ្រមើកបន  ។  

 េសដ្ឋីេពលថ   ែនគហបតី  េគែបបេនះ នឹងមនមកអពីំ  ?  

 ្រពហមណ៍េពលថ   មន  កនុងផទះរបស់ខញុ  ំ ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ   េបើយ៉ងេនះ  អនក ៊ នភន ល់នឹងខញុ ែំដរឬេទ ? 

 ្រពហមណ៍េពលថ  ខញុភំន ល់  េហើយបន ក្់របក់  ១  ពន់ក -

បណៈ  ។   ្រពហមណ៍េនះ  ក៏ញុងំរេទះ ១០០ ឲយេពញេ យខ ច់  ្រកួស

និងថមជេដើម តេ្រម បគន មលំ ប់ េហើយចងេ យែខ ស្រមប់ចង 

េហើយឲយេគននទិវ ិ លេនះងូតទឹក េ្របះេ យេ្រគ ង្រកអូប ្រប ប់នូវ

ក្រមងផក ្រតង់ក  េហើយទឹមេគែតមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ្រតងនឹ់មមខ ងេទៀត ខ្លួន

ឯងអងគុយេលើទូករេទះ ងជន្លួញេឡើងេពលថ ែន េគេកង ែន  
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េគេកៀច  ចូរអូសេទ ចូរនេំទ  ។   ្រពះេពធិសត្វគិតថ  ្រពហមណ៍េនះ  

េ អញែដលជបុគគលមិនេកៀចថ េគេកៀច  េទើបឈរេជើងទងំ ៤ េន

េសង មដូចសសរ  ។  ខណៈេនះឯង  េគវនិទកេសដ្ឋីក៏ឲយ្រពហមណ៍េនះ 

ន្ំរទពយ ១ ពនក់ បណៈមក  ។   ្រពហមណ៍ចញ់ភន ល់េ យ្រទពយ ១ 

ពន់ក បណៈ េទើបេ ះេគេហើយេទផទះរបស់ខ្លួន ្រតូវេសចក្ដីេ ក

្រគបសងកត់ក៏េដកមួយកែន្លង   េគននទិវ ិ ល្រ ច់េទេហើយ្រតឡប់មក 

េឃើញ្រពហមណ៍្រតូវេសចក្ដេី ក្រគបសងកត ់ ក៏ចូលេទរកេហើយេពល 

ថ  កឹ  ្រពហមណ  និទទ យសិ  បពិ្រត្រពហមណ៍  េ កេដកលក់ 

េហើយឬ  ?  

 ្រពហមណ៍េពលថ  កុេ   េម  និទទ    សហស ប ជិតស   ខញុ  ំ

ចញ់ភន ល់អស់្របក់ ១ ពន់ក បណៈ  េតើនឹងេដកលក់មកអពីំ  ? 

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ  បពិ្រត្រពហមណ៍  ខញុ ំេនកនុងផទះរបស់

េ កអស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ ធ្ល ប់េធ្វើភជនៈ មួយឲយែបក 

ធ្ល ប់ជនអ់នក ៗ   ឬធ្ល ប់បេនទ បង់ឧចច រៈបស វៈ   កនុងទីែដលមិនសម

គួរែដរឬ ?  

 ្រពហមណ៍េពលថ  មិនមនេទ  ។  លំ ប់េនះ  េគននទិវ ិ ល 

ក៏េពលថ   េបើដូេចន ះ   េ្រពះេហតុអ្វីេទើបេ កេ ខញុ ំេ យពកយថ  

េគេកៀច  នុ៎ះជេទសរបស់េ កបុ៉េ ្ណ ះ  មិនែមនជេទសរបស់ខញុ ំ
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េឡើយ  សូមេ កេទកន់សមន ករ់បស់េសដ្ឋី   េហើយភន ល់េ យ្រទពយ  

២ ពន់ក បណៈ  េហើយសូមេ កកុេំ ខញុ ំែដលជេគមិនេកៀច 

េ យពកយថ េគេកៀចេឡើយ ។ ្រពហមណ៍បន ្ដ ប់ពកយរបស់

េគននទិវ ិ លេហើយ  ក៏េទកន់សមន ក់របស់េសដ្ឋី  េហើយភន ល់េ យ

្រទពយ ២ ពន់ក បណៈ  ចងរេទះ ១០០ ជប់តគន   េ យន័យមុនេនះ 

ឯង  ្រប បេ់គននទិវ ិ លេហើយទឹមកនុងរេទះទី ១  ។    

 សួរថ  េតើទឹមដូចេម្ដច ?  

 េឆ្លើយថ ្រពហមណ៍ទឹមេគននទិវ ិ ល្រតងនឹ់មមខ ង េហើយចងនឹម 

មខ ងេទៀតេ យែខ ជប់នឹងទូក  កលេបើចងែខ ជប់នឹងទូក នឹមកម៏ិន

កេ្រមើក កលេបើចងយ៉ងេនះ នឹមមិន ចកេ្រមើកេទខងេនះនិងខង

េនះ េគែតមួយប៉ុេ ្ណ ះក៏ ចអូសបន ។  លំ ប់េនះ ្រពហមណ៍ 

អងគុយេលើទូករេទះ ទ បខនងេគននទិវ ិ លថនមៗ េហើយេពលថ េគដ ៏

ចេ្រមើន  ចូរបអូសេទ  េគដ៏ចេ្រមើន  ចូរបទញេទ   ។   ្រពះម សត្វ 

អូសរេទះ ១០០ ែដលចងជប់តគន   េ យកម្ល ងំែតម្ដងប៉ុេ ្ណ ះ  េធ្វើឲយ 

រេទះែដលេនេ្រកយេគមកេន្រតង់ទីែដលរេទះខងមុខចត ។  េគវនិទក- 

េសដ្ឋីចញ់េហើយេ យ្រទពយ ២ ពន់ក បណៈ  ក៏បនឲយ្របក់ ២ ពន់ 

ក បណៈដល់្រពហមណ៍  មនុស ដៃទក៏បនឲយ្រទពយជេ្រចើនដល់្រពះ 

េពធិសត្វ ្រទពយទងំអស់េនះបនជរបស់្រពហមណ៍េនះឯង  ្រពហមណ៍ 
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្រស័យ្រពះេពធិសត្វ   េទើបបន្រទពយជេ្រចើនេ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ េឈម ះថ ពកយ

េ្រគត្រគត  មិនជទីេពញចិត្តរបស់បុគគល េឡើយ   េហើយ្រទង់តិះ-

េដៀលឆព្វគគិយភិកខុ   េហើយ្រទងប់ញញត្តសិកខ បទ  កល្រទង់្រ ស់ដងឹេហើយ   

េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ   

 មនុញញេមវ  ភេសយយ    នមនុញញំ   កុទចន ំ

 មនុញញំ   ភសមនស  គរុភរ ំ ឧទទធរ ិ

 ធនញច   ន ំ  អ េភសិ េតន  ចត្តមេន  អហតូ ិ ។ 

 បុគគលគបបនិីយយពកយជទីគបច់ិត្តែតមយង៉  មិនគបបនិីយយ 

 ពកយមិនជទីគប់ចិត្តកនុងកល េឡើយ   កល្រពហមណ៍និ- 

  យយពកយជទីគប់ចតិ្ត  ( េគននទិវ ិ ល )   បនទញភរៈដ ៏

  ធងន់រួច   ញុងំ្រពហមណ៍េនះឲយបន្រទពយផង  ជសត្វមនចិត្ត 

 រកី យេ យករញុងំ្រពហមណ៍េនះ  ឲយបន្រទពយេនះផង ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  មនុញញេមវ ភេសយយ េសចក្ដីថ 

បុគគល កលេពលជមួយអនកដៃទ គបបេីពលចេំពះបយិ ច គឺ ច 

ែផ្អមែល្អមជទីេពញចិត្ត   េវៀរចកេទស ៤ ្របករ  ។ 

 បទថ គរុភរ ំឧទទធរ ិ េសចក្ដីថ េគននទិវ ិ ល កល្រពហមណ៍

េពលពកយមិនជទីគបច់ិត្ត ក៏មិនអូសភរៈ កល្រពហមណ៍េពលពកយ
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ជទី្រស ញ់  ជទីេពញចិត្តកនុងេពលខងេ្រកយ  ក៏អូសភរៈធងនឲ់យ

ដល់ទីបផុំត  ឯ ទ អកខរៈកនុងបទថ  ឧទទធរ ិេនះ  កនុងគថេនះ  ជអកខរៈ

េធ្វើនូវករភជ ប់បទ   េ យករភជ បនូ់វពយញជនៈេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកថ មនុញញ-

េមវ ភេសយយ េ យ្របករដូេចនះេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ 

្រពហមណ៍កនុងកលេនះ បនមកជ ននទ ចែំណកេគននទិវ ិ ល គ ឺ

តថគតអរហន្តសមម សមពុទធ  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ ននទិវ ិ លជតក ទី ៨ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ កណ្ហជតក ទ ី៩ 
 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ  

យមកបបដិ រយ៍ិ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ 

យេ   យេ   គរុ  ធុរ ំដូេចនះជេដើម  ។ 

 យមកបបដិ រយ៍ិេនះ មួយអេន្លើេ យករយងចុះអពីំេទវេ ក 

នឹងជក់ចបស់កនុង សរភមគិជតក (១)  េតរសកនិបត ឯេ ះ  ។ 

                                     
១- បដិកែខមរជ សរភជតក  ។ 
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កល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់េធ្វើយមកបបដិ រយ៍ិេហើយ ្រទង់ក៏យងេទ 

កន់េទវេ ក កនុងៃថងម ប រ  ្រទង់ក៏យងចុះមក្រតង់ទ្វ រនគរ

សងកស  េហើយ្រទង់ចូលេទកន់វត្តេជតពនម វ ិ រ មួយអេន្លើេ យ

បរ ិ រធ ំ ។ ភិកខុទងំ យ្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភ អងគុយេពលដល់

គុណរបស់្រពះ ្ដ ថ  វុេ ទងំ យ េឈម ះថ ្រពះតថគត 

មនធុរៈមិនមនបុគគលេសមើ  បុគគលដៃទ េឈម ះថ ចេដើមបនីធុំរៈែដល

្រពះតថគតនេំទេហើយ  រែមងមិនមន  ្រគូទងំ ៦ េពលថ  ពួកេយើង

ប៉ុេ ្ណ ះនឹងេធ្វើបដិ រយ៍ិ ពួកេយើងប៉ុេ ្ណ ះនឹងេធ្វើបដិ រយ៍ិ សូមប ី

បដិ រយ៍ិែតមួយកេ៏ធ្វើមិនបន គួរអ ច រយ្រពះទសពល ្រទង់មនធុរៈ 

មិនមនបុគគលេសមើ    ។    ្រពះបរម ្ដ   ្រទង់យងមកកន់េ ងធមមសភ  

េហើយ្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  ពួកអនក

អងគុយសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  ?    

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពួកខញុ ្ំរពះអងគ 

អងគុយសនទនគន េ យេរឿងដៃទ  ក៏មិនែមន  ពួកខញុ ្ំរពះអងគអងគុយសនទន

េ យេរឿង្រពះគុណរបស់្រពះអងគ ែដលមនសភពែបបេនះ ែបបេនះ ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ បុគគល មួយ 

នឹងនេំទនូវធុរៈែដលតថគតនេំទេហើយមិនបន  ែតកនុងកលឥឡូវេនះ 

ប៉ុេ ្ណ ះ កម៏ិនែមន   សូមបកីនុងកលមុន  កលតថគតេកើតកនុងកេំណើ ត 
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សត្វតរិចឆ ន  ក៏មិនមនបុគគល ែដល ចនធុំរៈេសមើនឹងតថគតែដរ 

េហើយេទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ   

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តេគ  ។  ្រគេនះ  កល 

្រពះម សត្វេនតូចេនះឯង មច ស់េគទងំ យ ន ក់េនកនុងផទះរបស់

្រសីជ មន ក ់ កណំត់តៃម្លជួលទីលេំន ន ក់ ្រស័យ េទើបបនឲយកូនេគ

េនះ  ( េទ្រសីចស់េនះ ជតៃម្លជួលផទះ )  ្រសីចស់េនះ បដិបត្តកូិនេគ 

េនះេ យបបរនិងភត្តជេដើម  ងំទុកកនុង នៈជបុត្ត  ឲយកូនេគេនះ 

ធចំេ្រមើនេហើយ កូនេគេនះ្របកដេឈម ះថ អយយកិកឡកៈ ។  េគ 

េនះចេ្រមើនវយ័េហើយ ជអនកមនពណ៌ដូចផក អញជ័ន ្រ ច់េទជមួយ 

េគ្រសុក បនជអនកដល់្រពមេ យសីលនិង ចរៈ ពួកេកមងអនក្រសុក 

ចប់្រតង់ែសនងខ្លះ  ចប់្រតង់្រតេចៀកខ្លះ  ចប្់រតង់កខ្លះ ចប់្រតង់បូកខ្លះ  

ចប់្រតងក់នទុយខ្លះ  ទញមកខ្លះ  អងគុយេលើខនងខ្លះ  ។  ៃថងមួយ េគេនះ 

គិតថ  មយ្ហ ំ  ម   ទុគគ   មំ  បុត្ត ្ឋ េន  ឋេប ្វ   ទុេកខន 

េបេសសិ  យននូនហំ  ភតឹ  ក ្វ   ឥមំ   ទុគគតភវេ   េមេចយយ ំ   

ម្ដ យរបស់អញជអនក្រកី្រក ងំអញទុកកនុង នៈជកូន ចិញចឹ ម ម  

អញមកេ យេសចក្ដីលបំក េបើដូេចន ះ អញនឹងេធ្វើករសីុឈនួលេដើមប ី

េ ះនូវេសចក្ដីទុកខរបស់គត ់ ឲយផុតចកអពីំភព្រកី្រក  ។   ចប់ ងំអពីំ
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េពលេនះមក   ្រពះម សត្វក៏្រ ច់េដើមបរីកសីុឈនួលអនកដៃទ  ។ 

 ៃថងមួយ   ឈមួញរេទះមន ក ់ មនរេទះ ៥០០   បរមកដល់កពំង់មួយ 

ែដលមិន បេសមើ េគទងំ យរបស់ឈមួញរេទះេនះ មនិ ចអូសរេទះ

ទងំ យេឡើងមកេលើេគកបន េគទងំ ៥០០ ែដលមច ស់យកនឹមមក

ទឹមតៗ គន  ក៏មិន ចអូសរេទះសូមបែីតមួយឲយេឡើងមកបន ។  ចែំណក

្រពះេពធិសត្វនិងពួកេគ្រសុក ្រ ច់េទកនុងទីមិនឆង យអពីំកពំង់េនះ ។  

ចែំណកកូនឈមួញរេទះក៏ជអនក គ ល់លកខណៈៃនេគ  ខណៈេនះ ពិចរ-

េមើលថ  កនុងរ ងេគទងំេនះ  េគឧសភជ ជេនយយែដល ច

ញុងំរេទះទងំេនះឲយឆ្លងផុត មនែដរឬហន៎   បនេឃើញ្រពះេពធិសត្វ ក៏

គិតថ  េនះជេគ ជេនយយ  នឹង ចអូសរេទះទងំ យរបស់អញឲយ 

ឆ្លងភក់េនះបន  នរ ហន៎ជមច ស់របស់េគេនះ   េទើបសួរពួកេកមងចិញចឹ ម 

េគថ ែនអនកទងំ យ  អនក ជមច ស់េគេនះ ?   ខញុនឹំងទឹមេគេនះ 

ឲយអូសរេទះទងំ យ    កលរេទះទងំ យឆ្លងដល់េលើេគកេហើយ   ខញុ  ំ

នឹងឲយៃថ្លឈនួល  ។  

 ពួកអនកចញិចឹ មេគទងំេនះេពលថ  េ កទងំ យ  ចូរចប់

េគេនះទឹមចុះ ដបតិមច ស់េគេនះ កនុងទីេនះមិនមន ។ កូនរបស់ឈមួញ

រេទះេនះ ក៏យកែខ ចង្រពះេពធិសត្វ្រតង់្រចមុះេហើយទញេទ ប៉ុែន្ត

មិន ចទញឲយកេ្រមើកបន  ។  បនឮថ ្រពះេពធិសត្វមិនេទេ យ
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គិតថ  េបើ្របប់តៃម្ល ម អញ  អញនឹងេទ   ។   កូនឈមួញរេទះេនះ 

ដឹងបណំងរបស់្រពះេពធិសត្វ េទើបេពលថ ែនអនក េបើអនកអូសរេទះ 

៥០០ របស់ខញុ េំឡើងមកបន ខញុនឹំងឲយ្រទពយកនុងរេទះមួយ ២ ក បណៈ  

េហើយនឹងឲយ ១ ពន់ក បណៈ  ។  កនុងកលេនះ  ្រពះេពធិសត្វកេ៏ដើរ

េទេ យខ្លួនឯង   មនុស ទងំេនះ ក៏ទឹម្រពះេពធិសត្វ្រតង់រេទះទងំ 

យ  ។  លំ ប់េនះ  ្រពះេពធិសត្វអូសរេទះទងំ យេនះេឡើង

េ យកម្ល ងំរបស់ខ្លួនែតម្ដងប៉ុេ ្ណ ះឲយ ងំេនេលើេគក   ញុងំរេទះទងំ 

៥០០ ឲយផុតអពីំភក់េ យឧបយេនះ  ។  ឈមួញរេទះគិតក បណៈ ១ 

កនុងរេទះមួយៗ បនេធ្វើ្រទពយ ៥០០ ក បណៈឲយជកញចប ់ េហើយចង 

ទុក្រតងក់របស់្រពះេពធិសត្វ   ។   ្រពះេពធិសត្វគិតថ  ឈមួញរេទះេនះ 

មិនឲយៃថ្លឈនួល មែដលកណំតទុ់ក  ឥឡូវេនះ អញនឹងមិនឲយឈមួញ 

រេទះេនះេទ  េទើបឈរខងមុខរេទះែដលេនមុខេគេនះឯង  មនុស

ទងំ យពយយមេដើមបឲីយ្រពះម សត្វេចៀសេទ  មនិ ចេធ្វើឲយ្រពះ

ម សត្វេចៀសេចញេទបន  ។  បុត្តឈមួញរេទះគិតថ  េគេនះ្រប-

ែហលជដងឹថតៃម្លរបស់ខ្លួនមិនទន់្រគប ់ ដបតិអញសនយថនឹងឲយ ២ 

ក បណៈកនុងរេទះមួយ  ដូេចនះេហើយ  ក៏ចងក បណៈ  ១  ពន់្រតង់

ក េ យេពលថ  េនះជៃថ្លឈនួលែដលអនកអូសរេទះខញុ េំឡើង  ។  ្រពះ

េពធិសត្វកន៏យំកកញចប់្រទពយ ១ ពនេ់ទកន់សមន កម់្ដ យ  ។   ពួក
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េកមងអនក្រសុកបនេទកន់សមន ករ់បស់្រពះេពធិសត្វេ យគិតថ  េនះ

ជអ្វី្រតង់កេគេឈម ះអយយកិកឡកៈ   ។   ្រពះេពធិសត្វេនះ ្រតូវេកមង 

អនក្រសុកេដើរ ម  េទើបរត់េទកន់សមន ករ់បស់ម្ដ យ  ។   ក៏េ្រពះឲយរេទះ 

៥០០ េឡើងមកេលើេគក  េទើប្របកដដូចជហត់េនឿយ  មនែភនកទងំ

ពីរ្រកហម  ។  ដូនចស់េឃើញថង់្រទពយ ១ ពន់  ្រតង់ករបស់្រពះេពធិ- 

សត្វេនះេហើយេពលថ  ែនប  អនកបនអ្វីមកអពីំ  ?   េហើយសួរ 

ពួកេកមងអនក្រសុក បន ្ដ ប់េសចក្ដេីនះេហើយ េទើបេពលថ ត កឹ 

អហំ តយ លទធភតយិ ជីវតុិកម កឹករ  ឯវរបូំ ទុកខំ  

អនុេភសិ  ែនកូន  េយើង្រតូវករចិញចឹ មជីវតិេ យៃថ្លឈនួលែដលកូន

បនមកឬ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបកូនេ យទុកខមនសភពែបបេនះ  ?    

េហើយកឲ៏យ្រពះេពធិសត្វងូតទឹកេក្ដ      យកេ្របងមក បេពញ ងកយ  

ឲយផឹកទឹក ឲយបរេិភគេភជនែដលជទីសបបយ ។ កនុងេវ អស់ជីវតិ 

ដូនចស់ក៏េទ មយថកមម    ចែំណក្រពះេពធិសត្វកដូ៏ចគន   ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  តថគតជអនកមន

ធុរៈមិនមនបុគគលេសមើែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មនិែមនេទ សូមប ី
កនុងកលមុន  ក៏ជអនកមនធុរៈមិនមនបុគគលដៃទេសមើដូចគន   ។   កល

្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដងេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ  កល 

្រទង់្រ ស់ដងឹ្រពមេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ 
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 យេ   យេ   គរុ  ធុរ ំ យេ   គមភីរវត្តន ិ

 តទស ុ  កណ្ហំ   យុញជន្ត ិ ្វ ស ុ  តំ  វហេត  ធុរន្ត ិ។ 

 ធុរៈធងន ់ កនុងទី ៗ   ផ្លូ វដ៏េ្រជកនុងទី   កលេនះឯង  ពួក 

 ជននគំន ទឹមេគេឈម ះកណ្ហ ៈ   េគេឈម ះកណ្ហ ៈេនះ    ក៏អូស 

 នូវធុរៈដ៏ធងនេ់នះេទបន  ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  យេ   យេ   គរុ  ធុរ ំ  េសចក្ដីថ 

កនុងទី មនធុរៈធងន ់ គឺកនុងទីេ្រគត្រគត  េគដៃទៗ មិន ចអូសេឡើង

បន  ។  

 បទថ   យេ   គមភីរវត្តនិ  េសចក្ដីថ  េឈម ះថ  វត្តនិ  ែ្របថ 

ផ្លូ វ  េ្រពះជទីេទរបស់មនុស ទងំ យ  ពកយថ  វត្តន ិេនះ ជេឈម ះ 

របស់ផ្លូ វ   អធិបបយថ  កនុងទី មនផ្លូវេឈម ះថេ្រជ   េ្រពះមនទឹក 

និងភក់េ្រចើន   និងេ្រពះភពជផ្លូវពំុ បេសមើ  ។ 

 សពទថ  អស ុ  កនុងបទថ   តទស ុ  កណ្ហំ   យុញជន្តិ េនះ 

្រតឹមែតជនិបត អធិបបយថ កនុងកលេនះ ពួកជនរែមងទឹមេគេខម  

េ កេពលពកយអធិបបយទុកថ  កនុងកល មនធុរៈធងន់  និងមន

ជង្ហុកេ្រជ កនុងកលេនះ េទើបពួកជនយកេគដៃទេចញេទ េហើយទឹម

េគេខម ប៉ុេ ្ណ ះ   ។ 

 សពទថ  អស ុ  កនុងបទថ  ្វ ស ុ  ត ំ  វហេត  ធុរ ំេនះ  ក៏្រតឹម 
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ែតជនិបតដូចគន    អធិបបយថ  េគេខម េនះ  រែមងនធុំរៈេនះេទ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់សែម្ដងថ   មន លភិកខុទងំ យ  កនុងកល 

េនះ េគេខម ប៉ុេ ្ណ ះ ( ច ) នធុំរៈេទដូេចនះ  េ យ្របករយ៉ងេនះ

េហើយ្រទងប់ន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ្រស្ដីចស់កនុងកលេនះ  បនមកជ

ឧបបលវ ្ណ     ចែំណកេគអយយកិកឡកៈ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ កណ្ហ ជតក ទី ៩ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ មុណិកជតក ទី ១០ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ថុល្លកុមរ ី េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ   ម  មុណិកស   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងករលួងេ មេនះ នឹងមនជក់ចបស់ េនកនុង ចលុ្លនរទ-

កស បជតក  េតរសកនិបត ឯេ ះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ   បនឮថ  អនកជ 

បុគគលអផ ុក ពិតឬ ?   

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   ករុ  ្រពះអងគ  ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ   េ្រពះ ្រស័យអ្វី  ?    
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 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  េ្រពះ ្រស័យករលួងេ មរបស់ថុល្ល-

កុមរ ី ្រពះអងគ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ទរកិេនះ បនេធ្វើេសចក្ដី
វនិសដល់អនកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន  សូមបកីនុងកល

មុន  កនុងៃថង ពហ៍ពិពហ៍របស់ទរកិេនះ   អនកក៏ដល់នូវករអស់ជីវតិ

ដល់នូវភពជសម្លឧត្តរភិងគរបស់ម ជន េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ 

ព ណសី   ្រពះម សត្វេកើតកនុងកេំណើ តេគ  កនុងផទះរបស់កុដុមពិកៈមន ក ់

កនុង្រសុកមួយ មនេឈម ះថ ម េ ហិត ចែំណកប្អូន្របុសរបស់្រពះ

េពធិសត្វមនេឈម ះថ  ចូឡេ ហិត  ធុរៈករងរកនុង្រតកូលេនះ  រែមង 

្រប្រពឹត្តេទបនេ្រពះ ្រស័យេគទងំពីរបងប្អូនេនះឯង  ។   កនុង្រតកូល 

េនះ  មនទរកិមន ក់  បុរសអនក្រកងុមន កប់នសូម ( ស្ដីដណ្ដឹ ង ) ទរកិ 

េនះេដើមបកូីន្របុសរបស់ខ្លួន  ។   ម បិ របស់ទរកិេនះ  បនឲយបបរ 

និងភត្ត  ចិញចឹ ម្រជូកេឈម ះមុណិកៈេ យបណំងថ  នឹងេធ្វើជសម្លឧត្តរ-ិ 

ភងគេដើមបេីភញ វទងំ យ កនុងៃថង ពហ៍ពិពហ៍របស់ទរកិេនះ ។ េគ 

េឈម ះចូឡេ ហិតេឃើញដូេចន ះ ក៏សួរបង្របសុថ ធុរៈករងរកនុង្រត- 

កូលេនះ កល្រប្រពឹត្តេទក៏េ្រពះ ្រស័យេយើងពីរនកប់ងប្អូន េទើប 
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្រប្រពឹត្តេទបន ែតមច ស់របស់េយើងឲយចេំពះែតេ ម  និងស្លឹកេឈើដល់ 

ពួកេយើង ែបរជ្របណិប័តន្៍រជូកេ យបបរនិងភត្ត េ្រពះេហតុអ្វីហន៎ 

េទើប្រជូកេនះ បនបបរនិងភត្តេនះ ?   ខណៈេនះ េគែដលជបង 

េពលចេំពះេគចូឡេ ហិតជប្អូនថ  ែនប្អូនចូឡេ ហិត  អនកកុ្ំរច-

ែណនេភជនរបស់្រជូកេនះេឡើយ ្រជូកេនះកពុំងបរេិភគភត្តែដលជ

េហតុៃនេសចក្ដី ្ល ប់  កនុងៃថង ពហ៍ពិពហ៍របស់កុមរកិ  ្រជូកេនះនឹង 

ក្ល យជសម្លឧត្តរភិងគស្រមប់េភញ វែដលមក  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបជន 

ទងំេនះបបំន៉្រជូកេនះ  េ យកន្លងេទពីរ-បីៃថងបនទ ប់អពីំេនះ  ជនទងំ

យនឹងនគំន មក  កលេបើយ៉ងេនះ  អនកនឹងបនេឃើញ្រជូកេនះ្រតូវ 

ចប់្រតងេ់ជើងទងំ យ ទញេចញមកអពីំេ្រកមែ្រគ ្រតូវេគសម្ល ប់េធ្វើ
ជសម្លឧត្តរភិងគេដើមបេីភញ វទងំ យ   េហើយេពលគថេនះថ  

 ម  មុណិកស   បហិយិ តុរនន ន ិ ភុញជត ិ

 អេបបសុេកក (១) ភុសងខ ទ ឯត ំ ទីឃយុលកខណន្ត ិ។ 

 អនកកុចូំលចតិ្ត  ( េភជន )  របស់្រជកូេឈម ះមុណិកៈ  ( េ្រពះ ) 

 ្រជូកមុណិកៈ សីុេភជនេក្ដ ្រក យ  អនកចូរមនេសចក្ដខី្វល់- 

 ខ្វ យតិច េហើយសីុែតចេំបើងចុះ  េនះជលកខណៈៃន យុែវង ។ 

                                     
១- ចបប់ម ចុ ជ   អេបបស ុេកក   ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  ម  មុណិកស    បិហយិ  េសចក្ដី
ថ អនកកុញុំងំេសចក្ដី្រចែណនឲយេកើតេឡើងកនុងេភជនរបស់្រជូកេឈម ះ

មុណិកៈ  គឺកុ្ំរចែណនចេំពះ្រជូកមុណិកៈថ  ្រជូកេនះបរេិភគេភជន

ល្អ បនដល់ កុ្ំរបថន ដូច្រជូកមុណិកៈថ កល ហន៎ អញនឹងមន

េសចក្ដីសុខយ៉ងេនះ េ្រពះ្រជូកមុណិកៈេនះ បរេិភគ រែដលជ

េហតុេក្ដ ្រក យ  ។  

 បទថ  តុរនន ន ិ  បនដល់  េភជនជេហតុឲយ ្ល ប់  ។ 

 បទថ   អេបបសុេកក    ភុសងខ ទ   េសចក្ដីថ   អនកចូរជបុគគល  

មនេសចក្ដខី្វល់ខ្វ យតចិកនុងេភជនរបស់្រជូកមុណិកៈេនះ ចូរបរេិភគ

ចេំបើងែដលខ្លួនបនចុះ  ។ 

 បទថ  ឯត ំ  ទីឃយុលកខណំ  េសចក្ដីថ  េនះជេហតុៃន

ភពជអនកមន យុែវង  ។  

 បនទ បអ់ពីំេនះ មនិយូរបុ៉នម ន មនុស ទងំេនះក៏នគំន មកសម្ល ប់

្រជូកមុណិកៈ េហើយចក់េ យ្របករេផ ងៗ ។  ្រពះេពធិសត្វេពលនឹង

េគចូឡេ ហិតថ  ទិេ ្ឋ  េត ត មុណិេក ែនប ឯងេឃើញ 

្រជូកេឈម ះ មុណិកៈ េហើយឬ   ។ 

 េគចូឡេ ហិតេពលថ បពិ្រតបង ផលៃនករបរេិភគរបស់ 

្រជូកមុណិកៈេនះ ខញុ េំឃើញេហើយ របស់្រតឹមែតេ ម  ស្លឹកេឈើ និងចេំបើង
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ប៉ុេ ្ណ ះ របស់ពួកេយើងឧត្តម មិនមនេទស និងជលកខណៈៃនភពជ 

អនកមន យុែវងជងភត្តរបស់្រជូកមុណិកៈ  េ យរយដងពន់ដង ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រ ស់ថ  មន លភិកខុ   កនុងកលមុនអនក ្រស័យ 

កុមរកិេនះដល់នូវករអស់ជវីតិ  េហើយដល់នូវភពជសម្លឧត្តរភិងគរបស់

ម ជនេ យ្របករយ៉ងេនះ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  េទើប្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  កនុងេវ ចប់សចចៈេហើយ  ភិកខុ  

ែដលអផ ុកចង់សឹកេនះ   ងំេនកនុងេ បត្តិផល   ។    ្រពះ ្ដ  

្រទង់បន្តអនុសនធិេហើយ្របជុជំតកថ មុណិកសូករៈកនុងកលេនះ បន

មកជភិកខុ ែដលអផ ុកចង់សឹក កុមរកិកនុងកលេនះ បនមកជថុល្ល-

កុមរកិកនុងកលឥឡូវេនះ េគេឈម ះចូឡេ ហិត បនមកជ ននទ   

ចែំណកេគេឈម ះម េ ហិត  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មុណិកជតក ទី ១០  ។ 
ចប់  កុរងុគវគគ ទី ៣  ។ 
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រមួជតកែដលមនេនកនងុវគគេនះ គឺ 
 កុរុងគមគិជតក  ១   កុកកុ រជតក  ១   េភជជនីយជតក  ១  

 ជញញជតក ១     តិតថជតក ១      មហិ មុខជតក ១  

 អភិណ្ហ ជតក ១     ននទិវ ិ លជតក ១     កណ្ហ ជតក ១  

 មុណិកជតក ១   ។ 
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កុ វកវគគ ទី ៤ 
អដ្ឋកថ កុ វកជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលផឹកទឹកមិន្រតង េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ  

កុ វក  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភិកខុកេំ ះជសម្ល ញ់នឹងគន ពីររូប េចញពីនគរ វតថី
េទកនជ់នបទ េនកនុងទីផសុកមួយកែន្លង មអធយ្រស័យ េហើយគតិថ 

នឹងគល់្រពះសមម សមពុទធ េទើបេចញអពីំជនបទេនះ មនមុខេឆព ះមក

កន់វត្តេជតពន  ។   ឯភិកខុ ពីររូបេនះ  ភិកខុ មួយរូបមនធមម្រកក   ចែំណក 

ភិកខុ មួយរូបេទៀតមិនមន ភិកខុទងំពីររូបេនះ ក៏រួមគន ្រតងទឹក េហើយេទើប 

ផឹក  ។  ៃថងមួយ ភិកខុទងំពីររូបេនះក៏មនជេម្ល ះទស់ែទងគន  ភិកខុ ែដល 

ជមច ស់ត្រមងទឹក មិនឲយត្រមងទឹកដល់ភិកខុ េ្រកអពីំេនះេ្របើ្របស់ ្រតង 

ទឹកផឹកចេំពះែតខ្លួនឯងប៉ុេ ្ណ ះ  ចែំណកភិកខុ េ្រកអពីំេនះ មិនបន 

ត្រមងទឹក កលមិន ចអត្់រទនឹំងេសចក្ដេី្រសកឃ្ល នបន េទើបផឹកទឹក

ែដលមិនបន្រតង ។ ភិកខុទងំពីររូបេនះ មកដល់វត្តេជតពនេ យល-ំ

ប់   ថ្វ យបងគ្ំរពះមន្រពះភគេហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ  ។   

 ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់្រ ស់សេមទនីយកថ   េហើយ្រ ស់សួរ  

ថ    េតើពួកអនកមកអពីំទី  ?    



546                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

 ភិកខុទងំពីររូបេនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកខញុ ំ

្រពះអងគមកអពីំ្រសុកមួយ កនុងេកសលជនបទ េចញអពីំ្រសុកេនះមក

េដើមបគីល់្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់សួរថ  ពួកអនក មគគីេ ម ះសម័្រគនឹងគន  

េហើយឬ  ?  

 ភិកខុ ែដលមនិមនត្រមងទឹក្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ភិកខុ េនះ េធ្វើនូវជេម្ល ះទស់ែទងជមួយខញុ ្ំរពះអងគកនុងក ្ដ លផ្លូ វ េហើយ

មិនឲយត្រមងទឹកដល់ខញុ ្ំរពះអងគ  ។  

 ភិកខុ េ្រកអពីំេនះក៏្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ភិកខុ េនះ

មិន្រតងទឹក  ដឹងថទឹកមនសត្វ េនែតផឹក ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុ   បនឮថ  អនកដឹងេហើយផឹក

ទឹកទងំមនសត្វឬ  ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ ករុ ្រពះអងគ ខញុ ្ំរពះអងគមិនបន្រតង

េហើយផឹកែមន  ។  

 ្រពះទសពល្រ ស់ថ មន លភិកខុ  បណ្ឌិ តទងំ យកនុងកលមុន

្រគង ជសមបត្តិកនុងេទវនគរ ចញ់ស្រងគ មរត់េទេលើៃផទសមុ្រទ គិតថ 

អញនឹងមិនេធ្វើករសម្ល ប់សត្វ  េ្រពះ ្រស័យភពជធ ំ បនលះយសធំ

ឲយជីវតិដល់បក ្ីរគុឌ    េហើយេទើប្រតឡបរ់ថ    កល្រទង់្រ ស់យ៉ងេនះ 
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េហើយ     េទើប្រទង់នអំតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល ្រពះបទមគធ ជមួយអងគ ្រគង ជសមបត្តិេនកនុង

នគរ ជ្រគះឹ ែដនមគធៈ ។  កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតជបុត្ត 

របស់្រតកូលធកំនុង្រសុកនចលគមេនះឯង  ដូចកនុងកលឥឡូវេនះ សកក- 

េទវ ជេកើតកនុង្រសុកនចលគម ែដនមគធៈ កនុងអត្តភពមុនដូេចន ះ  ។   

កនុងៃថង ក់េឈម ះ  ញតិទងំ យបន ក់េឈម ះ្រពះបរមេពធិសត្វថ 

មឃកុមរ ។ ្រពះម សត្វចេ្រមើនវយ័េហើយ ្របកដេឈម ះថ មឃ-

មណព  ។   សមយ័េនះ  ម បិ របស់្រពះេពធិសត្វ ក៏បននទំរកិ 

មកអពីំ្រតកូលែដលមនជតិេសមើគន  េដើមបជីភរយិរបស់្រពះម សត្វ ។  

្រពះម សត្វចេ្រមើនេ យបុត្តនិងធី ទងំ យ បនជទនបត ី រក

សីល ៥  ។  កនុង្រសុកេនះមនមនុស  ៣៣ ្រតកូលប៉ុេ ្ណ ះ   ៃថងមួយ 

មនុស កនុង្រតកូលទងំ ៣៣ ្រតកូលេនះ ឈរ្រតង់ក ្ដ ល្រសុក េធ្វើ
ករងរកនុង្រសុក ្រពះេពធិសត្វយកេជើងទងំពីរែវកធូលីេហើយឈរ េធ្វើ
្របេទសេនះឲយគួរជទីេ្រតកអរ  ឈរេហើយ  ។   ្រគេនះ  បុរសមន កម់ក 

ឈរកនុងទីេនះ េទើប្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើទីដៃទេទៀតឲយគួរជទីេ្រតកអរ

េហើយឈរ  សូមបកីនុងទីេនះ មនុស ដៃទក៏មកឈរេទៀត  ្រពះេពធិសត្វ

បនេធ្វើទីដៃទៗ ឲយគួរជទីេ្រតកអរ រួមេសចក្ដីថ បនេធ្វើទីឈរគួរជទី

េ្រតកអរដល់មនុស ទងំ យ  ។   សម័យេ្រកយមក  បន ងប  ំ
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កនុងទីេនះ  សូមបបី កំឲ៏យេរ ើេចញ  េហើយឲយ ង   ្រកល សនៈ 

គឺ្រកលបនទះក្ដ រកនុង េនះ  េហើយតមកល់ពងទឹកទុក   ។   សមយ័ 

េ្រកយមក  ជន ៣២ នក់េនះ  ក៏មនឆនទៈេសមើគន ជមួយនឹង្រពះម - 

សត្វ  ។  ្រពះេពធិសត្វឲយជនទងំ ៣២ នកេ់នះ  ងំេនកនុងសីល ៥  ។  

ចប់ ងំអពីំេពលេនះមក ក៏្រ ច់េធ្វើបុណយទងំ យជមួយជនទងំ

េនះ ជនទងំេនះ កលេធ្វើបុណយជមួយ្រពះម សត្វ ក៏េ្រកកេឡើង

អពីំ្រពលឹម  កន់កបំិត  ប៉ូវេថ  និងអែ្រង  យកអែ្រង យថមឲយែបក  េធ្វើ 

ផ្លូ វធែំដលមនមុម  ៤  ជេដើម   េហើយព្រងបឲយេសមើ   នយំកេដើមេឈើ 

ែដល ចប៉ះេភ្ល រថទងំ យេចញ  េធ្វើទីពំុ បេសមើឲយ បេសមើ  ចង ព ន  

ជីក្រសះេបកខរណី ង  ឲយទន រក សីល េ យេ្រចើនអនក្រសុក

ទងំអស់  ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះម សត្វេហើយរក សីល  េ យ 

្របករយ៉ងេនះ  ។   លំ បេ់នះ  េម្រសុករបស់ជនទងំេនះគិតថ  កនុង 

កលមុន  កលមនុស ទងំេនះផឹក្រ   េធ្វើប តិបត  អញគងប់ន

្រទពយេ យអំ ចក បណៈ  ៃថ្លឪទឹន្រ ជេដើម  និងេ យអំ ច 

ពលី  ែតឥឡូវេនះ  មឃមណពឲយរក សីល  មិនឲយជនទងំេនះេធ្វើ 

ប តបិតជេដើម  មយង៉េទៀត ឥឡូវេនះ នឹងឲយេយើងទងំ យរក  

សីល ៥    េទើបខឹងេ្រកធ    ចូលេទគល់្រពះ ជេហើយ្រកបទូលថ    

 េទវ  ពហ ូ  េច    គមឃ ទីន ិ កេ ន្ត    វចិរន្តិ   បពិ្រត 
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្រពះសមមតិេទព   ពួកេចរជេ្រចើន  ្រ ចេ់ធ្វើករសម្ល បអ់នក្រសុកជេដើម ។  

 ្រពះ ជ ្រទង់ ្ដ ប់ពកយរបស់េម្រសុកេនះេហើយ  េទើប្រ ស់

បញជ ថ  គចឆ  េត  េនហិ  ពួកអនក ចូរេទនមំនុស ទងំេនះមក  ។  

េម្រសុកេនះ ក៏េទចងមនុស ទងំេនះនមំក េហើយ្រកបទូលដល់្រពះ

ជថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួកមនុស ែដលទូលបងគនំមំកេនះ ជ

េចរ  ។   

 លំ បេ់នះ  ្រពះ ជ ្រទង់មិនជ្រមះកមមរបស់ជនទងំេនះេឡើយ 

្រ ស់បញជ ថ  អនកទងំ យ  ចូរឲយដរំជីន់ជនទងំេនះ  ។  បនទ បអ់ពីំ 

េនះ ជបុរសកឲ៏យជនទងំេនះេដក្រតង់ ន្រពះ ជ ងំ េហើយនដំរំ ី

មក  ។  ្រពះេពធិសត្វទូនម នដល់ជនទងំេនះថ  ែនអនកទងំ យ ចូរ 

អនកពិចរ ដល់សីល ចូរចេ្រមើនេម ្ត កនុងមនុស ែដលេធ្វើករញុះញង ់

កនុង្រពះ ជ កនុងដរំ ី និងកនុង ងកយរបស់ខ្លួនឲយដូចគន  ជនទងំេនះ 

បនេធ្វើយ៉ងេនះ ។ លំ បេ់នះ ជបុរសទងំ យក៏នដំរំចូីលេទ 

េដើមបឲីយេ្រពចជនទងំេនះ  ដរំេីនះ សូមប្ីរតូវមនុស នចូំលេទ ក៏មិន

ចូលេទ បន្លឺសេំឡងខ្ល ងំេហើយរត់េទ  ។  លំ ប់េនះ េទើបនដំរំដីៃទៗ 

មក  ដរំទីងំេនះក៏េគចេទយ៉ងេនះដូចគន    ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ្របែហលមនឱសថ មួយេនកនុងៃដរបស់ 

ជនទងំេនះ  ពួកអនកចូរពិនិតយេមើល   ។   ពួក ជបុរសពិនិតយេមើលេហើយ   
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មិនេឃើញមនអ្វី  េទើប្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  មិនមនអ្វីេទ 

្រពះអងគ ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េបើយ៉ងេនះ ្របែហលជជនទងំេនះ យ 

មន្ត មួយ ពួកអនកចូរ កសួរេគេមើល មន្តស្រមប់ យរបស់ជនទងំ

យមនឬ ?   

 ជបុរសទងំ យក៏ កសួរ   ្រពះេពធិសត្វេឆ្លើយថ  មន ។   

 ជបុរសទងំ យ្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

បនឮថ  មន្តស្រមប់ យ មន្រពះអងគ  ។   ្រពះ ជ្រ ស់ឲយេ ជន

ទងំេនះមកេហើយ្រ ស់ថ   អនកទងំ យ  ចូរ្របប់មន្តទងំ យែដល 

អនកេចះ  ។  

 ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព េឈម ះថ មន្ត 

របស់ទូលបងគទំងំ យដៃទមនិមនេទ ែតទូលបងគទំងំ យ្របមណ 

៣៣ នក់  មិនសម្ល បស់ត្វ  មិនលួច្រទពយេគ  មិន្រប្រពឹត្តខុសកនុងកម 

មិនេពលពកយកុហក មិនផឹកទឹក្រសវងឹ ចេ្រមើនេម ្ត  ឲយទន េធ្វើផ្លូ វឲយ 

េសមើ ជីក្រសះេបកខរណី ង  េនះជមន្ត ជេ្រគ ងករពរ ជ 

េសចក្ដីចេ្រមើនរបស់ទូលបងគទំងំ យ  ។  ្រពះ ជ ្រទង់្រជះថ្ល ចេំពះ 

ជនទងំេនះ ្រទង់បនឲយសមបត្តកិនុងផទះរបស់េម្រសុកែដលេធ្វើករញុះ- 

ញង់ទងំអស់ និង្រទង់បនឲយេម្រសុកេនះ ជទសៈរបស់ជនទងំេនះ 
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េហើយ្រទងប់នឲយដរំនិីង្រសុកដល់ជនទងំេនះដូចគន  ។ ចប់ ងំអពីំ 

េពលេនះមក ជនទងំេនះេធ្វើបុណយទងំ យ មគប់ចិត្ត គិតថ  

នឹង ង ធកំនុងផ្លូ វែដលមនមុម ៤ េទើបេ ជងេឈើមក េហើយ 

េផ្ដើម ង  ែតមិនបនឲយមតុ្រគមទងំ យមនចែំណកបុណយ 

កនុង េនះ    េ្រពះមិនមនករេពញចិត្តកនុងមតុ្រគមទងំ យ  ។ 

 សម័យេនះ  កនុងផទះរបស់្រពះេពធសិត្វមន្រស្ដី ៤ នក ់  គឺនង 

សុធមម  នងសុចិ្រ  នងសុននទ  នងសុជ  ។ ប ្ដ ្រស្ដីទងំេនះ 

នងសុធមម ្រតូវរ ៉ូវជមួយជងេឈើ  េពលថ  ែនបង្របុស  សូមបងេធ្វើខញុ  ំ

ឲយជធកំនុង េនះ ដូេចនះ  េហើយបនឲយសណូំក  ។  ជងេឈើេនះ

ទទួលពកយថ ធុេហើយែក្លងជេភ្លចមនិទន់េធ្វើេ ជង  ប៉ុែន្តលួច 

ចងំេចះេធ្វើេ ជងឲយសេ្រមចេហើយ កលនឹងេលើកេ ជង េទើប 

េពលថ   ្ល ប់េហើយអនកទងំ យ   ខញុមំិនបនរឭកដល់វតថុមយង៉  ។  

 ជនទងំ យសួរថ   េ កដ៏ចេ្រមើន  េតើរបស់េនះេឈម ះអ្វី  ?  

 ជងេឈើេពលថ   ករបនេ ជងេទើបគួរ  ។ 

 ជនទងំេនះេពលថ   េណ្ហើ យចុះ  េយើងនឹងនមំកឲយ  ។ 

 ជងេឈើេពលថ ពួកេយើងមិន ចេធ្វើេ យេឈើែដលកប់

ភ្ល មៗ  េបើបនេ ជងែដលេគកត់ទុកមុនេហើយ  ចងំេចះេធ្វើសេ្រមច

េហើយ  េទើបគួរ  ។ 
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 ជនទងំេនះេពលថ   ឥឡូវេនះ   េតើេយើងគតិេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 ជងេឈើេពលថ   េបើេ ជងស្រមប់លក់ែដលេគេធ្វើទុកេ្រសច 

េហើយ កនុងផទះរបស់អនក មន ចូរអនករកេ ជងេនះ  ។  ជនទងំ 

េនះ   កលែស្វងរកក៏បនជួបកនុងផទះរបស់នងសុធមម    មិនបនេ យ 

មូលតៃម្ល ែតកលនងសុធមម េពលថ េបើអនកទងំ យេធ្វើខញុឲំយមន

ចែំណកបុណយផង  ខញុនឹំងឲយ   េទើបនគំន េពលថ   ពួកេយើងមិនឲយច-ំ

ែណកបុណយដល់មតុ្រគមទងំ យេទ   ។   លំ ប់េនះ   ជងេឈើក៏

េពលនឹងជនទងំេនះថ ែនអនកទងំ យ អនកទងំ យនិយយអ្វី 

េឈម ះថទីែដលមិនមនមតុ្រគមមិនមនេទ េវៀរែត្រពហមេ ក អនក

ទងំ យចូរកនយ់កេ ជងេនះចុះ កលេបើដូេចន ះ ករងរទងំ 

យរបស់ពួកេយើងនឹងដល់នូវករសេ្រមច ។ ជនទងំេនះក៏េពលថ 

ធុ េហើយកន់យកេ ជងេទកន់ ឲយសេ្រមច េហើយ្រកល

បនទះក្ដ រស្រមបអ់ងគុយ តមកល់ពងទឹក េផ្ដើម ងំយគូនិងភត្តជេដើមជ 

្របច ំ ព័ទធ េ យកែំពង ្របកបទ្វ រ េ យខ ច់កនុងកែំពង ជួំរៃន

េដើមេ ន តខងេ្រកកែំពង  ។  ចែំណកនងសុចិ្រ  ឲយេធ្វើឧទយនកនុង

ទីេនះ  មិនមនពកយែដលនឹងេពលថ  េដើមេឈើមនផក និងេឈើមន 

ែផ្លេឈម ះេនះ មនិមនកនុងឧទយនេនះ  ។  ចែំណកនងសុននទ ឲយជីក 

្រសះេបកខរណីកនុងទីេនះដូចគន  ឲយេដរ សេ យឈូកែដលមនពណ៌ 
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៥ ែដលគួរជទីេ្រតកអរ  ។  នងសុជ មិនបនេធ្វើអ្វីនឹងេគ  ។  ្រពះ 

េពធិសត្វបេំពញវត្តបទទងំ ៧ គឺ ករបេ្រមើម  ១  ករបេ្រមើបិ  ១  

ករេធ្វើនូវករឱនលេំទនចេំពះ្រតកូលេរៀមចបង ១  ករេពល ចសចចៈ 

១  ចមនិេ្រគត្រគត ១  ចមនិញុះញង់ ១    និងេធ្វើឲយវនិសនូវេសច- 

ក្ដីកំ ញ់  ១    ដល់នូវភពជបុគគលគួរសរេសើរយ៉ងេនះថ 

 ម េបតភិរ ំ ជន្តុ  ំ កុេល  េជ ្ឋ បចយិន ំ

 សណ្ហំ   សខិលសមភ សំ េបសុេណយយបប យិន ំ

 មេចឆរវនិេយ  យុត្ត ំ សចចំ  េកធភភុិំ  នរ ំ

 តំ  េវ   េទ    វតឹ  ហុ   សបបុរេិ   ឥតីតិ ។ 

 ពួកេទវ េន ន វត្តិង   បនេ ជនអនកចិញចឹ មម បិ  

 អនកេកតែ្រកងបុគគលជចបង   កនុង្រតកូល  មន ចល្អិតទន់     

 និយយែតពកយែផ្អមែល្ហម   លះបង់ពកយញុះញង់  ្របកប 

 កនុងករលះបង់េសចក្ដកីំ ញ់  មនសម្ដីេទៀងទត ់ ជជន 

 ្រគបសងកត់េសចក្ដីេ្រកធេនះឯង  ថជសបបុរស  (១)  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វកនុងេវ អស់ជវីតិ     ក៏េកើតជសកកេទវ ជកនុង 

ន វត្តងិ    សម្ល ញ់របស់្រពះបរមេពធិសត្វទងំអស់   ក៏េកើតកនុង ន 

                                     
១-ប.ិ៣០ ,  ទ.ំ ២៧៣  ។ 
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វត្តិង េនះឯង  ដូចគន   ។ 

 កនុងកលេនះ      ពួកអសុរទងំ យជអនក ្រស័យកនុង ន 

វត្តិង    ។   សកកេទវ ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ    េយើងទងំ យ្របេយជន ៍

អ្វីេ យ ជសមបត្តែិដលជ ធរណៈទូេទដល់ជនដៃទ េទើបឲយពួក

អសុរផឹកេ្រគ ង្រសវងឹែដលជទឹក  េហើយឲយចប់ពួកអសុរែដល្រសវងឹ

្រតង់េជើង  េបះចុះេទកន់្រតង់េជើងភនសិំេនរុ  ពួកអសុរទងំេនះ រែមង

ដល់ភពអសុរេនះឯង  ។   

 េឈម ះថ  ភពអសុរមនទហំំប៉ុន ន វត្តិង េទវេ ក  កនុងភគ 

ខងេ្រកម  គឺេជើងភនសិំេនរុ  ។  កនុងភពអសុរេនះ  មនេដើមេឈើ ងំេន 

មួយជួរកបប េឈម ះថ េដើមចិត្តបដលិ ( េដើម្រចេនៀង )  ដូចគន នឹងេដើម 

បរចិឆត្តកៈរបស់េទវ ដូេចន ះ  កលេដើមចិត្តបដលិមនផក រកី  ពួកអសុរ

ទងំេនះកដ៏ឹងថ  េនះមិនែមនជេទវេ ករបស់ពួកេយើង  េ្រពះថ 

កនុងេទវេ កេដើមបរចិឆត្តកៈរែមងរកី ដូេចនះ  ។  លំ ប់េនះ ពួកអសុរ

ទងំេនះ ក៏េពលថ សកកចស់េធ្វើពួកេយើងឲយ្រសវងឹ េហើយេបះពួក

េយើងមកកនុងសមុទទ  ដេណ្ដើ មយកេទវនគររបស់ពួកេយើង  ពួកេយើងទងំ

យនឹងេធ្វើចមបំងជមួយសកកចស់េនះ េហើយដេណ្ដើ មយកេទវនគរ

របស់ពួកេយើងមកវញិ េទើបេ្រកកេឡើង្រ ច់សញច រេទ មភនសិំេនរុដូច 

្រសេមច្រកហមេឡើងសសរដូេចន ះ ។ សកកេទវ ជ ្រទង់បនដណឹំងថ 
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ពួកអសុរេឡើងមក េទើបេ ះេឡើងចេំពះេទេលើម សមុទទ ្រតូវពួក

អសុរទងំេនះឲយចញ់េហើយ េទើបេគចេទខងចុងម សមុទទទិសខង

េជើងេ យេវជជយន្តរថ មនបេ ្ដ យ្របមណ ១៥០ េយជន៍  ។   

លំ បេ់នះ  រថរបស់សកកេទវ ជេនះក៏សទុះេទេ យរហ័ស  េទើប្រជុល 

ចូលេទកន់ៃ្រពរក  ទម្ល យៃ្រពរកកនុងផ្លូ វែដលេទេនះឯង  ដូចទម្ល យ

ៃ្រពបបុសដូេចន ះ  ។  ពួកកូន្រគុឌធ្ល ក់ចូលេទកនុងម សមុទទែ្រសក

េ យសេំឡងកងរពំង ។ សកកេទវ ជ្រ ស់សួរមតលិ រថីថ ែន

មតលិសម្ល ញ់   នុ៎ះជសេំឡង អ្វី   សេំឡងេនះ  គួរករុ ពន់េពក  ។ 

 មតលិ្រកបទូលថ បពិ្រតេទវៈ ៃ្រពរកទងំេនះ បន ច់េ យ 

កម្ល ងំរថរបស់េយើងេហើយធ្ល ក់េទ  ពួកកូន្រគឌុទងំ យ  ្រតូវមរណ-

ភ័យគំ ម   េទើបនគំន ែ្រសកេ យសេំឡងខ្ល ងំ  ។ 

  ្រពះម សត្វ្រ ស់ថ ែនមតលិសម្ល ញ់ កូន្រគុឌទងំេនះ កុំ

លបំកេ្រពះ ្រស័យេយើងេឡើយ េយើងមិន ្រស័យភពជធ ំ េធ្វើកមមគឺ
សម្ល បស់ត្វ  េដើមប្ីរបេយជន៍ដល់កូន្រគុឌទងំេនះ  េយើងនឹងលះបង ់

ជីវតិឲយដល់ពួកអសុរ    េហើយ្រទងឲ់យរថ្រតឡប់    ្រ ស់គថេនះថ 

  កុ វក  មតលិ  សិមពលិសម ឹ

 ឦ មុេខន  បរវិជជយស ុ 

 កម ំ ចជម   អសុេរសុ   បណំ 
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 មយិេម   ទិជ  វកុិ   អេហសុន្ត ិ។ 

 មន លមតលិ  ពួកកូន្រគុឌ (ទ ំ) េនេដើមរក  អនកចូរេចៀស ង 

 (  កុឲំយពួក លបំក  )   េ យមុខចេនទ លរថេឡើយ   មពិត 

 េយើងសូ៊លះជីវតិ    ចេំពះពួកអសុរវញិ     កុឲំយែតកូន្រគុឌ 

 ទងំេនះ    មនសមបុកខច ត់ខច យ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ កុ វក បនដល់ ពួកកូន្រគុឌ

េនះឯង  សកកេទវ ជ្រ ស់េ នយ រថីថ  មតលិ  ។   េ យបទ 

ថ  សិមពលិសមឹ េនះ  េ កសែម្ដងថ  អនកចូរេមើលកូន្រគុឌទងំេនះ 

ែដលកពុំងទ្ំរតង់េដើមរក  ។  

 បទថ   ឦ មុេខន   បរវិជជយស ុ   េសចក្ដីថ    អនកចូរេវៀរកូន 

្រគុឌទងំេនះ េ យ្របករែដលពួក្រគុឌមិនេក្ដ ្រក យេ យចេនទ ល

របស់រថ  ។ 

 បទថ  កម ំ  ចជម  អសុេរសុ  បណំ  េសចក្ដីថ  កល

េយើងលះបង់ជីវតិឲយដល់ពួកអសុរ សួស្ដីកនឹ៏ងមនដល់កូន្រគុឌទងំេនះ 

េយើងនឹងលះេ យពិត  គឺលះបង់ជវីតិខ្លួនឯងឲយដល់ពួកអសុរេ យពិត

េនះឯង  ។ 

 បទថ    មយិេម  ទិជ  វកុិ   អេហសំុ   េសចក្ដថី

បក ទីងំេនះ   េឈម ះថ   កុបំី្រពត់្របសចកសមបុក   េ្រពះសមបុក្រតូវ 
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ខច ត់ខច យ  គឺកុេំបះទុកខឲយដល់កូន្រគុឌទងំេនះ  ចូរឲយរថ្រតឡប់ចុះ  ។ 

 មតលិ រថីបន ្ដ បព់កយរបស់សកកេទវ ជេហើយ   េទើបបនឲយ

រថ្រតឡប់ែបរមុខេទកន់េទវេ កេ យផ្លូ វដៃទ  ។  ចែំណកពួកអសុរ 

េឃើញសកកេទវ ជែបររថ្រតឡប់  េទើបគិតថ  េនះជសកកេទវ ជមកអពីំ

ច្រក លដៃទមកជួយពិត រថនឹង្រតឡបេ់្រពះបនកម្ល ងំពល ជអនក

ខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ េទើបនគំន េគចេទកនភ់ពអសុរវញិ ។ ចែំណក 

សកកេទវ ជ្រទង់ចូលកន់េទវនគរេហើយ េចមេ មេ យពួកេទវ កនុង 

េទវេ កទងំពីរ (១) បន្របថបឈ់រកនុងក ្ដ លេទវនគរ  ។  ខណៈ

េនះ េវជយន្ត្រប ទកមពស់ ១ ពន់េយជន៍  ែ្រជកែផន្របឹថពីផុសេឡើង 

េ្រពះ្រប ទផុសេឡើងកនុងទីបផុំតៃនជយ័ជមនះ េទើបេទវ ទងំ យ 

ក់េឈម ះ្រប ទេនះថ  េវជយន្ត   ។   លំ ប់េនះ  សកកេទវ ជ្រទង់ 

ងំកររក កនុងទី ៥ អេន្លើ  េដើមបកុីឲំយពួកអសុរ្រតឡប់មកេទៀត  សម 

ដូចេ កេពលទុកថ 
 អន្ត   ទ្វិននំ  យុជឈបុ នំ បញច វធិ  ឋបិ   អភិរកខ  
 ឧរគកេ ដ ិ បយស   ច  រ ី មទនយុ   ចតុេ   ច  មហន្ត  ។ 

 កនុងរ ង យុជឈបុរទីងំពីរ    សកកេទវ ជ ងំកររក យ៉ងរងឹម ំ

                                     
១- េទវេ កទងំពីរ គ ឺចតុមម ជកិ និង វត្តងិ   ។ 
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 ទុកកនុងទី  ៥ អេន្លើ  គ ឺនគ ១   ្រគុឌ ១  កុមភណ្ឌ  ១  យក  ១  េស្ដច 

 ម ជទងំបួន ១  ។ 

 សូមបនីគរទងំពីរគឺ   េទវនគរនិងអសុរនគរក៏េឈម ះថ   អយុទធបុរៈ 

េ្រពះបុគគល មួយ  កម៏ិន ចកន់យកេ យករចបំង  េ្រពះថ  កនុង 

កល  ពួកអសុរមនកម្ល ងំ កនុងកលេនះ ពួកេទវ រត់ចូលេទវនគរ

េហើយបិទទ្វ រ សូមបពួីកអសុរ ប់ែសនកម៏និ ចេធ្វើអ្វីបន ។ កនុងកល

  ពួកេទវ មនកម្ល ងំ  កនុងកលេនះ  ពួកអសុរេគចេទកន់ភព

អសុរេហើយបិទទ្វ រនគរ ពួកេទវ សូមប ី ប់ែសនក៏មិន ចេធ្វើអ្វីបន 

ដូេចន ះ នគរទងំពីរេនះ េទើបេឈម ះថ អយុទធបុរៈ ែ្របថ នគរែដល 

បុគគល មួយចបំងមនិបន  ។  រ ងនគរទងំពីរេនះ  សកកេទវ ជ 

្រទង់េធ្វើកររក ទុកកនុង នៈ ៥ ្របករ  មននគជេដើមេនះ  ។   ប ្ដ

នៈ ៥ ្របករេនះ  េ កកនយ់កនគេ យសពទថ  ឧរគ  នគទងំ 

េនះមនកម្ល ងំកនុងទឹក េ្រពះដូេចន ះ េទើបនគទងំេនះ មនកររក  

កនុងលំ បជ់ន់ទី ១ ៃននគរទងំពីរ  ។  េ កកនយ់ក្រគុឌេ យសពទ 

ថ កេ ដិ បនឮថ ្រគុឌទងំេនះ មនបនៈនិងេភជនេឈម ះថ 

កេ ដិ  ្រគឌុទងំេនះ េទើបបនេឈម ះ មបនៈ  គឺទឹកនិងេភជនេនះ 

្រគុឌទងំេនះមនកររក កនុងជន់ទី ២ ៃននគរទងំពីរ  ។  េ កកន់

យកកុមភណ្ឌ េ យសពទថ   រ ិ បនឮថ  កុមភណ្ឌ ទងំេនះ គឺទនវៈ 
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( អសុរ មញញនិង រក ទឹក ) ពួកកុមភណ្ឌ ទងំេនះ មនកររក កនុង 

ជន់ទី ៣ ៃននគរទងំពីរ  ។  េ កកន់យកពួកយក េ យសពទថ 

មទនយុត បនឮថ យក ទងំេនះ មន្រប្រកត្ីរ ចេ់ទមិនេសមើ ជ 

អនកចមបងំ  យក ទងំេនះមនករក កនុងលំ ប់ទី ៤ ៃននគរទងំពីរ  ។   

េ កេពលដល់ម ជទងំ ៤ េ យបទថ ចតុេ  ច មហន្ត   

ដូេចនះ   ម ជទងំ ៤ េនះ  មនកររក កនុងលំ ប់ទី ៥  ៃននគរទងំ 

ពីរេនះ េ្រពះដូេចន ះ េបើពួកអសុរេ្រកធមនចតិ្ត ក់អន់ចូលេទកន ់

េទវបុរ ីក៏្រតវូឆ្លងកតប់ ្ដ អនកចមបំង ៥ ពួក មនពួកនគែដលករពរ

កនុងជន់ដបូំងៃនភនសំត្តបរភិណ្ឌ េនះ  កររក ដ៏េសស  កនុង នៈដ៏េសស   

ក៏យ៉ងេនះ  ។ 

 កលសកកេទវ ជ េស្ដចេទវ េធ្វើនូវកររក កនុងទី ៥ អេន្លើយ៉ង

េនះេហើយក៏េ យទិព្វសមបត្តិ  ។   ឯនងសុធមម  ចុតិមកេកើតជបទបរ-ិ 

ចរកិរបស់សកកេទវ ជេនះឯង   ឯេទវសភេឈម ះសុធមម មន្របមណ 

៥០០ េយជន៍  ជទីែដលសកកេទវ ជគង់េលើបល្ល័ងកមសទហំំ  ១ េយជន៍

ខងេ្រកមេស្វតចឆ្រតទិព្វ ្រទង់េធ្វើកិចចែដលគបបេីធ្វើដល់េទវ និងមនុស  

បនេកើតេឡើងដល់នងសុធមម    េ្រពះផលវបិកែដលឲយេ ជង   ។   

ចែំណកនងសុចិ្រ   ក៏ចុតិមកេកើតជបទបរចិរកិរបស់សកកេទវ ជ

ដូចគន  ឯឧទយនេឈម ះចិត្តល វន័ ក៏េកើតេឡើងដល់នងសុចិ្រ េនះ 
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េ្រពះផលវបិកៃនករេធ្វើឧទយន  ។  ចែំណកនងសុននទ   ចុតិមកេកើត 

ជបទបរចិរកិរបស់សកកេទវ ជដូចគន    ឯ្រសះេបកខរណីេឈម ះននទ  ក៏ 
េកើតេឡើងដល់នងសុននទ េនះ   េ្រពះវបិកៃនករជីក្រសះេបកខរណី  ។   

 ចែំណកនងសុជ     េកើតជកុកញីេន្រតង់ញកភនមួំយកែន្លង 

េ្រពះមិនបនេធ្វើកុសលកមម មួយទុក    សកកេទវ ជ្រទង់ពិចរ ថ 

នងសុជ មិន្របកដ នងេកើតកនុងទី ហន៎ កល្រទង់េឃើញនង

សុជ េនះ េទើប្រទង់យងេទកន់ញកភនេំនះ ននំងមកកនេ់ទវ-

េ ក បង្ហ ញេទវនគរគួរជទីរកី យ មនេទវសភេឈម ះ សុធមម  

ឧទយនចិត្តល វន័  និងននទេបកខរណីដល់កុកេហើយ្រទង់ទូនម នថ  ្រសី

ទងំេនះបនេធ្វើកុសលទុក េទើបមកេកើតជបទបរចិរកិរបស់េយើង 

ចែំណកនងមិនបនេធ្វើបុណយអ្វីទុកេ ះ    េទើបេកើតកនុងកេំណើ តសត្វ

តិរចឆ ន ចប់ពីេពលេនះេទ ចូរនងរក សីល ឲយកុកេនះ ងំេនកនុង

សីល ៥ េហើយនេំទែលង្រតង់ញកភនេំនះវញិ   ។   ចែំណកកុកញីេនះ 

ក៏រក សីល ងំពីកលេនះមក  ។  លុះកន្លងេទពីរ-បីៃថង  សកកេទវ ជ 

្រទង់្រពះត្រមិះថ  កុកញីរក សីលបនឬហន៎   េទើប្រទងយ់ងេទ  ក  

ខ្លួនជ្រតីេដកផង រេនអពីំខងមុខ  កុកញីេនះសមគ ល់ថ  ្រតីងប ់  េទើប

ចឹក្រតង់កបល ្រតីក៏កេ្រមើកកនទុយ លំ ប់េនះ កុកញីក៏ែលង្រតីេនះ

េ យសមគ ល់ថ្របែហលេនមនជីវតិ  សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  ធុ 
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ធុ នង ចរក សីលបន េហើយ្រទង់កយ៏ងេទកន់េទវេ ក ។ 

កុកញីេនះ  ចុតិអពីំអត្តភពេនះេហើយ   មកេកើតកនុងផទះរបស់នយសមូន 

ឆន ងំ  កនុងនគរព ណសី  ។ 

 សកកេទវ ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ កុកញីេនះ េកើតកនុងទី ហន៎  ្រទង់

្រជបថ  េកើតកនុង្រតកូលសមូនឆន ងំ  េទើប្រទងយ់កេ ព មស កេ់ពញ 

យនតូច  េហើយក ខ្លួនជមនុស ចស់អងគុយ្រតង់ក ្ដ ល្រសុក

ែ្រសក្របកសថ   អនកទងំ យ   ចូរមកទទួលយកេ ព   ។  

 មនុស ទងំ យេពលថ   បពិ្រតេ កឪពុក  សូមឲយដល់ខញុ  ំ ។ 

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  េយើងឲយដល់មនុស ទងំ យែដលជអនក 

រក សីល  េតើអនកទងំ យរក សីលេហើយឬ  ?  

 មនុស ទងំ យេពលថ   សីលពួកេយើងមិន គ ល់    ពួកេយើង 

នឹងឲយតៃម្ល  ។   

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ  េយើងមិន្រតវូករតៃម្លេទ  េយើងនឹងឲយចេំពះ 

ដល់អនករក សីលប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 មនុស ទងំ យេពលថ   េ ព អ្វីហន៎  េហើយក៏េចៀសេចញេទ ។ 

នងសុជ ្ដ ប់ដណឹំងេនះេហើយ  គិតថ  បុរសេនះ នមំកេដើមបអីញ 

ប៉ុេ ្ណ ះ   េទើបនិយយថ   បពិ្រតេ កឪពុក  សូមេ កឲយខញុចុំះ ។  

 សកកេទវ ជ្រ ស់សួរថ   សីលំ  រកខត ិ  អមម  ែននង  នងរក  
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សីលេហើយឬ ?  

 នងសុជ េឆ្លើយថ   ម  សីលំ  រកខ ម ិ ខញុ រំក សីលេហើយ  ។  

 សកកេទវ ជ្រ ស់ថ     វតថុ េនះ   ខញុនំមំកេដើមប្ីរបេយជនដ៍ល់នង 

ប៉ុេ ្ណ ះ   េហើយ ក់្រតង់ទ្វ រផទះមួយអេន្លើេ យយនេនះឯង  េហើយក ៏

េចៀសេចញេទ   ។    

 ចែំណកនងសុជ េនះ រក សីលដ បដល់អស់ជីវតិ ចុតិចក 

អត្តភពេនះេហើយក៏េទេកើតជធី របស់េស្ដចអសុរ  គឺ្រពះបទេវបចិត្តិ  

បនជអនកមនរូប ្អ តេ យ និសង ៃនសីល    ។     កនុងេវ ធី េនះ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយ  ្រពះបទេវបចិត្តេិនះ្រតិះរះិថ  កូន្រសីរបស់អញ  ចូរ 

េ្រជើសេរ ើសប្ដី មគប់ចតិ្តរបស់ខ្លួន  េទើបឲយពួកអសុរ្របជុគំន   ។   

 សកកេទវ ជ ្រទង់្របេមើលេមើលថ នងសុជ េនះ េកើតកនុងទី

ហន៎ កល្រទង់្រជបថ នងេកើតកនុងភពអសុរ េទើប្រទង់្រពះត្រមិះថ 

នងសុជ េនះ  កលនឹងេ្រជើសេរ ើសយកប្ដី មគបច់ិត្ត  នឹងេ្រជើស-

េរ ើសយកអញ េទើប្រទង់និមមិតេភទជអសុរេហើយេទកនុងទី្របជុេំនះ  ។   

ញតទិងំ យ្រប ប់នងសុជ េហើយ នមំកកន់ទី្របជុេំពលថ  

ចូរនងេ្រជើសេរ ើស ្វ មី មគប់ចតិ្ត  ។  នងសុជ េនះ កស៏ម្លឹងេមើល

េឃើញសកកេទវ ជ េ យអំ ចេសចក្ដី្រស ញ់ែដលមនកនុងកល

មុន  េទើបេ្រជើសេរ ើសថ    បុរសេនះជ ្វ មីរបស់ខញុ  ំ  ។    
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 សកកេទវ ជ  ក៏្រទង់ននំងមកកន់េទវនគរ    ្រទង់េធ្វើឲយជធជំង 

្រសីេទពអប រ្របមណ  ២  េកដិកន្លះ ( ១ )   ្រទង់ ងំេនដ បដល់អស់ 

្រពះជនម យុ    េហើយកេ៏ទ មយថកមម   ។  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 

េហើយ  េទើប្រ ស់ថ  មន លភិកខុ   បណ្ឌិ តកនុងកលមុន្រគង ជសមបត្តិ
កនុងេទវេ កសុខចិត្តលះបង់ជវីតិរបស់ខ្លួន មិនេធ្វើប តិបតេ យ 

្របករយ៉ងេនះ  ឯអនកបួសកនុង សនែដលជេ្រគ ងនេំចញចកទុកខ 

មនសភពែបបេនះ េហតុអ្វីផកឹទឹកែដលមនសត្វមិនបន្រតង  េទើប 

្រទង់តិះេដៀលភិកខុ េនះ  េហើយ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   មតលិ- 

រថីកនុងកលេនះ  បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក 

សកកេទវ ជកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ កុ វកជតក ទី ១ ។ 

 
 

 
 

                                     
១-បឋៈជ អឌ េតយយនំ នដកិេកដនីំ កនុងទីខ្លះែ្របថ ្រសីេទពអប រ 
២.៥០០ េកដ ិ ក៏មន  ។ 
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អដ្ឋកថ នចចជតក ទ ី២ 
 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកមនភណ្ឌ ៈេ្រចើនមួយរូប េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ 

េផ្ដើមថ  រុទ ំ  មនុញញំ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងដូចគន នឹងេរឿងែដលេពលទុកកនុង េទវធមមជតក  ខងេដើម

េនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ បនឮថ អនកជ 

បុគគលមនភណ្ឌ ៈេ្រចើន ពិតឬ ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  ករុ ្រពះអងគ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរថ េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកជបុគគលមន

ភណ្ឌ ៈេ្រចើន ?  ភិកខុ េនះ ្រគន់ែតបន ្ដ ប្់រពះត្រមស់មន្របមណ

ប៉ុេណ្ណះ កខឹ៏ងេ្រកធលះបង់សពំត់េស្ល កសពំត់ដណ្ដ ប ់គិតថ ឥឡូវេនះ 

អញនឹង្រ ច់េទេ យទនំងេនះឯង េហើយបនឈរជបុគគល ្រកត 

កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះ ្ដ  មនុស ទងំ យនគំន េពលថ 

គួរតិះេដៀលហន៎  គួរតិះេដៀលហន៎  ។  ភិកខុ េនះ កេ៏ចៀសេចញេទអពីំទីេនះ   

វលិមកេដើមបភីពជហីនេភទ  ។  

 ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងេ ងធមមសភ នគំន េពលេទស

ភិកខុ េនះថ    ភិកខុ េនះ េធ្វើកមមមនសភពែបបេនះ    កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដ 
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របស់្រពះបរម ្ដ   ។  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យងមកេហើយ្រ ស់

សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកអងគុយសនទនគន

េ យេរឿងអ្វីហន៎  ?     

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ភកិខុ េឈម ះ

េនះ លះបង់ហិរនិិងឱត្តបបៈ ជបុគគល ្រកតដូចេកមងអនក្រសុក កនុង

ក ្ដ លបរស័ិទ ៤  កនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ដរបស់្រពះអងគ ( ក្ល យជបុគគល ) 

ែដលមនុស ទងំ យរេងក ស វលិមកេដើមបភីពជបុគគលេថកទប 

បសូនយចក សនដូេចន ះ េទើបពួកខញុ ្ំរពះអងគអងគុយ្របជុគំន េ យ

ករេពលេទស  មិនែមនគុណរបស់ភិកខុ េនះ ។  
 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ ភិកខុ េនះ ប-

សូនយចក សនគឺរតនៈ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមនេទ 

សូមបកីនុងកលមុន ក៏ជអនក បសូនយចកឥតថីរតនៈដូចគន   េហើយ្រទង់ន ំ

យកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល កនុង្រគបឋមកបប សត្វេជើង ៤ ទងំ យបន ងំ

ជសីហ៍ឲយេធ្វើជេស្ដច ពួក្រតីទងំ យក៏ ងំ្រតីេឈម ះ ននទឲយេធ្វើជ

េស្ដច ពួកបក កី៏ ងំសុវណ្ណហង ឲយេធ្វើជេស្ដច ។ ឯធី របស់េស្ដច

សុវណ្ណហង េនះឯង ជកូនហង មនរូប ្អ ត  េស្ដចសុវណ្ណហង េនះ 

បនឲយពរដល់ធី េនះ ធី េនះសូមពរ គសូឺមេ្រជើសេរ ើស ្វ មី ម
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គប់ចិត្តរបស់ខ្លួន េស្ដចហង ឲយពរដល់ធី េនះេហើយ ឲយបក ទីងំពួង

កនុងៃ្រពហិមពន្ត្របជុគំន  ពួកបក េី្រចើន្របេភទ មនហង  េកង កជេដើម

មក្រពមគន េហើយ្របជុគំន េលើផទ ងំថមធមួំយកែន្លង ។ េស្ដចហង េ ធី
មកថ ចូរមកេ្រជើសេរ ើស ្វ មី មគប់ចិត្តរបស់នងចុះ ។ ធី ហង

េនះពិនិតយេមើលហ្វូងបក  ី   បនេឃើញេកង កមនផនួតកដូចពណ៌ែកវមណី  

មនេ មកនទុយវចិិ្រត េទើប្របប់ថ  អយ ំ េម មិេក េ តុ បក  ី

េនះ  ចូរជ ្វ មីរបស់ខញុ  ំ ។  

  ហ្វូងបក ទីងំ យកចូ៏លេទរកេកង កេនះេហើយេពលថ ែន

សម្ល ញ់េកង ក   ជធី េនះ េ្រជើសេរ ើស ្វ មកីនុងក ្ដ លពួកបក មីន

្របមណប៉ុេណ្ណះ  បនញុងំករេពញចិត្តឲយេកើតេឡើងកនុងអនក  ។   េកង ក

គិតថ ៃថងេនះ ពួកបក គីងម់ិនទន់េឃើញកម្ល ងំរបស់អញ េទើបទម្ល យ

ហិរឱិត្តបបៈ េ្រពះមនចិត្តេ្រតកអរខ្ល ងំេពក េហើយក៏ចបេ់ផ្ដើមេបើក ្ល ប

េពនពង់កនុងក ្ដ លទី្របជុធំ ំ បនជអនក ពំត់េពនេពញកម្ល ងំ មនិ

មនបិទបងំេករ ្ដិ៍ខម សេឡើយ  ។   

 េស្ដចសុវណ្ណហង ខម សេហើយេពលថ េកង កេនះ មិនមនហិរ ិ
ែដលមនសមុ ្ឋ ន ងំេឡើងខងកនុងេឡើយ ឱត្តបបៈែដលមនសមុ ្ឋ ន

ងំេឡើងខងេ្រក េតើនឹងមនដូចេម្ដច ? អញនឹងមិនឲយធី របស់អញ

ដល់េកង កែដលទម្ល យហិរឱិត្តបបៈ  ( េនះេឡើយ )   េហើយេពលគថកនុង 
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ក ្ដ លហ្វូងបក ថី 

 រុទ ំ  មនុញញំ    រុចិ   ច  បិដ្ឋ ិ

 េវឡុរយិវណ្ណូ បដភិ  ច  គី  

 ពយមម ្ត ន ិ  ច   េបកខុ ន ិ

 នេចចន   េត  ធីតរ ំ េន   ទទមតី ិ ។ 

  សេំឡងយ ំ ( របស់អនក )  ក៏ពីេ ះ  ខនងក៏រុងេរឿង  កមនសមបុរ 

 ្របែហលគន នឹងពណ៌ៃនែកវពិទូរយ   ្ល បទងំ យ  ្របមណ 

 មួយពយម  អញមិនឲយកូន្រសីដល់អនក េ្រពះែតករ េំឡើយ  ។ 

 បទថ  រុទំ  មនុញញំ   កនុងគថេនះ  េ កផ្ល ស់  ត  អកខរៈជ  ទ 

អកខរៈ អធិបបយថ សេំឡងែដលគួរេពញចតិ្ត  គសឺេំឡងែ្រសកដ៏ពីេ ះ  ។  

 បទថ  រុចិ   ច  បិដ្ឋិ  េសចក្ដីថ  ខនងរបស់អនកកវ៏ចិិ្រត្រសស់ល្អ  ។  

 បទថ   េវឡុរយិវណ្ណូ បដភិ    ែ្របថ     ដូចគន នឹងពណ៌ៃនែកវ 

ពិទូរយ  ។  

 បទថ   ពយមម ្ត និ   ែ្របថ   មន្របមណមួយពយម  ។ 

 បទថ   េបកខុ និ   បនដល់  សណំុំកនទុយ  ។   

 បទថ   នេចចន   េត   ធីតរ ំ   េន   ទទមិ  េសចក្ដីថ   េស្ដច

ហង េពលថ េយើងមិនឲយធី របស់េយើងដល់អនក ែដលមិនមនហិរ ិ
ឱត្តបបៈែបបេនះ  េ្រពះអនកទម្ល យហិរឱិត្តបបៈ េហើយ ពំតេ់ពនេនះឯង  ។  
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េពលេហើយ េស្ដចហង េនះបនឲយធី ដល់កូនហង ែដលជកមួយរបស់

ខ្លួនកនុងក ្ដ លបរស័ិទេនះឯង  ។   

 េកង កមិនបនធី ហង ក៏ខម ស  េទើបេហើរេគចេទ   ។    ចែំណក

េស្ដចហង ក៏េទកនល់េំនរបស់ខ្លួនវញិ ។ 

 ្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ ភិកខុ េនះទម្ល យ

ហិរឱិត្តបបៈ េហើយវនិសចក សនគឺរតនៈ ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះក៏មនិែមនេទ សូមបកីនុងកលមុន ក៏ជអនកវនិសេហើយចករតនៈ  

គឺ្រសីែកវដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ េកង កកនុងកលេនះ បនមកជ

ភិកខុអនកមនភណ្ឌ ៈេ្រចើន ចែំណកេស្ដចហង កនុងកលេនះ គឺ តថគត

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ នចចជតក ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ចូលេទ ្រស័យនគរកបិលពស្តុ គង់

េនកនុងនិេ្រគធ ម  ្រទង់្របរពធករេឈ្ល ះទស់ែទងគន ៃន្រពះញតិ  េទើប 

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  សេមម ទមន ដូេចនះជ
េដើម  ។ 

 ករេឈ្ល ះទស់ែទងគន ៃន្រពះញតិេនះ នឹងមនជក់ចបស់កនុង

កុ លជតក ( អសតីិនិបត  )  ឯេ ះ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់េ ្រពះញតិទងំ 

យមក េហើយ្រ ស់ថ ម បពិ្រតទងំ យ េឈម ះថ ករេឈ្ល ះ

ទស់ែទងគន ៃន្រពះញតិទងំ យ មិនសមគួរេឡើយ ពិតេហើយ កនុង

កលមុន កនុងេវ មគគីគន  សូមបសីត្វតិរចឆ នទងំ យក៏្រគបសងកត់

បចច មិត្តដល់នូវសួស្ដី កនុងកល ទស់ែទងគន  កនុងកលេនះ ក៏ដល់

នូវេសចក្ដីវនិសធ ំ កល្រតូវ ជ្រតកូលទងំ យ្រកបទូល ធន

េហើយ   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី  ្រពះេពធិសត្វេកើតកនុងកេំណើ តសត្វចប  មនចបេ្រចើនពន់

ជបរ ិ រេនកនុងដងៃ្រព  ។  កលេនះ  មន្រពនចបមន ក់េទកន់លេំន

របស់ចបទងំេនះ េធ្វើសេំឡងដូចជសត្វចប  ដឹងថចបទងំេនះ្របជុ ំ
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គន េហើយ  េទើបបង់សំ ញ់អពីំខងេលើចបទងំេនះ  េហើយ្រកេ ប

ជយេ យជុវំញិ  េធ្វើឲយចបទងំអស់មករួមគន េហើយ ក់េពញកេំ្របង

យកេទផទះ  លក់ចបទងំេនះចញិចឹ មជីវតិេ យតៃម្លេនះ  ។   ៃថងមួយ  

ចបេពធសិត្វេពលនឹងចបទងំេនះថ     នយ្រពនេនះ   េធ្វើឲយញត ិ

របស់េយើងទងំ យដល់នូវេសចក្ដវីនិស ខញុ ំដឹងឧបយមួយែដលជ

េហតុឲយ្រពនេនះមិន ចចប់ពួកេយើង  ចប់ ងំអពីំៃថងេនះេទ  កល

្រពនេនះបង់សំ ញ់េលើពួកេយើង អនកទងំ យ ចូរស៊កកបលចូល

េទកនុង្រក សំ ញ់នីមួយៗ េហើយនគំន េលើកសំ ញ់េឡើង េហើរ

េទកនទី់ែដលខ្លួន្រតូវករ េហើយចុះ្រតង់គុមពេឈើែដលមនបន្ល  កល

េបើេធ្វើយ៉ងេនះ ពួកេយើងនឹងេគចផុតេទកនុងចែំណកខងេ្រកម្រតង់ 

គល់ៃនេឈើេនះ   ចបទងំេនះនគំន ទទួលពកយថ  ធុ   ។    កនុងៃថង 

ទី ២ កល្រពនបក បីងស់ំ ញ់អពីំខងេលើ ក៏នគំន េលើកសំ ញ់ 

េឡើង េ យន័យែដល្រពះេពធិសត្វេពលេហើយេនះឯង េហើយនគំន  

ចុះ្រតងគ់ល់េឈើែដលមនបន្ល មួយកែន្លង  េហើយសត្វចបទងំេនះ ក៏

េគចេទកនុងចេន្ល ះេនះៗ គឺេគចេទកនុងចែំណកខងេ្រកម កល្រពន

រវល់ែតេ ះសំ ញ់អពីំគុមពបន្ល េនះ េពលេវ ក៏យប់្រពលប់ ្រពន

េនះ ជអនកមនៃដទេទ្រតឡប់េទវញិ  ។  ចប់ ងំអពីំៃថងរះេឡើង ចប

ទងំេនះក៏េធ្វើយ៉ងេនះឯង  ចែំណក្រពនៃ្រព កលេ ះសំ ញ់
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រហូតដល់ៃថងលិច   មិនបនរបស់ មួយ  ជអនកមនៃដទេទ្រតឡប់េទ

ផទះវញិ   ។   លំ ប់េនះ  ភរយិរបស់គត់េ្រកធេហើយេពលថ   អនក 

្រតឡបម់កៃដទេទ ល់ៗៃថង   ្របែហលជចិញចឹ ម្រសីដៃទខងេ្រកេទដឹង  ?  

 ្រពនបក េីពលថ ែននង អញមិនមនចិញចឹ មអនកដៃទឯ

េឡើយ  ែតចបទងំេនះ្រពមេ្រព ងគន  ្រ ច់េទ  នយំកសំ ញ់  

្រគន់ែតអញបង់េទបុ៉េ ្ណ ះ េហើយចុះ្រតង់គុមពេឈើែដលមនបន្ល  ែត

ពួក មិនខ្ល ងំក្ល រហូតេនះេទ  នងកុេំទមនស េឡើយ  កល ពួក

ដល់នូវករវ ិ ទគន   កលេនះ អញនឹងនយំកពួក ទងំអស់មក  េធ្វើមុខ

របស់នងឲយ្រសស់្រ យ    េហើយេពលគថេនះនឹងភរយិថ 

 សេមម ទមន   គចឆន្ត ិ ជលមទយ  បកខិ េន 

 យទ  េត  វវិទសិ ន្ត ិ តទ   ឯហិន្ត ិ េម   វសន្ត ិ។ 

 ពួកបក ្ីរសុះ្រសួលគន នយំកលប់េទបន    ែតេបើពួកបក  ី

 ទងំេនះជែជកទស់គន កនុងកល      ពួកបក ទីងំេនះ 

  នឹងលុះអំ ចអញ  កនុងកលេនះមិនខនេឡើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  យទ  េត  វវិទសិ ន្តិ  េសចក្ដីថ កនុង 

កល ចបទងំេនះ មនលទធិេផ ងៗ គន  មនករ្របកន់េផ ងៗ គន  

នឹងេឈ្ល ះទស់ែទងគន    គឺនឹងេធ្វើនូវជេម្ល ះ  ។  

 បទថ   តទ  ឯហិន្ត ិ េម   វសំ  េសចក្ដីថ  កនុងកលេនះ  ចប 
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ទងំេនះនឹងមកកនុងអំ ចរបស់អញ  កលេបើដូេចន ះ អញនឹងចប់

ចបទងំេនះមក េធ្វើមុខរបស់នងឲយ្រសស់្រ យ ។ ្រពនលួងេ ម

ភរយិេ យ្របករដូចេពលមកេនះ  ។ 

 លុះកន្លងេទពីរ-បីៃថង  ចបមួយ កលនឹងចុះកន់ែផនដ្ីរតងទី់

ែដលរកសីុ  មិនបនកណំត់  េទើបជន់កបលចបមួយេទៀត  ចបែដល

្រតូវេគជនក់បល  ខឹងេ្រកធេហើយេពលថ  េក  មំ  សីេស  អកកមិ 

អនក ជន់កបលអញ  ?  

 ចបេនះក៏េពលថ  អហំ  អសល្លេកខ ្វ   អកកមឹ  ម  កុជឈ ិ

ខញុមំិនបនកណំត់េទើបជន ់សូមអនកកុេំ្រកធេឡើយ  ។   ចបេនះក៏េនែត

េ្រកធ   ចបទងំេនះ  កលនគំន េពលដែដលៗ   េទើបេធ្វើនូវជេម្ល ះថ  

្របែហលជឯងប៉ុេ ្ណ ះេទឬ  ែដលេលើកសំ ញ់េឡើងបន ? កល

ចបទងំេនះេឈ្ល ះគន  ្រពះេពធិសត្វគិតថ េឈម ះថជេម្ល ះ រែមងមិន 

មននូវសួស្ដី ឥឡូវេនះ ចបទងំេនះនឹងមិនេលើកសំ ញ់ បនទ បអ់ពីំ 

េនះ នឹងនគំន ដល់នូវេសចក្ដីវនិសធ ំ ្រពននឹងបនឱកស អញមិន 

ចេនកនុងទីេនះបនេទ  ។  ្រពះេពធិសត្វកន៏បំរស័ិទរបស់ខ្លួនេទកន ់

ទីដៃទ  ។  ចែំណក្រពនបក  ី  លុះកន្លងេទពីរ-បីៃថង ក៏មក  េហើយេធ្វើ 

សេំឡងដូចសត្វចប   បងស់ំ ញ់អពីំខងេលើចបទងំេនះែដលកពុំង 

្របជុគំន  ។ លំ ប់េនះ ចបមួយនិយយេឡើងថ បនឮថ កលឯង 
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េលើកសំ ញ់េឡើងប៉ុេ ្ណ ះ េ មកបលក៏្រជុះ ឥឡូវេនះ ចូរឯងេលើក

េទ  ។   

 ចបមួយេទៀតនិយយថ  បនឮថ  កលឯងរវល់ែតេលើកស-ំ

ញ់េឡើង ្ល បទងំពីររបស់ឯងក៏េរចេទ ឥឡូវេនះ ចូរឯងេលើក 

សំ ញ់ចុះ  ដូេចនះ  ។   កលចបទងំេនះរវល់ែតេពលថ  ឯងចូរ 

េលើក ឯងចូរេលើក ្រពនៃ្រពក្៏រកេ បសំ ញ់ ឲយចបទងំេនះេន

រួមគន ខងកនុងេហើយ ក់េពញកេំ្របងេទកន់ផទះ  េធ្វើឲយភរយិសបបយ

ចិត្ត  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ  ម បពិ្រតទងំ យ  េឈម ះថ 

ជេម្ល ះៃន្រពះញតិទងំ យមិនគួរយ៉ងេនះ   េ្រពះជេម្ល ះជមូលេហតុ 

ៃនេសចក្ដវីនិសេ យចែំណកមួយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ 

្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ចបែដលមិនែមនជបណ្ឌិ តកនុងកល

េនះ បនមកជេទវទត្ត  ចែំណកចបែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ គ ឺ

តថគត េនះឯង ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ សេមម ទមនជតក ទី ៣ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ភរយិចស់ េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្ដើមថ  ន  ម ំ សីត ំ ន  មំ  ឧណ្ហំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ  កនុងកលេនះ  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរភិកខុ
េនះថ  មន លភិកខុ   បនឮថ  អនកអផ ុកចងសឹ់ក ពិតឬ ?  

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ពិតេហើយ្រពះអងគ ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកអផ ុក ? 

  ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ភរយិកលអពីំ

េដើមរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ជអនកមនថ្វីៃដេធ្វើម្ហូបឆង ញ់  ខញុ ្ំរពះអងគមិន ចលះ 

បងន់ងបនេឡើយ ។   

 លំ ប់េនះ ្រពះ ្ដ បន្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ  ្រសី

េនះ ជអនកេធ្វើេសចក្ដវីនិសដល់អនក  ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏ 

មិនែមន សូមបកីនុងកលមុន អនកកដ៏ល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់េ្រពះ ្រស័យ្រសី

េនះែដរ  ែតផុតអពីំេសចក្ដី ្ល បេ់្រពះ ្រស័យតថគត  េហើយ្រទងន់ ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ 

ព ណសី     ្រពះបរមេពធិសត្វបនជបុេ ហិតរបស់្រពះបទ្រពហមទត្ត 
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អងគេនះ  ។   កនុងកលេនះ  ពួកអនក្របមង់បនបង់សំ ញ់េនកនុងសទឹង 

្រគេនះ  មន្រតីធមួំយ កពុំងែតែហលេលងជមួយនឹង្រតីញីរបស់ខ្លួន

េ យេសចក្ដីេ្រតកអរ  ្រតីញីេនះ ែហលេទអពីំខងមុខ្រតីធេំនះ ប៉ះ 

នូវក្លិនសំ ញ់ក៏េគចអពីំសំ ញ់េនះេទ   ចែំណក្រតីធេំនះ ជប់

កនុងកម  ជ្រតីលងង់េខ្ល    បនចូលេទកនស់ំ ញ់េនះឯង   ។   ពួក 

អនក្របមង់ដងឹថ្រតីធេំនះចូលកនុងសំ ញ់េហើយ េទើបេលើកសំ ញ់

េឡើងចប់យក្រតីេនះ  មិនទន់សម្ល បេ់បះេទេលើផនូកខ ច់  គិតថ  នឹង

ងំ្រតេីនះបរេិភគ  េទើបបងក តេ់ភ្លើងេហើយរកេឈើអេ ្ដ ត  ។   ្រតីេនះ 

ខ កឹខ ួលកនទកក់េនទញថ  ករ ងំេលើរេងើកេភ្លើង  ឬករេ តេ យេឈើ
អេ ្ដ ត្រសួចេនះ  ឬេសចក្ដីទុកខ មួយដៃទ  មិនេធ្វើឲយអញលបំក

េឡើយ ែតករែដល្រតីញីេនះដល់នូវេទមនស កនុងអញថ ្រតធីេំនះ

បនេទរក្រតីដៃទេ យេសចក្ដេី្រតកអរ េនះបុ៉េ ្ណ ះេទើបជករេបៀត-

េបៀន ម អញ   េហើយេពលគថេនះថ 

 ន  ម ំ សីត ំ ន  មំ  ឧណ្ហំ   ន  ម ំ  ជលសម ិ  ពធន ំ

 យញច   ម ំ មញញេត  មចឆ ី អញញំ   េ   រតយិ  គេ ត ិ។  

 ្រតជក់មិន  ( េបៀតេបៀន )   អញេទ   េក្ដ ក៏មិន  ( េបៀតេបៀន ) 

 អញែដរ     ករេបៀតេបៀនអញេ្រពះលប  (១)   មិនមនេឡើយ 
 

១- បទថ  ជលសមិ  គួរែ្របថ  សំ ញ់  េទើប្រតូវ មន័យកនុងអដ្ឋកថ  ។ 
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 ( អញ )   ្រពួយែត្រតង្់រតីញីសមគ ល់អញថ  ្រតីេឈម លេនះ 

 េទរក្រតញីីដៃទ   េ យតេ្រមក  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  ន  ម ំ  សីត ំ  ន ម ំ  ឧណ្ហំ   េសចក្ដ ី

ថ ្រតីទងំ យរែមងមនកររង កនុងកលែដលេគេលើកេឡើងអពីំទឹក 

កលកររងេនះ្របសេទ   ករេក្ដ ករ៏ែមងមនកនុងកលឯេ្រកយ   ្រតី
សេំ យកកររងនិងករេក្ដ ទងំពីរេនះ េទើបកនទក់កេនទញថ កររង

ករេក្ដ   រែមងមិនេបៀតេបៀន ម អញេឡើយ  មួយវញិេទៀត  ្រតី ( េនះ  )  

សំេ យកេសចក្ដីទុកខែដលមនករ ងំេលើរេងើកេភ្លើង ែដលនឹងមន

េនះ   េទើបកនទកក់េនទញថ  ករេក្ដ ក៏មិនេបៀតេបៀន ម អញ  ។  

 េ យបទថ  ន  មំ   ជលសម ិ  ពធនំ េនះ  ្រតីកនទក់កេនទញថ 

ករែដលជប់េនកនុងសំ ញ់េនះ  ក៏មិនេបៀតេបៀន ម អញ  ។ 

 កនុងបទថ  យញច   មំ  ដូេចនះជេដើម   ្របមូលេសចក្ដដូីចតេទេនះ

ថ ្រតីញីេនះ មិនដងឹថអញជប់កនុងសំ ញ់របស់អនក្របមង់ ្រតូវេគ

ចប់យកេទ កលមិនេឃើញ ម អញមុខជគិតថ ឥឡូវេនះ ្រតីធេំនះ 

េទ្រស ញ់្រតីញីដៃទេ យេសចក្ដេី្រតកអរកនុងកម  ករែដល្រតីញី 

េនះ ដល់នូវេទមនស គិតដូេចនះ  រែមងេបៀតេបៀនអញ   េ្រពះេហតុេនះ  

េទើប្រតីធេំនះ  េដកខ កឹខ ួលេលើផនូកខ ច់េនះឯង  ។ 

 សម័យេនះ   បុេ ហិតេពធិសត្វែដលមនបរ ិ រេចមេ ម   ក៏មក 
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កន់េឆនរសទឹងេដើមបងូីតទឹក  ឯបុេ ហិតេនះ ជអនកដឹងសេំឡងរបស់សត្វ

្រគប់្របេភទ េ យេហតុេនះ បុេ ហិតេនះបន ្ដ ប់្រតីកនទក់កេនទញ 

េទើបគិតថ  ្រតីេនះ ខ កឹខ ួលេ្រពះកិេលស   ឯ្រតីែដលមនចិត្តរ ប់ 

រសល់យ៉ងេនះ ្ល បេ់ទនឹងេកើតកនុងនរកបុ៉េ ្ណ ះ ម អញគបបជី 

ទីពឹងរបស់្រតីេនះ  ។  បុេ ហិតេនះ  ក៏េទរកពួកអនក្របមងេ់ហើយេពល 

ថ  អេមភ   តុេម្ហ   អម្ហ កំ  ឯកទិវសមប ិ  ពយញជន ថ យ  មចឆ ំ  ន  

េទថ   ែនអនកដច៏េ្រមើន  ពួកអនកមនិឲយ្រតីខញុ េំធ្វើម្ហូប  ្រតឹមែតមួយៃថងេទឬ  ? 

 អនក្របមងទ់ងំ យេពលថ   កឹ  វេទថ  មិ  តុម្ហ កំ   

រុចចនកមចឆ ំគណ្ហិ ្វ   គចឆថ  បពិ្រតេ កមច ស់ េ កនិយយអ្វី  ចូរ

េ កយក្រតី មែដលេ កេពញចិត្តចុះ  ។ 

 បុេ ហិតេពធិសត្វេពលថ  ខញុមំនករងរជមួយអនកដៃទ  ពួក

អនកចូរឲយចេំពះែត្រតីមួយេនះបុ៉េ ្ណ ះ  ។ 

 អនក្របមងេ់ពលថ   សូមេ កយកចុះ  ។ 

 ្រពះម សត្វយកៃដទងំពីរចប់្រតេីនះ េទអងគុយ្រតងេ់ឆនរសទឹង  

េហើយទូនម នថ  ែន្រតីដ៏ចេ្រមើន  ៃថងេនះ េបើខញុមំិនបនេឃើញអនក  អនកនឹង

ដល់នូវេសចក្ដី ្ល ប់  ចប់ ងំអពីំេពលេនះេទ  អនកកុធំ្ល ក់កនុងអំ ច

កិេលសេឡើយ  េហើយែលង្រតីេនះកនុងទឹក  ខ្លួនឯងកេ៏ទកនន់គរ  ។

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 
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េហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  កនុងេវ ចប់សចចៈ  ភិកខុអនកអផ ុក 

ចង់សឹក  ក៏ ងំេនកនុងេ បត្តិផល  ។  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតក 

ថ ្រតីញីកនុងកលេនះ បនមកជបុ ណទុតិយិក ( ្របពនធកនុងកល

មុនបួស )  កនុងកលឥឡូវេនះ  ្រតីធកំនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ែដល

អផ ុកចង់សឹកកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកបុេ ហិតកនុងកលេនះ គឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

 

ចប់ អដ្ឋកថ មចឆជតក ទី ៤ ។ 
 
 

អដ្ឋកថ វដ្ដកជតក ទី ៥ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់្រ ច់ចរកិេទកនុងមគធជនបទ ្រទង់

្របរពធកររលត់េទៃនេភ្លើងៃ្រព  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ  សន្តិ  បកខ   អបតន    ដូេចនះជេដើម ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ  សម័យមួយ  ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់្រ ច់

ចរកិេទកនុងមគធជនបទទងំ យ  ្រទង់បន្រ ច់បិណ្ឌ បតកនុង្រសុក

មគធៈមួយកែន្លង  ្រទង់្រតឡប់អពីំបិណ្ឌ បតខងេ្រកយភត្ត  កលពួក

ភិកខុ េចមេ មេហើយ  ្រទង់្រពះដេំណើ រចុះអពីំផ្លូ វ  ។  សម័យេនះ េភ្លើង 

ៃ្រពដ៏ធកំ៏ ងំេឡើង ភិកខុជេ្រចើនេឃើញទងំខងមុខនិងខងេ្រកយ េភ្លើង
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េនះ មនែផ ងសេនធ សេនធ   មនអ ្ដ តេភ្លើងដ៏្រកស់កពុំងេឆះ ល

មក ។ ប ្ដ ភិកខុទងំេនះ ភិកខុ បុថុជជនពួកមួយ ខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ  

េពលថ ពួកេយើងនឹងដុតេភ្លើងកត់ េភ្លើងែដលេឆះមកនឹងមិនេឆះពួក

េយើងេឡើយ  េទើបនថំមនិងែដកមកបងក ត់េភ្លើង  ។   ចែំណកភិកខុខ្លះេទៀត 

េពលថ   ែន វុេ   ពួកអនកេធ្វើកមមេឈម ះអ្វី   ពួកអនកមិនេឃើញ្រពះ 

សមម សមពុទធែដលជអគគបុគគលកនុងេ ក ្រពមទងំេទវេ ក ្រទង់យង 

មកជមួយពួកេយើងេទឬ ?  ពួកអនកដូចបុគគលមិនេឃើញ្រពះចនទែដល 

អែណ្ដ តេនេលើេមឃ មិនេឃើញ្រពះ ទិតយែដលកពុំងបេញចញរសមី ប់ 

ពន់អពីំេ កធតុទិសខងេកើត ដូចបុគគលឈរ្រតង់មត់សមុទទ មិន 

េឃើញសមុទទ និងដូចបុគគលឈរែផ្អកភន្ំរពះសិេនរុ មិនេឃើញភន្ំរពះសិេនរុ 

ដូេចន ះ នគំន េពលថ ដុតេភ្លើងេដើមបកីត់មុខេភ្លើង េឈម ះថ កម្ល ងំ 

របស់្រពះសមពុទធ ពួកអនកមិនដឹងេទឬ ?  មកពួកេយើងនឹងេទកន់សមន ក់ 

របស់្រពះ ្ដ    ។    ភកិខុទងំេនះ   កលេទខងមុខនិងខងេ្រកយជុ ំ

វញិ បនរួមគន កនុងសមន ក់របស់្រពះមន្រពះភគ  ។  ្រពះសមម សមពុទធ 

មនភកិខុជេ្រចើនជបរ ិ រ ្រទងប់ន្របថបឈ់រកនុង្របេទសមួយកែន្លង  

េភ្លើងៃ្រពែដលមនសេំឡងខ្ល ងំ ក់ដូចជនឹងជនលិ់ចលង់  កលមក 

ដល់ទីែដល្រពះ ្ដ ្របថប់ឈរ  ្របមណ ១៦ ករសីជុវំញិ្របេទស

េនះ   ក៏រលត់េទដូចគបេ់ភ្លើងែដលលិចចុះេទកនុងទឹកដូេចន ះ     មិន ច 
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្រគបសងកតក់នុងទី្របមណ  ៣២ ករសី (១)  េ យករ លចូលមកដូេចនះ  ។  

ភិកខុទងំ យនគំន េពលគុណរបស់្រពះបរម ្ដ ថ  គួរអ ច រយហន៎  

េឈម ះថ គុណរបស់្រពះពុទធទងំ យ េភ្លើងសូមបមីិនមនចិត្តវញិញ ណ 

ក៏មិន ច្រគបសងកតទី់ែដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្របថប់ឈរ រែមង

រលត់េទ ដូចគប់េភ្លើងេ ម ធ្ល ក់ចុះដល់ទឹករលត់េទដូេចន ះ គួរអ ច រយ

ស់   េឈម ះថ  នុភពរបស់្រពះពុទធទងំ យ  ។  

 ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់បន ្ដ ប់ពកយរបស់ភិកខុទងំេនះេហើយ  

េទើប្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ  កលែដលេភ្លើង ( េឆះមក ) ដល់

្របេទសេនះេហើយរលត់េទ  ជកម្ល ងំរបស់តថគតកនុងកលឥឡូវេនះ 

ក៏មិនែមន   េសចក្ដីេនះ ជកម្ល ងំៃនសចចៈែដលមនកនុងកលមុនរបស់

តថគត ដបតិថ កនុង្របេទសេនះ េភ្លើងមិនេឆះអស់មួយកបប េនះេឈម ះ

ថ ជបដិ រយ៍ិែដល ងំេនអស់កបប ។ លំ បេ់នះ ្រពះ ននទ

្រកលសងឃដីបួនជន ់  េដើមបជីទីគង់្របថប់របស់្រពះមន្រពះភគ  ។   

្រពះបរម ្ដ   ្រទង់គង់ពត់្រពះែភនន   ចែំណកភិកខុសងឃក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះ

សមម សមពុទធេហើយអងគុយេចមេ ម   ។   លំ ប់េនះ  ្រពះមន្រពះភគ 

                                     
១-ទីែដល្រទង់្របថប់ឈរ ១៦ ករសី ទីជុវំញិែដលេភ្លើងមនិ លមកេនះ  ១៦ ករសី  
េទៀត  ជ ៣២ ករសី  ។ 
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កលភិកខុទងំ យ្រកបទូល ធនថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េរឿង

េនះ ្របកដដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យេហើយ ចែំណកេរឿងកនុងអតីតជ

ថក៌បំងំេនេឡើយ សូម្រទង់្រ ស់សែម្ដងេរឿងកនុងអតីតេនះឲយ្របកដ

ដល់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យផងចុះ េទើប្រពះបរម ្ដ ្រទង់នយំកអតតី

និទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល កនុងែដនមគធៈ ្រតង់្របេទសេនះឯង ្រពះេពធិ-

សត្វ បដិសនធិកនុងកេំណើ តសត្វ្រកួច េកើតអពីំឧទរម  កនុងេវ ទម្ល យ

សមបកសុ៊តេចញមក បនជកូន្រកួច មនខ្លួន្របមណប៉ុនដុរំេទះដឹក

ទនិំញ  ។   លំ ប់េនះ  េមបឲយ្រពះេពធិសត្វេដកកនុងសមបុកេហើយន ំ

រមកចិញចឹ មេ យចពុំះ   ្រពះម សត្វេនះ  មិនមនកម្ល ងំែដល

ចេបើក ្ល បេហើរេទកនុង កសបន មិនមនកម្ល ងំ ចេលើកេជើង 

េដើរេទកនទី់ទួលបន  ឯេភ្លើងៃ្រពែតងែតេឆះមកកនុងទីេនះ ល់ៗ ឆន  ំ  ។  

សម័យេនះ េភ្លើងៃ្រពក៏េឆះ្របេទសេនះ មនសេំឡង ន់កងរពំង ពួក

បក ទីងំ យនគំន ចកេចលសមបុកេរៀងៗខ្លួន ខ្ល ចចេំពះមរណភ័យ 

ែ្រសកេខញ វខញ រ េហើរេគចេទ  េមបរបស់្រពះេពធិសត្វក៏ខ្ល ចចេំពះ

មរណភ័យ  េបះបង់្រពះេពធសិត្វេហើយេគចេទ   ។   ្រពះេពធិសត្វ

េដកកនុងសមបុកេនះ េអើតកេឡើងេឃើញេភ្លើងៃ្រពកពុំងេឆះ លមក េទើប

គិតថ េបើអញមនកម្ល ងំ ចេលើក ្ល បេហើរេទកនុង កសបនេ ត  
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អញគបបេីហើរេទកនទី់ដៃទ េបើអញមនកម្ល ងំ ចេលើកេជើងេដើរេទ

បនេ ត អញនឹងេលើកេជើងេដើរេទកន់ទីដៃទ  ចែំណកេមបរបស់

អញក៏ខ្ល ចចេំពះេសចក្ដី ្ល ប់ េបះបង់ ម អញេចលែតមន ក់ឯង 

កលនឹងករពរខ្លួន េទើបេគចេទ  ឥឡូវេនះ ទីពឹងដៃទរបស់ ម អញ

មិនមនេឡើយ អញមិនមនទីពឹង  ៃថងេនះ អញនឹងេធ្វើដូចេម្ដចហន៎  េទើប 

គួរ  លំ បេ់នះ  ្រពះេពធិសត្វមនគនិំតយ៉ងេនះថ   េឈម ះថគុណ 

ៃនសីលរែមងមនកនុងេ ក  េឈម ះថគុណៃនសចចៈក៏រែមងមន  កនុង 

អតីតកល េឈម ះថ ្រពះសព្វញញូ ពុទធទងំ យែដលជអនកបេំពញនូវ 

បរមីទងំ យ គង្់រតង់មណ្ឌ លេពធិ្រពឹក បន្រ ស់ដឹង្រពមៃ្រកែលង 

េហើយ ្រទង់ដល់្រពមេ យសីល សមធិ បញញ  វមុិត្ត ិ និងវមុិត្តញិញ ណ- 

ទស នៈ ្រទង់្របកបេ យសចចៈ េម ្ត  ករុ  ខន្ដី រែមងមន ឯគុណ 

របស់្រពះធម៌ទងំ យ ែដល្រពះសព្វញញូ ពុទធទងំ យេនះ ្រទង់ដឹង 

ចបស់េហើយក៏រែមងមន េអើសចចៈឯ នីមួយ ករ៏ែមងមនេនកនុងអញ 

ពិត សភវធមឯ៌ នីមួយរែមងមន្របកដ េ្រពះដូេចន ះ អញរពឹំង 

ដល់អតីតពុទធទងំ យ និងគុណទងំ យែដល្រពះពុទធកនុងអតីត 

ទងំេនះដងឹចបស់េហើយ កន់យកសភវធមគ៌ឺសចចៈ ែដលមនេនកនុង 

ខ្លួន ម អញ េធ្វើនូវសចចកិរយិឲយេភ្លើងថយ្រតឡបេ់ទ េធ្វើសួស្ដីដល់ខ្លួន 

និងពួកបក ដី៏េសសកនុងៃថងេនះ   រែមងគួរ   េ យេហតុេនះ   េទើបេ ក 
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េពលថ  
 អតថិ  េ េក  សីលគុេ  សចចំ  េ េចយយនុទទយ 

 េតន  សេចចន  ក ម ិ សចចកិរយិមុត្តមំ  ។ 

 ្រពះសព្វញញុ ពុទធ   ្របកបេ យសីលគុណ  សចចៈ  េ េចយយៈ 

 ( េសចក្ដី ្អ ត )    និងេសចក្ដី ណិត    សឹងមនកនុងេ ក  

 ( េបើដូេចន ះ )  អញនឹងេធ្វើនូវសចចកិរយិ  ដ៏ឧត្តម  េ យសចចៈ 

 េនះ  ។ 

 វជជិ ្វ   ធមមពលំ   សរ ិ ្វ   បុព្វេក  ជិេន 

 សចចពលមវស យ   សចចកិរយិមកសហំ ។ 

 តថគតពិចរ កម្ល ងំធម៌   េហើយរឭក្រពះជិន្រសីកនុងកល 

 មុន  េធ្វើសចចកិរយិ  េ្រពះ ្រស័យកម្ល ងំសចចធម៌ (េនះ ) (១) ។  

 លំ ប់េនះ ្រពះេពធិសត្វរឭកដល់្រពះគុណទងំ យ របស់្រពះ

ពុទធទងំ យ ែដលបរនិិព្វ នេទេហើយកនុងអតីត េហើយ្របរពធដល់ភវៈ

គឺសចចៈែដលមនេនកនុងខ្លួន  កលេធ្វើសចចករិយិ េទើបេពលគថេនះថ 

 សន្ត ិ បកខ   អបតន     សន្ត ិ បទ  អវញចន 

 ម   បិ   ច  និកខន្ត  ជតេវទ   បដិកកមត ិ។ 

                                     
១- ប.ិ ៧៧ ,  ទ.ំ២៩៨  ។ 
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 ្ល បទងំ យមន   ែតេហើរមិនរួច   េជើងទងំ យមន  ែត 

 េដើរមិនបន  េមនិងប ( របស់េយើង )  េចញបតេ់ទេហើយ  ែន 

 េភ្លើងៃ្រព  អនកចូរថយេទចុះ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  សន្ត ិ  បកខ   អបតន  េសចក្ដីថ 

េឈម ះថ ្ល បទងំពីររបស់ខញុមំន គឺេកើតមន ែតមនិ ចេហើរ គឺមិន

ចេទ ម កសេ យ ្ល បេនះបន   េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេឈម ះ 

ថ  េហើរមិនបន  ។  

 បទថ   សន្ត ិ បទ  អវញចន   េសចក្ដីថ    សូមបេីជើងទងំពីរ

របស់ខញុកំ៏មន  ែតមិន ចេដើរបន  គឺេទេ យ ករែដលឈនេទ

េ យេជើងទងំពីរេនះមិនបន េ្រពះេហតុេនះ េទើបេឈម ះថ េដើរមិន 

បន ។  

 បទថ  ម   បិ   ច  និកខន្ត   េសចក្ដីថ   មយង៉េទៀត  សូមប ី

ម បិ ែដលនឹងនខំញុ េំទកន់ទីដៃទេនះ ក៏េហើរេទេហើយ េ្រពះខ្ល ច

េសចក្ដី ្ល ប ់ ។   

 ្រពះេពធិសត្វេ េភ្លើងថ  ជតេវទ  ពិតេហើយ  េភ្លើងេនះ  កល 

េកើតកដ៏ឹង  គឺ្របកដ  េ្រពះដូេចន ះ  េទើបេ ថ  ជតេវទ  ែ្របថ  េកើត

ក៏ដឹង ។ 

 េ យបទថ  បដកិកម េនះ  ្រពះេពធិសត្វបញជ េភ្លើងថ  ចូរថយ 
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េទ  គឺចូរ្រតឡប់េទ  ដូេចនះ  ។  

 ្រពះម សត្វេដកកនុងសមបុកេនះឯង     បនេធ្វើសចចករិយិថ   េបើ 

្ល បទងំពីររបស់ខញុ ំមន ១    ភវៈ គឺករេបើក ្ល បទងំពីរេហើរេទកនុង 

កសមិនបន ១   ភពែដលេជើងទងំពីរមន ១   ភវៈគកឺរេលើកេជើង

ទងំពីរេនះេដើរេទមិនបន ១   ភពែដលម បិ េបះបង់ខញុទុំកកនុង

សមបុកេនះេហើយេហើរេទ  ១    ទងំអស់ជតួសភវៈ    មន លេភ្លើងៃ្រព 

េ យពកយសចចៈេនះ   ចូរអនក្រតឡប់អពីំទីេនះ  ។ 

 ដំ លគន នឹងសចចករិយិរបស់្រពះេពធសិត្វ  េភ្លើងបនថយ្រត- 

ឡប់េទកនុងទី្របមណ ១៦ ករសី  ឯករថយ្រតឡប់េទ ក៏េឆះកនុងទីដៃទ 

កនុងៃ្រព  ទងំរលត់េហើយកនុងទីេនះឯង  ដូចគប់េភ្លើងែដលបុគគល្រជលក់

កនុងទឹកដូេចន ះ   េ យេហតុេនះ   េទើបេ កេពលថ  

 សហ  សេចច  កេត  មយ្ហ ំ ម បជជលិេ   សិខ ី

 វេជជសិ  េ ឡស  ករ ី ន ិ ឧទកំ  ប ្វ   យថ  សិខ ី

 សេចចន  េម  សេម  នតថិ  ឯ   េម សចចបរមតីិ ។    

 េ្រពះសចចករិយិ   ែដលតថគតបនេធ្វើេហើយ   េភ្លើងែដលេឆះ 

 សេនធ សេនធ    ក៏េចៀសចមង យ ១៦ ករសីៈ   ( េហើយរលត់កនុងទី 

 េនះ )  ដូចជគប់េភ្លើងែដលបុគគល  ្រជលក់េទកនុងទឹក កុសល- 

 ធម៌ដៃទ   េសមើនឹងសចចៈ   ៃនតថគត   ពំុមនេឡើយ   េនះជ  
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 សចចបរម ី  របស់តថគត (១)  ។ 

 ឯ ថ នទីេនះ េកើត្របកដបដិ រយ៍ិ េឈម ះថ ងំេនអស់មួយ

កបប េ្រពះេភ្លើងមនិេឆះកនុងកបបេនះទងំមូល  ។  ្រពះេពធិសត្វ កល 

េធ្វើសចចករិយិយ៉ងេនះេហើយ   កនុងេវ អស់ជីវតិក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ ករែដលេភ្លើង

មិនេឆះកនុងទីេនះ ជកម្ល ងំរបស់តថគត កនុងកលឥឡូវេនះ ក៏មិនែមន 

ែតជកម្ល ងំចស់របស់តថគត កលតថគតេនះឯងេកើតជសត្វ្រកួច

កនុងទីេនះ  ដូេចនះ  ។  
 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  កនុងេវ ចប់សចចៈ  ភិកខុ ពួកខ្លះបន

ជ្រពះេ បនន ភិកខុ ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគមី ភកិខុ ពួកខ្លះកប៏ន

ជ្រពះអនគមី  ភិកខុ ពួកខ្លះក៏សេ្រមចអរហត្ត  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង ់

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   េមបកនុងកលេនះ   បនមកជម បិ
របស់តថគតកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណកេស្ដច្រកួច  គឺ  តថគត េនះ 

ឯង ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ វដ្ដកជតក ទី ៥ ។ 

                                     
១- ប.ិ៧៧ , ទ.ំ២៩៩  ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ  

ែដល្រតូវេភ្លើងេឆះបណ្ណ   េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ  យននសិ ិ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភិកខុ េនះ េរៀនកមម ្ឋ នកនុងសមន ករ់បស់្រពះបរម ្ដ  

េហើយេចញអពីំវត្តេជតពន េទ ្រស័យកនុងបចចន្ត្រគមមួយកែន្លង កនុង

េកសលជនបទ ្រតង់េសនសនៈៃ្រពមួយកែន្លង  ។  លំ ប់េនះ បណ្ណ-

របស់ភិកខុ េនះ ្រតូវេភ្លើងេឆះកនុងែខដបូំងេនះឯង  ភិកខុ េនះគិតថ  

បណ្ណ របស់អញ្រតូវេភ្លើងេឆះេហើយ    អញនឹងេនេ យលំបក   

េទើប្របប់ដល់មនុស ទងំ យ  មនុស ទងំេនះក៏ ងដល់ករងរ

េនះៗ យ៉ងេនះថ  ឥឡូវេនះ ែ្រសរបស់ពួកខញុមំិនមនទឹក  ពួកខញុបំច

ទឹកបញចូ លែ្រសេហើយនឹងេធ្វើ្របេគនេ កមច ស់ កលបចទឹកេហើយក ៏

េពលថ ចំ បេ្រពះេហើយ កល បេ្រពះេហើយក៏េធ្វើរបង កល

េធ្វើរបងេហើយក៏ដកសទូង  ្រចូតកត់េបកែបនដូេចនះ  ឲយកលេវ កន្លង

េទអស់ ៣ ែខ   ភិកខុ េនះេនេ យលបំកកនុងទី លអស់ ៣ ែខ   េទើប 

មិន ចចេ្រមើនកមម ្ឋ នញុងំគុណវេិសសឲយេកើតេឡើងបន  កលប រ-

េហើយក៏េទកន់សមន ករ់បស់្រពះ ្ដ   ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុង 

ចែំណកមខ ង  ។    
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 ្រពះមន្រពះភគ  ្រទង់េធ្វើបដិស ្ឋ រៈជមួយភិកខុ េនះ  េហើយ 

្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុ   អនកេនចវំស េ យងយឬ ?  កមម ្ឋ នរបស់ 

អនកដល់ទីបផុំតេហើយឬ ? 

 ភិកខុ េនះ កល្រកបទូលេរឿងេនះ េទើបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន កមម ្ឋ នរបស់ខញុ ្ំរពះអងគមនិដល់ទីបផុំតេទ េ្រពះមិនមនេសន-

សនៈែដលជសបបយ ។  

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុ  កនុងកលមុន សូមបែីតសត្វតិរចឆ ន

ទងំ យ ក៏គង់ដឹងទីែដលជទីសបបយ និងមិនជទីសបបយរបស់ខ្លួន 

េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកមនិដឹង ?  ដូេចនះេហើយ ្រទង់នយំកអតីតនិទនមក 

សែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ  

ព ណសី  ្រពះម សត្វេកើតកនុងកេំណើ តបក  ី  មនពួកបក េីចមេ ម 

្រស័យ្រតង់េដើមេឈើធ ំ  ែដលសមបូណ៌េ យែមកនិង្របគប   កនុងដង

ៃ្រពមួយ ។  សម័យៃថងមួយ  លម្អិតក៏ធ្ល កេ់ទ្រតងែ់មកទងំ យរបស់

េដើមេឈើេនះែដលសេងក តគន េទមក ែផ ងក៏េកើតេឡើង ្រពះេពធិសត្វ 

េឃើញដូេចន ះ េទើបគិតថ ែមកទងំពីរេនះ កលសេងក តគន េរឿយៗ មុខ 

ែតក្ល យេទជេភ្លើង  េភ្លើងេនះធ្ល កចុ់ះេទជប់្រតងស់្លឹកេឈើចស់ៗ  ចប់ 

ងំអពីំេនះ   េភ្លើងនឹងដុតេដើមេឈើេនះ   ពួកេយើងមិន ចេនកនុងទីេនះ 
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បនេទ     ពួកេយើងចូរេគចេចញអពីំទីេនះ េទកន់ទីដៃទ  េទើបគួរ   ។  

្រពះេពធិសត្វកេ៏ពលគថេនះ   ដល់ពួកបក ទីងំ យថ 
 យននិស ិ   ជគតិរុហំ (វហិងគម) ្វ យ ំ អគគឹ  បមុញចតិ 

 ទិ   ភជថ  វង កងគ  ជត ំ សរណេ   ភយន្ត ិ ។ 

 (  ពួកសត្វ ្ល ប  )   ្រស័យនឹងេដើមេឈើ    ែដលដុះេលើ 

 ែផនដី  េដើមេឈើេនះ  ក៏បេញចញេភ្លើង   មន លអនកមនអវយវៈ   

 ( កបលនិងក )  េវៀចទងំ យ    អនកទងំ យ  ចូរគប់ទិស    

 (ទងំ ៤ )  ចុះ  ភ័យេកើតអពីំេដើមេឈើជទីពឹងេហើយ  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ ជគតិរុហំ េសចក្ដីថ  ដី េ កេ  

ថ ជគតិ េដើមេឈើេ កេ ថ ជគតិរុហ េ្រពះេដើមេឈើេកើត្រតង់ 

ែផនដីេនះ  ។  

 បទថ   វហិងគម  េសចក្ដីថ  កសេ កេ ថ  វហិ  បក  ី

ទងំ យេ ថ  វហិងគម  េ្រពះេទកនុង កសេនះ  ។ 

 បទថ   ទិ   ភជថ   េសចក្ដីថ  អនកទងំ យ   កលនឹងលះ

េដើមេឈើេនះ េគចេទអពីំទីេនះ ចូរេទកន់ទិសទងំ ៤ ។  ្រពះេពធិសត្វ

េ បក ថី  វង កងគ   េ្រពះថ  បក ទីងំេនះ  ជួនកលេធ្វើកឲយ្រតង ់ ជួន 

កលេធ្វើកឲយេវៀច  េ្រពះដូេចន ះ  េទើបេ ថ  វង កងគ   មយង៉េទៀត  េឈម ះ 

ថ  វង កងគ   េ្រពះ  វង ក  គឺ ្ល បទងំ យេកើតកនុងចេំហៀងទងំពីរៃនបក  ី
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ទងំេនះដូេចនះ  ក៏មន  ។ 

 បទថ  ជត ំ សរណេ   ភយ ំ េសចក្ដីថ   ភ័យេកើតអពីំេដើម

េឈើែដលជទីពឹង ្រស័យរបស់ពួកេយើង មកពួកេយើងនគំន េទកន់ទី 

ដៃទចុះ  ។ 

 បក ទីងំ យែដលជបណ្ឌិ ត េធ្វើ មពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ

នគំន េហើរេទ្រពមគន ជមួយ្រពះេពធិសត្វេនះ េទកន់ទីដៃទ  ចែំណក

បក ទីងំ យែដលមិនែមនជបណ្ឌិ ត នគំន េពលយ៉ងេនះថ  ឯវេមវ 

ឯស ពិនទុមេត្ត ឧទេក កុមភីេល បស តិ បក េីនះេឃើញថ មន

្រកេពើេនកនុងទឹក្រតឹមែតមួយដណំក់ េហើយមនិេជឿពកយរបស់្រពះេពធិ-

សត្វក៏េនកនុងទីេនះ  ។  បនទ បអ់ពីំេនះ មិនយូរបុ៉នម ន េភ្លើងក៏េកើតេឡើង 

េឆះេដើមេឈើេនះ ម ករែដល្រពះេពធិសត្វគិតេហើយេនះឯង  

កលែផ ងនិងអ ្ដ ត ងំេឡើង  បក ទីងំ យមនែភនកងងឹតេ្រពះ

ែផ ង មិន ចេទកន់ទីដៃទបនក៏ធ្ល ក់ជចណីំេភ្លើង ដល់នូវេសចក្ដី
វនិស  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ   កនុងកលមុន  សូមបែីត 

សត្វតិរចឆ នទងំ យែដលេនេលើចុងេឈើ កគ៏ង់ដឹងភពសបបយ និង

មិនសបបយរបស់ខ្លួនយ៉ងេនះ   ចុះេហតុដូចេម្ដច  អនកកម៏ិនដឹង ?  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង 
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េហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  កនុងេវ ចប់សចចៈ  ភិកខុ េនះ ងំ

េនកនុងេ បត្តិផល  ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតក

ថ បក ទីងំ យែដលេធ្វើ មពកយរបស់្រពះេពធិសត្វ កនុងកលេនះ 

បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកបក ែីដលជបណ្ឌិ ត គឺ  

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ សកុណជតក ទី ៦ ។ 

 
អដ្ឋកថ តិត្តិរជតក ទ ី៧ 

  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងនគរ វតថ ី ្រទង់្របរពធករ

មេសនសនៈរបស់្រពះ របុីត្ត េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន 

ពកយេផ្ដើមថ   េយ  វុឌ មបចយន្ត ិ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ កលអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ងវ ិ រេ្រសចេហើយ 

បញជូ នទូតេទយង្រពះបរម ្ដ   ។  ្រពះតថគត  ្រទង់យងេចញអពីំ

នគរ ជ្រគឹះដល់នគរេវ លី ្រទង់គង់េនកនុងនគរេវ លីេនះ ម

គប់្រពះហឫទយ័ េហើយ្រទង់្រពះត្រមិះថ នឹងេទកន់នគរ វតថី េទើប

្រទង់ពុទធដេំណើ រេទ  ។  សម័យេនះ អេន្ត សិកទងំ យរបស់ឆព្វគគិយ-

ភិកខុនគំន េធ្វើដេំណើ រេទមុន  កល្រពះេថរៈទងំ យមិនទនច់ប់េសន- 

សនៈ   ក៏នគំន ហួងែហងេសនសនៈ   េ យេពលថ   េសនសនៈេនះ
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ស្រមប់ឧបជឈយ៍របស់ពួកេយើង   េសនសនៈេនះស្រមប់ ចរយរបស់ 

ពួកេយើង  េសនសនៈេនះជរបស់ពួកេយើងប៉ុេ ្ណ ះ   ្រពះេថរៈទងំ 

យែដលមក មេ្រកយក៏មិនបនេសនសនៈ អេន្ត សិកទងំ យ 

របស់្រពះ របុីត្តេតថរនគំន ែស្វងរកេសនសនៈេដើមប្ីរពះេថរៈ ក៏មិនបន  

កល្រពះេថរៈមិនបនេសនសនៈ  ក៏សមងេំនេ យករអងគុយ  និងករ 

េដើរច្រងកម្រតងគ់ល់េឈើមួយកែន្លង កនុងទីមិនឆង យអពីំេសនសនៈរបស់ 

្រពះ ្ដ   ។  កនុងេវ េទៀបភ្ល ឺ  ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យងេចញមក 

្រទង់្រពះឧកសិត   ្រពះេថរៈក្៏រគែហមតប   ។   

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ   នរ  ?  

 ្រពះ របុីត្ត្រកបទូលថ   ខញុ ្ំរពះអងគ របុីត្ត  ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់សួរថ មន ល របុីត្ត អនកេធ្វើអ្វីេនកនុងទីេនះ កនុង

េពលេនះ ? 

 ្រពះ របុីត្តក៏្រកបទូលេរឿង ៉ វេនះ  ។   កល្រពះមន្រពះភគ 

្រទង់បន ្ដ ប់ពកយរបស់្រពះ របុីត្តេហើយ ្រទង់ពិចរ ថ កល

តថគតេនមនជវីតិ កនុងកលឥឡូវេនះ ភកិខុទងំ យមិនេគរព មិន

េកតែ្រកងដល់គន នឹងគន  កលតថគតបរនិិព្វ នេហើយ ភិកខុទងំ យ

នឹងេធ្វើេម្ដចេទហន៎   ធមមសេង្វគក៏េកើតេឡើង  ។   កល ្រតីអស់េហើយ  

េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់ឲយេ ភិកខុសងឃ្របជុគំន  េហើយ្រទង់្រ ស់ថ 
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 មន លភកិខុទងំ យ  បនឮថ  អេន្ត សិករបស់ឆព្វគគិយភិកខុនគំន  

េទមុន  ហួងែហងេសនសនៈរបស់ភិកខុទងំ យែដលជេថរៈ ពិតឬ  ?  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះមន្រពះភគ ពិតេហើយ

្រពះអងគ ។ បនទ ប់អពីំេនះ ្រពះ ្ដ  ្រទង់តិះេដៀលភកិខុទងំេនះេហើយ

្រទង់េធ្វើធមមកីថ ្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមកថ មន លភកិខុទងំ យ អនក

ហន៎  រែមងគួរដល់ សនៈដ៏្របេសើរ  ទឹកដ៏្របេសើរ  ដុបំយដ៏្របេសើរ ?  

 ភិកខុ ពួកខ្លះ្រកបទូលថ អនកែដលេចញបួសអពីំខត្តិយ្រតកូល្រពះ 

អងគ ភិកខុ ពួកខ្លះ្រកបទូលថ គឺអនកែដលេចញបួសអពីំ្រតកូល្រពហមណ៍  

ភិកខុ ពួកខ្លះ្រកបទូលថ  អនកែដលេចញបួសអពីំ្រតកូលគហបតី  ភកិខុ មួយ 

ពួកេទៀត្រកបទូលថ  ្រពះវនិយ័ធរ  ្រពះធមមកថិក  អនកបនបឋមជឈន 

អនកបនទុតយិជឈន អនកបនតតយិជឈន អនកបនចតុតថជឈន ្រពះអងគ 

ភិកខុ ពួកខ្លះេទៀត្រកបទូលថ ្រពះេ បនន ្រពះសកទគមី ្រពះអន- 

គមី ្រពះអរហន្ត អនកបនវជិជ  ៣ អនកបនអភញិញ  ៦ រែមងគួរដល់ 

សនៈដ៏្របេសើរ ទឹកដ៏្របេសើរ ដុបំយដ៏្របេសើរ ។ កនុងេវ ែដលភិកខុ  

ទងំ យេពលដល់បុគគលែដលគួរដល់ សនៈដ៏្របេសើរជេដើម ម 

ករគប់ចតិ្តេរៀងៗខ្លួនយ៉ងេនះ េទើប្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ  

មន លភិកខុទងំ យ  បុគគលែដលគួរបន សនៈដ៏្របេសើរ  កនុង សន 

របស់តថគត ជអនកេចញបួសអពីំ្រតកូលក ្រតក៏មិនជ្របមណ ជអនក 
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េចញបួសអពីំ្រតកូល្រពហមណ៍ ្រតកូលគហបត ី ្រពះវនិ័យធរ អនកេចះ

្រពះសូ្រត អនកេចះអភិធមម អនកបនបឋមជឈនជេដើម ្រពះេ បនន

ជេដើម កម៏ិនជ្របមណេឡើយ មន លភិកខុទងំ យ េ យពិតេនះ 

កនុង សនេនះ គួរេធ្វើករអភិ ទ ករេ្រកកទទួល អញជ លិកមម មីចិ-

កមម មបុគគលែដលចស់ជង  និងគួរបន សនៈដ៏្របេសើរ  ទឹកដ៏្រប-

េសើរ ដុបំយដ៏្របេសើរ មែដលចស់ជងេនះ ជ្របមណកនុង សន

េនះ  េ្រពះដូេចន ះ  ភិកខុ ែដលចស់ជង ជអនកសមគួរដល់ សនៈដ៏្រប-

េសើរជេដើមេនះ  មន លភិកខុទងំ យ ឥឡូវេនះ របុីត្ត អគគ វករបស់

តថគត ជអនក្របកសធមមចកក មតថគតបន របុីត្តគួរបនេសន-

សនៈែដលជប់នឹងតថគត របុីត្តេនះ កលមិនបនេសនសនៈ ក៏

សមង្ំរតង់គល់េឈើអស់ ្រតីេនះ   ឥឡូវេនះ អនកទងំ យមិនេគរព  មិន

េកតែ្រកង  មនករ្រប្រពឹត្តមិនជសភគគន យ៉ងេនះ  អណឹំះឥតអពីំ

តថគតេទនឹងេធ្វើដូចេម្ដច  ។  លំ ប់េនះ េដើមប្ីរបទនឱ ទដល់ភិកខុ
ទងំេនះ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ កនុងកលមុន សូមប ី
សត្វតិរចឆ នទងំ យក៏នគំន គិតថ ករែដលពួកេយើងមិនេគរព មិន

េកតែ្រកង មនករ្រប្រពឹត្តមិនជសភគដល់គន នឹងគន  មិនសមគួរដល់

ពួកេយើង  ប ្ដ េយើងទងំ យ  ពួកេយើងនឹងដឹងបុគគលែដលចស់ 

ជង  េហើយេធ្វើករអភិ ទជេដើម  ដល់បុគគលចស់េនះ  េទើបពិចរ
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រកេហតុផលដឹងថ ប ្ដ េយើងទងំ យ បុគគលេនះ ជអនកចស់ជង 

េហើយេធ្វើករអភិ ទដល់បុគគលែដលចស់ជងេនះ   ញុងំផ្លូ វេទកន់

េទវេ កឲយេពញ  េហើយ្រទង់នអំតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតីតកល  មនសត្វ ៣ ជសម្ល ញ់នឹងគន   គឺសត្វទទ ្វ  ដរំ ី

្រស័យេដើមៃ្រជធមួំយេដើម េនកនុងហិមវន្តបបេទស សម្ល ញ់ទងំ ៣ 

េនះ បនជអនកមិនេគរព មិនេកតែ្រកង  មនករ្រប្រពឹត្តមិនជសភគ 

ដល់គន នឹងគន   ។  លំ ប់េនះ  សម្ល ញ់ទងំបីេនះ   មនករគិតដូេចនះ

ថ កលែដលេយើងទងំ យេនជមួយគន យ៉ងេនះ មិនសមគួរេឡើយ 

េបើដូេចន ះ ពួកេយើងគបបេីធ្វើអភិ ទជេដើម ដល់ប ្ដ ពួកេយើងែដលជ

អនកចស់ជង សម្ល ញ់ទងំ យគិតគន ថ  េក  បន  េន  មហល្ល -

កតេ  ប ្ដ ពួកេយើងអនក ហន៎ែដលចស់ជងេគ ។ ៃថងមួយ 

គិតគន ថ ឧបយមន  េទើបសត្វទងំបីអងគុយ្រតងគ់ល់ៃ្រជ  សត្វទទ ្វ  

ក៏សួរដរំថី  ែនដរំសីម្ល ញ់  អនក គ ល់េដើមៃ្រជេនះ  ងំពីកល្របមណ

្រតឹម  ?  

 ដរំេីនះេឆ្លើយថ  ែនសម្ល ញ់ទងំ យ  កនុងកលែដលខញុជំកូន

ដរំ ី  ខញុ េំដើរេធ្វើេដើមៃ្រជេនះទុកកនុងរ ងេភ្ល   កនុងេវ ែដលខញុឈំរ  ្រតួយ

របស់ និងេពះរបស់ខញុ េំសមើគន   េទើបខញុ ំ គ ល់េដើមៃ្រជេនះ  ងំអពីំកល

េដើមៃ្រជេនះេនជគុមព ។ សម្ល ញ់ទងំពីរក៏សួរ ្វ េ យន័យមុនេនះ 
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្វ េពលថ ែនសម្ល ញ់ទងំ យ ខញុជំកូន ្វ អងគុយេលើែផនដ ី មិនច ំ

បច់េងើយកទពំសីុ្រតយួៃ្រជេនះ  កលេបើយ៉ងេនះ  េទើបខញុ ំ គ ល់េដើម

ៃ្រជេនះ  ងំអពីំសមយ័ែដលៃ្រជេនះេនតូច  ។   លំ ប់េនះ  ្វ និង

ដរំកី៏សួរទទេ យន័យមុនេនះឯង   ។    ខណៈេនះ  ទទក៏េពលថ   

 ែនសម្ល ញ់ទងំ យ កលមុនមនេដើមៃ្រជធកំនុងទីឯេ ះ ខញុ  ំ

សីុែផ្លរបស់ៃ្រជេនះេហើយ មកបេនទ បង់ កក់នុងទីេនះ បនទ ប់អពីំេនះ 

េដើមៃ្រជេនះក៏ដុះ េទើបខញុ ំ គ ល់េដើមៃ្រជេនះ ងំពី មិនទនេ់កើត េ្រពះ 

ដូេចន ះ   េទើបខញុ េំនះឯងចស់ជងអនកទងំ យេ យកេំណើ ត   ។    កល 

សត្វទទេពលយ៉ងេនះ ្វ និងដរំកី៏េពលនឹងទទែដលជបណ្ឌិ តថ  

ែនសម្ល ញ់ េ កជបុគគលចស់ជងេយើងទងំ យ  ចប់ ងំពីេពល 

េនះេទ  ពួកេយើងនឹងេធ្វើសកក រៈ េគរព ប់ ន ថ្វ យបងគ ំ បូជ និង 

អភិ ទ េ្រកកទទួល េធ្វើអញជលិកមម  មីចិកមមដល់េ ក  េហើយ ងំ 

េនកនុងឱ ទរបស់េ ក  មយង៉េទៀត  ងំអពីំេពលេនះេទ  េ កគបប ី

ឲយឱ ទនិងអនុ សនីដល់ពួកេយើងទងំ យ  ។  ចប់ ងំអពីំេពល 

េនះមក  ទទបនឲយឱ ទដល់ ្វ និងដរំេីនះ ឲយ ងំេនកនុងសីល  ឯ 

ខ្លួនឯងក៏សមទនសីល  ។  សម្ល ញ់ទងំ ៣ េនះ ងំេនកនុងសីល ៥ 

មនករេគរពេកតែ្រកងដល់គន នឹងគន  មនករ្រប្រពឹត្តជសភគគន  

កនុងេវ អស់ជីវតិ  មនេទវេ កជទីេទខងមុខេហើយ    ករសមទន 
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របស់សម្ល ញ់ទងំ ៣ េនះ   មនេឈម ះថ  តិត្តិរ្រពហមចរយិៈ ។ 

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ     េឈម ះថ សត្វតិរចឆ ន  

េនះ   គង់មនករេគរពមនករេកតែ្រកងដល់គន នឹងគន    ចែំណកអនក 

ទងំ យ បួសកនុងធមមវន័ិយែដលតថគតេពលល្អេហើយយ៉ងេនះ 

េ្រពះេហតុអ្វីេទើបមិនេគរពេកតែ្រកងដល់គន នឹងគន   ។ 

 ្រពះ ្ដ  លុះ្រទង់បេនទ សេហើយ  ្រទង់េធ្វើធមមកីថ   ្រ ស់េ  

ភិកខុទងំ យមកថ មន លភិកខុទងំ យ តថគតអនុញញ តករថ្វ យបងគ ំ

ករេ្រកកទទួល  អញជលិកមម  មីចិកមម  សនៈ្របេសើរ  ទឹក្របេសើរ 

និងដុបំយ្របេសើរ ( ដល់ភិកខុ  ) មលំ ប់ចស់ខចី មន លភិកខុទងំ យ 

ែតថវតថុជរបស់សងឃ ភិកខុមិន្រតវូឃត់ខងំ មលំ បច់ស់ខចីេទ ភកិខុ
ឃតខ់ងំ្រតូវ បត្តិទុកកដ  (១)  ។ 

 កល្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនមកយ៉ងេនះេហើយ ្រទង់្រ ស់ដឹង

្រពមចេំពះេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ 

 េយ  វុឌ មបចយន្ត ិ ន   ធមមស   េកវទិ 

 ទិេដ្ឋ  ធេមម  ច  បសំ   សមប េយ  ច  សុគគតតី ិ។  

 ពួកជន   ជអនកឈ្ល សកនុងធម ៌ ្រប្រពឹត្តេកតែ្រកង  ចេំពះ 

                                     
១- ប.ិ ១០ ,  ទ.ំ ៣១៤ ។ 
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 បុគគលែដលចេ្រមើនេហើយ   ពួកជនេនះ   អនកផងគបបសីរេសើរ  

 កនុងបចចុបបននផង  សមបរេ ក  គឺសុគត ិ ក៏េកើត  ( ដល់ពួកជន 

 េនះ  )  ផង  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ   េយ  វុឌ មបចយន្ត ិ   េសចក្ដថី  

បុគគលែដលជធ ំ ៣  ពួក  គឺធេំ យជតិ ១   ធេំ យវយ័ ១   ធេំ យ 

គុណ ១   ប ្ដ បុគគលែដលជធំ   ៣   ពួកេនះ  បុគគលែដលសមបូណ៌ 

េ យជតិ េឈម ះថ  ធេំ យជតិ  បុគគលែដល ងំេនកនុងវយ័  េឈម ះ 

ថ  ធេំ យវយ័  បុគគលែដលសមបូណ៌េ យគុណ  េឈម ះថ  ធេំ យ 

គុណ  ។   ប ្ដ អនកធ ំ  ៣  ពួកេនះ  បុគគលែដលចេ្រមើនេ យវយ័ 
សមបូរេ យគុណ  េ កបណំងយកថជអនកធកំនុងទីេនះ  ។  បទថ  

អបចយន្ត ិ េសចក្ដថី  បូជេ យកមម   គឺករឱនលេំទនចេំពះបុគគល 

ែដលជអនកមនេសចក្ដីចេ្រមើនេនះ  ។ 

 បទថ ធមមស  េកវទិ បនដល់ បុគគលែដលឈ្ល សកនុងធម ៌

គឺករ្រប្រពឹត្តឱនលេំទន   ចេំពះបុគគលែដលចេ្រមើន  ។ 

 បទថ   ទិេដ្ឋ  ធេមម   បនដល់  កនុងអត្តភពេនះឯង  ។ 

  បទថ   បសំ    ែ្របថ   គួរដល់ករសរេសើរ  ។ 

 បទថ  សមប េយ  ច  សុគគតិ  េសចក្ដីថ  េឈម ះថ  ជអនក

េទកនុងខងមុខ េ្រពះ្រតូវេទខងមុខ គឺគបបលីះេ កេនះេទកន់
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េ កខងមុខ រែមងជសុគតដិល់នរជនេនះឯង កនុងទីេនះ មនករ

្របមូលេសចក្ដីមកដូេចនះថ មន លភិកខុទងំ យ ក ្រតក្ដ ី ្រពហមណ៍ក្ដី 

េវស ៈក្ដី សូ្រទក្ដី ្រគហសថក្ដី បព្វជិតក្ដី សត្វតិរចឆ នក្ដ ី សត្វទងំេនះ 

មួយជអនកឈ្ល សកនុងធម ៌  គឺករឱនលេំទនចេំពះបុគគលែដលជធ ំ

េធ្វើករឱនលេំទនចេំពះបុគគលែដលជធេំ យវយ័ទងំ យ ជអនក

សមបូរេ យគុណ  សត្វទងំេនះរែមងបននូវករសរេសើរ   គឺពណ៌ន 

សរេសើរកនុងអត្តភពេនះឯងថ ជអនកឱនលំេទនចេំពះបុគគលែដល

ចេ្រមើន  កលកយែបកេហើយ   រែមងេទេកើតកនុង នសួគ៌  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់្រ ស់គុណរបស់ធម៌ គឺករឱនលេំទន

ចេំពះបុគគលែដលមនេសចក្ដីចេ្រមើនយ៉ងេនះេហើយ    េទើប្រទងប់ន្ត

អនុសនធិ្របជុជំតកថ  ដរំដី៏្របេសើរកនុងកលេនះ   បនមកជេមគគ ្ល ន 

្វ កនុងកលេនះ  បនមកជ របុីត្ត  ចែំណកសត្វទទែដលជបណ្ឌិ ត

កនុងកលេនះ  គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ តិត្តិរជតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលចេ្រមើនេ យចីវរ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើម

ថ   នចចន្ត ំ  និកតបិបេញញ    ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ ភិកខុ ែដលេនកនុងវត្តេជតពនម វ ិ រមួយរូប ជអនក

ឈ្ល សកនុងកមមឯ នីមួយ មនករកត់ ករខត់ ករសម្អ ត ករេដរ

សពំត់ែដលគបបេីធ្វើចវីរ  ភិកខុ េនះ រែមងមនចីវរេ្រចើនេឡើងេ យភពជ

អនកឈ្ល សេនះ េ្រពះដូេចន ះ េទើប្របកដេឈម ះថ ចវីរវឌ កៈ គជឺអនក 

ចេ្រមើនេ យចីវរ  ។  

 សួរថ   ភិកខុ េនះ េធ្វើដូចេម្ដច  ?  

 េឆ្លើយថ ភកិខុ េនះយកសពំតច់ស់ជ្ំរគ្ំរគ មកសែម្ដងហតថកមម 

េធ្វើឲយជចីវរែដលមនសមផស ល្អគួរជទីេពញចិត្ត កនុងេវ សេ្រមចករ

្រជលក់ បន្រជលកេ់ យបយម៉ន ដុសខតេ់ យសមបកស័ងខ េធ្វើឲយ

មន្រសេមលភ្លឺរេ ងគួរជទីគប់ចិត្តេហើយរក ទុក   ភិកខុទងំ យ

ែដលមិនេចះេធ្វើចីវរ ក៏កន់យកសពំត់ ដកថមីៗ េទកន់សមន ករ់បស់

ភិកខុ េនះ េហើយេពលថ  ពួកខញុមំិនេចះេធ្វើចីវរ  សូមេ កេធ្វើចីវរឲយដល់

ពួកខញុផំង  ។  

 ភិកខុ េនះេពលថ   ែន វុេ ទងំ យ   ចីវរកលេធ្វើ   រែមង 
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សេ្រមចយឺតយូរ ចវីរែដលេធ្វើទុកេហើយមន េ កទងំ យចូរកន់

យកសពំត់ ដកេនះេទ េហើយចូរឲយចីវរែដលមិនទនេ់ធ្វើេនះមកដល់ 

ខញុចុំះ េហើយេទើបនចំីវរែដលេធ្វើសេ្រមចេហើយមកឲយេមើល ភិកខុទងំេនះ 

េឃើញវណ្ណសមបត្តរិបស់ចីវរេនះបុ៉េ ្ណ ះ មិនដងឹ ចខ់ងកនុង សមគ ល់ 

ថជចីវរថម ី ជចីវរែដលមន ច់ជប់ល្អ េទើបឲយសពំត់ ដកថមទីងំ 

យដល់ចីវរវឌ កភិកខុ  េហើយកន់យកចវីរែដលេធ្វើសេ្រមចេនះេទ ។ 

ចីវរេនះ  កលភិកខុទងំេនះ េបកេ យទឹកេក្ដ កនុងេវ ែតបន្ដិចបន្តួច 

ក៏សែម្ដង្រប្រកតីភពរបស់ខ្លួន ចីវរែដល្រគ្ំរគក៏្របកដកនុងទីេនះ ភិកខុ  

ទងំេនះកម៏នវបិបដិ រេីក្ដ ្រក យចិត្ត  ។   ភិកខុ េនះយកសពំតច់ស់ 

េបកបេញឆ តភិកខុទងំ យែដលមកេហើយ េ យ ករយ៉ងេនះ 

រហូត្របកដេករ ្ដិ៍េឈម ះេទកនុងទីទងំពួង  ។    

 កនុង្រសុកមួយេទៀត  មនចីវរវឌ កៈមួយរូបេទៀត  ជអនកេបក 

បេញឆ តសត្វេ ក ដូចចីវរវឌ កភិកខុ ែដលេនកនុងវត្តេជតពនេនះែដរ  

ភិកខុទងំ យែដលជសម្ល ញ់របស់ភិកខុ េនះ ក៏្របប់ភកិខុ េនះថ  ែន 

វុេ   បនឮថ  ចីវរវឌ កៈមួយរូបកនុងវត្តេជតពនេបកបេញឆ តសត្វ 

េ កយ៉ងេនះ  ។  លំ បេ់នះ ចីវរវឌ កៈេន្រសុកេ្រក  កម៏នគនិំត

ដូេចនះថ េណ្ហើ យចុះ  អញនឹងេបកបេញឆ តចីវរវឌ កៈអនក្រកុងរូបេនះ 

េហើយេទើបេធ្វើចីវរចស់ឲយជទីេពញចិត្តៃ្រកែលង  ្រជលក់យ៉ងល្អ  ដណ្ដ ប ់
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ចីវរេនះេទកន់វត្តេជតពនម វ ិ រ   ។ 

  ចែំណកចវីរវឌ កៈអនក្រកុង     ្រគន់ែតេឃើញចីវរេនះបុ៉េ ្ណ ះ    ក៏ 

េកើតេសចក្ដេី ភចងប់ន េទើបសួរថ េ កដ៏ចេ្រមើន ចីវរេនះេ កេធ្វើ 

េ យខ្លួនឯងឬ ?  

 ចីវរវឌ កៈ្រសុកេ្រកេពលថ  េអើ វុេ   ខញុ េំធ្វើេ យខ្លួនឯង  ។ 

 ចីវរវឌ កៈអនក្រកុងេពលថ េ កដ៏ចេ្រមើន ចូរេ កឲយចីវរេនះ

ដល់ខញុចុំះ   េ កនឹងបនចីវរដៃទ  ។ 

  ចីវរវឌ កៈ្រសុកេ្រកេពលថ   វុេ    ពួកខញុជំអនក្រសុកេ្រក 

រកបចចយ័បនេ យលបំក   ខញុឲំយចីវរេនះដល់េ កេហើយ   ខ្លួនឯងនឹង

ដណ្ដ ប់អ្វី  ?  

 ចីវរវឌ កៈអនក្រកុងេពលថ  េ កដ៏ចេ្រមើន សំពត់ ដកថមីៗ 

កនុងសមន ករ់បស់ខញុមំន ចូរេ កកន់យកសពំត់ ដកទងំេនះ េធ្វើចីវរ 

របស់េ កចុះ  ។  

 ចីវរវឌ កៈ្រសុកេ្រកេពលថ េអើ វុេ  ខញុនឹំងសែម្ដងហតថកមម

កនុងចីវរេនះ  កលេ កេពលយ៉ងេនះ ខញុនឹំងេធ្វើអ្វីបន ចូរេ កកន់

យកចីវរេនះចុះ េហើយឲយចីវរែដលេធ្វើេ យសពំត់ចស់ដល់ចីវរវឌ កៈ

អនក្រកុង ខ្លួនឯងកនយ់កសពំត់ ដកថមីៗ េបកបេញឆ តចីវរវឌ កៈអនក 

្រកុងេនះេហើយ  ក៏េចៀសេចញេទ   ។   ចែំណកចីវរវឌ កៈែដលេនកនុង
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វត្តេជតពនក៏ដណ្ដ បច់ីវរេនះ  កន្លងេទបនពីរ-បីៃថង េទើបេបកេ យ

ទឹកេក្ដ កេ៏ឃើញសភពេដើម គឺភពជចវីរចស់្រគ្ំរគ កម៏នករខម ស

េអៀន  ។  ភពែដលចីវរវឌ កៈអនក្រកុងេនះ  ្រតូវភិកខុ ្រសុកេ្រកេបក

បេញឆ ត  ក៏េកើត្របកដទូេទកនុងក ្ដ លភកិខុសងឃថ  បនឮថ  ចវីរ-

វឌ កៈកនុងវត្តេជតពន  ្រតូវចីវរវឌ កៈ្រសុកេ្រកេបកបេញឆ តេហើយ  ។   

ៃថងមួយ  ភិកខុទងំ យនគំន អងគុយសនទនេរឿងេនះ កនុងេ ងធមមសភ 

្រពះមន្រពះភគ ្រទង់យងមកកន់ធមមសភ េហើយ្រ ស់សួរថ មន ល

ភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ ពួកអនកទងំ យអងគុយសនទនគន  

េ យេរឿងអ្វីហន៎ ?   កលភិកខុទងំេនះ នគំន ្រកបទូលេរឿងេនះឲយ្រទង់ 

្រជបេហើយ  េទើប្រពះមន្រពះភគ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ចីវរ

វឌ កៈែដលេនកនុងវត្តេជតពន  ជអនកេបកបេញឆ តភិកខុដៃទែតកនុងកល

ឥឡូវេនះ ប៉ុេ ្ណ ះក៏មិនែមន  សូមបកីនុងកលមុនកជ៏អនកេបកបេញឆ ត

េហើយដូចគន  ឯចីវរវឌ កៈអនក្រសុកេ្រកមិនែមនេបកបេញឆ តចីវរវឌ កៈ

ែដលេនកនុងវត្តេជតពន ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកល

មុនក៏ធ្ល ប់េបកេហើយដូចគន    េហើយ្រទងន់យំកអតតីនិទនមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតជរុកខេទវ ្រតង់េដើមេឈើ 

ែដល ្រស័យេន្រតង់មត់្រសះឈូកមួយកែន្លង កនុងដងៃ្រពមួយ ។ 



604                   អដ្ឋកថជតក ឯកនិបត    

សមយ័មួយ  ជរដូវ្របងំ  ទឹកកនុង្រសះមួយកែន្លងែដលមិនធេំពក  ករ៏ងី

សងួត  ែតកនុង្រសះេនះមន្រតជីេ្រចើន  ។  ្រគេនះ កុកមួយេឃើញ្រតី 

ទងំ យេហើយគិតថ អញនឹងេបកបេញឆ ត្រតីទងំេនះ េហើយសីុ 

េ យឧបយឯ នីមួយ  េទើបសកុំក្រតងម់ត់ទឹក  ។  លំ ប់េនះ  ្រតី
ទងំ យេឃើញកុកេហើយ ក៏សួរថ  កឹ  អយយ  ចិេន្តេន្ត   និសិេនន សិ 

ែនេ ក   េ កអងគុយគិតអ្វី  ? 

 កុកេឆ្លើយថ  តុម្ហ កំ  ចិេន្តេន្ត   និសិេនន ម្ហ ិ  េអើ អញអងគុយ

គិតអពីំពួកអនក  ហនឹងឯង  ។ 

 ្រតីទងំ យសួរថ  បពិ្រតេ ក  េ កគិតដល់េយើងដូចេម្ដច ? 

 កុកក៏េឆ្លើយថ អញគិតដល់ពួកអនកថ ទឹកកនុង្រសះេនះមនតិច

នឹងហួតែហងេទ  ឯករេក្ដ ក៏មនេ្រចើន  ឥឡូវ្រតីទងំេនះនឹងេធ្វើដូចេម្ដច ?  

 លំ ប់េនះ  ពួក្រតីកសួ៏រេទៀតថ  បពិ្រតេ ក ពួកេយើងនឹងេធ្វើ 

ដូចេម្ដច  ?  

 កុកេពលថ   េបើអនកទងំ យេធ្វើ មពកយរបស់អញ   អញនឹង 

យកចពុំះពបំ ្ដ ពួកអនក ម្ដងមួយៗ នេំទកន់ទីសួស្ដី គឺកនុង្រសះធំ

មួយកែន្លងែដលេដរ សេ យផក ឈូកមនពណ៌ ៥  ។ 

 ្រតីទងំ យេពលថ បពិ្រតេ ក ងំែតអពីំបឋមកបបមក 

េឈម ះថ     កុកជអនកឈឆឺ្អ លចេំពះ្រតីទងំ យមិនមនេទ     េ ក   
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បណំងនឹងសីុប ្ដ ពួកេយើង  ម្ដងមួយៗ   ពួកេយើងមិនេជឿេ កេទ  ។ 

 កុកេពលថ   អញមនិសីុ  េបើពួកអនកមិនេជឿអញថមន្រសះទឹក 

ពួកអនកចូរឲយ្រតីមួយេទេមើល្រសះេនះជមួយនឹងអញចុះ  ។ 

 ្រតីទងំ យក៏េជឿពកយរបស់កុកេនះ គិតថ  ្រតីេនះ ជអនក ច 

ទងំផ្លូ វទឹកនិងផ្លូ វេគក េទើបឲយ្រតីធសំមបុរេខម មួយេទេ យពកយថ 

ចូរេ កពយំក្រតីេនះេទ  ។  កុកេនះ កព៏្ំរតីេនះេទែលងកនុង្រសះ 

បង្ហ ញ្រសះេនះ   េហើយន្ំរតឡប់មកកន់សមន ក់របស់្រតីទងំ យ 

វញិ ្រតីេនះពណ៌នសមបត្តិរបស់្រសះដល់្រតទីងំ យ ្រតីទងំេនះ 

បន ្ដ បព់កយរបស់្រតីមួយេនះេហើយ ក៏មន្របថន នឹងេទ េទើបនគំន

េពលថ  ធុេ កមច ស់  េ កចូរពពួំកេយើងេទ  ។   

 កុកព្ំរតីែដលមនខ្លួនេខម ផង ធផំង ដបូំងេនះ េហើយនេំទ 

កន់្រចងំ្រសះ បង្ហ ញ្រសះឲយេឃើញេហើយ ក៏េហើរេទទ្ំរតង់េដើមថង ន់ 

ែកបរមត់្រសះ  ចឹក្រតីេនះ កនុងរ ង្របគបេឈើេ យចពុំះឲយ ្ល ប់ 

េហើយសីុ ច់េចលឆ្អឹងឲយធ្ល ក់្រតង់គល់េឈើ េហើយ្រតឡប់េទវញិ 

េពលថ   ្រតីេនះ អញែលងេទេហើយ  ្រតីដៃទចូរមក  េហើយពយំក 

ម្ដងមួយៗ  េ យឧបយេនះសីុ្រតីអស់្រតឡប់មកេទៀត  សូមបែីត្រតីមួយ 

ក៏មិនមនេសសសល់  ។  កនុង្រសះេនះ មនក្ដ មមួយ កុកជអនកចង់

បរេិភគក្ដ មេនះ េទើបេពលថ ែនក្ដ មដ៏ចេ្រមើន អញន្ំរតទីងំអស់ 
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េទែលងកនុង្រសះធែំដលេដរ សេ យផក ឈូក មកអញនឹងនអំនកេទ

កន់ទីេនះ  ។ 

 ក្ដ មសួរថ   េ កកលនខំញុ េំទ   នឹងនេំទបនដូចេម្ដច ? 

 កុកេពលថ  អញនឹងពយំកេទ  ។ 

 ក្ដ មេពលថ  េ កកលនេំទយ៉ងេនះ  នឹងេធ្វើខញុឲំយធ្ល ក់ ខញុនឹំង 

មិនេទជមួយេ កេទ ។ 

 កុកេពលថ  កុខំ្ល ចេឡើយ  អញពអំនកឲយល្អេហើយេទ  ។  ក្ដ ម

គិតថ េឈម ះថ ករពយំក្រតីេទែលងកនុង្រសះ រែមងមិនមនដល់កុក 

េនះ  េបើកុកែលងអញកនុង្រសះ  េនះជករល្អ  ្របសិនេបើមនិែលង  អញ

នឹងកត់កកុកេនះឲយអស់ជីវតិ ។ លំ បេ់នះ េទើបក្ដ មេពលនឹងកុក 

េនះថ  ែនកុកសម្ល ញ់ េ កមិន ចពខំញុ េំទេ យល្អបនេទ  ឯខញុនឹំង 

េកៀបេ ក េទើបជករល្អ  េបើខញុយំកតេងក បរបស់ខញុ េំកៀបករបស់េ ក 

េ ត  ខញុនឹំងេធ្វើករបស់េ កឲយជរបស់ែដលខញុ េំកៀបល្អេហើយ  េទើបខញុ  ំ

េទជមួយេ ក  ។   កុកគិតែតពីេរឿងេបកក្ដ មេនះ   មិនដឹងថក្ដ ម

េនះេបកខ្លួន េទើបទទួលពកយេហើយ ក្ដ មកយ៏កតេងក បទងំពីរេកៀបក 

កុកេនះយ៉ងខជ ប់ខជួន ដូចជដងក ប់របស់ជងមស េហើយេពលថ ចូរ 

េ កនខំញុ េំទកនុងកលឥឡូវេនះចុះ  ។  កុកេនះ នកំ្ដ មេទឲយេឃើញ

្រសះេហើយែបរមុខេទរកេដើមថង ន ់  ក្ដ មេពលថ មតុល អយ ំ 
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សេ   ឯេ ្ត   ត្វំ  បន  ឥេ   កឹ  េនសិ   ែនេ កអ៊ ំ   ្រសះេន

ខងេនះ  ែតេ កនខំញុមំកខងេនះ  ។  

 កុកេពលថ   ន   េត  មតុេ    អហំ   ន   ភគនិបុេ ្ត សិ   

វត  េម  ត្វ ំ  អញជអ៊ ំ  ជទី្រស ញ់របស់   េតើ ជកមួយរបស់អញ 

អពីំកល ហន៎  េហើយេពលេទៀតថ  ឯងេធ្វើេសចក្ដសីមគ ល់ថ  អញ

េនះ ជទសៈរបស់ឯងឬ  នឯំង្រ ច់េទ  ឯងចូរេមើលឆ្អឹង្រតីេ្រកមេដើម

ថង ន់េនះ  អញនឹងសីុឯងដូច្រតីែដលអញសីុេហើយ  ។ 

 ក្ដ មេពលថ  ្រតីទងំេនះេ ក ចសីុបន  េ្រពះភពែដល

ខ្លួនជ្រតីលងង់ ែតខញុ  ំ េ កមនិ ចសីុបនេទ េ កេនះឯងនឹងដល់នូវ

េសចក្ដវីនិស ដបតិថ េ កមនិដឹងថខញុ េំបកបេញឆ តេទ េ្រពះខ្លួនជ

សត្វលងង់ េយើងទងំពីរ កល ្ល ប់ក៏នឹង ្ល ប់ជមួយគន  េយើងនឹងកត់

កបលរបស់េ កឲយ ច់ធ្ល ក់េលើែផនដ ី  េហើយក៏យកតេងក បមួយេកៀប 

កកុកេនះ កុក មត់មនទឹកែភនកហូរទងំសងខង ្រតូវមរណភ័យ

គំ ម  េទើបេពលថ  បពិ្រតក្ដ ម  ខញុមំិនសីុអនកេទ  ចូរអនកឲយជវីតិដល់ខញុ  ំ

ចុះ  ។ 

 ក្ដ មេពលថ  េបើយ៉ងេនះ  ចូរអនកបនទ បខ្លួនចុះកនុង្រសះេនះ  ។ 

កុកេនះក៏វលិ្រតឡប់មកកន្់រសះេនះវញិ េហើយ កក់្ដ មេលើភក្់រតង់

មត់្រសះ ក្ដ មេកៀបកកុកេនះ ច់កនុងទីេនះ ដូចកត់ទងឈូកេ យ
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កៃ្រន្តដូេចន ះ េទវ ែដល ្រស័យេន្រតង់េដើមថង ន់ េឃើញេហតុអ ច រយ

េនះ  កលនឹងឲយ ធុករ  េធ្វើៃ្រពទងំ យឲយខទរខទ រ  េទើបេពលគថ 

េនះ   េ យសេំឡងដ៏ពីេ ះថ 

 នចចន្ត ំ នកិតិបបេញញ  និកតយ  សុខេមធត ិ

 េធត ិ និកតបិបេញញ  ពេក  កកកដកមិ ត ិ។ 

 បុគគលមន្របជញ ជេ្រគ ងបេញឆ ត  រែមងមិនដល់េសចក្ដីសុខ 

 អស់កលជនិចច  េ្រពះបញញ ជេ្រគ ងបេញឆ តេឡើយ  បុគគល 

 មន្របជញ ជេ្រគ ងបេញឆ ត  ( េនះ  )  រែមងបន  ( នូវលទធ- 

 ផល ្រកក ់) ដូចសត្វកុក  ( បននូវករ ច់ក )  អពីំក្ដ ម  ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ   នចចន្ត ំ  និកតិបបេញញ    និកតយ 

សុខេមធត ិ េសចក្ដថី ករេបកបេញឆ តេ ថ នកិតិ បុគគលែដល

មនបញញ េឈម ះថ  និកតិ  គឺបុគគលែដលមនបញញ េបកបេញឆ ត 

រែមងមិនដល់នូវេសចក្ដីសុខេ យចែំណកមួយ  គឺមិន ច ងំេនកនុង

េសចក្ដីសុខេនះឯងអស់កលជនិចច  េ្រពះករេបកបេញឆ ត  គឺករ 

កុហកេនះ   រែមងដល់នូវេសចក្ដីវនិសេ យចែំណកមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ។  

 បទថ េធតិ ែ្របថ រែមងបនចេំពះ អធិបបយថ បុគគល 

មក មនបញញ េបកបេញឆ ត គឺបញញ ែដលសិក នូវផ្លូ វេវៀចផ្លូ វេកង  

រែមងបនចេំពះ   គឺរែមងជួបនូវផលបបែដលខ្លួនបនេធ្វើទុក  ។  
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 សួរថ    រែមងជួបនូវផលបបដូចេម្ដច  ?    

 េឆ្លើយថ រែមងជួបនូវផលបបដូចកុក ែដល ច់កេ្រពះក្ដ ម 

ដូេចន ះ  អធិបបយថ  បបបុគគលរែមងជួប  គឺរែមងបនចេំពះនូវភ័យ

កនុងបចចុបបនន ឬកនុងបរេ ក េ្រពះបបែដលខ្លួនេធ្វើទុក ដូចកុកែដល្រតូវ 

កត់ក ច់េ្រពះក្ដ មដូេចន ះ  ។  ្រពះម សត្វ កល្របកសគថេនះ  

េទើបសែម្ដងធម៌ញុងំៃ្រពឲយខទរខទ រេហើយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ចីវរវឌ កភិកខុអនក

្រកុង ្រតូវចីវរវឌ កៈអនក្រសុកេ្រកេបកយ៉ងេនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះ  កម៏ិនែមនេទ   សូមបកីនុងអតីតកល ក៏្រតូវេបកេហើយដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  កុកកនុងកលេនះ  បនមកជ 

ចីវរវឌ កៈអនកេនកនុងវត្តេជតពន    ក្ដ មកនុងកលេនះ  បនមកជចវីរ -

វឌ កៈអនក្រសុកេ្រក  ចែំណករុកខេទវ កនុងកលេនះ គឺ  តថគត េនះ 

ឯង ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ ពកជតក ទី ៨ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ 

សទធិវ ិ រកិរបស់្រពះ របុីត្តេតថរ  េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ   មេញញ  េ វណ្ណេយ  សិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភិកខុ េនះជអនក្របេ ងយ អត់ធន់ចេំពះពកយេ្រប ន

្របេ  េធ្វើឧបករៈដល់្រពះេថរៈេ យឧស ហៈដ៏េ្រចើន ។  សមយ័ៃថង

មួយ ្រពះេថរៈ ្រពះ ្ដ ចរកិេទ បនេទកនទ់កខិ គិរជីនបទ ។ 

កនុងេវ ែដល្រពះេថរៈេទកន់ទកខិ គរិជីនបទេនះ ភកិខុ េនះ ក៏ក្ល យ

ជអនក្របកន់ខ្លួនមិនេធ្វើ មពកយរបស់េ ក  កល្រពះេថរៈេពលថ 

វុេ   អនកចូរេធ្វើកមមេឈម ះេនះ  ក៏បនជចែំណកផទុយ  ្រពះេថរៈមនិ 

ដឹងអធយ្រស័យរបស់ភិកខុ េនះ ្រ ច់េទកនុងទកខិ គិរជីនបទេហើយវលិ

្រតឡបម់កកនវ់ត្តេជតពនវញិ  ចប់ ងំអពីំ្រពះេថរៈមកកន់វត្តេជតពន

ម វ ិ រ  ភិកខុ េនះក៏មនសភពដូេចន ះវញិ  ។  ្រពះេថរៈក៏្រកបទូល

េរឿងេនះដល់្រពះមន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន សទធិវ ិ រកិ

មួយរូបរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ កនុងទីមួយកែន្លងមនសភពដូចជទសៈែដល

េ ះមកេ យ្រទពយ  ១០០  ប៉ុែន្តកនុងទីមួយកែន្លង  ក៏ក្ល យជអនក្របកន់

ខ្លួន កលខញុ្ំរពះអងគ្របប់ថ ចូរេធ្វើកមមេឈម ះេនះ ក៏្រតឡប់ជេធ្វើផទុយអពីំ

េនះ ។ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន ល របុីត្ត ភិកខុ េនះជអនកមន
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្រប្រកតីយ៉ងេនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ ក៏មិនែមន  សូមបកីនុង

កលមុន ភកិខុ េនះេនកនុងទីមួយកែន្លង ក់ដូចជទសៈ ែដលេ ះមក

េ យ្រទពយ ១០០ ែតេទកនទី់មួយកែន្លងេទៀត  ្រតឡប់ជមនករ្រប- 

្រពឹត្តផទុយជស្រតូវ  កល្រពះេថរៈ្រកបទូល ធនេហើយ  េទើប្រទង់ន ំ

យកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ

ព ណសី ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលកុដុមពិកៈមួយ ។ កុដុមពិកៈ

មន ក់ែដលជសម្ល ញ់របស់្រពះេពធិសត្វេនះជមនុស ចស់ ែតភរយិ

របស់កុដុមពកិៈេនះជ្រស្ដីេកមង នង ្រស័យកុដុមពិកៈេនះក៏បនកូន្របុស 

កុដុមពិកៈេនះគិតថ  ្រសីេនះ កលអញ ្ល ប់េទេហើយនឹងបនបុរសដៃទ

ជ ្វ មី េ្រពះខ្លួនេនេកមង នឹងេធ្វើ្រទពយរបស់អញេនះឲយវនិស មិនឲយ

ដល់បុត្តរបស់អញ េបើដូេចន ះ អញកប់្រទពយេនះទុកកនុងែផនដី េទើបេ  

ទសៈកនុងផទះេឈម ះនយននទៈេទៃ្រព   កប់្រទពយេនះទុកមួយកែន្លងេហើយ 

្របប់ដល់នយននទៈេនះេ យពកយថ   ែនននទៈ ្រទពយេនះ កលអញ

្ល ប់េទេហើយ ចូរឯង្របប់ដល់កូនរបស់អញ កុបំរចិច គ្រទពយេនះរបស់

អញេឡើយ េហើយក៏ ្ល ប់េទ  ។  កូនរបស់កុដុមពិកៈេនះ ជអនកចេ្រមើន

េ យវយ័ មលំ ប ់ ។   សម័យេនះ  ម ក៏េពលនឹងបុត្តេនះថ  

 ែនប     បិ របស់កូនននំនទទសៈេទកប់្រទពយ    ចូរកូនន្ំរទពយ  
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េនះមកទុកជសមបត្ត ិ  ។  ៃថងមួយ  កូនេនះេពលនឹងទសៈេឈម ះននទៈ 

េនះថ  បពិ្រតេ កអ៊ ំ  ្រទពយ មួយែដលេ កឪពុករបស់ខញុកំបទុ់ក

មនឬ  ? 

 ននទទសៈេពលថ   មនេ កមច ស់  ។ 

 កូនេសដ្ឋីេនះសួរថ  កប់ទុកកនុងទី  ?  

  ននទទសៈេឆ្លើយថ   េនកនុងៃ្រពឯេ ះ  ។ 

 កូនេសដ្ឋីេនះេពលថ េបើដូេចន ះ ពួកេយើងនគំន េទ េហើយកន់

ចបនិងបងគេីទកន់ទីកប់្រទពយ  ។ ( លុះេទដល់េហើយ ) កូនេសដ្ឋេីនះ

សួរថ   កហំ  មតុល  ធន ំ ្រទពយេនកនុងទី េ កអ៊ ំ?   

 នយននទៈេនះេឡើងឈរេលើកណំប់្រទពយ ្រស័យ្រទពយេធ្វើមនះ 

ឲយេកើតេឡើងេជរកុមរេនះថ  អេរ  ទសិបុត្ត  េចតក  កុេ   េត  

ឥមសម ឹ េន ធនំ ែន កូនទសី ្រទពយកនុងទីេនះរបស់  មនមក

អពីំ  ?   

 កុមរេនះ បនឮពកយេ្រគត្រគតេហើយេពលថ េបើយ៉ងេនះ 

ពួកេយើងនគំន ្រតឡប់ចុះ េហើយននំយននទៈេនះ្រតឡបម់ក ។ កន្លង

េទពីរ-បៃីថង ក៏បនេទេទៀត នយននទៈេនះឈរេជរយ៉ងេនះឯង កុមរ

មិនេពលពកយេ្រគត្រគតជមួយទសៈេនះ េ យគិតថ ទសៈេនះ

នឹង្របប្់រទពយកនុងេពលេឈម ះេនះ ប៉ុែន្តទសៈេនះក៏េនែតេជរ កុមរ
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មិនដឹងេហតុ កនុងេសចក្ដីេនះ កគ៏ិតថ  កុដុមពិកៈជសម្ល ញ់របស់បិ
អញមន  អញគួរ កសួរនឹងកុដុមពិកៈេនះ ្របែហលជដឹងបន  េទើប

េទកនស់មន ករ់បស់្រពះបរមេពធិសត្វ្របបេ់រឿង ៉ វទងំអស់  េហើយសួរ 

ថ   បពិ្រតេ កឪពុក  េ្រពះេហតុអ្វីហន៎  ?  

 ្រពះម សត្វេពលថ ែនប នយននទៈេនះ ឈរេជរអនកកនុង

ទី  ្រទពយែដលជរបស់បិ របស់អនកេនកនុងទីេនះឯង េ្រពះដូេចន ះ 

កនុងកល នយននទៈេនះេជរ កនុងកលេនះ អនកចូរអូសនយននទៈ

េនះមកេ យពកយថ  ែនទសៈ អនកេជរខញុ  ំ  េហើយកន់យកចបជកី

ទម្ល យកនុងទីេនះ  នយំក្រទពយែដលជរបស់្រតកូលមកចុះ  កលេពល 

ដូេចនះេហើយ    េទើបេពលគថេនះថ 
 មេញញ  េ វណ្ណេយ  សិ េ វណ្ណម   ច  ននទេក 

 យតថ   ទេ   មជេ  ឋិេ   ថុ ្ល ន ិ គជជតីត ិ ។ 

 េយើងសមគ ល់ថ  គនំរមស និងក្រមងមស  មនកនុងទីែដលខញុ  ំ

 ្របុសេឈម ះននទកៈ  ជកូនរបស់ខញុ ្ំរសី  េឈម ះ ម  ឈរេពល 

 នូវពកយ ្រកក់េនះ   ។   

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   មេញញ  ែ្របថ  ខញុដំឹងយ៉ងេនះ ។  

 បទថ    េ វណ្ណេយ   េសចក្ដីថ  េឈម ះថសុវណ្ណ  េ្រពះមន 

ពណ៌ល្អ  ។ 
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 សួរថ  សុវណ្ណេនះ គអឺ្វី ?   

 េឆ្លើយថ   គរឺតនៈទងំ យ   មន្របក់   ែកវមណី   មស   និង 

ែកវ្របពលជេដើម    កនុង នៈេនះ  េ កបណំងយករតនៈទងំអស់ 

ថ សុវណ្ណ  គនំរៃនរតនៈទងំេនះ  េឈម ះថ  េ វណ្ណយ  សិ  ែ្រប

ថ   គនំររតនៈែដលមនពណ៌ល្អ  ។ 

 បទថ  េ វណ្ណម   ច េសចក្ដថី  ខញុ រំែមងដឹងថ  សូមបកី្រមង 

ផក មសែដលជ្រទពយៃនបិ របស់អនក  ក៏មនេនកនុងទីេនះដូចគន    ។ 

 បទថ  ននទេក យតថ  ទេ   េសចក្ដីថ  ទសៈេឈម ះននទៈ ឈរ 

កនុងទី  ។ 

 បទថ   មជេ    េសចក្ដីថ   បុត្តរបស់ទសី   េពលគឺនង 

មទសី    េ្រពះចូលដល់ភពជទសៈ   េ យករេពលយ៉ងេនះថ 

ម  អហំ  េ   ទសិ  ចស  ខញុជំទសីរបស់េ ក  ។ 

 បទថ  ឋិេ   ថុ ្ល ន ិ  គជជត ិ  េសចក្ដីថ  ទសៈេឈម ះននទៈ 

េនះ ឈរកនុងទី េពលពកយេ្រគត្រគត គឺពកយ្រទេគះេបះេបក 

្រទពយែដលជរបស់្រតកូលៃនអនក  មនកនុងទីេនះឯង   ខញុដំឹង្រទពយេនះ

យ៉ងេនះ េ្រពះេហតុេនះ េទើប្រពះេពធិសត្វ្របប់ឧបយជេ្រគ ងកន់ 

យក្រទពយដល់កុមរ  ។ 

 កុមរថ្វ យបងគ្ំរពះេពធិសត្វេហើយេទកនផ់ទះ    ននំយននទៈេទ 
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កន់ទីកប់្រទពយ បដិបត្តិ មែដល្រពះេពធិសត្វេ្រប ន្របេ  េហើយន ំ

យក្រទពយេនះមកទុកជសមបត្ត ិ     ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះេពធសិត្វ 

េធ្វើបុណយមនទនជេដើម   កនុងេវ អស់ជវីតិក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ កនុងកលមុនសទធិវ ិ រកិរបស់ របុីត្ត

េនះ  ក៏ជអនកមន្រប្រកតីយ៉ងេនះដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ទសៈេឈម ះននទៈកនុងកលេនះ

បនមកជសទធិវ ិ រកិរបស់ របុីត្ត   កូនរបស់កុដុមពិកៈកនុងកលេនះ

បនមកជ របុីត្ត ចែំណកកុដុមពិកៈែដលជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ គ ឺ

តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ ននទជតក ទី ៩ ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធទន 

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី េទើប្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើម 

ថ   កម ំ  ប ម ិ  នរិយ ំ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ្របរពធចេំពះវ ិ របុ៉េ ្ណ ះ

េផ្ដើម បេ្រពះនូវ្រទពយ ៥៤ េកដទុិកកនុង្រពះពុទធ សន   មិនបនេធ្វើ 

នូវករសមគ ល់កនុងវតថុដៃទថជរតនៈ  េ្រកអពីំរតនៈទងំ ៣  េនះេឡើយ 

កល្រពះបរម ្ដ   ្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  រែមងេទកនទី់បេ្រមើ 

ធ ំ ៣ ដងកនុងមួយៃថង  េពល្រពឹកេទម្ដង  ទទួលទន រ្រពឹកេហើយ

េទម្ដង េពល ង ចេទម្ដង  ឯកនុងទីបេ្រមើកនុងទីដៃទក៏ដូចគន   កលនឹងេទ 

ក៏មិនធ្ល ប់េទៃដទេទ េ យគិតថ មេណរឬភិកខុកេំ ះទងំ យ 

កលេបើ ម អញេទេហើយ គបបសីម្លឹងេមើលៃដរបស់ ម អញេ យ

គិតថ  េ កេសដ្ឋកីន់អ្វីមកហន៎   កលេទេពល្រពឹកឲយមនុស ែរកបបរ 

េទ  ទទួលទន រ្រពឹកេហើយកលនឹងេទ  កឲ៏យមនុស កន់សបប ិ 

នវនីត  ទឹកឃមុ  ំ  និងទឹកអេំពជេដើមេទ  កលនឹងេទកនុងេវ ង ច ក៏

កន់េ្រគ ង្រកអូប ផក ក្រមង និងសពំត ់  កលេ កេសដ្ឋេីនះ បរចិច គ

ទន ល់ៗ ៃថង ្របមណកនុងករបរចិច គរែមងមិនមន  ។  ចែំណកមនុស

ែដល ្រស័យករលក់ដូរចិញចឹ មជវីតិជេ្រចើន េធ្វើបញជី ទុកកនុងៃដរបស់ 
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េ កេសដ្ឋ ី  ខចី្រទពយេទ្របមណ ១៨ េកដ ិ  េ កេសដ្ឋីឲយទរយក

្រទពយអពីំមនុស ទងំេនះមក  ( ែតទរមិនបន )  មយង៉េទៀត ្រទពយ ១៨ 

េកដិដៃទេទៀត  ែដលជ្រទពយ្របច្ំរតកូលរបស់េសដ្ឋីេនះ  កបទុ់ក្រតង់

្រចងំសទឹង  ទឹកសទឹងអចរិវតីកេ៏្រចះទម្ល យទីកប់្រទពយ  ្រទពយទងំេនះក៏

ហូរេទកនម់ សមុទទ  ក្អមែដល ក្់រទពយ ម្រប្រកតបីិទទុកនិងេបះ

្រ ចំ េំនះ ក៏រេមៀលេទកនុងសមុទទែដរ  ។  កនុងផទះរបស់េសដ្ឋីេនះ 

មននិចចភត្តជ្របចសំ្រមបភ់ិកខុ  ៥០០ រូប  ពិតេហើយ  ផទះរបស់េសដ្ឋដូីច

គន នឹង្រសះេបកខរណីែដលជីកទុកកនុងផ្លូ វធមំនមុម ៤ ស្រមប់ភកិខុសងឃ 

ងំេនកនុង នៈជម បិ ៃនភិកខុទងំពួង  េ យេហតុេនះ  សូមប ី
្រពះសមម សមពុទធ ក៏្រទង់យងេទកន់ផទះរបស់េសដ្ឋេីនះ  ចែំណក្រពះ 

ម េថរ ៨០ អងគកដូ៏ចគន   ឯភិកខុទងំ យដេ៏សស មកេហើយេទ  េទ

េហើយមក   មន្របមណមិនបន  ។ 

 ផទះេនះមន ៧ ជន់  ឯេខ្ល ងទ្វ រក៏មន ៧ ជន់   មនេទវ ែដល

ជមិចឆ ទិដ្ឋមួិយអងគ ្រស័យេន្រតង់េខ្ល ងទ្វ រជន់ទី ៤ ៃនផទះេនះ េទវ

េនះ កល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់យងចូលផទះនិងយងេចញ មិន ច ងំ

េនកនុងវមិនរបស់ខ្លួនកន់ៃដទរកចុះមកឈរេលើែផនដ ី កល្រពះម -

េថរ ៨០ អងគចូលេទនិងេចញមក ក៏េធ្វើយ៉ងេនះដូចគន  ។ េទវ េនះ

គិតថ កល្រពះសមណេគតម និងពួក វករបស់្រពះសមណេគតម
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េនះ េចញចូលកនុងផទះេនះ េឈម ះថ េសចក្ដសុីខរបស់ ម អញមិនមន 

អញមិន ចចុះមកឈរេលើែផនដអីស់កលជនិចចបនេឡើយ អញនឹង

េធ្វើេ យ្របករែដលសមណៈទងំេនះ  ចូលមកកនុងផទះេនះមិនបន េទើប

គួរ  ។  ៃថងមួយ េទវ េនះក៏េទកន់សមន ក់របស់ម កមមន្តិកៈ ( អនកជ-ំ

នួយករ ) ែដលកពុំងេដក  េហើយឈរផ យឱភស  កលម កមមន្តិកៈ

សួរថ   អនកជនរ  ?     

 េទវ េនះក៏េពលថ  ខញុជំេទវ   េកើត្រតង់េខ្ល ងទ្វ រជន់ទី ៤  ។ 

  ម កមមន្តិកៈេពលថ   អនកមកេ្រពះេហតុអ្វី ? 

 េទវ េពលថ  េ កមនិេឃើញករេធ្វើរបស់េ កេសដ្ឋីេទឬ ?

េ កេសដ្ឋីមិនសម្លឹងេមើលកលែដលមនកនុងកលជខងេ្រកយ នំ

្រទពយេចញមកចេំពះ្រពះសមណេគតមបុ៉េ ្ណ ះឲយេពញបរបូិណ៌ មិន

្របកបករជួញដូរ មិនេផ្ដើមេធ្វើករងរ េ កចូរឲយដបូំនម នដល់េសដ្ឋី  

េ កចូរេធ្វើេ យ្របករែដលេសដ្ឋីេធ្វើករងររបស់ខ្លួន  នឹងេធ្វើឲយ្រពះ

សមណេគតម្រពមទងំ វក មនិចូលមកកន់ផទះេនះ ។ លំ ប់េនះ 

ម កមមន្តិកៈបនេពលនឹងេទវ េនះថ ែនបុគគលអនធពល េ ក

េសដ្ឋ ី កលលះ្រទពយ ក៏លះកនុង្រពះពុទធ សនែដលជេ្រគ ងនសំត្វ

េចញចកទុកខ   េ កេសដ្ឋីេនះ   េទះបីចប់ខញុ ្ំរតង់ផនួងសក់យកេទលក់  

( េដើមបយីក្រទពយមកេធ្វើទន )    ក៏ខញុមំិនេពលពកយអ្វីេឡើយ     ចូរអនកេទ 



កុ វកវគគ ទី ៤   ខទិរងគ រជតក ទី ១០                           619 

ចុះ ។ េ្រកយមក េទវ េនះ ចូលេទរកកូន្របុសចបងរបស់េ កេសដ្ឋ ី

េហើយេពលដូចគន  ចែំណកបុត្តេសដ្ឋីក៏គំ មេទវ េនះ េ យន័យមុន

េនះឯង ។  បនទ បអ់ពីំេនះមក  េទវ េនះមិន ចេពលនឹងេសដ្ឋីបន 

េឡើយ ចែំណកេសដ្ឋឲីយទនមិន ច់ មិនេធ្វើនូវជនួំញជួញដូរ កល្រទពយ 

សមបត្តមិនតិច ្រទពយក៏ដល់នូវករអស់េទ  កលេសដ្ឋីដល់នូវសភព្រកី- 

្រកេ យលំ ប ់ សពំត់ ដក ទីេដកនិងេភជនែដលជេ្រគ ងបរេិភគ

េ្របើ្របស់  មិនដូចកនុងកលមុន  េសដ្ឋីេទះបីជមនសភពែបបេនះ  ក៏

េនែតឲយទនដល់ភិកខុសងឃ  ែតមិន ចឲយទនដ្៏របណីតៗ បន ។  ៃថង

មួយ ្រពះមន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សួរេសដ្ឋីែដលថ្វ យបងគេំហើយអងគុយ

ថ   ែនគហបត ី ទនកនុង្រតកូលរបស់អនកេន្រប្រពឹត្តេទឬ  ?  

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ េន្រពះអងគ ែតទនកនុងកលឥឡូវេនះ ជទន

េ ហមង  ជបយចុងអងករ  មនទឹក្រជក់ជគ្រមប់ពីរ  ។  លំ ប់េនះ 

្រពះ ្ដ ្រ ស់នឹងេសដ្ឋីថ ែនគហបត ី អនកកុេំធ្វើចិត្តឲយ ញុំេំឡើយ 

ថ អញឲយទនេ ហមង ដបតិថ បុគគលកលមនចិត្ត ្អ តបរសុិទធ ទន

ែដលឲយដល់្រពះពុទធ  ្រពះបេចចកពុទធ  ្រពះ វកទងំ យ  េឈម ះថ 

េ ហមងមិនមនេឡើយ  ។  

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ     េ្រពះមនផលេ្រចើន    េសចក្ដេីនះ  គួរ្រជបយ៉ងេនះ 
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កល ចេធ្វើចិត្តឲយ្របណីត  ទនេឈម ះថ េ ហមងមិនមនេឡើយ  សម 

ដូច្រពះត្រមស់ថ       

 នតថិ  ចិេត្ត  បសននម្ហ ិ អបបក  នម  ទកខិ  

 តថគេត    សមពុ េទធ អថ    តស   វេក ។ 

 កលេបើចិត្ត្រជះថ្ល    ចេំពះ្រពះតថគតជសមពុទធ   ឬ វក 

 របស់្រពះតថគតេហើយ   ទកខិ ទនេឈម ះថ  មនផល 

 តិចមិនែមនេឡើយ  (១) ។ 

 ន   កិរតថិ   អេនមទស សុី 

 បរចិរយិ   ពុេទធសុ   អបបក 

 សុកខ យ   អេ ណិកយ   ច 

 បស    ផលំ   កុមម សបណិ្ឌិ យ  ។ 

 បនឮថ   ករបេ្រមើ្រពះបេចចកពុទធទងំ យ   ែដលេ ក 

 មនេពធញិញ ណ មិនេថកថយ  មិនែមនមនផ និសង  

 តិចតួចេឡើយ   អនកចូរេមើលផលៃនដុនំំកុមម សៈ  ែដលេ ះ 

 កេ្រកះ  ឥតរសៃ្រប  (២)  ។ 

 មយង៉េទៀត  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ   មន លគហបត ី  អនកឲយទន 

                                     
១- ប.ិ ៥៥ , ទ.ំ ១០០ ។   ២- ប.ិ ៥៩ , ទ.ំ ១០៧  ។ 
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េ ហមង កគ៏ង់បនឲយដល់្រពះអរយិបុគគល ៨ ពួក ឯតថគត កលេន

ជេវ ម្រពហមណ៍ បនឲយរតនៈ ៧ ្របករ េធ្វើជមពូទ្វីបទងំមូល មនិច ំ

បច់ឲយេធ្វើែ្រស  ញុងំម ទនឲយ្រប្រពឹត្តេទហូរដូចសទឹងធ ំ៥ ែខ   ែដល

្របសព្វមុខែតមួយ កម៏និបនទកខេិណយយបុគគល សូមបែីតដល់សរណៈ ៣ 

ឬជអនកមនសីល ៥ េឡើយ   េឈម ះថ  បុគគលគួរដល់ទកខិ រកបន

លបំកយ៉ងេនះ េ្រពះដូេចន ះ អនកកុេំធ្វើចិត្តឲយសមុគ ម ញ ថទនរបស់ 

អញេ ហមង ្រពះដ៏មន្រពះភគ កល្រ ស់យ៉ងេនះេហើយ េទើប

្រ ស់េវ មសូ្រត  ។   

 កលមុនេទវ េនះ មិន ចេពលជមួយេសដ្ឋី កនុងកលែដល

េសដ្ឋីេនមនភពជធ ំ សមគ ល់ថ  ឥឡូវេនះ េសដ្ឋីេនះនឹងេជឿពកយរបស់ 

ខ្លួន េ្រពះជអនកធ្ល កខ់្លួន្រកី្រក  ។   កនុងេវ អ្រធ្រតកចូ៏លេទកនប់នទប់

ដ៏មនសិរ ី ផ យរសមីឈរកនុង កស   េសដ្ឋីេឃើញដូេចន ះ  ក៏សួរថ   

 អនកជនរ  ?  

 េទវ េនះេឆ្លើយថ  េ កម េសដ្ឋី  ខញុជំេទវ ្រស័យ្រតង ់

េខ្ល ងទ្វ រទី ៤  របស់េ ក  ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ  អនកមកបណំងអ្វីហៈ  ? 

 េទវ េពលថ   ខញុបំណំងមកទូនម នេ ក  ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ   េបើយ៉ងេនះ  ចូរេពលមកចុះ  ។ 
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 េទវ េពលថ  ែនម េសដ្ឋី េ កមិនគតិដល់េពលមុខ  េពល 

េ្រកយ   មិនគិតដល់បុត្តធី   ខជះខជ យ្រទពយ  គឺបច ចចុះកនុង្រពះពុទធ 

សន គឺ សនរបស់្រពះសមណេគតម េ កធ្ល ក់ខ្លួនជបុគគល

្រកី្រក  េ្រពះ ្រស័យ្រពះសមណេគតម  េ្រពះលះ្រទពយគម ន្រពំែដន  

និងមិនេធ្វើករជួញដូរ្របកបករងរឯ នីមួយ េទះបីជធ្ល កខ់្លួនដល់ 

េម្ល៉ះ កេ៏ កមិនលះបង់្រពះសមណេគតម  សព្វៃថងេនះ សមណៈទងំ

េនះ កេ៏នែតេចញចូលកនុងផទះេនះឯង  ្រទពយែដលពួកសមណៈទងំ

េនះនយំកេទេហើយ បុគគលមិន ចន្ំរតឡប់មកបន ងំអពីំេពល 

េនះេទ  ខ្លួនេ កកុគំបបេីទកន់សមន ករ់បស់្រពះសមណេគតម  ទងំ 

កុគំបបឲីយ វក័ទងំ យរបស់្រពះសមណេគតមេនះ ចូលមកកនុងផទះ 

េនះ  េ កសូមបឲីយ្រពះសមណេគតម្រតឡប់េទេហើយ  ក៏កុ្ំរកេឡក

េមើល ចូរេធ្វើនូវករប្ដឹងទរ្រទពយនិងករជួញដូររបស់ខ្លួន្របមូល្រទពយ

សមបត្តចុិះ  ។ 

 េសដ្ឋីេពលនឹងេទវ េនះថ   េនះឬជឱ ទរបស់អនក ? 

 េទវ េពលថ  េអើ េនះជឱ ទ ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ ែនេទវ  ខញុ ែំដល្រពះមន្រពះភគ ្រទង់េធ្វើឲយជ

បុគគលែដលេទវ ដូចអនក ប់រយ ប់ពន់ ប់ែសន េធ្វើឲយញប់ញ័រ

មិនបន ឯសទធ របស់ខញុមំិនេឃ្លងេឃ្ល ង ងំមលំ្អដូចភន្ំរពះសិេនរុ ខញុលំះ
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បង្់រទពយកនុងរតន សនែដលជេ្រគ ងនសំត្វេចញចកទុកខ អនកេពល

ពកយមិនគួរ អនកមិនមន ចរៈ ជបុគគល្រទុស្តសីល ជកឡកណ្ណី ែបប

េនះ ឲយនូវករ្រប រដល់្រពះពុទធ សន ខញុមំិនមនកិចច គឺករេនកនុង

ផទះជមួយអនក ចូរអនក្របញបេ់ចញអពីំផទះរបស់ខញុ េំទកន់ទីដៃទចុះ ។ 

េទវ េនះបន ្ដ បព់កយរបស់អរយិ វក  ែដលជេ បននមិន ច

ងំេនបន េទើបេទកន់លេំនរបស់ខ្លួន េហើយដឹកៃដទរកេចញេទ 

កលេចញេទេហើយមនិបនទីលេំនដៃទ គិតថ អញនឹងឲយេសដ្ឋអីត់ 

េទសេហើយសូមេខ្ល ងទ្វ រេនះរស់េន េទើបេទកន់សមន ក់េទវបុត្តែដល

រក នគរ  ថ្វ យបងគេំទវបុត្តេនះេហើយឈរ    េទវបុត្តរក នគរសួរថ   

 អនកមកេ្រពះអ្វី ?     

 េទវ េនះេឆ្លើយថ  េ កមច ស់  ខញុមំិនបនពិចរ   និយយ

ជមួយេ កអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី  េ កអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋេីនះ េ្រកធ

នឹងខញុ  ំ បេណ្ដ ញខញុ េំចញអពីំលេំន សូមេ កនខំញុ េំទកនស់មន ក់របស់

េ កេសដ្ឋឲីយគត់អត់េទស  េហើយឲយលេំនដល់ខញុ វំញិ   ។ 

 េទវបុត្តរក ្រពះនគរសួរថ  អនកនិយយដូចេម្ដចជមួយេ ក

េសដ្ឋីហៈ ? 

 េទវ េនះេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុ េំពលនឹងេ កេសដ្ឋ ី

យ៉ងេនះថ  បពិ្រតេ កេសដ្ឋ ី ងំអពីំេនះេទ េ កកុេំធ្វើករឧប ្ឋ ក 
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ដល់្រពះពុទធនិង្រពះសងឃ  េ កកុឲំយ្រពះសមណេគតមចូលកនុងផទះ  ។ 

 េទវបុត្តអនករក នគរេពលថ   េអើអនកេពលពកយេនះមិនសមគួរ 

អនកឲយនូវករ្រប រកនុង សន ខញុមំិន ចនអំនកេទកន់សមន ករ់បស់ 

េ កេសដ្ឋបីនេទ ។ េទវ េនះ មិនបនករជួយអពីំសមន ក់របស់ 

េទវបុត្តេនះ ក៏េទកនស់មន កម់ ជទងំបួន សូមបមី ជទងំបួន 

ក៏បដិេសធយ៉ងេនះ េទើបចូលេទគល់សកកេទវ ជ្រកបទូលេរឿងេនះ 

េហើយអង្វរថ បពិ្រតេទវ ជ ខញុមំិនបនទីលេំន ដឹកៃដទរកេដើរអនថ 

សូម្រទងញុ់ងំេ កេសដ្ឋឲីយអនុេ្រគះ ឲយនូវលេំនដល់ខញុផំងចុះ  េ យ

បុណយរបស់្រទង់ ។  

 សកកេទវ ជ្រ ស់នឹងេទវ េនះថ  អនកេធ្វើកមមមិនសមគួរ  អនក 

ឲយនូវករ្រប រកនុង សនរបស់្រពះជិន្រសី ឯេយើងក៏មិន ចេពល

នឹងេសដ្ឋីេ្រពះ ្រស័យអនក  ែតេយើងនឹង្របប់ឧបយ មួយឲយេសដ្ឋី
េនះអត់េទសដល់អនក ។ 

 េទវ េនះ្រកបទូលថ ធុ េទវៈ សូម្រពះអងគ្រ ស់្របប់

ឧបយេនះមកចុះ  ។ 

 សកកេទវ ជក៏្រ ស់ថ មនុស ទងំ យយកបញជី ទុកកនុងៃដ 

របស់េ កេសដ្ឋី កនយ់ក្រទពយ ១៨ េកដិ គឺខចី្រទពយ ១៨ េកដិមន 

ចូរអនកក ខ្លួនជេសម នរបស់េសដ្ឋីេនះ កុឲំយអនក គ ល់ កន់យក
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បញជីទងំេនះ ែដលមនពួកយក កេំ ះៗ ពីរ-បនីក់េចមេ ម ៃដមួយ 

កន់បញជី  ៃដមួយកន់ែដកចរ េទកន់ផទះរបស់មនុស ទងំេនះ ឈរ 

្រតង់ក ្ដ លផទះ េធ្វើមនុស ទងំេនះឲយភ័យខ្ល ចេ យ នុភពរបស់ 

យក  េហើយទរយកបណុំល ១៨ េកដិ េធ្វើឃ្ល ងំរបស់ម េសដ្ឋីឲយ 

េពញ មយង៉េទៀត ្រទពយែដលកបទុ់ក្រតងេ់ឆនរសទឹងអចរិវតីក៏មន ្រទពយ

េនះ្រតវូទឹកសទឹងហូរបន ត់េទកន់ម សមុទទ  ចូរអនកនយំក្រទពយេនះ

មកេ យ នុភពរបស់ខ្លួន កចូ់លកនុងឃ្ល ងំឲយេពញ ្រទពយដៃទេទៀត 

្របមណ ១៨ េកដិ  ជ្រទពយមិនមនមច ស់ែថរក   កនុងទីេឈម ះឯេ ះ  

ចូរអនកន្ំរទពយេនះមកេធ្វើឃ្ល ងំទេទឲយេពញ  អនកចូរេធ្វើឃ្ល ងំទេទឲយ 

េពញេ យ្រទពយ ៥៤ េកដិ  េនះឯងជទណ្ឌ កមម  េហើយសឹមចូលេទ 

រកេ កម េសដ្ឋីឲយគត់អត់េទសឲយ  ។ 

 េទវ េនះ ទទួលពកយរបស់សកកេទវ ជថ ធុ ធុ េហើយ

ន្ំរទពយមកទងំអស់ េ យន័យដូចេពលមកេនះឯង ។ កនុងេវ

ក ្ដ លអ្រធ្រត ក៏ចូលេទកនប់នទប់ដម៏នសិររីបស់េសដ្ឋី បនផ យ

រសមីេហើយឈរេនកនុង កស    េ កេសដ្ឋសួីរថ  អនកជនរ  ?   

 េទវ េឆ្លើយថ េ កម េសដ្ឋ ី ខញុគំឺេទវ លងង់ែដលឋិតេន

្រតង់េខ្ល ងជន់ទ្វ រទី ៤ របស់េ ក  ខញុជំអនកវេង្វងេ្រពះេមហៈ  មិន

គ ល់គុណរបស់្រពះពុទធទងំ យ បនេពលពកយ មួយជមួយ
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េ កកនុងកលមុន  សូមេ កអត់េទសេនះដល់ខញុ  ំ   ខញុនំ្ំរទពយ ៥៤ 

េកដិមក ម្រពះត្រមស់របស់សកកេទវ ជ   ្រទពយ ១៨ េកដិជ្រទពយ

ែដលជ្រមះបណុំល  ្រទពយ ១៨ េកដិែដលជ្រទពយមិនមនមច ស់កនុងទី 

េឈម ះឯេ ះ និងេធ្វើទណ្ឌ កមម គឺ្របមូល្រទពយែដលហូរេទកនុងសមុទទ 

េធ្វើឃ្ល ងំទេទរបស់េ កឲយេពញ   ្រទពយែដលអស់េទេ្រពះ្របរពធករ 

ក ង ( ្រពះវ ិ រេជតពន ) ខញុបំន្របមូលមកទងំអស់  កលខញុមំិនបន 

លេំនរែមងលបំក បពិ្រតេ កេសដ្ឋ ី េ កកុំ ក់ចតិ្ត ក់េថ្លើមកនុង 

ពកយរបស់ខញុ  ំ  េ្រពះខញុមំិនដឹង   សូមេ កអត់េទសផងចុះ  ។ 

 អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីបន ្ដ ប់ពកយរបស់េទវ េនះេហើយ គិតថ 

េទវ េនះបនេពលថ  ខញុ ំបនេធ្វើទណ្ឌ កមម  េហើយនិងេប្ដជញ ទទួល

េទសរបស់ខ្លួន  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់នឹងទូនម នេទវ េនះឲយ គ ល់គុណ  

ម អញនឹងបង្ហ ញេទវ េនះដល់្រពះសមម សមពុទធជមច ស់ ។ លំ ប់

េនះ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីក៏េពលនឹងេទវ េនះថ ែនសម្ល ញ់ េបើអនក

ឲយខញុអំត់េទស ចូរេទកន់សមន ករ់បស់្រពះបរម ្ដ  សូមឲយ្រទង់អត់

េទសសិនចុះ  ។  

 េទវ េនះេពលថ  ធុ ខញុនឹំងេធ្វើយ៉ងេនះ  មយង៉េទៀត  សូម 

េ កនខំញុ េំទកន់សមន ក់របស់្រពះ ្ដ ផងចុះ  ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ   ធុ   ។    កល ្រតីអស់េហើយ    េទើបនេំទវ  
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េនះ  េទកន់សមន ករ់បស់្រពះ ្ដ អពីំ្រពលឹម    េហើយ្រកបទូលកមម 

ែដលេទវ េនះេធ្វើទងំអស់ដល់្រពះតថគត  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ កល្រទង់្រពះស ្ដ ប់ពកយរបស់េសដ្ឋីេហើយ 

េទើប្រ ស់ថ មន លគហបតី បុគគលបបកនុងេ ក រែមងេឃើញេសចក្ដី 

ចេ្រមើន ដ ប បបកមមមិនទន់ឲយផល លុះបបកមមឲយផល បុគគល 

បបេនះ  ក៏រែមងេឃើញបបប៉ុេ ្ណ ះ កនុងកលេនះ   ចែំណកមនុស  

ល្អរែមងេឃើញបបទងំ យ ដ ប ែដលអេំពើល្អមិនទន់ឲយផល 

កល អេំពើល្អឲយផល មនុស ល្អេនះ រែមងេឃើញល្អប៉ុេ ្ណ ះ កនុង 

កលេនះ   េហើយ្រទង្់រ ស់គថពីរកនុង  ធមមបទ  ដូេចនះថ 
 បេបបិ  បស តី  ភ្រទំ យវ  បបំ   ន  បចចត ិ

 យទ  ច  បចចតី  បបំ អថ (បេប) បបនិ  បស តិ ។ 

 បប   មិនទន់ឲយផល្រតឹម    មនុស បប   ក៏េនេឃើញែត 

 េសចក្ដីចេ្រមើន្រតឹមេ ះ  លុះកល   បបឲយផល មនុស  

 បប  េទើបេឃើញបប  កនុងកលេនះ  ។ 
 ភេ្រទបិ  បស តី  បបំ យវ  ភ្រទំ  ន  បចចតិ 

 យទ  ច  បចចតី  ភ្រទំ អថ (ភេ្រទ) ភ្រទនិ  បស តិ ។ 

 អេំពើល្អ  មិនទន់ឲយផល្រតឹម  មនុស ល្អ  េនេឃើញែតបប 

 ្រតឹមេ ះ   លុះកល    អេំពើល្អឲយផល  មនុស ល្អ  េទើប 
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 េឃើញល្អកនុងកលេនះ  (១)    ។   

 កនុងេវ ចប់គថេនះ   េទវ ងំេនេហើយកនុងេ បត្តផិល 

េទវ េនះ  ្រកបចុះេទៀប្រពះបទរបស់្រពះ ្ដ    ែដល្របកបេ យ 

ច្រក សូមឲយ្រពះ ្ដ អត់េទសថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគ

កល គៈ្រជលក់េហើយ េទសៈ្របទូស្តេហើយ វេង្វងេហើយេ យេមហៈ 

ងងឹតេ្រពះអវជិជ  មិនដងឹគុណទងំ យរបស់្រពះអងគ បនេពលពកយ 

ដ៏ មក សូម្រទង់អត់នូវេទសេនះ ដល់ខញុ ្ំរពះអងគ  ( េទវ េនះ កល

សូមខមេទស្រពះ ្ដ េហើយ ) ក៏ញុងំម េសដ្ឋីឲយអត់េទស  ។  

សម័យេនះ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី េពលគុណរបស់ខ្លួនកនុងទីចេំពះ្រពះ

ភ្រក្ដរបស់្រពះ ្ដ ថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន េទវ េនះ មខញុ ្ំរពះ

អងគថ ចូរកុេំធ្វើករឧប ្ឋ កដល់្រពះពុទធជេដើម កម៏ិន ច មខញុ ្ំរពះអងគ

បន ខញុ ្ំរពះអងគ្រតវូេទវ េនះ មថ មិនគួរឲយទន កេ៏នែតឲយទនេនះ

ឯង   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន   េនះជគុណរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ  មិនែមនឬ  ? 

  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ មន លគហបតី អនកជអរយិ វក ជ

េ បនន  មនសទធ មនិញបញ័់រ  មនទស នៈបរសុិទធ   ភពែដលអនក

្រតវូេទវ មនសក្ដិតូចេនះ មឃត់មិនបន មិនជអ ច រយេទ ចែំណក

                                     
១-ប.ិ៥២ , ទ.ំ ៤៧  ។ 
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បណ្ឌិ តទងំ យកនុងកលមុន កលមិនមន្រពះពុទធេកើតេឡើងកនុង 

េ ក ងំេនកនុងញណែដលមិនទនច់ស់ក្ល  ្រតូវមរែដលជធកំនុង

កមវចរភព  ឈរកនុង កសសែម្ដងរេ ្ដ រេងើកេភ្លើងជេ្រម ៨០ ហតថ

េ យេពលថ េបើអនកឲយទនេ ត អនកនឹងេឆះកនុងនរកេនះ េហើយ

មថ ចូរកុឲំយទន ក៏បនឈរ្រតង់ក ្ដ លផក ឈូកឲយទន េនះេទើប 

គួរជករអ ច រយ  កលអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី្រកបទូល ធនេហើយ  

េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 

  កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តកិនុងនគរ 

ព ណសី  ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋ ី  កនុងនគរព ណសី

េនះ  ។  កលញតិទងំ យឲយចេ្រមើន  ្រពមេ យេ្រគ ងឧបករណ៍

ទងំពួង មន្របករេផ ងៗ ដូចេទវកុមរ ដល់នូវភពជអនកដឹងក្ដីេ យ

លំ ប់ កនុងេវ មន យុ ១៦ ឆន បំ៉ុេ ្ណ ះ  ក៏ដល់នូវករសេ្រមចកនុង

សិបបៈទងំពួង កលម បិ អនិចចកមមេទ ្រពះេពធិសត្វេនះក៏ ងំ

េនកនុងតែំណងេសដ្ឋី  ឲយ ងេ ងទន ៦  គឺ្រតង់ទ្វ រនគរទងំបួន  ៤ 

ក ្ដ លនគរ ១  ្រតង់ទ្វ រនិេវសន៍របស់ខ្លួន ១  េហើយឲយម ទន  រក  

សីល  េធ្វើឧេបសថកមម    ។    ៃថងមួយ  កនុងេវ រ្រពឹក   កលអនក

បេ្រមើនយំកេភជនែដលជទីគបច់ិត្ត  មនរសដ៏្របេសើរេផ ងៗ  ចូល 

មកជូន្រពះបរមេពធិសត្វ   ។   សម័យេនះ  ្រពះបេចចកពុទធមួយអងគ   
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( េ កចូលនិេ ធសមបត្តអិស់ ៧ ៃថង  )   េទើបែតេចញអពីំនិេ ធ-

សមបត្តិ  កណំតេ់វ ភិកខ ចរេហើយ  គិតថ    ៃថងេនះ  ម អញគួរ

េទកនទ់្វ រផទះរបស់េសដ្ឋីព ណសីេទើបគួរ េហើយទពំេឈើសទនេ់ឈម ះ

នគល  លុបមុខ្រតង់អេនតត្ត្រសះ ឈរេលើផទ ងំមេនសិ  េស្ល ក

សបង់ ចងវតថពនធចេងកះ ដណ្ដ ប់ចីវរ  កន់ប្រតដីែដលសេ្រមចេ យឫទធិ
មក ម កស  លុះអនកបេ្រមើនភំត្តចូលេទជូន្រពះេពធិសត្វ ( ្រពះ 

បេចចកពុទធអងគេនះ ) កប៏នឈរ្រតង់ទ្វ រផទះ  ។  ្រពះេពធិសត្វ្រគន់ែត 

េឃើញដូេចន ះ ក៏េ្រកកចក សនៈ សែម្ដង ករឱនលេំទន េហើយ 

សម្លងឹេមើលបុរសអនកេធ្វើករងរ   កលបុរសអនកេធ្វើករងរេពលថ    

 កឹ   កេ មិ  មិ   េតើឲយខញុ េំធ្វើអ្វី  េ កមច ស់  ?  

 េសដ្ឋីេពធិសត្វក៏េពលថ អយយស  បត្តំ ហរថ ចូរអនក

េទយកប្រតរបស់េ កមច ស់មក  ។ 

 លំ ប់េនះ  មរមនចតិ្តបបក៏សទុះ ទ េ្រកកេឡើង  េហើយគិតថ 

្រពះបេចចកពុទធេនះ អត់ រមក៧ៃថងេហើយ េបើៃថងេនះ មិនបន រ 

ក៏នឹងដល់នូវេសចក្ដីវនិស   អញនឹងេធ្វើឲយ្រពះបេចចកពុទធេនះវនិស េហើយ

នឹងេធ្វើឲយអន្ត យដល់ទនរបស់េសដ្ឋី ( គិតេហើយមរេនះក ៏ ) មកកនុង 

ខណៈេនះមួយរេំពច  និមិមតរេ ្ដ រេងើកេភ្លើង្របមណ ៨០ ហតថ កនុង

រ ង ថ នែដលជទី ងំ េពញេ យរេងើកេភ្លើងគគរី មនរេងើករនទ ល 
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្រចលេឆ្អ   ្របកដដូចអវចិមី នរក  ។  កលនិមមិតរេ ្ដ រេងើកេភ្លើង

េនះេហើយ   ខ្លួនឯងក៏េទឈរកនុង កស     បុរសែដលរត់មកយកប្រត 

្រពះបេចចកពុទធេឃើញដូេចន ះកម៏នេសចក្ដីភិតភយ័  េទើប្រតឡបេ់ទវញិ  ។    

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ   ែនប  អនកបនប្រតេហើយឬ  ?  

 បុរសេនះេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់  រេ ្ដ រេងើកេភ្លើងធេំនកត់

មុខកនុងទីេឈម ះឯេ ះ  កលេបើដូេចន ះ  មនុស អនកេទមកទងំអស់

ដល់នូវេសចក្ដីភ័យខ្ល ច េគចេទេ យរហ័ស  ។  ្រពះម បុរសគិតថ 

ៃថងេនះ វសវត្តមីរបណំងនឹងេធ្វើឲយអន្ត យដល់ទនរបស់អញ ែដល្រប-

កបេឡើង  ែតវសវត្តមីរេនះ មិនដឹងថអញជបុគគលែដលមរ ប់រយ 

ប់ពន់ ប់ែសនេធ្វើឲយញប់ញ័រមិនបន ៃថងេនះ អញនឹងដឹងថ មរនិង 

ម អញ  េតើអនក មនកម្ល ងំជង  មន នុភពជង ?    គិតេហើយ  

ក៏កន់យកថសភត្តែដលេគេ្រត មទុកេដើមបខី្លួន េចញអពីំផទះេទឈរ 

្រតង់មតរ់េ ្ដ រេងើកេភ្លើង េហើយសម្លឹងេមើល កសេឃើញមរ េទើប 

េពលថ    អនកជនរ  ?  

 មរេពលថ  េយើងជមរ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   រេ ្ដ រេងើកេភ្លើងេនះ   អនកនិមមិតឬ  ? 

 មរេពលថ   េអើ  េយើងនិមមិត  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   េតើអនកនិមមិតេដើមបអី្វី  ?  
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 មរេពលថ េដើមបេីធ្វើឲយអន្ត យដល់ទនរបស់អនក និងេដើមបឲីយ 

ជីវតិរបស់្រពះបេចចកពុទធវនិស  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ     ខញុមំិនឲយអនកេធ្វើេសចក្ដីអន្ត យដល់ 

ទនរបស់ខញុ  ំ   និងមិនឲយេធ្វើេសចក្ដអីន្ត យដល់ជីវតិ្រពះបេចចកពុទធ   កនុង

ៃថងេនះ  េយើងនឹងដឹងថ  ខញុនិំងអនក  នរ មនកម្ល ងំជង  នរ មន 

នុភពជង  េហើយឈរ្រតងម់ត់រេ ្ដ រេងើកេភ្លើងេពលថ  បពិ្រត

្រពះបេចចកពុទធដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះករុ  សូមបមីនកបលធ្ល ក់ចុះកនុងរេ ្ដ

រេងើកេភ្លើងេនះ ក៏មិន្រតឡប់េ្រកយែដរ សូមេ កមច ស់ទទួលេភជន

ែដលខញុ ្ំរបេគនែតមយង៉   េហើយេពលគថេនះថ 

 កម ំ ប ម ិ និរយ ំ ឧទធបេទ  អវសិំេ  

 ននរយិ ំ ករសិ ម ិ ហនទ  បិណ្ឌំ    បដគិគ ត ិ។ 

 មពិត   ខញុ ្ំរពះអងគ   សូ៊មនេជើងេឡើងេលើ    មនកបលចុះ 

 េ្រកម   េហើយធ្ល ក់េទកន់នរក   ខញុនឹំងពំុេធ្វើអេំពើមិន្របេសើរ 

 េទ  េបើដូេចន ះ  សូម្រពះអងគទទួលនូវចង្ហ ន់បណិ្ឌ បតចុះ  ។ 

 កនុងគថេនះ ្របមូលេសចក្ដបីនដូចតេទេនះថ  បពិ្រតេ ក

មច ស់ដ៏ចេ្រមើន  កលខញុ្ំរបេគនបណិ្ឌ បតដល់េ កមច ស់ េទះបីជមន

កបលសយុំងចុះេ្រកម មនេជើងេឡើងេលើ ធ្ល ក់េទកនុងនរកេនះ េ យ

ពិត សូមបយ៉ីងេនះ ខញុនឹំងមិនេធ្វើករមិនឲយទន និងករមិនរក សីល
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ែដលេ ថ  អនរយិៈ  េ្រពះបុគគលែដល្របេសើរមិនេធ្វើ  េធ្វើែតបុគគលមិន

្របេសើរបុ៉េ ្ណ ះ   សូមនិមន្តេ កមច ស់ទទួលដុបំយែដលខញុ ្ំរបេគនចុះ  ។  

 សពទថ  ហនទ  កនុងគថេនះ ជនិបត  េ្របើកនុងអតថថ ៃនឧបសគគ  ។ 

 ្រពះម បុរស   កលេពលយ៉ងេនះេហើយ   មនករសមទន 

យ៉ងមទំ ំ  កន់ថសភត្តេដើរខងេលើរេ ្ដ រេងើកេភ្លើងេនះ   រេំពចេនះ 

ឯង ម បទុម គផឺក ឈូក្រកហម រកីសគុស គ យេឡើងជជន់ៗ  អពីំ

រេ ្ដ រេងើកេភ្លើងជេ្រម ៨០ ហតថ   ផុសេឡើងទទួលេជើងទងំពីររបស់្រពះ

េពធិសត្វ  បនទ បអ់ពីំេនះ េកសរែដលមន្របមណមួយនឡិធ ំ  ផុស 

េឡើង ងំេនេលើសីសៈរបស់្រពះម សត្វ ្រជុះេ យ យមក េធ្វើ ង- 

កយទងំមូលឲយដូចជបច ចេ យលម្អងមស ្រពះេពធិសត្វឈរ 

េលើផក ឈូក ញុងំេភជនមនរសដ្៏របេសើរេផ ងៗ ឲយ្របតិ ្ឋ នកនុងប្រត

របស់្រពះបេចចកពុទធ  ។   ្រពះបេចចកពុទធទទួលេភជនេនះេហើយ  េធ្វើអនុ- 

េមទនេបះប្រតេទកនុង កស កលម ជនកពុំងេឃើញេនះឯង 

ក៏េ ះេទកន់េវ  មនមុខេឆព ះេទកន់ៃ្រពហិមពន្ត ដូចជនព់ពក

មន្របករេផ ងៗេទដូេចន ះ ចែំណកមរចញ់េហើយដល់នូវេទមនស  

ក៏េទកន់លេំនរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វឈរេលើផក ឈូក

សែម្ដងធម៌ដល់ម ជនេ យពណ៌នដល់ទននិងសីល   កលម ជន 

គឺបរ ិ រេចមេ មេហើយក៏ចូលេទកន់និេវសន៍របស់ខ្លួន     េធ្វើបុណយទងំ 
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យមនទនជេដើម  ដ បដល់អស់ជីវតិ  េហើយក៏េទ មយថកមម  ។   

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លគហបត ី  កលែដលអនកសមបូណ៌

េ យទស នៈយ៉ងេនះ ែដលេទវ ឲយញបញ័់រមិនបនកនុងកលឥឡូវ

េនះ មិនជអ ច រយេទ  កមមែដលបណ្ឌិ តទងំ យបនេធ្វើទុកកនុងកល

មុនប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបគួរអ ច រយ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកសែម្ដង

េហើយ េទើប្រទង់បន្តអនុសនធិ សេមធនជតកថ  តទ  បេចចកពុេទធ  

តេតថវ បរនិពិ្វ យិ មរបំ េជ ្វ  បទុមកណ្ណិ កយ ឋ ្វ  

បេចចកពុទធស  បណិ្ឌ បតទយេក ព ណសិេសដ្ឋី បន  

អហេមវ   អេ សិន្ត ិ ។   ្រពះបេចចកពុទធកនុងកលេនះ  បនបរនិិព្វ ន

េទេហើយកនុងកលេនះឯង  ចែំណកព ណសីេសដ្ឋ ី  ែដលជអនកេធ្វើ
មរឲយចលចញ់ ឈរេនេលើផក ឈូក េហើយ្របេគនបិណ្ឌ បតដល់្រពះ 

បេចចកពុទធ  គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ  ខទិរងគ រជតក ទី ១០  ។ 
 

ចប់  កុ វកវគគ ទី ៤  ។ 
 

3 
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រមួជតកែដលមនេនកនងុវគគេនះ គឺ 
  

 កុ វកជតក ១     នចចជតក  ១   សេមម ទមនជតក  ១  

 មចឆជតក ១  វដ្ដកជតក ១  សកុណជតក ១  តិត្តិរជតក ១   

 ពកជតក  ១  ននទជតក  ១   ខទិរងគ រជតក  ១   ។ 

 
 

រមួវគគែដលមនេនកនងុ 

ឯកនិបតជតក ភគទី ១ េនះ គឺ  
  

អបណ្ណកវគគ  ១   សីលវគគ  ១   កុរុងគវគគ ១  កុ វកវគគ  ១  ។ 
 

ចប់  អដ្ឋកថជតក  ឯកនិបត  ភគ ១  ។  

 
3 

 
 



1 
នមពុទធបរសិទ័ជួយពិនិតយអកខ វិរទុធ 

 

  ្រពះម សីលបេញញ     ភិកខុ រតននេថ មស ពួន  

  ភិកខុ វជិរបបបេញញ   គូ សុភព 

 េ ក្រគូធមម ចរយ អឹុម ៃរយ៉៉ ឧ.ស. ន សុខុម 

 ឧ.ស. លឹម ធន់  ឧ.ស. ឈិន  គឹមេឆង 

 ឧ.សិ. េហង ចនទបុញញវន្តី ឧ.សិ.ទី សុធី   

 ឧ.សិ. ម េយឿន ឧ.សិ.សីុម េយ៉កហួយ  

 ឧ.សិ.េហង ចនទរចន ឧ.សិ. អុ៊ក ផសុកន  ។ 

 

នមពុទធបរសិទ័ យអតថបទ 
  

 ឧ.សិ. េហង ចនទរចន ឧ.សិ. េហង ចនទបុញញវន្តី 
 

នមពុទធបរសិទ័ជួយឧបតថមភសមភ រៈ 
និង្របកស់្រមប់ករងរធមមទន  

  

 ឧ.ស. េហង  វរីនិទ       ឧ.ស. េហង  វណ្ណៈ      ឧ.ស.េហង  វណ្ណូ   

 ឧ.សិ.េហង ចនទកុលសុភៈ   ឧ.ស.េហង រសមី និង្រកុម្រគួ រ  ។ 

 ឧ.សិ.ប៉ល់ធី   + ្វ មី  និង កូនេច     ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី  ។ 



2 
នមពុទធបរសិទ័អនកមនឧបករៈ 

កនងុករងរធមមទន 
 ភិកខុ រតននេថ មស ពួន ភិកខុសន្តុស កិេតថេ  ហីុ េហង 

 េ កមច ស់ ប៉ន់ ឈ េ កមច ស់ មិត្ត កំ ន្ត 

 េ កមច ស់ែង៉ត ប៊ុនេនឿន េ កមច ស់ ផល ផនិត 

 េ កមច ស់ វង  វុឌ  ិ ភិកខុ  សិរធីមម ធិបេតយយ ធុច សិរមុីនី 

 េ កមច ស់ គឹម ម៉និត េ កមច ស់  េ ះ សូេវៀត 

 េ កមច ស់ ែកវ វុទធី េ កមច ស់  ស ំ ន 

 ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី  ឧ.សិ.ឈឹម សុែខម 

 ឧ.សិ. សីុម េយ៉កហួយ ឧ.សិ.ឃឹម វន៉        

 ឧ.ស.យិច ឈីន  ឧ.សិ. ែត សុមលី ( បួយ  ) 

 ឧ.សិ. េហងចនទកុលសុភៈ ឧ.សិ.សរ យ៉ត 

 ឧ.សិ. ឌួង ឆវវីណ្ណ ឧ.សិ. រស់ គឹមថន 

 ឧ.សិ.េទព ផលម៉  ឧ.សិ. ខ ំនងសុខី 

 ឧ.សិ. ្រសី វណ្ណី  ឧ.សិ. ហឹុង សីុមៃណ 

 ឧ.សិ.សូ  េយឿន   ឧ.សិ. យ៉ សុខគីម 

 ឧ.ស. េភគ  ឧ.សិ.  ឈិត េម៉ន  ។ 

     
 



3 
នមពុទធបរសិទ័ែដលមនសទធ  បរចិច គ្របក់ 

េបះពុមពេសៀវេភេនះ ែផនក្រពះសងឃ 
១- ្រពះេតជគុណ ្រពះសព សួស                      .       

២- ភិកខុមងគលេជតិបបេញញ  អឹុម ឌុន            ២០ $ 

៣- ្រពះេតជគុណ អុ៊ក  រន៉                        ...............................              

៤- ្រពះេតជគុណ  ហីុ                       

៥- េ កមច ស់ បុិច វណ្ណនុច     ( វត្តសេំពមស )        .....................     ២៥ $ 

៦- ភិកខុ  េ ក េដន  ( វត្តសេំពមស )                 .....................              ២០ $ 

៧- ភិកខុ  ជយបណ្ឌិ េ  ង សុវណ្ណ   ( វត្តសេំពមស )      .......           ២០ $ 

៨- ភិកខុ  ធមមបេ   េ្របម លីម    ( វត្តសេំពមស )      ...............           ២០ $ 

៩- ភិកខុសន្តុស កិេតថេ  ហីុ េហង   ( វត្តសេំពមស )           .............       ១០ $ 

១០- ភិកខុ  ផល ផនិត    ( វត្តសេំពមស )             .....................           ១០ $ 

១១- មេណរ ែឆម ឈីន  ( វត្តសេំពមស )      ........................       ១០ $

១២- េ កមច ស់  ស ំ ន   ( វត្តសេំពមស )       ...................        ១០ $

១៣- មេណរ អន ៃថ      ( វត្តសេំពមស )             .............             ១០ $ 

១៤- ភិកខុ វជរិបបបេញញ   គូ សុភព ( វត្តនិេ្រគធវន័  )      ...........  ៥០.០០០៛ 

១៥- េ កមច ស់ជ ម៉ុន   ( វត្តសេំពមស )           ............           ១០.០០០៛ 

 

 

          ...........................          ៤០ $ 
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នមពុទធបរសិទ័ែដលមនសទធ  បរចិច គ្របក់ 

េបះពុមពេសៀវេភេនះ  
១- េ ក.ហួរ  រទិធ + ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     ........................       ២៥០ $ 

២-ឧ.សិ.ជួន សីុមហ៊ន និង ឧ.សិ.ជួន ្រសី ្រពមទងំកូនេច     ............  ២០០ $ 

៣- ឧ.សិ.សីុ  ឈុន ៊ ង ្រពមទងំកូនេច     ...................................   ២០០ $ 

៤-ឧ.សិ.ឈិន េប៉ + កូនេច   សូមឧទទិសជូន ឧ.ស. អិុត លឹមេតក  ....  ១០០ $ 

៥-ឧ.សិ.តឹក េអងគី   ្រពមទងំកូនេច       .....................................      ៥០ $

៦-ឧ.ស.ែកប សីុឈង ឧ.សិ.ែប៉ន គ ្រពមទងំកូនេច      ..............        ៥០ $

៧-ឧ.ស. ងំ សុផល ឧ.សិ.ឡុង េកង ្រពមទងំកូនេច       .........          ៣០ $

៨-ឧ.សិ.ជម ធុច និង ្រកុម្រគួ រ            .............................                ២០ $ 

៩-ឧ.ស.ហុក េហង ឧ.សិ.សុ៊យ ៃឡ + កូនេច             

១០-ឧ.ស.េហង វរីនិទភរយិ  + កូនេច                       

១១-ឧ.ស.ជួន ហឺុ  ឧ.សិ.ខ្វ ន់ ទឹម + កូនេច               

១២-ឧ.ស.ហុក ងំអ៊ន់ ឧ.សិ.ជួន សីុមឃន់ + កូនេច 

១៣-ឧ.សិ.កងំ េប៉េទៀង និង ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច    ...................     ១០ $ 

១៤-ឧ.ស.អុ៊ក សំ ង ឧ.សិ.ប៉ល់ ធី   + កូនេច          ..............      ១០ $

១៥-ឧ.សិ.គីម េឆង  ្រពមទងំកូនេច               ....................                ១០ $

១៦-ឧ.សិ.សូ៊ អឹុង និង ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច          ...................          ១០ $

១៧-ឧ.ស. េហង សម ន និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     .....................   ១០ $ 

.............         ២០ $ 

.............      ២០ $ 
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១៨-ឧ.សិ. ទី សុធី   និង   កូនែហម តុ            ......................             ១០ $ 

១៩-ឧ.សិ.្រសី នង និង ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច        ....................           ៩ $

២០-ឧ.សិ.សុ៊ន ជ (េ  េក ជ )  និងកូនេច                       .........         ៨ $

២១-ឧ.ស.យូ ្រ  ឧ.សិ. ្រពំ ងំលី ្រពមទងំកូនេច     ......................    ៨ $    

២២-ឧ.សិ. ច តុ (េ មុ ំ) និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត       ...............        ៨ $

២៣-ឧ.ស.ស ំេចង  ្រពមទងំកូនេច          .................................            ៥ $

២៤-ឧ.ស. ក  គី ៊ ង+ ឧ.សិ.ឱម ង្រគី +កូន ក វរីវណ្ណ  +កូនេច   ៥ $

២៥-ឧ.សិ.មិន គឹម ៊ ន ្រពមទងំកូនេច          ..........................             ៥ $

២៦-ឧ.សិ.លឹម េហង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត     ...............................      ៥ $ 

២៧-ឧ.សិ.ែកវ ជីន  ្រពមទងំកូនេច          ......................................       ៥ $

២៨-ឧ.សិ.នង េរ ៉ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ...........................           ៥ $ 

២៩-ឧ.សិ.វណ្ណ  មុនី  ្រពមទងំកូនេច       .......................................       ៥ $

៣០-ឧ.ស.ម៉ម េសង និង ឧ.សិ. ខត់  រតន  ្រពមទងំកូនេច       .......    ៥ $

៣១-ឧ.ស.េម៉ សុវឌ ន៍  និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត    ............................   ៥ $

៣២-ឧ.សិ.ប៊ុន ៉ វ ី  ្រពមទងំកូនេច        ...................................            ៥ $ 

៣៣-ឧ.សិ.យស  នឹម  និង  កូនេច                ...........................             ៥ $ 

៣៤-ឧ.សិ. ស់ សុខុម ្រពមទងំកូនេច           ..................................   ៥ $ 

៣៥-ឧ.សិ. ក់ េគៀនសុខ   ្រពមទងំកូនេច     .................................    ៥ $ 

៣៦-ឧ.សិែកវ.សុខុម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ..............................      ៥ $ 
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៣៧-ឧ.សិ.ទូច ចនថ   ្រពមទងំញតិ        ........................      ៦០០០៛ +  ៤ $

៣៨-ឧ.សិ. ន ៊ ន ្រពមទងំកូនេច         ..................................        ៤ $ 

៣៩-ឧ.សិ.ស ំចនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ..............................      ៤ $ 

៤០-ឧ.សិ. ទូច ៃម៉ ្រពមទងំកូនេច          ................................          ៤ $

៤១-ឧ.សិ. ជន បុបផ ភួង ្រពមទងំកូនេច       ...................................       ៤ $

៤២-ឧ.សិ. សុខ សីុវន ្រពមទងំកូនេច             ...........................          ៤ $

៤៣-ឧ.សិ.ផន ចនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ............................      ៤ $

៤៤-ឧ.សិ.្រពំ សុខ  និង  កូនេច                   .............................            ៤ $

៤៥-ឧ.សិ.យូ សីុយ៉ន  និង  កូនេច                .............................           ៤ $

៤៦-ឧ.សិ.លី ៃឡ ៊ ង ្រពមទងំកូនេច           ..................          ១០០.០០០៛ 

៤៧-ឧ.ស.ហង់ ច័នទរនិទ ឧ.សិ. ដួង ៉ វ ី្រពមទងំបុ្រត    ..............     ៩០.០០០៛

៤៨-ឧ.ស.អឹុង សុខលីម និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     ..................    ៨៥.០០០៛ 

៤៩-ឧ.សិ.ហុង ទូច ្រពមទងំកូនេច                ..................            ៦០.០០០៛ 

៥០-ឧ.សិ.បក់ ចិន្ត  +ឧ.សិ. ៊ ង                 ..... ................ .          ៥០.០០០៛

៥១-ឧ.សិ.យូ ប៉ូលីន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត     ......................     ៤០.០០០៛ 

៥២-ឧ.សិ. ញឹប ណន ្រពមទងំកូនេច          .....................          ៤០.០០០៛ 

៥៣-ឧ.សិ. ងំ េប៉ជឹង ( េ ទន់ )  ្រពមទងំបុ្រត     ........ .....       ៤០.០០០៛ 

៥៤-ឧ.សិ. គឹម  យុន  ្រពមទងំកូនេច           .....................          ៤០.០០០៛ 

៥៥-ឧ.សិ.សួន គីមផល និង ្វ មី +កូនេច      ............................  ៣៥.០០០៛ 
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៥៦-ឧ.សិ.នង េសង  និង  ឧ.សិ. មន ហរ ិ       ....................     ៣២.០០០៛ 

៥៧-ឧ.សិ.ង៉ូវេឡង សីុវេហង ្រពមទងំបុ្រត       .................           ៣២.០០០៛ 

៥៨-ឧ.សិ.េហង សីុនួន ្រពមទងំកូនេច          ..................           ៣០.០០០៛ 

៥៩-ឧ.សិ.លីវ ណយ ្រពមទងំកូនេច          .....................           ៣០.០០០៛ 

៦០-ឧ.សិ.អុ៊ក ផសុកន ្រពមទងំកូនេច          ................           ៣០.០០០៛ 

៦១-ឧ.សិ.េម៉ គឹម្រសុ៊ន ្រពមទងំកូនេច     ......................            ២៦.០០០៛       

៦២-ឧ.សិ.ដួង វណ្ណថន +  ឧ.សិ. ឌី សុភី + ឧ.សិ.មុិល មម    ....     ២៥ .០០០៛ 

៦៣-ឧ.សិ.ឈួន សុ  ឧ.សិ. ថ្ល ង ងំគន  កូនេច      .......           ២៥ .០០០៛ 

៦៤-ឧ.សិ.រស់ វ ្ណ  ្រពមទងំកូនេច         .................................  ២០.០០០៛

៦៥-ឧ.សិ ឈឹម ន ្រពមទងំកូនេច            .....................        ២០.០០០៛

៦៦-ឧ.សិ មួយ ហុង ្រពមទងំកូនេច               .....................        ២០.០០០៛ 

៦៧-ឧ.សិ ម េយឿន ្រពមទងំកូនេច          .....................      ២០.០០០៛ 

៦៨-ឧ.ស.សួន រ ី្រពមទងំកូនេច        .......................             ២០.០០០៛   

៦៩-ឧ.សិ ្រគុយ ងចយ ្រពមទងំកូនេច       .....................     ២០.០០០៛ 

៧០- ឧ.សិ.ចនធី                 ......................................                      ២០.០០០៛   

៧១-ឧ.ស.អឹុង េប៉ងយង ្រពមទងំកូនេច           ..............            ២០.០០០៛ 

៧២-ឧ.សិ.េន សុធនី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត     ..................      ២០.០០០៛ 

៧៣-ឧ.ស.ឈិម ហុក ៊ ន  ្រពមទងំកូនេច          ...........            ២០.០០០៛ 

៧៤-ឧ.សិ.េវង៉ េឆង ង ្រពមទងំកូនេច             ............            ២០.០០០៛ 
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៧៥-ឧ.សិ.មុី ម៉រនិ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត           .............            ២០.០០០៛  

៧៦-ឧ.សិ.អួ៊ង ឈុនហួង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត     ..........            ២០.០០០៛ 

៧៧-ឧ.សិ.ម៉ន ចិន្ត  ្រពមទងំកូនេច             ....................            ២០.០០០៛ 

៧៨-ឧ.ស.នរៈ េម ្ត  ឧ.សិ.ឌួង គុយេអង + កូនេច      ...... ....        ២០.០០០៛ 

៧៩-ឧ.សិ.្រជុន សីុេដត ្រពមទងំកូនេច               .............            ២០.០០០៛ 

៨០-ឧ.ស.ឈឹម សួន ឧ.សិ. ឈឹម ផវនិ ្រពមទងំបុ្រត    ..............  ២០.០០០៛ 

៨១-ឧ.សិ.សំុ៊ សូនី  ្រពមទងំកូនេច         ..........................            ២០.០០០៛     

៨២-ឧ.សិ.អុ៊ច រ ី្រពមទងំបុ្រត         ...........................            ២០.០០០៛ 

៨៣-ឧ.សិ.ចុង ថូ+ ឧ.សិ.ឈន សុខន់ និង ្វ មី បុ្រត    ... .....       ២០.០០០៛ 

៨៤-ឧ.សិ.្រសី សីុវុឌ ថ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         .......            ២០.០០០៛  

៨៥-ឧ.សិ.ពិន រនិ ្រពមទងំកូនេច       ............................      ២០.០០០៛ 

៨៦-ឧ.សិ.មូល វណ្ណេថត + ្រកុម្រគួ រ                   ..........            ២០.០០០៛

៨៧-ឧ.សិ.អុ៊យ សំ ង ្រពមទងំកូនេច         .....................      ២០.០០០៛ 

៨៨-ឧ.សិ.េម៉  េថង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ............. .....       ២០.០០០៛  

៨៩-ឧ.សិ.ណុប  សុគនធ និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច    ................   ២០.០០០៛ 

៩០-ឧ.សិ.េសង យក់លីម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        .....            ២០.០០០៛

៩១-ឧ.សិ.មិន សេំអឿន ្រពមទងំកូនេច       ...........................      ២០.០០០៛

៩២-ឧ.សិ.ែញ៉ម េទពបូរ ីសូរេសឿន ្រពមទងំកូនេច  ..............      ២០.០០០៛

៩៣-ឧ.ស.េន យី  ្រពមទងំកូនេច        ...........................           ២០.០០០៛ 
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៩៤-ឧ.ស.េអឿ េ   ្រពមទងំកូនេច      ............................           ២០.០០០៛ 

៩៥-ឧ.សិ.កង កញញ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        .............            ២០.០០០៛  

៩៦-ឧ.សិ.េថង ន រ ី  ្រពមទងំកូនេច     ......................    ២០.០០០៛ 

៩៧-ឧ.សិ.ជុ ំ សីុម៉ុន   និង  ឧ.សិ. អុ៊ក  ទិព្វ        .....................       ២០.០០០៛ 

៩៨- ឧ.សិ. ងំ មួយេអង ឧ.សិ. ងំ មួយេខង + កូនេច    .....    ២០.០០០៛

៩៩-ឧ.សិ.ញឹក ទូច   ឧ.សិ. េអៀវ ងីម  កូនេច      ..............           ២០ .០០០៛ 

១០០-ឧ.សិ.េក គវ  ឧ.សិ. អឹុង េសៀកមួយ កូនេច      ......           ១៨ .០០០៛ 

១០១-កមួយ្រសី  ្រពុំ   សុភ័្រក្ត               ....................                ១៧.០០០៛ 

១០២-ឧ.សិ.ែប៉ន សិរសុីខុម និង  ្វ មី សុខ េមឿន     ...........     ១៦.៥០០៛ 

១០៣-ឧ.សិ.េហង  ឃីម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        .......            ១៦.០០០៛ 

១០៤-ឧ.ស.ហង់ វណ្ណៈ និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     ..................     ១៦.០០០៛     

១០៥-ឧ.ស.កូវ ធីម ឧ.សិ. តឹកលី គីម យ +បុ្រត     ..............      ១៦.០០០៛ 

១០៦-ឧ.សិ.េន្រត   ្រពមទងំកូនេច     ............................      ១៦.០០០៛

១០៧-ឧ.សិ.ស ំសង់វនី ្រពមទងំបុ្រត           .......................          ១៦.០០០៛       

១០៨-ឧ.សិ.នង មុិច ្រពមទងំកូនេច     .....................            ១៦.០០០៛       

១០៩-ឧ.សិ. ៉យ វុទធ  ្រពមទងំកូនេច          .....................            ១៦.០០០៛       

១១០-ឧ.សិ.ទូច យ ្រពមទងំកូនេច          .................            ១៦.០០០៛       

១១១-ឧ.សិ.មន ផល (គួយ) និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        . .....       ១៦.០០០៛ 

១១២- ឧ.សិ.េហឿន ហ៊ន ្រពមទងំកូនេច      .........................       ១៦.០០០៛    
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១១៣-ឧ.សិ.ហិុន សុេខង ្រពមទងំកូនេច         ......................      ១៦.០០០៛  

១១៤-ឧ.សិ.លឹម ម៉លីន ្រពមទងំកូនេច        ........................     ១៦.០០០៛  

១១៥-ឧ.សិ.ប៉ុក សុខ ្រពមទងំកូនេច           ....................            ១៦.០០០៛ 

១១៦-ឧ.សិ.េម៉ សីុវន និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច         ...... ..         ១៦.០០០៛ 

១១៧-ឧ.សិ.គង់ េព ្រពមទងំកូនេច        ...............................     ១៦.០០០៛  

១១៨-ឧ.សិ.ម៉ម ងំ ត  ឧ.សិ.  លឹម លីគង +កូនេច    ......   ១៦.០០០៛  

១១៩-ឧ.សិ.អូ៊ សុខ ន្ត          ................................................     ១៦ .០០០៛ 

១២០-ឧ.សិ.ឌីម សុខមុ ំ           ................................................     ១៦ .០០០៛ 

១២១-ឧ.សិ.សុខ េរៀន ្រពមទងំកូនេច         ..................         ១៦.០០០៛ 

១២២-ឧ.សិ.កន់ គិរសុីខ ្រពមទងំកូនេច         ..................         ១៦.០០០៛ 

១២៣-ឧ.សិ.ឃុន យិន  ្រពមទងំកូនេច           ..................          ១៦.០០០៛ 

១២៤-ឧ.សិ. ឈង ហ៊តសួរ              ...........................               ១៦.០០០៛

១២៥-ឧ.សិ. អួ៊ង េរឿន   ្រពមទងំបុ្រត         ...............            ១៦.០០០៛ 

១២៦-ឧ.សិ. មិន គ ល់េឈម ះ   ្រពមទងំបុ្រត       ..................       ១៦.០០០៛ 

១២៧-ឧ.សិ.ជ សុខ ្រពមទងំកូនេច           .....................           ១៥ .០០០៛ 

១២៨-ឧ.សិ.េម៉ េផង + ឧ.សិ. េម៉ វ ្ណ   កូនេច      .........           ១៥ .០០០៛ 

១២៩-ឧ.សិ.ទូច េឆងនម   ឧ.សិ. ប៊ុន ហួង  កូនេច        ... ...       ១៥ .០០០៛ 

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ១០.០០០៛   មនចនួំន    ១៦ នក់   

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ៥.០០០៛   មនចនួំន       ៨ នក់    
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មរយៈ ឧ.ស.ិ េហង ចនទកលុសភុៈ 

១- េ ក្រសី.ហួរ សុបុណយ + ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      .........................   ៤០ $ 

២-ឧ.សិ. ឃួន ប៉ច ្រពមទងំកូនេច             ..........................             ៣០ $

៣- េ ក្រសី.មី ៉ ែណត និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត     ...................       ២៥ $ 

៤-េ ក្រសី ម៉នរ ីខន និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច        .............         ២០ $ 

៥-អនកម្ត យ ទួន បុបផ ធរ ីនិងបង្របុស េហង មរកត    ...................       ២០ $ 

៦- េ ក្រសី.ហួរ សំ ង (សីុេណត) និង្រកុម្រគួ រ        ..........       ២០ $ 

៧-ឧ.សិ.េហៀង  េរត៉        ( េ  បត់ )           ...................                   ២០ $ 

៨- ឧ.សិ. តកឹ សុខសួរ ្រពមទងំកូនេច           .........................            ១០ $

៩-ឧ.សិ.ឈឹម ម៉ុម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       .........................           ១០ $ 

១០- េ ក្រសី.ហួរ យុេឡង   ្រពមទងំបុ្រត     ............ ......................    ១០ $ 

១១ឧ.សិ សីុ  មន និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត          ...........................         ៥ $ 

១២- ឧ.ស.េថ សុថន ឧ.សិ េអៀង យ បុ្រត     ...........................       ៥ $ 

១៣- ខ                        ....................                                     ១៥.០០០៛ 
 

មរយៈ  ភិកខ ុមិត្ត កំ ន្ត 
 

១-ភិកខុ  ធមមេជត ថត  ផ ្ល  (សុធន់ )              ...........................             ៥ $ 

២-ភិកខុ  ប៉ុល ចនថ              ...........................................................             ៥ $

៣-ភិកខុ  េរឿន សបូំរ                       ..............................................             ៥ $ 
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៤-ឧ.ស.បុិច សុខម៉ូវ + ឧ.សិ.េឡង មួយ  + កូនេច     ..............      ៥០.០០០៛

៥-ឧ.ស.េ  ថល់                      ....................................             ៥០.០០០៛

៦-ឧ.សិ.បុិច  សូភី                        ....................................             ២០.០០០៛ 

៧-ឧ.សិ.ម៉ូវ  មួយ                       ....................................              ២០.០០០៛ 

៨-ឧ.ស.ខឹម  អ៊ន់  + ឧ.សិ.ឈិន សុខុម   + កូនេច     ..............      ២០.០០០៛ 

៩-ឧ.សិ. រ ីេហង                       .................................               ១៦.០០០៛ 

១០-ឧ.ស.តឹក េឆង + ឧ.សិ.េ  ងីមេខង  + កូនេច    .............      ១៦.០០០៛ 

១១-ឧ.សិ. ន ហិន                     .................................              ១៦.០០០៛ 

១២-ឧ.សិ.េហង ផុស                     .................................              ១៦.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ. ន ព                    .................................                 ១៦.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ្រស ីវណ្ណី  នងិ ឧ.ស.ិយ៉ សខុគីម 
 

១-ឧ.សិ. យ៉ សុខគីម +មិត្ត្រពះធម៌ ្រពមទងំកូនេច   ...... ១០ $ + ១០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.កូវ សី   និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ...........................          ៩ $ 

៣-េ ក្រសី ឃុន វ ី និង ្វ មី   ្រពមទងំបុ្រត      ..................         ៨ $ 

៤-ឧ.សិ.្រសី វណ្ណី     និង  ្វ មី   ្រពមទងំកូនេច          ......................        ៥ $ 

៥-ឧ.សិ. ត សេំអឿន ្រពមទងំកូនេច         ...........................                 ៥ $

៦-ឧ.ស.គង់ សអុំល និងភរយិ ្រពមទងំកូនេច     .............................    ៥ $

៧-ឧ.សិ.ផន់ ហួត + ឧ.សិ. ន់ សីុទីន  ្រពមទងំកូនេច      ..............     ៥ $ 
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៨-េ កយយ ហុង  េ ក  េ្រសង + កូនេច    .........   ៤ $ + ៣៤.០០០៛ 

៩-ឧ.សិ.អឹុង យឹម្រ ៊ ន ្រពមទងំកូនេច          ...........................               ៤ $ 

១០-េ កជួន ម៉លីស និង ភរយិ ្រពមទងំកូនេច        .....       ៣២.០០០៛ 

១១-ឧ.សិ. ជូ នី + ឧ.សិ. ែត សុភព   ្រពមទងំកូនេច   ............     ២០.០០០៛ 

១២-ឧ.សិ. ត សេំអឿន ្រពមទងំកូនេច         .....................        ១៦.០០០៛      

១៣-ឧ.សិ.ឡុង ចន់ថន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត    ................       ១៦.០០០៛ 

១៤-ឧ.សិ.នង លី   ្រពមទងំបុ្រត               .........................         ១៦.០០០៛

១៥-ឧ.សិ.អិុត សេំអឿន ្រពមទងំកូនេច      .........................         ១៦.០០០៛ 
 

 

មរយៈ  ភិកខ ុប៉ន ់ឈ 

១- ្រពះ្រគូធមម ចរយ ចិត្តសវំេ  េគឿន សំ ង       ...........................       ៨ $ 

២-  ភិកខុ  ប៉ន់ ឈ                          .....................................                   ៥ $ 

៣- ភិកខុ  ឧត្តរបបញញត្តិ  អុ៊ជ  េយឿន   ( េ នង )         ......................        ៥ $ 

៤-  ភិកខុ   ធមម នេនទ   សុខ  សុវណ្ណី              ...............................               ៥ $ 

៥-  ភិកខុ  អគគវេិ   េន កុសល                          ....................                    ៤ $ 

៦-  ភិកខុ  ចនទបបេញញ  ្របក់ កង                    ............................                ៤ $ 

៧-  ភិកខុ  ននទបណ្ឌិ េ   មុត  រសមី                      ..........................              ៤ $ 

៨- មេណរ  េធឿន  រ ្ឋ                       ........................              ២០.០០០៛ 

៩-  ភិកខុ  នូវ  ៉ វុធ                    ...............................                  ១៦.០០០៛ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិ ឌួង ឆវីវណ្ណ  

 

១-េ ក េវជជ បណ្ឌិ ត មុី សបូំរ +ភរយិ ឌួង ឆវវីណ្ណ + បុ្រត    ..........    ៣០ $

២-ឧ.សិ. ងំ គឺមេឆង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ....................       ២០ $ 

៣-ឧ.សិ. ងំ គឺមជង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ....................       ២០ $ 

៤-ឧ.សិ.ឌួង ច័នទបុបផ   ្រពមទងំបុ្រត                      ........................       ២០ $ 

៥-ឧ.សិ.ឌួង បភវតី និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត             ...................       ២០ $ 

៦-ឧ.សិ. ងំ នរ ីនិង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត             .......................       ២០ $ 
 
 
 

មរយៈ  ឧ.ស.ិខ ំនងសខុ ី
 

១-ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី               ..........................................            ៤០.០០០៛

២-ឧ.សិ.មុឹង យុ៉ម ្រពមទងំកូនេច         .........................              ២០.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.មុី  យន   +  កូនេច           .................................            ២០.០០០៛

៤-េ កជទំវ លន់ រតន  +  កូនេច           ...................             ២០.០០០៛

៥-ឧ.សិ.េ    ៃឆ ៊ ង   +  កូនេច           ...........................         ២០.០០០៛ 

៦-ឧ.សិ.សំុ៊ គឹមមុច  +  កូនេច         ...............................              ២០.០០០៛ 
 

មរយៈ អនក្រគូ ឈមឹ សែុខម 
 

១-ឧ.សិ. េច សមផស  ្រពមទងំមិត្ត្រពះធម៌    ............   ១០០ $ +១០១.០០០៛  

២-ឧ.សិ. លឹម ៃណហួយ  ្រពមទងំកូនេច        ...........................        ៣០ $ 
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៣-ឧ.សិ. សីុវ  េខង       ្រពមទងំកូនេច          ...........................          ១០ $ 

៤-ឧ.សិ. យ៉ន  ្រពមទងំកូនេច  ( ភូមិ ឡី )      .........................         ១០ $ 

៥-ឧ.សិ. សុខ សីុវជីង + ឧ.សិ. សុខ ថវ ី      ......................     ៤ $ + ៥.០០០៛ 

៦-ឧ.សិ. យ អីុម ្រពមទងំកូនេច              ...........................        ៤ $

៧-ឧ.សិ. ឈឹម សុែខម  ្រពមទងំកូនេច              ...........................        ៤ $

៨-ឧ.សិ. េហង  យី      ្រពមទងំកូនេច           ..........................             ៤ $

៩-ឧ.ស.េអង េអលីយ៉ន + ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត  (ផ រដីហុយ )   .........   ៤ $

១០- បុ្រត ធី  របស់ ឧ.ស. សំុ៊ មុននី             ..........................                  ៤ $ 

១១-ឧ.សិ. េព្រជ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត           ...........................          ៤ $ 

១២-ឧ.សិ. ខឹម ន   ្រពមទងំកូនេច    ( ភូមិថមី )      ...................           ៤ $ 

១៣-ឧ.សិ.េហៀង និមល                  ............................                           ៤ $ 

១៤-ឧ.សិ.េប៉ េរត៉ ្រពមទងំកូនេច  ( ភូមិ ឡី )   ..............    ៤០.០០០៛

១៥-ឧ.សិ. ង សី                    .............................                   ២០.០០០៛ 

១៦-ឧ.សិ. ង មនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច   ....................     ២០.០០០៛ 

១៧-ឧ.សិ.អឹុង ចនទនរ ី + េ ក េយ៉ន សុខ ្រពមទងំបុ្រត   .......  ២០.០០០៛ 

១៨-ឧ.សិ.ច័នទ ភិរមយ     ..........................................................       ២០.០០០៛ 

១៩-ឧ.សិ. ង សី និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច   ...................     ២០.០០០៛ 

២០-ឧ.សិ. ង មនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច   ....................    ២០.០០០៛

២១-ឧ.សិ. េទព បុិច ្រពមទងំកូនេច           .....................            ២០.០០០៛ 
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២២-ឧ.សិ.េប៉ េរត៉ ្រពមទងំកូនេច  ( ភូមិ ឡី )   ..............    ២០.០០០៛ 

២៣-ឧ.សិ.អុន និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច (ភូមិ ឡី )   ............   ១៧.០០០៛ 

២៤-ឧ.សិ.ជ័យ ណុម  និង ្វ មី  +  កូនេច (ភូមិ ឡី )  ..........   ១៦.៥០០៛

២៥-ឧ.សិ.ខន េធឿន  និង ្វ មី  +  កូនេច (ភូមិ ឡី )     ..........   ១៦.១០០៛ 

២៦-ឧ.សិ.ឡូ ៃសេហៀង                 ..............................                 ១៦.០០០៛ 

២៧-ឧ.សិ. យ មួយ ្រពមទងំបុ្រត           .....................            ១៦.០០០៛ 

២៨-ឧ.សិ. អិុន វ ្ណ  + ប្អូន សុភី និង កមួយ     .........................      ១៦.០០០៛ 

២៩-ឧ.សិ.  ំចិន  ្រពមទងំកូនេច              ....................            ១៦.០០០៛ 

៣០-ឧ.សិ.  ំចិន  ្រពមទងំកូនេច             .....................            ១៦.០០០៛ 

៣១-ឧ.សិ.អឹុម ៉ ន  ្រពមទងំកូនេច           .....................            ១៦.០០០៛ 

៣២-ឧ.ស.ធូរ បូរនិ + ឧ.សិ. ែហម យ៉នី ្រពមទងំកូនេច  ........    ១៦.០០០៛ 

៣៣-ឧ.សិ.លឹម  ម៉លី និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច    ................    ១៦.០០០៛ 

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ១០.០០០៛   មនចនួំន   ១០ នក់   

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ៥.០០០៛   មនចនួំន   ៩ នក់    
 

 

មរយៈ  ភិកខ ុមស ពួន  ( េសៀម ប ) 
 

១- ភិកខុ  មស ពួន និង េញម្របុស េញម្រសី       ....................      ១៣ $

២-ភិកខុសទធ ធេ  េ  េផង ន  (េ  ៃហ េ េ  )        ...........        ១០ $ 
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៣-ភិកខុ  េ  តូ ៉                 ............................................                      ១០ $

៤-ភិកខុ  មុត  សបំន ( វសុិទធិមគគ )            .............................                     ៥ $

៥-ភិកខុ  អគគ សុមេន ផន់ រ ី                    .........................                  ៥ $

៦-ភិកខុ  ៉ ត ជនំញ                  ..........................................                     ៥ $

៧- មេណរ ឡឹង លីន               ...................................                     ៥ $ 

៨- មេណរ េធឿន  ៉ ង              ................................                  ៥ $

៩- មេណរ  ថយ ថុល            ........................................                 ៥ $

១០- មេណរ ៃស េសឿប            ........................................                  ៥ $

១១- មេណរ  សុខ   ៃស                    .............................                    ៥ $

១២- មេណរ ្រកួច ត                      ..........................                   ៥ $

១៣- មេណរ ឡុច សុភ័ណ                    ............................                ៥ $

១៤- មេណរ  វុន សុ៊នេបៀ + មេណរ  ឡន ឈិត          ...........        ៥ $ 

១៥-ឧ.សិ. េសង ៃហ  ្រពមទងំកូនេច       ..............................             ២០ $ 

១៦- ឧ.សិ. សូរ ី + ឧ.សិ. រ ៉ុត         .............................                ១០ $   

១៧-ឧ.សិ.េខង ច័នទលី  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ..............       ១០ $   

១៨-ឧ.សិ.េខង ចរយិ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ................             ១០ $    

១៩-ឧ.សិ.ជ លី    +  រសមី    +    ្វ មី            ......................             ១០ $   

២០-ឧ.ស. ឃុត េសង + ឧ.សិ.ែច គីមលី ្រពមទងំបុ្រត     ................     ១០ $  

២១-ឧ.ស. វ សុមេន + ឧ.សិ.សូ េស ្ឋ  ្រពមទងំបុ្រត     ............     ១០ $   
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២២-ឧ.សិ.លី ផ ្ល    ្រពមទងំកូនេច          .................................         ៨ $  

២៣-ឧ.ស. ម៉  + ឧ.សិ.េម៉ង ្រពមទងំបុ្រត            ........................         ៥ $   

២៤-ទយិក.េ   ច័នទលកខិ               ..............................                 ៥ $

២៥-អនក្រគូ  េព្រជ  ភួងសុភព  + ្វ មី  ឌ ីចិន្ដ   ្រពមទងំបុ្រត    ........    ៥ $

២៦-ឧ.សិ.ែញ៉ម សុខន   ្រពមទងំកូនេច        .................................       ៤ $ 

២៧-ឧ.សិ.ចន់ រ ី  ្រពមទងំកូនេច         ................................         ៤ $ 

២៨-េ ក និក គីមេទៀប + ឧ.សិ. យុង ្រទុម ្រពមទងំកូនេច   .............  ៤ $

២៩-េ ក សួ  ប៉ូ និង ភរយិ ្រពមទងំកូនេច         ...................            ៤ $

៣០-ឧ.សិ.លូយ + ឧ.សិ. សូ្រត + ឧ.សិ. េយ  ( វត្តេរ ើ )    .............    ២០.៥០០៛ 

៣១-ឧ.ស. ឧ.សិ.សយ តុង ន់ ្រពមទងំកូនេច  ..............          ២០.០០០៛ 

៣២-ឧ.សិ. ទូក សអូំន ្រពមទងំកូនេច         ...................            ២០.០០០៛

៣៣-ឧ.សិ. ្រសី េព្រជ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       ..............       ២០.០០០៛   

៣៤-ឧ.សិ.លី ចិន្ដ  ្រពមទងំកូន និង កមួយ        ...................          ២០.០០០៛ 

៣៥- ឧ.ស.េបឿយ បូរ  ឧ.សិ.អីុ េរឿត  + កូន បូរ  វបុិល     ......    ២០.០០០៛ 

៣៦-ឧ.សិ. លី    ្រពមទងំកូនេច            ...................            ១៨.០០០៛ 

៣៧-ឧ.សិ.សន + ្វ មី -ឧ.សិ. ងំ + ្វ មី         ...............         ១៧.០០០៛ 

៣៨-ឧ.សិ. េ  ច័នទរ ្ឋ    ្រពមទងំបុ្រត         ...................            ១៦.០០០៛ 

៣៩-ឧ.សិ. កន់ ញុ៉ង   ( េ  រ ី)            ...................            ១៦.០០០៛ 

៤០-េ ក ៊ ត ត +   េដឿត ម៉ប់ +  បុ្រត (ភូមិេរ ើល )   .......     ១៦.០០០៛ 
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៤១-េ ក យង់ េសរវុីធ +  សួ មុ ំ្រពមទងំបុ្រត  ( សរ )   ........     ១៦.០០០៛

៤២-ឧ.សិ. ែញ៉ម សុខ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       .............       ១៦.០០០៛   

៤៣-អនក្រគូ  េព្រជ  ផល្លី  +  ែកវ  បូចន់   ្រពមទងំបុ្រត   .........    ១៥.០០០៛    

៤៤-ឧ.សិ. ែសម រម៉ ឧ.សិ. រុន ( វត្តេរ ើ )           ................               ១៤.៥០០៛ 
 

-ពុទធបរស័ិទវត្តេរ ើ  ចនួំន  ១៦ នក់       .........................      ១ $  + ៥៨.០០០៛  

-ពុទធបរស័ិទ ឥតមនេឈម ះ        ..................................              ៣៣.៤០០៛ 

 -សីល  ចនួំន  ៧ នក់            ................................                   ២៧.០០០៛ 
  

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ១២.០០០៛   មនចនួំន   ២ នក់   

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ១០.០០០៛   មនចនួំន   ១០ នក់    

 -ពុទធបរស័ិទ  អនកែដលចូល    ៥.០០០៛     មនចនួំន   ១២ នក់ 
 

 

មរយៈឧ.ស.ិ រស ់គឹមថន 
 

១- េ ក្រសី ច័នទ សុវត្តី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ................   ១២០.០០០៛  

២-ឧ.សិ.រស់ គឹមថន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ...................      ៨០.០០០៛ 

៣-អនក្រសី ងំ គីណូ និង េ កែកវ មុឺឌី +បុ្រត   ..............     ៥០.០០០៛ 

៤- េ ក្រសី ថុង ចន់េឌៀប និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត    ..............   ៥០.០០០៛  

៥- ឧ.សិ. េន េសង ន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ...............   ២០.០០០៛ 

៦- េ ក្រសី ្របង នី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       ..................     ២០.០០០៛ 

៧- ឧ.សិ. ទូច  នី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ......................     ២០.០០០៛ 
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មរយៈឧ.ស.ិ ហុងឹ សុមីៃណ 

 

១-ឧ.ស.ហឺុ អុ៊នេសង ឧ.សិ. ហឹុង សីុមៃណ  + កូនេច      ...............         ៨ $ 

២-ឧ.ស.ែត គឹមហុ៊ន ឧ.សិ. ងំ សុខអីុម  + កូនេច      ...............            ៨ $ 

៣-ឧ.ស.ឡុង  សេំ ក   ឧ.សិ. ហឹុង ម៉ៃឡ  + កូនេច      ...............        ៨ $ 

៤- ឧ.សិ. ឈវ គឹម ៊ ង   +   កូនេច      ..............................                 ៤ $  

៥- ឧ.សិ. េក គឹម្រជី ្រពមទងំបុ្រត         ..................................    ៣២.០០០៛ 

៦- ឧ.សិ. ភូ អុ៊យវួច ្រពមទងំបុ្រត         ...................................    ៣២.០០០៛ 

៧- ឧ.សិ. ែកវ កលយណ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ..............      ១៦.០០០៛ 

៨- ឧ.សិ. ញឹក  សុផល ្រពមទងំកូនេច         .........................      ១៦.០០០៛ 

៩- ឧ.សិ. គឹម េថង េ  េអៀង មុិញ ្រពមទងំបុ្រត      ..............     ១៦.០០០៛ 
 

មរយៈឧ.ស. ផន ់េភគ 
 

១- ឧ.ស.ផន់ េភគ                .........................................                       ៥ $  

២-ឧ.ស.ស ំខន់ឌី    ឧ.សិ.េក គឹមលី   ្រពមទងំបុ្រត         .............        ៤ $

៣-េ ក ម៉ក់ វ ិ ល ភរយិ ែកវ កលយណ + បុ្រត      ...........    ១៦.០០០៛ 

៤-ឧ.ស.ែកវ េរន៉ និងឧ.សិ.ហួង វ ី + បុ្រត         ............     ១៦.០០០៛    

៥-ឧ.សិ.យស គឹម ង ្រពមទងំកូនេច និង េចទួត     ..........      ១៦.០០០៛ 

៦-ឧ.ស.េទព  ផ  ឧ.សិ.ទិតយ ឌី  ្រពមទងំបុ្រត      .................      ១៦.០០០៛    

៧-ឧ.ស.សុខ  យិន  ឧ.សិ.ចិន  តុង ្រពមទងំបុ្រត       .............      ១៥.៦០០៛     
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៨-ឧ.ស.េឌឿក សេំហៀង  ឧ.សិ.េ ម ន  + បុ្រត      ............      ១៥.០០០៛     
 

 

មរយៈឧ.ស.ិ ឃមឹ វ៉ន 
 

១-ឧ.សិ.ឃឹម វន៉ ្រពមទងំមិត្ត្រពះធម៌      ...........   ២៣ $  + ២.០២៥.៨០០ ៛       

២- ឧ.សិ.គឹម  ឈុនឆយ៉ ៉ ែណត              ................................          ១០ $ 

៣- ឧ.សិ.គឹម  ឈុនឆយ៉វត្តី               ....................................            ១០ $

៤- ឧ.ស. ខនីំ  ឧ.សិ.  គួច គីម ង   ្រពមទងំបុ្រតនិងេច      .......      ១០ $ 

៥- ឧ.សិ. ែកវ សុខុម និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច        ........................      ៥ $ 

៦- ឧ.សិ.លី  សុខ  ្រពមទងំកូនេច            ...................................         ៤ $ 

៧-ហម   សុ៊នេទៀង  ្រពមទងំ្រគួ រ                ........................              ៤ $ 

៨- ឧ.សិ.ឈន  ឃីម  ្រពមទងំកូនេច         ...................................         ៤ $ 

៩-សល់   េខ    ្រពមទងំបុ្រត               .....................................              ៤ $ 

១០- ឧ.សិ.លីវ  ណយ  ្រពមទងំកូនេច         ................................         ៤ $ 

១១- េ ក ៊  ្រពំ និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត         ..........................       ៤ $

១២- េ ក យន់ វុទធី និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត         .......................       ៤ $

១៣- ឧ.សិ.ក្លឹង សុខលីម  និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច     .......      ៣៣.០០០៛ 

១៤- បង  វណ្ណ   េឈឿន                 ...............................               ២០.០០០៛ 

១៥-េ ក ហ៊ន  េភឿន  + អនក្រសី  េព សុខេហៀង  ( ភូមិ ឡឹង )  ២០.០០០៛ 

១៦- េ ក ផូន និង  អនក្រសី ផុន ( ភូមិ ឡឹង  ... ែកវ  )    ....    ២០.០០០៛ 



22 
១៧-េ ក  ហង់ ច័នទរនិទ  ឧ.សិ. ដួង  ៉ វ ី ្រពមទងំបុ្រត     .......     ២០.០០០៛ 

១៨- ឧ.សិ.េ ម  ច័នទ ៉    និង អនកម្ដ យ        .................          ២០.០០០៛

១៩- ឧ.សិ.អុ៊ក   ចនទធី               ................................                ២០.០០០៛

២០- ឧ.សិ.រស់  មន                  ....................................                ២០.០០០៛

២១- ឧ.ស.គួច  គី ៊ ង  + ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត        .........           ២០.០០០៛

២២-ឧ.សិ.  លី ងំគួយ +  ឧ.សិ. លីម លីេហៀង        ............       ២០.០០០៛

២៣- ឧ.សិ.លី  មួយ                 ....................................                ២០.០០០៛ 

២៤- ឧ.សិ.ងិន  ភិន                  ...................................                 ២០.០០០៛ 

២៥- វណ្ណ   េឈឿន                .....................................                  ១៦.០០០៛ 

២៦- ឧ.សិ.្របក់  គីមលី ្រពមទងំកូនេច  និង  មិត្ត្រពះធម៌   ....   ១៦.០០០៛

២៧- ឧ.ស.ចុង សអុំល  និង ឧ.សិ. ្រគី ែង៉ត   ........................         ១៦.០០០៛ 

២៨- ឧ.សិ. ក់  េតងសីុម                    .......................                ១៦.០០០៛ 

២៩- ឧ.សិ.េព  និង ឧ.សិ. លីវ  ណយ        .........................         ១៥.០០០៛ 

៣០- ឧ.សិ.ទឹម រុ ីនិង ឧ.សិ. យ៉ន់  ងំេហង         ..............        ១៥.០០០៛ 

៣១- ឧ.សិ.យយ ចន  ្រពមទងំបុ្រត       ...................                 ១៥.០០០៛ 

៣២- សូយ េខង + ៉ ត់  ឃីម  + េឈៀន ធវ ី        ...............          ១៥.០០០៛ 

៣៣- យយ របី +  េថ   + តុន េរឿន            .................           ១៥.០០០៛ 

៣៤- ឧ.សិ.នួន ម៉ុន                  ..................................                 ១៥.០០០៛ 

៣៥- ែវន ធ +  ឈង គ + សល់ សុខេនឿន       ...................       ១៥.០០០៛ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិ សុមី េយក៉ហួយ ( កំពងច់ម ) 

 

១- ឧ.សិ. អឹុង ចន់ផ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត ( ក  )   ...........     ៥០ $ 

២- ឧ.សិ. អឹុង វជិជ    ្រពមទងំកូនេច    ( ក  )    ................         ៥០ $ 

៣-ឧ.ស.េហង ផុ ្ណ   ឧ.សិ. យ សំ ង ្រពមទងំបុ្រត     ...........   ៥០ $ 

៤-ឧ.សិ. សីុម េយ៉កហួយ និង អនកម្ត យ ៉  គីមសីុ         ....................     ២០ $ 

៥- ឧ.សិ. ជ យនរ ី្រពមទងំកូនេច            .............................          ១០ $

៦- ឧ.ស. ជ យវ   ឧ.សិ.េគៀត េរឿន ្រពមទងំកូនេច       ..............      ១០ $

៧- ឧ.សិ. េកើត ្រសុ៊ន ្រពមទងំកូនេច          .................................        ១០ $ 

៨- ឧ.សិ. ហួត ងហួរ  េ ក ន់ ៉ ន់ថុន ្រពមទងំបុ្រត     ...........  ១០ $

៩-ឧ.សិ. សំ ង ្រសីេព  និង្រកុម្រគួ រ           ...........................        ៨ $ 

១០-ឧ.សិ. សំ ង ្រទពយ  ្រពមទងំកូនេច      ...............................       ៨ $

១១- ឧ.សិ. ហួត េឆងហុ៊ន   េ ក ឪពុក ហួតេផង      ............                ៥ $ 

១២-ឧ.សិ.ចន់ លី   + នុត សំ ង ្រពមទងំបុ្រត      ....................      ៥ $ 

១៣-ឧ.សិ.ចងំ គីមថយ  ទយក ញណ ជ័យ និងកូនេច  ......   ៨០.០០០៛ 

១៤- ជ េប៉ងេហៀក        .......................................................        ៤០.០០០៛ 

១៥- ឧ.ស. ៊ ម ងួនេឆង   ឧ.សិ.ឱ  ជលី ្រពមទងំកូនេច   .......  ៤០.០០០៛  

១៦-ទយក ឌី សូលី  ទយិក េអៀង រតន និងកូនេច    .......  ៤០.០០០៛

១៧- ឧ.សិ.   សំុ៊ ងេអង      ...............................................     ៣០.០០០ ៛

១៨- ឧ.ស. េក ប៊ុន    ឧ.សិ.សុ៊យ សីុេណត និងកូនេច   ....... ៣០.០០០៛  
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១៩- ឧ.សិ. យឹម  សីុវេហង ្រពមទងំកូនេច       ....................       ២០.៥០០៛ 

២០- ឧ.សិ. តន់ ស៊ត ្រពមទងំកូនេច          ..........................        ២០.០០០៛ 

២១-ឧ.សិ. ៃជ សុនទរ ីទយក េសក េរឿន ្រពមទងំបុ្រត   .....      ២០.០០០៛

២២- ឧ.ស.ែកប ទី  ឧ.សិ.   ឃួន រមី ្រពមទងំកូនេច     ........   ២០.០០០៛ 

២៣- ឧ.ស.េជឿង េថង  ឧ.សិ. នូ សុខុម  ្រពមទងំកូនេច   ..........  ២០.០០០៛   

២៤- ឧ.សិ. គឹម សុខុន ្រពមទងំកូនេច      .............................      ២០.០០០៛ 

២៥- ឧ.ស.ជឹង េផង  ឧ.សិ. ឈួ បក់លី ្រពមទងំកូនេច    .........   ២០.០០០៛   

២៦-ឧ.ស.ឈង លឹមហួន ឧ.សិ. ៃឆ រន៉ ្រពមទងំកូនេច    ........   ២០.០០០៛   

២៧-ទយក េហៀក ងេ្រសង  ឧ.សិ.ម៉ម សុផ ្ល   និងកូនេច  .....  ២០.០០០៛ 

២៨-ទយក  ឌុល ចន់េដត និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត    ...........    ២០.០០០៛ 

២៩-ឧ.ស.ែកវ ប៊ុនេឡង  ទយិក នួន សីុគនធ និងកូនេច    .....     ២០.០០០៛  

៣០-ទយិក ែម៉ន  សូលី  ្រពមទងំប្អូន និងកូនេច   ..........    ២០.០០០៛

៣១-ទយក ខុម សុគនធ   ទយិក សុង លឹមរ ៉ុង និងកូនេច  .......  ២០.០០០៛

៣២-ទយក មិន ធី  និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត      .................       ២០.០០០៛

៣៣- ឧ.សិ. ែកវ រនិ ្រពមទងំបុ្រត      .............................      ២០.០០០៛ 
៣៤-ឧ.សិ.ែក គឹមេយឿង +ទយក េអៀង ផល្លី +ទយិក លឹម  សីុវេរត៉   .....  ២០.០០០៛ 

៣៥- ឧ.ស.ឱក េសឿន   ឧ.សិ. ៉ គីមជូ  ្រពមទងំកូនេច   ..........   ២០.០០០៛  

៣៦- ឧ.សិ. ក់ ហុងលន់  ្រពមទងំកូនេច       .................        ១៦.៥០០៛ 

៣៧- ឧ.សិ. លី ប៊ុននង ្រពមទងំកូនេច      ..........................      ១៦.៥០០៛ 



25 
៣៨ - ឧ.សិ. ខឹង ធូ  និង េ ក ហឺុ េថង ្រពមទងំបុ្រត    ...........   ១៦.០០០៛

៣៩- ទយិក ងិន ថវ ី  និង្រកុម្រគួ រ     ............................      ១៥.០០០៛

៤០- ឧ.ស. េសង ហំ ្រពមទងំកូនេច       ............................         ១៥.០០០៛ 
 

 

មរយៈ ឧ.ស.ិេទព ផលម៉  
 

១- ឧ.ស.ឡុង ស ថ  ឧ.សិ.េទព ផលម៉  + បុ្រត  .................................  ៥ $ 

២-េ ក ថន វណ្ណឌី  + ភរយិ  ឡុង  សូ នី      ..............................      ៥ $ 

៣-េ ក្រសី  គី  េខងលី  ្រពមទងំបុ្រត   ...........................................    ៥ $ 

៤-ឯក ឧត្តម ៉ ន់ ពុទធិពល េ កជទំវ អូ៊ច ផល្លី +បុ្រត        ...............     ៥ $ 

៥- ឧ.ស. ៉ ន់ េសរ ីនិង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត          ..................              ៥ $ 

៦- ឧ.សិ. ខ ំ រួម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ..................       ២៥.០០០៛ 

៧- ឧ.ស. តុប គីមឡុង ឧ.សិ. ឈង ហ៊តសួ៊រ  +  កូនេច    ........    ២០.០០០៛             

៨-េ ក េទព ឫទធី  និង  សូរយិ       ........................................     ២០.០០០៛ 

៩-ឧ.សិ. សួន ធី ៉ ត់  ្រពមទងំបុ្រត       ..................................       ២០.០០០៛ 

១០- ស ំវណ្ណលីស                 .....................................                  ២០.០០០៛ 

១១-ឧ.សិ.ែហម េ្រជ ន និង ្វ មី  +  កូនេច      ......................     ២០.០០០៛ 

១២-ឧ.សិ. ជ័យ  ផ និង  ្រសី អូន             ..............................       ២០.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ.ែសម សុភ  +  កូនេច         ......................................   ២០.០០០៛ 

១៤-ឧ.សិ.អុ៊ំ  សីុថ  និង ្វ មី+ កូនេច        ...........................      ២០.០០០៛  
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១៥- ឧ.សិ. សួង ភីនី          ........................................           ២ $  + ៨.០០០៛ 
 

មរយៈ េ កមច ស ់ែង៉ត  ប៊ុនេនឿន 
 

១-េ ក្រសី ងំ ហុ៊យេម៉ង + ្វ មី + ម បិ  +កូនេច       .......      ៨០ $    

២- ឧ.សិ.យូ ផ ្ល  ្រពមទងំ្រកុមមិត្ត្រពះធម៌      ......................             ២៤ $

៣- ឧ.សិ. ឈវ   សុភី  ្រពមទងំបុ្រត               ......................                ៤ $

៤- ឧ.សិ.េ   ចេំរ ើន  ្រពមទងំបុ្រត                 .......................                ៤ $

៥- ឧ.ស. ញឹម  សុវណ្ណ និង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត     .............       ២០.០០០៛ 

៦- ឧ.សិ. លី  សុខន    ្រពមទងំបុ្រត             .......................         ២០.០០០៛ 

៧-ឧ.សិ. ជុ ំ ទូច   ្រពមទងំបុ្រត             ...........................            ១៦.០០០៛ 

៨- េ ក្រគូ ង សំ ង             ..................................          ១៦.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ ជុន ស៊គូ ី
 

១- ឧ.សិ.្រសង េឡង ្រពមទងំបុ្រត និងេច         ..........................      ២០០ $ 

២- ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី និង កមួយ្រសី ង៉ូវ  សុភព   + ្វ មី បុ្រត      .............. ២០ $ 

៣-ឧ.សិ.ហួត  េអងេហៀង   ្រពមទងំប្អូននិងកមួយ     .....................        ២០ $ 

៤- ឧ.សិ.ជ សុ វ ីនិងកមួយ្រសី ជ សុេមធធី         ..................       ១០ $ 

៥-េ កអឹុង  ៃឆ្រសុ៊ន  និង ភរយិ  ឡុង  សុភព  +  បុ្រត     ...........     ១០ $ 

៦-ឧ.សិ. ៊ ន ហ៊ង ្រពមទងំបុ្រត និងេច        ................................     ១០ $ 
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៧-ឧ.សិ. េប៉  េសង ៊ ត  ្រពមទងំកូនេច      .................................     ១០ $

៨-ឧ.សិ. ទិតយ  សុ៊ន  ្រពមទងំកូនេច           .................................        ១០ $ 

៩-ឧ.សិ.ឈិត េម៉ន ្រពមទងំកូនេច         .............. ......................      ៥ $

១០-ឧ.សិ. គី លីេអៀង  ្រពមទងំបុ្រត         ....................................          ៥ $

១១-ឧ.សិ. ម៉  លី   ្រពមទងំបុ្រត       .........................................      ៥ $

១២-ឧ.សិ. ប៊និ  ចនថ   (  េ េព )  ្រពមទងំបុ្រត   ............................      ៥ $

១៣- ឧ.សិ.  កូ  ងំ មុី  និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត        ......................      ៥ $ 

១៤-ឧ.សិ. ឈឺ េសៀមលន់  ្រពមទងំបុ្រត និងេច    .................   ១០០.០០០៛

១៥-ឧ.សិ. លី  រ ី្រពមទងំបុ្រត និងបងប្អូន    ......................   ៤០.០០០៛

១៦- ឧ.សិ.ឈុន ចំ ន ្រពមទងំកូនេច           ........ .......           ៤០.០០០៛

១៧-ឧ.ស. រ ៉ុង  ឧ.សិ.  េសៀក  ហុ៊ន  ្រពមទងំកូនេច   .............     ៤០.០០០៛ 

១៨- អនក្រសី  សួង  ម៉រ ី និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត  ...................     ២០.០០០៛ 

១៩- ឧ.សិ. ប៉ល់ ្រសីេព  ្រពមទងំបុ្រត        ...................            ២០.០០០៛ 

២០-កញញ  កងំ  េកសីុថ  ( ស្តង់ែផ្លេឈើ )          ...................        ២០.០០០៛  

២១- ឧ.សិ. សុខ  េខន  ្រពមទងំបុ្រត និងេច      ...................       ២០.០០០៛ 

២២- ឧ.សិ.ចុង ទូច  ឧ.ស. ជ  ប៉វ      ្រពមទងំកូនេច     ........    ២០.០០០៛             

២៣- ឧ.សិ. អុ៊ំ យន់  ្រពមទងំបុ្រត និងេច        ...................         ២០.០០០៛ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិស ូេយឿន 

 

១- ឧ.សិ. ចន់ មុនី  ្រពមទងំប្អូន ៗ             ....................             ៣២.០០០៛ 

២- ឧ.សិ. សូ  េយឿន  ្រពមទងំកូនេច          ......................           ២០.០០០៛ 

៣- ឧ.ស. ្របក់ សអុំល  និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត      .........          ១៦.០០០៛ 

៤- ឧ.សិ. េ  គឹមវួច  ្រពមទងំកូនេច             ..............             ១៦.០០០៛

៥- ឧ.សិ. សុខ សីុផុន  ្រពមទងំកូនេច             .........                   ១៦.០០០៛ 

៦- ឧ.សិ. ឈឹម  រ ៉ុម  និង ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច     ..........      ១៦.០០០៛ 

៧- ឧ.សិ. ក្លូត  សីុ ត  និង ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច     ..........    ១០.៧០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស. យចិ ឈនី + ឧ.ស.ិែត សមុល ី(បយួ) 
១-ឧ.សិ. ភុ ំសុែខម   ឧ.សិ.  ភុ ំសរបូរ ី  +កូនេច       ...................          ២០ $

២-ឧ.ស. យិច ឈីន   ឧ.សិ.  ែត សុមលី (បួយ )  +កូនេច      .......       ១០ $

៣-ឧ.ស. ជ េខង   ឧ.សិ.  េសៀង យូ ភ  +កូនេច     .................        ៥ $

៤-ឧ.សិ. យឹម សុខុម   +បុ្រតី ទូច សុខគង់            ......................             ៥ $

៥-ឧ.ស. សុខ េសន   ឧ.សិ.  ្របក់ រ ី +កូនេច           .................        ៥ $

៦-ឧ.សិ. ្របក់ ម  ្រពមទងំកូនេច             .......................             ៥ $

៧-ឧ.សិ. ្របក់ រុ ំ ្រពមទងំកូនេច         .........................                   ៥ $ 

៨-ឧ.ស.ស ំសុផល ឧ.សិ.េម៉ ចនថ  (េ អុ៊ច) ្រពមទងំបុ្រត       .......        ៥ $ 

៩- ក- សុក ចន់  + ក- សុត ្រសីមុ ំ+  ក-ចន់ ធូ        .....................     ៥ $ 
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១០-ឧ.ស. គង់  គីម   ឧ.សិ.  លន់  ថន់ (េព )   + កូនេច      ...........       ៥ $

១១- េ ក សួន េរត៉   អនក្រសី ហង់  នី  ្រពមទងំបុ្រត    ............    ៥ $

១២-ឧ.សិ. ្រពហម ្រសីមុ ំនិង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       ...........................     ៥ $

១៣-អនក្រសី ផត ៉ ន់េណន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      .................       ៥ $

១៤-ឧ.សិ. េសៀង  គឹមហុន   ឧ.ស.  ជ េធឿន ្រពមទងំកូនេច   ..........    ៥ $ 

១៥- េ ក គីម ឡុង    ឧ.សិ.កងំ  នី  ្រពមទងំបុ្រត           ............    ៥ $ 

១៦-ឧ.ស. ឈុន ប៊ុន ធ  ឧ.សិ.  ទិត  ផនី  ្រពមទងំបុ្រត   ...........  ៥ $ 

១៧-ឧ.សិ. េ្រសង  ្រកឹង និង  ឧ.សិ.  ឃ្ល ងំ ថវុធថ +កូនេច +េចទួត   .. ៥ $ 

១៨-ឧ.សិ. នី ទីនី  ្រពមទងំកូនេច               .....................                ៥ $ 

១៩- ឧ.សិ.ៃឡ សេំអឿន និង េ ក រស់ សបូំរ   ្រពមទងំបុ្រត        ......     ៥ $ 

២០-ឧ.សិ. សីុវ សីុនួន  ្រពមទងំកូនេច               .....................              ៥ $

២១-ឧ.សិ. អូយ មិន  េ ក អឹុម ពុធសិលៈ  ្រពមទងំកូនេច   ..........     ៥ $ 

២២-ឧ.ស. ជ  ្រគី   ្រពមទងំកូនេច                ........................               ៥ $ 

២៣-ឧ.សិ. សុខ  ៉  ្រពមទងំកូនេច              ......................            ៥ $

២៤-ឧ.សិ. រស់ សីុនួន  +  ក - ្រសី ល័កខសមីវេតយយ  ្រពមទងំបុ្រត     ......    ៥ $

២៥-ឧ.ស. ធន់  េម៉ន   ឧ.សិ.  អឹុម  េ្រគ ន   ្រពមទងំបុ្រត       ..........  ៥ $

២៦- អនក្រគូ យួន វ ្ណ   េ ក្រគូ ជុំ ត  ្រពមទងំកូនេច   .............   ៥ $

២៧-ឧ.សិ. ជ័យ ជួនសុផល   + ប្អូន  ្រពមទងំកូនេច        ................      ៥ $

២៨-ឧ.សិ. មន ប៊ុន ត  ្រពមទងំកូនេច       ......................              ៥ $
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២៩-ឧ.ស. យ  បូរុ ំ  ្រពមទងំកូនេច               ...................               ៥ $

៣០- េ ក ឃុត សំ ង និង  អនកម្ដ យ ម៉ម  ត    ....................      ៥ $

៣១-ឧ.ស. ែកវ ម៉លិស   ឧ.សិ.  អួន  មុននី ភ   ្រពមទងំកូនេច     ....  ៥ $

៣២- េ ក យុន រនិ    អនក្រសី ងិន សុនទរ ី                .............         ៥ $

៣៣-ឧ.សិ.  គឹម ង  ្រពមទងំកូនេច           ....................              ៥ $ 

៣៤-ឧ.សិ. ធ ្រគី ្រពមទងំកូនេច          .......................             ៥ $ 

៣៥-ឧ.ស. ល់ េវឿន   ឧ.សិ.  ែក វង   ្រពមទងំកូនេច      ............         ៥ $  

៣៦-ឧ.ស. េសង ហ៊   ឧ.សិ.  អុ៊ក សុខចន់  (ែណត ) + កូនេច ..  ២០.០០០៛ 

៣៧- អនក្រសី ម៉ សីុេនឿន             ....................................           ២០.០០០៛

៣៨-ឧ.សិ. ឌឹម  សុខេហង    ្រពមទងំកូនេច     ....................      ២០.០០០៛ 

៣៩-ឧ.សិ. ៊    គឹមេហង    ្រពមទងំកូនេច     .....................      ២០.០០០៛

៤០-ឧ.សិ. ស់  សជំិន    ្រពមទងំកូនេច        ...................        ២០.០០០៛ 

៤១ -ឧ.សិ. េ  គនធ វ ី  ឧ.ស.  េ ម េមឿន    +  កូនេច   ....    ២០.០០០៛ 

៤២- ឧ.សិ. សឹុម ែណម   ឧ.ស.  ហុ៊ន េអៀ  ្រពមទងំកូនេច   ...     ២០.០០០៛ 

៤៣-ឧ.សិ. រស់ សូរយិ  ឧ.សិ.  េម៉ ែថ ្រពមទងំកូនេច     .....      ២០.០០០៛ 

៤៤-ឧ.សិ. ស់ េវឿន  ឧ.ស.េព មុត  ្រពមទងំកូនេច  ... ២០.០០០៛ 

៤៥-ឧ.ស. ជុច ប៊ុល  ឧ.សិ.  ទុយ ៊ ងលី  ្រពមទងំកូនេច ..  ២០.០០០៛ 

៤៦-ឧ.ស. ្រពំ េយឿន   ឧ.សិ.  ម េយឿន  ្រពមទងំកូនេច  ...  ២០.០០០៛ 

៤៧-ឧ.ស. េឆង ហ៊ន   ឧ.សិ.  ជួប ម៉ ៉   ្រពមទងំកូនេច     ....     ២០.០០០៛ 
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៤៨-ឯក ស់    ្រពមទងំកូនេច            ...................            ២០.០០០៛ 

៤៩-ឧ.សិ.ឯក ឡួត    ្រពមទងំកូនេច           ..............            ២០.០០០៛ 

៥០-ឧ.សិ.ផន់ សុវណ្ណ  ្រពមទងំកូនេច         .......................       ២០.០០០៛ 

៥១-ឧ.សិ.េឆង  យ  ្រពមទងំកូនេច  ................................       ២០.០០០៛ 

៥២-ឧ.សិ.សរំទិធ  េអឿន    ្រពមទងំកូនេច      ........................       ២០.០០០៛ 

៥៣-ឧ.សិ.ហុ៊យ  ផនី ្រពមទងំអនកម្ដ យ     .......................          ២០.០០០៛ 

៥៤-ឧ.សិ.យ៉  សុធវ ី   ្រពមទងំេ កឪពុក        ................        ២០.០០០៛ 

៥៥-ឧ.សិ.េខៀវ រទិធ    ្រពមទងំកូនេច           ...................        ២០.០០០៛

៥៦-ឧ.សិ.លុយ  គឹម ៊ ង    ្រពមទងំកូនេច       .................        ២០.០០០៛

៥៧-ឧ.សិ.យឹម សយ    ្រពមទងំកូនេច              .................        ២០.០០០៛ 

៥៨-ឧ.សិ.លី   សីុម    ្រពមទងំកូនេច              ....................        ២០.០០០៛ 

៥៩-ឧ.សិ.ចន់ ៃណ    ្រពមទងំកូនេច            .....................        ២០.០០០៛ 

៦០-ឧ.សិ. អួ៊ង េរឿន   ្រពមទងំបុ្រត         ...............               ១៦.០០០៛ 
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