






ក 
ពកយ្របរពធ 

 េសៀវេភអដ្ឋកថជតកេនះ និយយអពីំ្របវត្តរិបស់្រពះសមម -

សមពុទធ ែដល្រទង់ពយយមបេំពញ្រពះបរមី កលេនជ្រពះបរមេពធ-ិ

សត្វ ្រទង់បនជួយសេ្រងគ ះសត្វេ កឲយផុតអពីំេសចក្តទុីកខទងំ យ ្រទង់

ដឹកនឲំយ្រប្រពឹត្តល្អ មនកររក សីលជេដើម សត្វទងំ យកប៏នរួចផុត

អពីំអបយភូម ិ និងបនេទេកើតកនុងសុគតិភពផង  ។ 

 ខញុសំងឃមឹថេសៀវេភេនះ នឹងបនជ្របេយជនដ៍ល់ពុទធបរស័ិទ

ទងំ យែដល្របថន សិក ្រពះពុទធវចនៈ សិក ្របវត្ត្ិរពះបរមេពធសិត្វ ។ 

 ្របសិនេបើជមនេសចក្ត ី ឬអក រ ខុសឆគង សូមេម ្ត  ខន្តី 

អភ័យេទស  និងសូមេម ្ត ជួយែកត្រមូវេដើមបឲីយេសៀវេភេនះ     បនល្អ

្របេសើរេឡើង ។ 

 សូមែថ្លងអណំរ្រពះគុណ និងអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចេំពះេ ក-

មច ស់ គង់ សុមិត្ត  េ កមច ស់សួន ចន់ផល្លី  េ កមច ស់ ែកន សុធន  

េ ក្រគូធមម ចរយ អឹុម ៃរយ៉៉  និង ឧបសក នសុខុម ្រពមទងំពុទធ-

បរស័ិទែដលបនជួយពិនិតយ  ែកស្រមួលនូវអកខ វរុិទធឲយបន្រតមឹ្រតវូ និង

បនជួយខនះែខនងកនុងករងរធមមទន  ករចូលរួមវភិគទន  េដើមបឲីយបន

សេ្រមចជ្រពះធមមេចតយិ    តមកល់ទុកកនុង្រពះពុទធ សន ។ 

 



ខ 
ឧទទិសកថ 

 បុណយកុសលែដលខញុបំនបេំពញមក មនករែ្របគមពរីអដ្ឋកថ

េនះជេដើម   សូមឧទទិសជូនចេំពះបុព្វករជីនទងំ យ មនម    បិ   

ជីដូន  ជី  និងញតកិកនុងសង រវដ្តែដលបនែចក នេទេហើយ សូម

បុព្វករជីនទងំ យមនម បិ ជេដើមេនះ  បននូវេសចក្តសុីខ

ចេ្រមើន្រគប្់របករ ។  

 សូម្របេគនបុណយកុសលេនះ     ដល់េ កមច ស់្រគប់ៗ ្រពះអងគ 

និងសូមែចកចែំណកបុណយេនះ ដល់ពុទធបរស័ិទទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស  

្រពមទងំសព្វសត្វទងំអស់ ែដលមនចិត្តេចតន ចអនុេមទនបន សូម

េ កមច ស់្រគប់ៗ ្រពះអងគ  និងពុទធបរស័ិទទងំអស់  អនុេមទនេ្រតកអរ

រកី យទទួលយកនូវបុណយកុសល ែដលបនសេ្រមចអពីំករក ង្រពះ-

ធមមេចតយិ និងករបេំពញបុណយេផ ងៗេទៀតទងំអស់  អពីំខញុ េំ យ

រកី យ  ។ 

 សូមអនុេមទន !!! 

 សូមឲយសព្វសត្វទងំអស់បនសុខចេ្រមើន បននូវសមម ទិដ្ឋិ េឃើញ 

នូវសចចធម ៌ និងបនរួចផុតចកទុកខ្រគប់ៗ គន  ។ 

 ៃថង ចនទ ១៥ េកើត  ែខភ្រទបទ  ព.ស. ២៥៥៨  

 ឧបសក  លឹម ធន ់



គ 
សន្លកឹ្របប់មតិក 

មតិក ទំព័រ 
អដ្ឋកថ អតថកមវគគ ទី ៥ 

អដ្ឋកថ េ សកជតក  ទី ១     .......................................              ១ 

អដ្ឋកថ កេបតកជតក  ទី ២     .......................................           ១៨ 

អដ្ឋកថ េវឡុកជតក  ទី ៣     ......................................           ២៤ 

អដ្ឋកថ មកសជតក  ទី ៤     .......................................           ២៨ 

អដ្ឋកថ េ ហិណីជតក  ទី ៥    ........................... ............          ៣២ 

អដ្ឋកថ មទូសកជតក  ទី ៦     .......................................          ៣៦ 

អដ្ឋកថ រុណិទូសកជតក  ទី ៧     ......................................           ៤១ 

អដ្ឋកថ េវទព្វជតក  ទី ៨     .......................................           ៤៤ 

អដ្ឋកថ នកខត្តជតក  ទី ៩     .......................................           ៥២ 

អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក  ទី ១០     ....................................          ៥៧ 
 
 

អដ្ឋកថ សសឹវគគ ទី ៦ 
អដ្ឋកថ ម សីលវជតក  ទី ១     .......................................           ៦៤ 

អដ្ឋកថ ចូឡជនកជតក  ទី ២     .......................................          ៧៨

អដ្ឋកថ បុណ្ណបតិជតក  ទី ៣     ......................................          ៧៩

អដ្ឋកថ ផលជតក  ទី ៤     .......................................          ៨៣ 



ឃ 
អដ្ឋកថ បញច វុធជតក  ទី ៥    ........................................           ៨៨ 

អដ្ឋកថ កញចនកខនធជតក  ទី ៦    ........................................           ៩៦ 

អដ្ឋកថ នរនិទជតក  ទី ៧     ......................................        ១០១ 

អដ្ឋកថ តេយធមមជតក  ទី ៨     .......................................        ១០៧ 

អដ្ឋកថ េភរ ិ ទជតក  ទី ៩     .......................................        ១១២ 

អដ្ឋកថ សងខធមនជតក  ទី ១០     ....................................        ១១៥ 
 

អដ្ឋកថ ឥតថីវគគ ទី ៧ 
អដ្ឋកថ អ តមន្តជតក  ទី ១     .......................................        ១១៧ 

អដ្ឋកថ អណ្ឌ ភូតជតក  ទី ២     .......................................       ១២៧ 

អដ្ឋកថ តកកជតក  ទី ៣     ......................................        ១៤១ 

អដ្ឋកថ ទុ ជនជតក  ទី ៤     .......................................        ១៤៨ 

អដ្ឋកថ អនភិរតិជតក  ទី ៥     .......................................       ១៥៣ 

អដ្ឋកថ មុទុលកខណជតក  ទី ៦     .......................................        ១៥៧ 

អដ្ឋកថ ឧចឆងគជតក  ទី ៧     ......................................        ១៦៧ 

អដ្ឋកថ េកតជតក  ទី ៨     .......................................       ១៧២ 

អដ្ឋកថ វសិវន្តជតក  ទី ៩     ..........................................     ១៧៦ 

អដ្ឋកថ កុទទ លជតក  ទី១០     .....................................        ១៨០



ង 
អដ្ឋកថ វរណុវគគ ទី ៨ 

អដ្ឋកថ វរុណជតក  ទី ១     .......................................        ១៩០ 

អដ្ឋកថ សីលវនគជតក  ទី ២     .......................................       ១៩៧ 

អដ្ឋកថ សចចងកិរជតក  ទី ៣     .....................................       ២០៥ 
អដ្ឋកថ រុកខធមមជតក  ទី ៤    ....................................       ២១៥ 
អដ្ឋកថ មចឆជតក  ទី ៥    ....................................       ២២០ 
អដ្ឋកថ អសងកិយជតក  ទី ៦    .....................................       ២២៧ 
អដ្ឋកថ ម សុបិនជតក  ទី ៧     ...................................      ២៣២

អដ្ឋកថ ឥល្លិសជតក  ទី ៨     ...................................      ២៦៣ 
អដ្ឋកថ ខរស រជតក  ទី ៩     ...................................       ២៨៤ 
អដ្ឋកថ ភីមេសនជតក  ទី ១០     ...................................       ២៨៨ 
 

អដ្ឋកថ អបយមិ្ហវគគ ទី ៩ 
អដ្ឋកថ សុ បនជតក  ទី ១     ....................................       ២៩៨ 
អដ្ឋកថ មិត្តវនិទជតក  ទី ២     ...................................       ៣០៦ 
អដ្ឋកថ កឡកណ្ណិ ជតក  ទី ៣     ...................................       ៣០៨ 
អដ្ឋកថ អតថស  ទ្វ រជតក  ទី ៤    ....................................      ៣១៣

អដ្ឋកថ កិមបកកជតក  ទី ៥    ....................................      ៣១៨

អដ្ឋកថ សីលវមីសំនជតក  ទី ៦     ....................................      ៣២២ 



ច 
អដ្ឋកថ មងគលជតក  ទី ៧     ...................................      ៣២៩ 
អដ្ឋកថ រមភជតក  ទី ៨     ...................................     ៣៣៧ 
អដ្ឋកថ កុហកជតក  ទី ៩     ...................................     ៣៣៩ 
អដ្ឋកថ អកតញញូ ជតក  ទី ១០     ...................................    ៣៤៣ 
 

អដ្ឋកថ លតិ្តវគគ ទី ១០ 
អដ្ឋកថ លិត្តជតក  ទី ១     ...................................      ៣៤៩ 
អដ្ឋកថ ម រជតក  ទី ២     ...................................      ៣៥៣ 
អដ្ឋកថ វសិ សេភជនជតក  ទី ៣     .................................. .    ៣៧០ 
អដ្ឋកថ េ មហំសជតក  ទី ៤     ...................................      ៣៧៤ 
អដ្ឋកថ ម សុទស នជតក  ទី ៥     ...................................      ៣៧៩ 
អដ្ឋកថ េតលបត្តជតក  ទី ៦    ....................................      ៣៨៤

អដ្ឋកថ នមសិទធិជតក  ទី ៧     ...................................        ៤០៤ 
អដ្ឋកថ កូដ ណិជជតក  ទី ៨     ...................................        ៤០៩ 
អដ្ឋកថ បេ សហស ជតក  ទី ៩     ...................................       ៤១៤ 
អដ្ឋកថ អ តរូបជតក  ទី ១០     ....................................     ៤១៨ 
 

អដ្ឋកថ បេ សតវគគ ទី ១១ 
អដ្ឋកថ បេ សតជតក  ទី១     ........................................        ៤២៦ 
អដ្ឋកថ បណ្ណិ កជតក  ទី២     ....................................       ៤២៧ 



ឆ 
អដ្ឋកថ េវរជិតក  ទី៣    ....................................       ៤៣១ 
អដ្ឋកថ មិត្តវនិទជតក  ទី៤     ....................................      ៤៣៣ 
អដ្ឋកថ ទុព្វលកដ្ឋជតក  ទី៥     ....................................      ៤៣៥ 
អដ្ឋកថ ឧទញច នីជតក  ទី៦   ......................................       ៤៣៨ 
អដ្ឋកថ លិត្តកជតក  ទី៧     ....................................       ៤៤២ 
អដ្ឋកថ ពហិយជតក  ទី៨     ....................................       ៤៤៨ 
អដ្ឋកថ កុណ្ឌ កបូវជតក  ទី៩     ....................................       ៤៥១ 
អដ្ឋកថ សព្វសំ រកបញ្ហ   ទី១០     ..................................       ៤៥៧ 
 

អដ្ឋកថ ហសំវិគគ ទី ១២ 
អដ្ឋកថ គ្រទភបញ្ហ   ទី ១     ...................................       ៤៥៨ 
អដ្ឋកថ អម េទវបិញ្ហ   ទី ២     ...................................       ៤៥៨ 
អដ្ឋកថ សិគលជតក  ទី ៣     ..................................       ៤៥៩ 
អដ្ឋកថ មិត្តចិន្តិជតក  ទី ៤     ...................................       ៤៦៣ 
អដ្ឋកថ អនុ សិកជតក  ទី ៥     ...................................       ៤៦៧ 
អដ្ឋកថ ទុព្វចជតក  ទី ៦    ....................................       ៤៧១ 
អដ្ឋកថ តិត្តិរជតក  ទី ៧     ...................................       ៤៧៤

អដ្ឋកថ វដ្តកជតក  ទី ៨     ...................................      ៤៧៧

អដ្ឋកថ អកល វជិតក  ទី ៩     ...................................      ៤៨៣ 



ជ 
អដ្ឋកថ ពនធនេមកខជតក  ទី ១០     .......................................     ៤៨៧ 
 

អដ្ឋកថ កសុនឡវិគគ ទី ១៣ 
អដ្ឋកថ កុសនឡិជតក  ទី ១     ...........................................       ៤៩៧   
អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក  ទី ២     ...........................................        ៥០៤ 
អដ្ឋកថ នងគលីសជតក  ទី ៣     ..........................................        ៥១០ 
អដ្ឋកថ អមពជតក  ទី ៤     ...........................................        ៥១៦ 
អដ្ឋកថ ក ហកជតក  ទី ៥     ...........................................        ៥២០ 
អដ្ឋកថ អសិលកខណជតក  ទី ៦    ............................................       ៥២៨ 
អដ្ឋកថ កលណ្ឌុ កជតក  ទី ៧     ...........................................      ៥៣៥ 
អដ្ឋកថ មូសិកជតក  ទី ៨     ...........................................      ៥៣៨ 
អដ្ឋកថ អគគិកជតក  ទី ៩     ...........................................       ៥៤២ 
អដ្ឋកថ េកសិយជតក  ទី ១០     .........................................        ៥៤៥ 
 

អដ្ឋកថ អសមបទនវគគ ទី ១៤ 
អដ្ឋកថ អសមបទនជតក  ទី ១     .......................................        ៥៥១    
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ខុទទកនិកយ 
អដ្ឋកថជតក 

3 
នេម   តស    ភគវេ    អរហេ   សមម សមពុទធស  ។ 

 

ឯកនបិត 
 អតថកមវគគ ទី ៥ 

អដ្ឋកថ េ សកជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

្រពះេ សកតិស េតថរ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  

េយ  អតថកមស    ដូេចនះជេដើម ។   

 ្រពះេថរៈែដលមនេឈម ះថ    េ សកៈ េនះ      េតើជនរ      

( មន្របវត្តយ៉ិង   )  ? 

 េ កជកូនអនកេន ទមន ក់ ែដលរស់េនកនុងែដនេកសល ជអនក

ទម្ល យវង ្រតកូលរបស់ខ្លួន   មន ភតិច   មកបួសកនុងសមន ក់ពួកភិកខុ  ។     

 បនឮថ េ កចុតិអពីំទីែដលេ កេកើតេហើយ  បដិសនធិកនុងៃផទ
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ៃន្រស្ដីែដលជភរយិអនកេន ទមន ក់ េនកនុង្រសុកអនកេន ទមួយ

កែន្លងែដលេនរួមគន ដល់េទ ១ ពន់្រគួ រ កនុងែដនេកសល  ។  កនុងៃថង

ែដលេ កបដិសនធិ អនកេន ទទងំ ១ ពន្់រគួ រេនះ នគំន កន់

សំ ញ់េទរក្រតីកនុងសទឹងនិងបងឹ មិនបនសូមប្ីរតឹមែត្រតីតូចៗ   េហើយ

ចប់ ងំពីៃថងេនះមក ពួកអនកេន ទទងំេនះ ក៏ដល់នូវករចិញចឹ ម

ជីវតិេ យលបំក ។ កលេនកនុងៃផទម េនះ ផទះអនកេន ទទងំេនះ 

ក៏្រតូវេភ្លើងេឆះអស់ ៧ ដង ្រតវូ្រពះ ជពិនយ័អស់ ៧ ដង  េ យេហតុ

េនះ អនកេន ទទងំេនះ  ក៏ដល់នូវករលបំកេ យលំ ប ់ ។  ពួកជន

ទងំេនះពិភក គន ថ   កលពីមុនេរឿងែបបេនះ  មិនធ្ល ប់េកើតមនដល់

ពួកេយើងេឡើយ  ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ ពួកេយើង្រតូវចុះអន់ថយ្រកលបំក កនុង

ចំេ មពួកេយើង្របកដជមនមនុស កឡកណ្ណី មន ក់មិនខន 

ពួកេយើងចូរែបងែចកគន ជពីរ្រកុមចុះ   ដូេចនះេហើយ ក៏ែបងែចកគន ជពីរ

្រកុម   កនុងមួយ្រកុម ៥០០ ្រគួ រ   ។   ប ្ដ ្រកុមទងំពីរេនះ  ម បិ
របស់េ សកៈេនកនុង្រកុម   ្រកុមេនះកចុ៏ះអន់ថយ្រកលបំកេទៗ  

្រកុមេ្រកអពីំេនះចេ្រមើនលូត ស់េឡើងៗ  ្រកុមែដលចុះអន់ថយេនះ ក៏

ែចកគន ជពីរ្រកុមេទៀត ។ ពួកេគែចកគន ជពីរ្រកុមេ យទនំងេនះ រហូត

ដល់សល់្រតឹមែត្រតកូលមួយ េទើបអនកេន ទទងំេនះដឹងថ  មនុស

ទងំេនះ ជកឡកណ្ណី    ក៏្រពួតៃដគន យបេណ្ដ ញេចញអពីំភូមិ  ។  ្រគ
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េនះ ម បិ របស់េ សកៈចិញចឹ មជីវតិេ យលបំក លុះ្រគប់ែខក៏

្របសូតទរកេនកនុងកែន្លងមួយ ។ ធមម អនកែដលេកើតមកកនុងភពចុង

េ្រកយ បុគគល មួយក៏មិន ចទម្ល យបន េ្រពះមនឧបនិស យ័ៃន 

អរហត្តផលដ៏រុងេរឿងេនកនុងហឫទ័យរបស់េ ក ដូច្របទីបកនុងឆន ងំ

ដូេចន ះ ។  ម បិ ចញិចឹ មទរកេនះមករហូតដល់េពលែដលទរកេនះ

រត់េទមកបន ក៏យកអែមបងឆន ងំដី ក់េលើៃដេហើយបញជូ នេទេ យ

ពកយថ ែនកូន កូនឯងចូរេទកនផ់ទះេនះចុះ   ដូេចនះេហើយក៏េគចេចញ

េទ ។ ចបពី់េពលេនះមក ទរកេនះករ៏ស់េនែតមន ក់ឯង មយថកមម  

េដកេនកនុងកែន្លងមួយ  មិនបនងូតទឹក មិនបនជ្រមះ ងកយ េមើល

េទដូចបិ ច្រប ក់ធូលី  ចិញចឹ មជីវតិេ យលបំក ។  ទរកេនះមន

យុ ៧ ឆន េំ យលំ ប់  េដើរេរ ើស្រគប់បយសីុម្តងមួយ្រគប់ៗ កនុងទី

ែដលេគចក់ទឹក ងឆន ងំជិតផទះមួយ ដូចជសត្វែក្អក ។  

 ្រគេនះ ្រពះធមមេសនបតី របុី្រតនិមន្តបណិ្ឌ បតកនុង្រកងុ វតថ ី  

េឃើញេហើយពិចរ ថ  ទរកេនះគួរឲយ ណិតហន៎   ជអនក្រសុក  

ហន៎   េ យមនេម ្ត ចិត្តចេំពះទរកេនះៃ្រកែលងេឡើងៗ   េទើបេ

ទរកេនះថ   ែនកុមរតូច ចូរអនកមកេនះ   ។   ទរកេនះមកថ្វ យបងគំ

េហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរមួយ    ។    ្រគេនះ  ្រពះេថរៈសួរទរកេនះថ  

 ែនកុមរតូច  ឯងជអនក្រសុក  ?  ែម៉ឪរបស់ឯងេនឯ  ?  
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 ទរកេនះេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុឥំតទីពឹង  ម បិ
របស់ខញុនិំយយថ  ខញុ េំធ្វើឲយគត់លបំក  េទើបគតេ់ចលខញុ េំហើយេគចេទ ។   

 ្រពះេថរៈសួរថ       េបើដូេចន ះ  អនកបួសឬ ?  

   ទរកេនះេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុចំង់បួស ស់ ប៉ុែន្ត

េកមងក្ំរពដូចជខញុ េំនះ   េតើអនក នឹងបបួំស ?    

 ្រពះេថរៈេពលថ     ម នឹងបបួំស    ។ 

 ទរកេពលថ   ធុេ កមច ស់   សូមេ កមច ស់អនុេ្រគះឲយ

ខញុបួំសផងចុះ   ។  

        ្រពះេថរៈក៏ឲយ របរេិភគដល់ទរកេនះ េហើយនេំទកន់វ ិ រ 

ងូតទឹកឲយេ យខ្លួនឯង េហើយឲយបព្វជជ  រហូត យុ្រគប ់ ២០ ឆន កំ៏ឲយ

ឧបសមបទ កនុងេពលឧបសមបទេហើយ េ កមនេឈម ះថ  េ សក-

តិស េតថរ ជភិកខុមិនមនបុណយ មន ភតចិ ។  បនឮថ េ កមិន

ធ្ល ប់បនឆន់េពញេពះ  សូមបែីតកនុងកលអសទិសទន  បនឆន់្រតឹម

ែតលមមបន្តជីវតិឲយ្រប្រពឹត្តេទបនែតប៉ុេ ្ណ ះ េ្រពះកលពុទធបរស័ិទ ក់

ប្រតេ ក្រតឹមែតបយមួយែវកបុ៉េ ្ណ ះ ប្រតក៏្របកដដូចជេពញ

េ យបយ កលេបើដូេចន ះ ពុទធបរស័ិទទងំ យក៏សមគ ល់ថ ប្រត

របស់ភិកខុ េនះេពញ   េហើយក៏ហួសេទ ក់ប្រតភិកខុអងគេ្រកយៗ ។  

ចរយពួកខ្លះេពលថ កនុងេពល្របេគនយគូចេំពះេ ក យគូកនុង
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ភជនៈរបស់េគក៏បតអ់ស់េទ ដូេចនះកម៏ន  ។  សូមបបីចច័យដៃទ  មន

របស់គួរទពំសីុជេដើមក៏ន័យេនះែដរ ។ សមយ័េ្រកយមកេ កចេ្រមើន

វបិស ន សូមបបីនសេ្រមច្រពះអរហត្តផលែដលជផលដ៏កពូំល ក៏េន

ែតមន ភតិចដែដល ។ កល យុសងខ ររបស់េ ក្រទុឌេ្រទម

េ យលំ ប់ក៏ដល់ៃថងបរនិិព្វ ន  ។ 

 ្រពះធមមេសនបតី្រតិះរះិ ក៏ដឹងដល់ៃថងបរនិិព្វ នរបស់េ ក េទើប

្រតិះរះិថ ៃថងេនះ េ សកតិស េតថរនឹងបរនិិព្វ ន  ម អញគួរឲយ រ 

ដល់េ កឆន់ឲយែឆ្អតម្តង  ដូេចនះេហើយ កន៏េំ កចូលេទកនន់គរ

វតថីេដើមបបីិណ្ឌ បត  េ្រពះែតន្ំរពះេ សកៈេទជមួយ ្រពះេថរៈក៏

មិនបនសូមប្ីរតឹមែតករេលើកៃដសំពះ កនុងនគរ វតថីែដលមនមនុស

េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់  េទើប្រពះេថរៈេពលថ  វុេ   េ កចូរេទគង់

រង់ចេំនឯេ ងឆន់ចុះ   ដូេចនះេហើយក៏បញជូ នេ កឲយ្រតឡប់េទវញិ  ។  

្រគន់ែតេ កេចញអពីំទីេនះប៉ុេ ្ណ ះ ពុទធបរស័ិទកប៏ងកូក្របកស្របប់

គន ថ   ែនគន េយើង  េ កមច ស់និមន្តមកេហើយ  និមន្ដ្រពះេថរៈគង់េលើ
សនៈ ឲយឆន់ភ ្ត រ   ។  ្រពះេថរៈកប៏ញជូ ន រែដលបនេហើយ

េនះេទ េ យេពលនឹងមនុស ទងំេនះថ  ពួកអនកចូរ្របេគនភត្តេនះ

ចេំពះេ សកតិស េតថរ   ។   មនុស ែដលទទួលយកភត្តេនះេទក៏េភ្លច

្រពះេ សកតិស េតថរ នគំន បរេិភគអស់  ។  លុះ្រពះេថរៈនិមន្ដេទដល់
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្រពះវ ិ រ ្រពះេ សកតិស េតថរក៏េទថ្វ យបងគ្ំរពះេថរៈ ។  ្រពះេថរៈសួរ

ថ   វុេ  េ កបន រេហើយឬ  ?  េ កេឆ្លើយថ  មិនទនប់ន

េទ េ កមច ស់ ។  ្រពះេថរៈកស៏េង្វគ េមើលេពលេវ ដឹងថ មិនទន់

កន្លង េទើបេពលថ  េណ្ហើ យចុះ អនកមន យុ េ កចូលេទគង់កែន្លង

េដើមវញិចុះ  ។  លុះឲយ្រពះេ សកតិស េតថរេទគង់រង់ចេំនកនុងេ ងឆន់

េហើយ េ កក៏េទកន់្រពះ ជ ងំរបស់្រពះបទេកសល ។ ្រពះ ជ

្រ ស់ឲយទទួលប្រតរបស់្រពះេថរៈ ្រទង់ដឹងថមនិែមនជកលៃនភត្ត 

េទើប្រ ស់ឲយ្របេគនបែង្អមបួនមុខេពញប្រត   ។  ្រពះេថរៈទទួលប្រត

្រតឡប់េទដល់េ ងឆន ់ ក៏េ ្រពះេ សកតសិ េតថរថ វុេ តិស  

ចូរេ កឆន់បែង្អមបួនមុខេនះចុះ េហើយឈរកន់ប្រត ។ ្រពះេ សក-

តិស េតថរខ្ល ចែ្រកង្រពះេថរៈ ក៏មិន ៊ នឆន ់។  ្រគេនះ ្រពះេថរៈេពល

ថ  វុេ តិស   ខញុឈំរកនប់្រតឲយ ចូរេ កឆនចុ់ះ ្របសិនេបើខញុ ំ

ែលងប្រតពីៃដ  ប្រត្របកដជទេទ  ។  ្រគេនះ ្រពះេ សកតិស -

េតថរ កល្រពះធមមេសនបតីែដលជអគគ វកឈរកន់ប្រតឲយ  ក៏គង់

ឆន់បែង្អមបួនមុខេនះ  បែង្អមបួនមុខេនះ មនិដល់នូវករអស់េទេ យ

កម្ល ងំឫទធិរបស់្រពះេថរៈ ្រពះេ សកតិស េតថរឆនរ់ហូតទល់ែតែឆ្អត

ែលង្រតូវករ  កនុងេពលេនះ កនុងៃថងេនះឯង  េ កក៏បរនិិព្វ នេ យ

អនុបទិេសសនិព្វ នធតុ ។ ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់គង់កនុងសមន ក់របស់
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េ ក    ្រទង់្រ ស់ឲយបូជ្រពះសររីៈ        េរ ើសយកធតុទងំ យេហើយ 

ក ងេចតយិតមកល់ទុក  ។  

    ្រគេនះ ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ សនទនគន ថ 

អនកមន យុទងំ យ គួរអ ច រយហន៎  ្រពះេ សកតិស េតថរមនបុណយ

តិច មន ភតចិ េហើយអនកែដលមនបុណយតិច មន ភតិចែបបេនះ 

សេ្រមចអរយិធម៌បនដូចេម្តចហន៎  ។  ្រពះបរម ្ដ  េស្ដចយងមកកន់

ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎     កលភិកខុទងំេនះ

្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង្់រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ 

េ សកតិស េនះបនេធើ្វកមម គភឺពជអនកមន ភតចិនិងភពជអនក

បនអរយិធម៌របស់ខ្លួន េ យខ្លួនឯង  េ្រពះកលពីមុនេ សកតិស

េនះបនេធ្វើឲយអន្ត យ ភរបស់អនកដៃទ េទើបជអនកមន ភតចិ ប៉ុែន្ត

បនសេ្រមចអរយិធម៌េ យអំ ចវបិស ន គឺ អនិចច ំទុកខ ំអន ្ត  ែដល

បនបំេពញេហើយ   ដូេចនះេហើយ   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

ធកដូចតេទេនះថ 

 កនុងអតតីកល កល្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រពះនមថ កស ប  

ភិកខុ មួយរូប ្រស័យកុដុមពិកៈមន ក់ េនកនុង សមួយ ជអនកមនឥរយិ-

បថរមទម មនសីល ពយយមបេំពញវបិស ន  ។  ្រគេនះ មន្រពះ-
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ខី ្រសពមួយ្រពះអងគែដលមន្រប្រកតីេនកនុងៃ្រពេហមពន្ដ បនមក

ដល់លំេនរបស់កុដុមពិកៈែដលជឧប ្ឋ ករបស់ភិកខុ េនះ េ យលំ ប់។ 

កុដុមពិកៈ្រជះថ្ល នឹងឥរយិបថរបស់្រពះេថរៈ េទើបទទួលប្រតនិមន្តេ ក

ចូលេទកន់ផទះ ឲយឆន់ភ ្ត រេ យេគរព ្ត ប់ធមមកថបន្តិចបន្តួច 

ថ្វ យបងគេំហើយេពលថ   បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  សូមេ កមច ស់

និមន្តេទកន់វ ិ រែដលេនជិតផទះខញុ ្ំរពះករុ មុនចុះ   ចេំពល ង ចខញុ ំ

្រពះករុ នឹងេទសួរសុខទុកខ ។ ្រពះេថរៈកនិ៏មន្តេទកន់វ ិ រ ថ្វ យ-

បងគ្ំរពះេថរៈជ សិក សួរសុខទុកខគន និងគន េហើយគង់កនុងទីដ៏សមគួរ ។ 

្រពះេថរៈជ សិកក៏េធ្វើបដិស ្ឋ រៈចេំពះេ កេហើយសួរថ អនកមន

យុ   បនទទួលភ ្ត រេហើយឬ ?   

 ្រពះេថរៈ គន្តុកៈេឆ្លើយថ    បនទទួលេហើយ    ។ 

 ្រពះេថរៈជ សិកសួរថ  អនកមន យុ បនទទួលភត្តកនុងទី

 ?  

  ្រពះេថរៈ គន្តុកៈេឆ្លើយថ    បនទទួលកនុងផទះកុដុមពិកៈជិតេនះ

ឯង   ។  លុះ្របបយ៉់ងេនះេហើយ  ក៏សួរដល់េសនសនៈរបស់ខ្លួន ចត-់ 

ែចងេបស្រចសទុក ក់ប្រតចីវរេរៀបរយេហើយ  គង់ស្រមកេ យសុខ

កនុងឈន េ យសុខកនុងសមបត្តិ ។ េវ ង ច កុដុមពិកៈក៏ឲយមនុស

កន់ក្រមងផក និង្របទីបេទវ ិ រ ថ្វ យបងគ្ំរពះេថរៈជ សិកេហើយ
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សួរថ   េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  មន្រពះេថរៈ គន្តុកៈមក ន ក់េនមួយ

រូប  ែមនេទ  ?     

 ្រពះេថរៈជ សិកេឆ្លើយថ    ចេ្រមើនពរកុដុមពកិៈ  ។  

 កុដុមពិកៈសួរថ    ឥឡូវេនះេ កស្រមកេនឯ   ?   
 ្រពះេថរៈជ សិកេឆ្លើយថ     េនេសនសនៈឯេ ះ   ។ 

 កុដុមពិកៈេទកន់សមន ក្់រពះេថរៈេនះេហើយ អងគុយកនុងទីដស៏មគួរ 

្ដ ប់ធមមកថរហូតដល់យប់ េទើបបូជ្រពះេចតិយនិងេពធិ្រពឹក  អុជ

្របទីបបភំ្លឺេហើយនិមន្ត្រពះេថរៈទងំពីរអងគឲយទទួលភត្តកនុងៃថងែស្អក េហើយ

្រតឡប់េទផទះវញិ  ។  ្រពះេថរៈជ សិកគតិថ   កុដុមពិកៈេនះ ្រតវូ 

គន្តុកភកិខុញុះញង់ឲយែបកចិត្តេចញពីអញេហើយ  េបើេ កេនកនុងវ ិ រ

េនះេ ត កុដុមពិកៈ្របកដជឈប់ ប់ នអញ   េកើតករមិនេពញចិត្ត

ចេំពះ្រពះេថរៈ គតិថ អញគួរែតសែម្តង ករមិនឲយេ កេនកនុងវ ិ រ

េនះ  ដូេចនះេហើយ េពលែដល្រពះេថរៈមកេធ្វើវត្តបដិបត្តិក៏មិននិយយ

ជមួយ ។  ្រពះេថរៈែដលជ្រពះខី ្រសព្រជបអធយ្រស័យ្រពះេថរៈជ

សិកេហើយ ្រតិះរះិថ  ្រពះេថរៈេនះ មិនបនដឹងភពែដល ម អញ

មិនមនករជប់ជពំកក់នុង្រតកូល កនុង ភ ឬកនុងពួកគណៈេឡើយ   

េហើយក៏្រតឡប់េទកនល់េំនរបស់ខ្លួន គង់ស្រមកេ យសុខកនុងឈន

និងសុខកនុងសមបត្ត ិ  ។  ែស្អកេឡើង ្រពះេថរៈជ សិកក៏ យជួង



10    អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត  
េ យខនង្រកចក េគះទ្វ រេ យខនង្រកចកេហើយេទកនផ់ទះកុដុមពិកៈ ។ 

កុដុមពិកៈទទួលប្រត  និមន្ដឲយគងេ់លើ សនៈែដល្រកលទុក េហើយសួរ

ថ   បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន   ្រពះេថរៈ គន្តុកៈនិមន្តេទ  ?    

    ្រពះេថរៈជ សិកេឆ្លើយថ  ម មិនដឹងករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់

្រពះេថរៈែដលជិតសនិទធនឹងអនកេទ ម យជួង េគះទ្វ រ ក៏មិន ច ស់

ឲយភញ ក់បន កលពីម លិឆន់េភជនដ៏្របណីតកនុងផទះរបស់អនកេហើយ  

្របែហលជេនែឆ្អតដល់ៃថងេនះ  េទើបេដកលក់រហូតដល់េពលេនះ  អនក

កល្រជះថ្ល   ក៏្រជះថ្ល នឹងភិកខុអនកមនសភពែបបេនះឯង   ។   ចែំណក

្រពះេថរៈជ្រពះខី ្រសពកណំតេ់ពលភិកខ ចររបស់ខ្លួនេហើយ ក៏ជ្រមះ

សររីៈ  កនប់្រតនិងចវីរេ ះ ម កសេទកន់ទីដៃទ  ។ 

 កុដុមពិកៈនិមន្ដ្រពះេថរៈជ សិកឆន់មធុបយសែដលផ េំ យ

ទឹកេ ះថ្ល  ទឹកឃមុ  ំ ដុសំករេហើយ ងប្រតជូតជ្រមះអប់េ យេ្រគ ង

្រកអូប  កម់ធុបយសេពញេហើយេពលថ    បពិ្រតេ កមច ស់ ្រពះ-

េថរៈេនះ្របែហលជហត់េនឿយខ្ល ងំេហើយេមើលេទ សូមេ កមច ស់

េម ្ត នយំកមធុបយសេនះេទ្របេគនេ កផងចុះ  េហើយ្របេគនប្រត

េទ្រពះេថរៈជ សិក  ។   ្រពះេថរៈជ សិកមិន្របែកកេទ ទទួល

យកប្រតមក  និមន្ដេទបេណើ្ដ រគិតបេណ្ដើ រថ  ្របសិនេបើភិកខុ េនះបន

ឆន់មធុបយសេនះេ ត សូមបអីញចបក់ទញេចញេទ ក៏មិនេទ 
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្របសិនេបើអញឲយមធុបយសេនះដល់មនុស េ ត កមមរបស់អញកនឹ៏ង

្របកដ  ្របសិនេបើអញចក់េទកនុងទឹក  ទឹកេ ះថ្ល កនឹ៏ងអែណ្ដ តេលើទឹក  

េបើចក់េចលេលើែផនដី ហ្វូងែក្អកនឹងេចមេ មសីុ កមមរបស់អញក៏នឹង

្របកដ  អញគួរចក់មធុបបយសេនះេនទី ល្អហន៎    េឃើញែ្រស

កពុំងេឆះមួយកែន្លង ក៏កយេផះេឡើងចក់មធុបយសេទកនុងែ្រសេនះ  

កយេផះលុបេហើយក៏េទកន់វ ិ រ   ។   លុះេទដល់វ ិ រមិនេឃើញ

្រពះេថរៈអងគេនះក៏គិតេឃើញថ  ្របែហលភិកខុ េនះជ្រពះខី ្រសព

ដឹងអធយ្រស័យរបស់ ម អញ េហើយេទកន់ទីដៃទជ្របកដ  ឱ  េ្រពះ

ែតៃផទជេហតុ   អញបនេធ្វើកមមដ៏មិនសមគួរ ។  ភ្ល មេនះឯង  េសចក្តី
េក្ដ ្រក យចិត្តយ៉ងខ្ល ងំ បនេកើតេឡើងដល់្រពះេថរៈជ សិកេនះ ។   

ចប់អពីំៃថងេនះមក េ កក៏ក្ល យេទជមនុស េ្របត  មិនយូរបុ៉នម នក៏េធ្វើ
មរណកលេទេកើតកនុងនរក  ។     

         ភិកខុ េនះ េឆះកនុងនរកអស់េ្រចើនែសនឆន  ំ   សល់ផលកមមនឲំយេកើត

ជយក  ៥០០ ជតិ     មិនែដលបន រេពញេពះ    សូមបែីតមួយៃថង  

( រហូតដល់ៃថង ្ល ប់េទើបបន រសីុែឆ្អត )  គឺបនសីុទងសុកមនុស

ែឆ្អតម្ដង  ( បនទ ប់អពីំេកើតជយក  )   ក៏េកើតជែឆក ៥០០ ជតិ សូមបេីន

កនុងកេំណើ តែឆកេនះ   កប៏នសីុកម្អួតែឆ្អតែតម្ដងប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ចែំណកកនុង

កលដ៏េសស មិនែដលបនអ្វីសីុែឆ្អតម្ដងេឡើយ  ចុតិអពីំកេំណើ តែឆក ក៏មក
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េកើតកនុង្រតកូលទុគ៌តមួយកនុងែដនកសី ។ ចប់ ងំពីៃថងែដលេគេកើត 

្រតកូលេនះក៏យ៉ប់យឺុនយ៉ងៃ្រកែលង  សូមបែីតទឹកនិងបយកន្លះេពះក៏

មិនែដលបន  េគមននមថ  មិត្តវនិទុកៈ  ។   ម បិ របស់មតិ្តវនិទុកៈ

មិន ចនឹង្រទ្ំរទចេំពះេសចក្តីទុកខែដលេកើតអពីំករអត់ឃ្ល នបន  ក៏

និយយថ  េទចុះ កូនកឡកណ្ណី     យបេណ្ដ ញឲយេចញេទ   ។  

មិត្តវនិទុកៈមនិមនទីពឹង  េដើរេទរហូតដល់នគរព ណសី  ។  ្រគេនះ 

្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ ចរយទិ បេមកខ បេ្រង ន

សិលបៈដល់មណព ៥០០ នក់  ។  េពលេនះ  អនកនគរព ណសីឲយ

ទុនដល់អនក្រក   ឲយសិក សិលបៈ   សូមបមីិត្តវនិទុកៈេនះ កប៏នសិក កនុង

សមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វ  ។  មិត្តវនិទុកៈជេកមងមិនសុភព   របិុលរបូ៉ច   

មិនេជឿ   មិន ្ដ ប់ឱ ទ  េដើរទត់ធក់  ជេកមងខិលខូច     សូមប្ីរពះបរម- 

េពធិសត្វទូនម នេ្រប ន្របេ ក៏មនិ ្ដ ប់ មឱ ទ ្រស័យេហតុេនះ 

ករចេ្រមើនវយ័ របស់មិត្តវនិទុកៈេនះេទើបជករលងង់េខ្ល  ។  ្រគេនះ មិត្ត-

វនិទុកៈេនះេឈ្ល ះទស់ែទងនឹងពួកេកមងៗ ទងំមិន ្ដ ប់ពកយទូនម ន  រត់

េគចេទ្រសុកជយែដនមួយ  សីុឈនួលេគចិញចឹ មជីវតិ ។  មិត្តវនិទុកៈេនះ

បន្រប្រពឹត្តខុសនឹង្រស្ដី្រកខ ត់មន កក់នុងភូមិេនះ ្រស្ដីេនះមនកូនជមួយ

នឹងមិត្តវនិទុកៈពីរនក់ ពួកអនក្រសុកបន្របគល់ករងរបញជូ នដណឹំងឲយេធ្វើ
ថ   អនកគបប្ីរបប់ដណឹំងល្អ  ដណឹំង ្រកក់ដល់ពួកេយើង  ឲយៃថ្លឈនួល



អតថកមវគគ ទី ៥   េ សកជតក ទី ១                       13 

 

និងសង់ខទមឲយេន្រតងទ់្វ រ្រសុកេនះ  ។  េ្រពះ ្រស័យមតិ្តវនិទុកៈេនះជ

េដើមេហតុ េធ្វើឲយអនក្រសុកជយែដនេនះ ្រតូវ ជទណ្ឌ  ៧ ដង  េភ្លើងេឆះ

្រសុក ៧ ដង   អណ្ដូ ងទឹកែបកធ្ល យ ៧ ដង  ។   េទើបពួកេគ្របឹក គន ថ  

កលពីមុនមិត្តវនិទុកៈេនះមិនទន់មក ពួកេយើងមិនែដលមនេរឿងអ្វីេឡើយ 

ឥឡូវេនះ ចប់ ងំពីមិត្តវនិទុកៈមកេនទីេនះ ពួកេយើងចុះដុន បយ៉ប-់

យឺុនេទៗ   លុះ្របឹក គន ដូេចនះេហើយ ក៏នគំន យបេណ្ត ញមិត្តវនិទុកៈឲយ

េចញអពីំភូម ិ ។  មិត្តវនិទុកៈក៏នកូំនពីរនក់និង្របពនធេទកន់ទីដៃទ   េដើរ

ចូលេទកន់ៃ្រពែដលពួកអមនុស រស់េន ពួកអមនុស ចបកូ់ននិង

្របពនធរបស់មិត្តវនិទុកៈសម្ល ប់សីុ ចអ់ស់  កនុងៃ្រពេនះឯង  ។ 

 មិត្តវនិទុកៈរត់រួចេដើរេទ ក៏ដល់កពំងទូ់កមួយេឈម ះគមភរីៈ ជួនជៃថង

ែដលេគេចញទូកេទរកសីុក៏សម័្រគចិត្តេធ្វើកមមករេលើទូកេនះ ។ ទូកេនះ

េទកន់សមុ្រទបន ៧ ៃថង   ដល់ៃថងទី ៧ ្រតូវេកឿងក ្ដ លសមុ្រទដូចេគ

ចប់ទញ ។  អនកែដលេនេលើទូកទងំេនះក៏ចប់ ្ល កកឡកណី្ណ  ្ល ក

កឡកណី្ណធ្ល ក់មកដល់មិត្តវនិទុកៈែតមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ ដល់េទ ៧ ដង ។  ពួក

មនុស េនេលើទូកេនះេបះកបូនឫស មួីយឲយមតិ្តវនិទុកៈ េហើយនគំន ចប់

ៃដមិត្តវនិទុកៈេបះេទកនុងសមុ្រទ ្រគន់ែតចប់មតិ្តវនិទុកៈេបះេទកនុងសមុ្រទ

ភ្ល មទូកក៏រ ត់េទបន      មិត្តវនិទុកៈេដកេលើកបូនឫស អីែណ្ដ តេទកនុង

សមុ្រទេ យផលែដលបនរក សីលេហើយកនុង សន ្រពះកស ប-



14    អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត  
សមម សមពុទធ េទើបបនជួបេទពធី  ៤ នក់ ែដលេនកនុងវមិនែកវ-

ផលិកមួយកនុងសមុ្រទ េ យសុខេនកនុងសមន ក់េទពធី ទងំេនះអស់ 

៧ ៃថង ។  ្រសីទងំេនះជេ្របតមនវមិនេ យសុខ ៧ ៃថង េ យទុកខ ៧ 

ៃថង វលិេទវលិមក  កលវមិនិកេ្របតទងំេនះេទេ យទុកខទងំ ៧ ៃថង 

ក៏ផ្ដ មំិត្តវនិទុកៈេនះថ ចូរអនកេនទីេនះ កុេំទ  ចពួំកខញុមំកវញិ េហើយ

ក៏នគំន េទ ។ លុះវមិនិកេ្របតទងំេនះេទបត់ មិត្តវនិទុកៈក៏ចុះេដកេលើ
កបូនឫស អីែណ្ដ តេទខងមុខ  បនជួបេទពធី  ៨ នក់កនុងវមិន្របក ់

េទពធី ទងំេនះក៏ជេ្របតមនវមិនដូចគន   មិត្តវនិទុកៈអែណ្ដ តេទបន

ជួបេទពធី   ១៦ នក់កនុងវមិនែកវមណី       េហើយកអ៏ែណ្ដ តេទេទៀត 

បនជួបេទពធី  ៣២ នក់កនុងវមិនមស  មិត្តវនិទុកៈមនិបន ្ដ ប់េទព-

ធី ដូចគន  េទើបអែណ្ដ តេទខងមុខបនជួបយកខិនីេនកនុងេកះមួយ េន

កនុងទីេនះមនយកខិនីមួយែក្លងខ្លួនជេមពែពេដើររក រ  មិត្តវនិទុកៈមិន

ដឹងថេមពែពេនះជយកខិនី  គិតថ  អញនឹងសីុ ច់ពែព  េដញចប់

េជើងពែព   យកខិនីក៏េលើកមិត្តវនិទុកៈេឡើងធក់េទ  េ យ នុភពរបស់

យកខិនី    មិត្តវនិទុកៈ្រតូវយកខិនីធក់េ យេជើងឆ្លងសមុ្រទធ្ល ក់េទេលើគុមព- 

េឈើបន្ល មួយ ខងេលើខនង្រប យនគរព ណសី េហើយក៏រេមៀលធ្ល ក់

េទេលើដី ។ ្រគេនះ េមពែពរបស់្រពះ ជេ្រចើនកបលេដើររកសីុេលើខនង

្រប យេនះ ្រតូវពួកេចរលួច ពួកអនកឃ្វ លពែព្របឹក គន ថ ពួកេយើង
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្រតូវែតចបេ់ចរឲយបន នគំន ពួនេនកនុងគុេមព តៃ្រពមួយកែន្លង  មិត្តវនិទុកៈ

រេមៀលធ្ល កម់កឈរេនេលើែផនដីបនេហើយ េឃើញេមពែពទងំេនះ ក៏

គិតថ អញចប់េមពែពកនុងេកះមួយក ្ត លសមុ្រទ ្រតូវ ធក់មកធ្ល ក់

ទីេនះ   ្របសិនេបើអញចប់េមពែពមួយ្រតង់េជើង     គងនឹ់ងធក់អញឲយ

្រតឡប់េទសមន កេ់ទពធី ែដលមនវមិនេនកនុងសមុ្រទវញិមិនខន ។   

មិត្តវនិទុ កៈយល់េ យខ្លួនឯងយ៉ងេនះ  មិនបនពិចរ ឲយ្រតឹម្រតូវ 

ដូេចនះេហើយ ក៏លូកៃដេទចប់េមពែពមួយ្រតង់េជើង   េមពែពេនះ្រតូវ

មិត្តវនិទុកៈចប់េជើងភ្ល មក៏ែ្រសក្រទហឹង  ពួកអនកឃ្វ លពែពក៏នគំន រត់ចូល

មកជុវំញិមតិ្តវនិទុកៈ ែ្រសកេឡើងថ ពួកេយើងរង់ចយូំរេហើយ េចរចៃ្រង

សីុេមពែពកនុង ជ្រតកូលេនះ  ចៃ្រងឯងេនះ   ដូេចនះេហើយ ក៏េចមេ ម

ចប់ចងនេំទកន់្រពះ ជ ងំ  ។   ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វែហហម

េទេ យមណព ៥០០ នក់េចញអពីំនគរេទងូតទឹក េឃើញមិត្តវនិទុកៈ

ក៏ចបំន  េទើបនិយយនឹងមនុស ទងំេនះថ  ែនអនកទងំ យ បុរស

េនះជកូនសិស របស់េយើង  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកទងំ យចប់េគ ?     

 អនកឃ្វ លពែពទងំេនះេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កដ៏ចេ្រមើន បុរស

េនះជមនុស ្រកក់  លួចេមពែពរបស់េស្តច   េ្រពះេហតុេនះ េទើបពួក

ខញុចំប់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វអង្វរថ េបើដូេចន ះចូរឲយបុរសេនះជទសៈៃន
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ពួកេយើងចុះ េគនឹងបន ្រស័យពួកេយើងចញិចឹ មជីវតិ ។  អនកឃ្វ លពែព

ទងំេនះយល់្រពមេ យពកយថ  ធុេ កមច ស់  ្របគល់មិត្តវនិទុកៈ

ឲយ្រពះបរមេពធិសត្វេហើយក៏នគំន ្រតឡប់េទវញិ  ។  ្រគេនះ ្រពះបរម-

េពធិសត្វកសួ៏រមិត្តវនិទុកៈថ   រយៈេពលែដលឯងបត់មុខេទេនះ េតើឯង

េទទី  ?   មិត្តវនិទុកៈក៏តំ លេរឿងែដលខ្លួនេធ្វើទងំអស់ឲយ្រពះបរម-

េពធិសត្វ ្ដ ប់  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េពលថ   បុគគលែដលមិនេធ្វើ
មពកយេ្រប ន្របេ របស់អនក្របថន េសចក្តចីេ្រមើន រែមងបនទុកខយ៉ង

េនះ    េហើយេពលគថដូេចនះថ   

 េយ   អតថកមស   ហិ នុកមបេិន 

 ឱវជជមេន   ន   កេ ត ិ  សន ំ

 អជិយ   បទេមលុពភ    មិត្តេក   វយិ  េ ចតីត ិ ។ 

 បុគគល   កលេ កអនក្របថន េសចក្តីចេ្រមើន   អនុេ្រគះេ យ 

 ្របេយជន ៍ ទូនម ន  មិនេធ្វើ មពកយេ្រប ន្របេ    បុគគលេនះ  រែមង 

 េ កេ     ដូចជមិត្តវនិទុកៈ្របេ ងេជើងៃនេមពែពេ កេ   ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  អតថកមស   េសចក្តីថ  អនក្របថន  

េសចក្តីចេ្រមើន  ។ 

 បទថ   ហិ នុកមបេិន   េសចក្តីថ    អនកអនុេ្រគះេ យ 

្របេយជន៍  ។ 
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    បទថ  ឱវជជមេន  េសចក្តីថ  េ្រប ន្របេ េ យេម ្ត ចិត្ត ។     

 បទថ  ន  កេ ត ិ សន ំ េសចក្តីថ មនិេធ្វើ មពកយេ្រប ន 

្របេ    គឺជមនុស ្របេ ្រក   ស្ដីថមិនបន  ។ 

 បទថ  មិត្តេក  វយិ   េ ចត ិ  េសចក្តីថ  បុគគលេនះរែមង 

េ កេ អស់កលជនិចច    ដូចមិត្តវនិទុកៈចប់េជើងពែពេហើយ    រែមង

េ កេ ដូេចន ះ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌េ យគថេនះ   ែដលមនអ ថ -

ធិបបយដូចពណ៌នមកេនះ ។      

 ្រពះេថរៈេនះបន រេពញៃផទកនុងអត្តភពទងំបីេនះ  គឺកល

េកើតជយក បនសីុទងសុកែឆ្អតម្ដង កលេកើតជែឆកបនសីុកម្អួតែឆ្អត

ម្ដង  ជតិចុងេ្រកយកនុងៃថងបរនិិព្វ នបនឆន់បែង្អមបួនមុខែឆ្អតេ យ

នុភពៃន្រពះធមមេសនតីម្តង ែដលេឈម ះថករេធ្វើឲយអន្ត យ ភ

របស់អនកដៃទ   គបប្ីរជបថ  មនេទសេ្រចើនយ៉ងេនះ ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វែដលជ ចរយនិងមិត្តវនិទុកៈកនុង្រគេនះ  បន 

េទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ េ សកតសិ េនះ 

បនេធ្វើភពជអនកមន ភតចិ និងភពជអនកឲយអរយិធម៌ដល់ខ្លួនឯង

យ៉ងេនះ  ។ លុះ្រទងន់ធំមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុំ
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ជតកថ  មិត្តវនិទុកៈកនុងកលេនះ  បនមកជេ សកភិកខុកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចរយទិ បេមកខកនុងកលេនះ គឺ តថគត េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េ សកជតក ទី ១  ។ 
 

 

អដ្ឋកថ កេបតកជតក ទី ២ 

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកមននិស យ័េឡះេ ះមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្ដើមថ   េយ  អតថកមស    ដូេចនះជេដើម ។ 

 េរឿងៃនករេឡះេ ះរបស់ភិកខុ េនះ នឹងសែម្តងយ៉ងពិ ្ដ រកនុង 

កកជតក នវកនិបត  ។  កនុងកលេនះ ភិកខុទងំ យនភំិកខុ
េនះ មក្រកបទូល្រពះបរម ្ដ ថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ភកិខុ េនះ

មននិស យ័េឡះេ ះ  ។  ្រគេនះ  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់សួរភិកខុ េនះ

ថ   មន លភិកខុ  ពិតែមនឬ ?   ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ ្រពះករុ ្រពះអងគ   

េទើប្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លភិកខុ  សូមបកីនុងកលមុន អនកកជ៏បក ី
េឡះេ ះ  អស់ជវីតិេ្រពះករេឡះេ ះរបស់ខ្លួន   សូមបបីណ្ឌិ ត ្រស័យ 

អនក ក៏្រតូវឃ្ល តចកលេំនេទែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបតិ្តេនកនុង
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នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ្រពប ។ ្រគេនះ 

អនកនគរព ណសីនគំន ពយួរកេំ្របងែដល ក់េ យេ ម ទុកកនុងទីេនះៗ 

េដើមបឲីយពួកបក ី ្រស័យេនយ៉ងសបបយ េ្រពះភពជអនក្របថន

បុណយ្របថន កុសល   ។   ្រគេនះ ចុងេភមន ក់របស់េសដ្ឋីនគរព ណសី

ក៏ពយួរកេំ្របងែដល ក់េ យេ ម កនុងេ ងបយមួយែដរ ។ ្រពបេពធិ-

សត្វបនចូលេទេនកនុងកេំ្របងេ ម េនះ  ។   ្រពឹកេឡើងក៏េហើរេចញេទ

រក រ  ង ចេទើបេហើរ្រតឡប់មកេដកេនកនុងេ ងចុងេភេនះអស់

កលជនិចច  ។  ៃថងមួយ ែក្អកមួយេហើរឆ្លងកត់េ ងចុងេភេនះ បនធុំ

ក្លិនម្ហូបែដលចុងេភកពុំងចម្អិនក៏េកើតចិត្តេ ភេឡើងគិតថ អញ ្រស័យ

អនក ហន៎ េទើបបន្រតនិីង ច់េនះ គិតេហើយ ក៏ទេំនកនុងទីមិនឆង យពី

្រចកផ្លូវមួយ ។  លុះេពលរេសៀល ក៏េឃើញ្រពបេពធិសត្វេហើរមក េហើយ

ចូលេទកន់េ ងចុងេភ  ក៏គិតថ  អញទល់ែត ្រស័យ្រពបេនះ េទើប

បនសីុ ច ់។ លុះ្រពឹកេឡើងក៏េហើរមកអពីំ្រពលឹម  េពលែដល្រពះបរម-

េពធិសត្វេហើរេចញេទរក រ ក៏េហើរ មពីេ្រកយ ។ ្រគេនះ ្រពះ-

បរមេពធសិត្វក៏សួរែក្អកេនះថ  ែនសម្ល ញ់ េហតុអ្វីេទើបអនកេហើរ ម

េយើង ?   

 ែក្អកេឆ្លើយថ   បពិ្រតេ កមច ស់   ខញុ េំពញចិត្តនឹងករិយិរបស់

េ ក ចប់ ងំពីៃថងេនះេទ  ខញុសូំមបេ្រមើេ ក   ។   
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 ្រពបេពធិសត្វេពលថ  ពួកអនកមន រេផ ង  ពួកេយើងមន

រេផ ង មិនដូចគន  ករបេ្រមើរបស់ពួកអនក ពួកអនកេធ្វើបនេ យ

លបំក  ។   

 ែក្អកេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ េពលេ កេហើរេទរក រ 

ខញុកំ៏េហើរេទរក រែដរ  គឺេហើរេទជមួយនឹងេ ក  ។   

 ្រពបេពធិសត្វេពលថ ល្អេហើយ អនកចូររស់េនេ យមិន្របមទ

ចុះ ។   ្រពបេពធិសត្វទូនម នែក្អកយ៉ងេនះេហើយ  ក៏េហើរេទរក រ 

បរេិភគ រមន្រគប់តិណជតិជេដើម កនុងេវ ែដល្រពបេពធិ-

សត្វកពុំងរក រ ែក្អកក៏េហើរេទរកគនំរ ចម៍េគ កកយេហើយចឹក

សីុដងកូ វ លុះេពញេពះេហើយក៏មកកន់សមន ក្់រពបេពធិសត្វ  រួចេពល

ថ  បពិ្រតេ កមច ស់ េ ក្រ ច់េទហួសេវ កល េធ្វើខ្លួនឲយមន

េឈម ះថអនកេ ម ភ មិនគួរេទ ដូេចនះេហើយ ចូលេទកន់េ ងចុងេភ

ជមួយ្រពបេពធិសត្វ  ែដលែស្វងរក រេហើយក៏េហើរមកកនុងេវ

ង ច  ។  ចុងេភេពលថ ្រពបរបស់អញនបំក ដីៃទមក  ដូេចនះេហើយ 

ក៏ពយួរកេំ្របងែដល ក់េ យេ ម ឲយែក្អក  ចប់ ងំពីេពលេនះមក ែក្អក

ក៏េនជមួយគន នឹង្រពបេពធិសត្វ ។ 

 ៃថងមួយ មនុស ទងំ យន្ំរតីនិង ច់មកឲយេសដ្ឋីយ៉ងេ្រចើន 

ចុងេភក៏ទទួលមកពយួរទុកកនុងេ ងចុងេភ  ែក្អកេឃើញេហើយក៏េកើតចណំង ់
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គិតកនុងចតិ្តថ  ែស្អកេនះ អញមិនេចញេទរក រេទ  អញនឹងសីុ្រត ី

ច់េនះឯង  េហើយក៏េដកដអំក់រហូតទល់ភ្លឺ  ។  ្រពឹកេឡើង ្រពបេពធិ-

សត្វេចញេទរក រក៏េ ែក្អកថ  មកសម្ល ញ់ េយើងនឹងេចញេទរក

រ  ។   

 ែក្អកេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់ េ កេទចុះ ខញុកំពុំងឈឺេពះ  ។  

 ្រពបេពធិសត្វេពលថ ែនសម្ល ញ់ ធមម េ គឈេឺពះធ្ល ប់េកើត

មនដល់ហ្វូងែក្អកអពីំកល  យមទងំបៃីន ្រតី ហ្វូងែក្អករែមងឃ្ល ន

្រគប់ៗយម សូមបេីលប្របេឆះចេងក ងចូលេទ ែក្អកកែ៏ឆ្អតែតមួយែភ្លត

ប៉ុេ ្ណ ះ អនក្របែហលជចង់សីុ្រតីនិង ចេ់នះ មកសម្ល ញ់កុចំង់សីុអី 

ែដលេឈម ះថេ្រគ ងបរេិភគរបស់មនុស   ជវតថុ ែដលហ្វូងែក្អកមិនគួរសីុ  

អនកកុេំធ្វើដូេចនះេឡើយ េទរក រជមួយនឹងេយើងចុះ  ។   

 ែក្អកេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុមំិន ចេទបនេទ  ។   

 ្រពបេពធិសត្វក៏េពល ស់េតឿនថ    េបើដូេចនះ   អនកចូរដឹងកមម

របស់ខ្លួន  អនកកុលុំះកនុងអំ ចចណំង់ ចូរជអនកមិន្របមទចុះ   េពល

ដូេចនះេហើយ ក៏េហើរេទរក រ ។  ចុងេភកច៏ម្អិន រេ្រចើន្របេភទ 

េ យ្រតីនិង ច់មន្របករេផ ងៗ េ្រសចេហើយក៏េបើកភជនៈបន្តិច  

េដើមបឲីយ្រតជក់ ក់ក្រន្តងេលើភជនៈមួយេទៀត  េហើយក៏េចញេទខង

េ្រកឈរជូតេញើស  ។  ្រគេនះ ែក្អកក៏េអើតកបលេចញអពីំកេំ្របងេ ម
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សម្លឹងេមើលសព្វ្រគប់កនុងេ ងចុងេភ      ដឹងថចុងេភេចញេទខងេ្រក    

ក៏គិតថ  ឥឡូវេនះេសចក្ត្ីរបថន របស់អញសេ្រមចេហើយ  អញសីុ ចដុ់ំ

ធឬំក៏ដុតូំចហន៎    លុះគិតដូេចនះេហើយក៏នឹកេឃើញថ   ធមម ដុំ ច់តូចៗ  

អញមិន ចសីុឲយេពញេពះបនឆប់រហ័សេទ  អញ្រតវូឆប់យកដុធំំៗ  

មកទុកកនុងកេំ្របងេ ម េដកេលបេទើបល្អ  េហើយក៏េ តេចញអពីំ

កេំ្របងេ ម េទឈរជិតក្រន្តង សំេឡងក្រន្តងឮសូរ្រកិកៗ  ។ ចុងេភឮ

សូរសេំឡងេនះេហើយ  ក៏គិតថ  សេំឡងអ្វីហន៎    ្រតឡប់ចូលេទេមើល

េឃើញែក្អកេហើយគតិថ  ែក្អកកហូំចេនះចងសីុ់ ច់េចៀនរបស់ម -

េសដ្ឋ ីខ្លួនអញចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យេសដ្ឋ ីមិនែមន ្រស័យែក្អកពលេនះ

េទ នឹងទុក េធ្វើអ្វី ?   េហើយបិទទ្វ រ ទ ក់ចប់ែក្អកបន ដកេ មអស់  យក

ខញី្រសស់បុក យនឹងអបំិល យនឹងទឹកេ ះជូរ បរហូតេពញខ្លួន

ែក្អកេនះ េហើយេបះេទកនុងកេំ្របងេ ម វញិ   ។  ែក្អកឈចឺបយ៉់ងខ្ល ងំ

េដកដកដេង្ហើមផឺតផតៗ  ។  លុះេពលរេសៀល ្រពបេពធិសត្វេហើរ

្រតលប់មកពីរក រវញិ េឃើញែក្អកដល់នូវេសចក្តវីនិសកនិ៏យយថ 

ែនែក្អកេឡះេ ះ  អនកមិនេជឿ  មិន ្ត ប់ពកយរបស់េយើង  ្រស័យ

ចណំង់របស់អនកជេហតុ  េទើបដល់នូវេសចក្តីទុកខធយ៉ំងេនះ   ដូេចនះ

េហើយ  េពលគថេនះថ  

 េយ  អតថកមស   ហិ នុកមបេិន 
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 ឱវជជមេន  ន  កេ ត ិ សន ំ  

 កេបតកស    វចន ំ  អក ្វ  

 អមតិ្តហតថតថគេ វ   េសតីតិ  ។ 

  បុគគល     កលេ កអនក្របថន េសចក្តីចេ្រមើន    អនុេ្រគះ 

  េ យ្របេយជន៍ ទូនម ន  មិនេធ្វើ មពកយេ្រប ន្របេ  បុគគល 

  េនះែតងេដកេ កេ    ដូចែក្អក ងំេនកនុងក ្ត បៃ់ដ  ៃន 

  បុគគលជស្រតូវ    េ្រពះមិនេធ្វើ មពកយៃនសត្វ្រពប  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   កេបតកស     វចនំ    អក ្វ  

េសចក្តីថ   មិនេជឿពកយទូនម នែដល្របថន ្របេយជន៍របស់្រពប  ។   

 បទថ   អមិត្តហតថតថគេ វ  េសតិ  េសចក្តីថ  បុគគលេនះែតង

ដល់នូវេសចក្តីវនិសធ ំ   េដក្រកចំិត្ត     ដូចែក្អកេនះធ្ល ក់េនកនុងក ្ត ប់

ៃដរបស់ស្រតូវ    គឺបុគគលអនកេធ្វើេសចក្តីវនិសឲយ    នឹងបងកឲយេកើតទុកខ   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថេនះេហើយ គិតថ  ឥឡូវេនះ អញ

ក៏មិន ចេនទីេនះបន  េទើបេហើរេទកន់ទីដៃទ  ។  ចែំណកែក្អកកអ៏ស់

ជីវតិេនកនុងកេំ្របងេ ម េនះឯង  ចុងេភក៏យកែក្អកទងំកេំ្របងេ ម

េទេបះេចលេលើគនំរសំ ម  ។ 

         ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់បញជ ក់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  មិន

ែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុ េនះជមនុស េឡះេ ះ
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េនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏ជអនកេឡះេ ះែដរ  េហើយបណ្ឌិ តទងំ យ 

្រស័យករេឡះេ ះរបស់ភិកខុ េនះ  ក៏្រតូវឃ្ល តចកលេំនរបស់ខ្លួនេទ

ែដរ   ។   លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ   ្រទង់្របកសអរយិ-

សចច    លុះចប់អរយិសចច  ភិកខុ េនះក៏បនសេ្រមចអនគមផិល  ។  ្រពះ-

បរម ្ត  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ែក្អកកនុងកលេនះ បនជ

ភិកខុ េឡះេ ះកនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពបកនុងកលេនះ គឺ តថគត េនះ

ឯង  ៕ 
 

ចប់   អដ្ឋកថ កេបតកជតក ទី ២  ។ 

 
អដ្ឋកថ េវឡកុជតក ទី ៣  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង្់របរពធ

ភិកខុ ្របេ ្រកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  េយ  

អតថកមស     ដូេចនះជេដើម ។ 

 មនេរឿងសេងខបថ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ    

មន លភិកខុ  ពិតែមនឬ ែដលថអនកជមនុស ្របេ ្រកេនះ ?   កលភិកខុ
េនះ្រកបទូលថ   ្រពះករុ ្រពះអងគ    េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ  

មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុនអនកក៏ជ

មនុស ្របេ ្រកែដរ េ្រពះភពជមនុស ្របេ ្រកេនះឯង េទើបមិនេធ្វើ
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មពកយទូនម នរបស់បណ្ឌិ តទងំ យ  េហើយ្រតូវពស់ចឹក ្ល ប ់  ដូេចនះ

េហើយ  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក ធកដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល    កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលែដលមនសមបត្តិ
េ្រចើនកនុងែដនកសី    លុះដល់ចេ្រមើនវយ័េហើយ ក៏េឃើញេទសកនុងកម-

គុណ េឃើញ និសង កនុងករេចញបួស េទើបលះបងក់មទងំ យ

េហើយចូលៃ្រពេហមពន្ដបួសជឥសី បេំពញកសិណបរកិមម ញុងំ

អភិញញ  ៥  និងសមបត្តិ ៨ ឲយេកើតេហើយ    េនេ យសុខែដលេកើតអពីំ

ឈន  េ្រកយមកមនបរ ិ រេ្រចើន   មន បស ៥០០ អងគេចមេ ម  ជ

្រគូៃនគណៈ ។   ្រគេនះ មនកូន សិរ ពសិមួយលូនេទ មធមម របស់

 ក៏ដល់ ្រសមបទរបស់ បសមួយរូប  ។   បសេឃើញេហើយេកើត

េសចក្ដី្រស ញ់ សិរ ពសិេនះដូចជកូន កច៏ប់ យកមកចិញចឹ មឲយេដក

កនុងបពំង់ឫស មួីយ េ្រពះេហតុែត សិរ ពសិេនះេដកកនុងបពំង់ឫស  ី េទើប

បសទងំ យឲយេឈម ះថ េវឡុកៈ  េហើយេ្រពះេហតុែត បសេនះ

ចិញចឹ ម សិរ ពសិេនះេ យេសចក្ដី្រស ញ់ដូចជកូន េទើប បសទងំ- 

យ កេ់ឈម ះឲយ បសេនះថ  េវឡុកបិ   ។  ្រគេនះ ្រពះបរម-

េពធិសត្វបនដឹងថ  បសេនះចិញចឹ ម សិរ ពសិ  េទើបេ មកសួរថ   

ែនអនកដច៏េ្រមើន អនកចញិចឹ ម សិរ ពសិែមនឬ ?  កល បសេនះេឆ្លើយថ 
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ពិតែមនេហើយ  ក៏ ស់េតឿនថ  ែដលេឈម ះថ សិរ ពសិទុកចិត្តមិនបន

េឡើយ   ដូេចនះអនកកុចំញិចឹ ម អី   ។   

 បសេឆ្លើយតបថ បពិ្រតេ ក ចរយ  ដូចជកូនរបស់ខញុ  ំ   ខញុ  ំ

មិន ច្រពត់្របស បនេទ   ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ស់េតឿនេទៀតថ   េបើដូេចនះ  អនក្រតវូដល់នូវ

េសចក្ដី ្ល បេ់្រពះែតេនជិត ជ្របកដ    ។    បសេនះ មិនេជឿពកយ 

ទូនម នរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ េហើយមិន ចេ ះែលង សិរ ពសិបន ។  

េ្រកយអពីំេនះ ពីរ-បីៃថងប៉ុេ ្ណ ះ បសទងំអស់នគំន េទរកផ ផល  

លុះេទដល់េហើយក៏េឃើញថផ ផលរកបនេ យងយ  េទើបស្រមក

េនទីេនះពីរ-បីៃថង   ។  ចែំណក បសេវឡុកបិ  កលេទជមួយនឹង

្រកុម បសទងំេនះ កឲ៏យ សិរ ពសិេដកកនុងបពំង់ឫស បីិទទុកេហើយេទើប

េទ  ។  កន្លងេទពីរ-បីៃថង េទើប្រតឡប់មកវញិជមួយនឹង បសទងំេនះ 

គិតថ  អញនឹងឲយ រេវឡុកៈសីុ  េបើកបពំង់ឫស េីហើយនិយយថ   

មកចុះកូន កូនឯងឃ្ល នេហើយឬ ?  និយយបេណ្ដើ រលូកៃដចូលេទ

បេណ្ដើ រ   សិរ ពសិខឹងេ្រពះអត់ រមកពីរ-បីៃថងេហើយ  េទើបចឹកៃដ

បសែដលលូកចូលេទ េធ្វើឲយ បសអស់ជីវតិេន្រតង់េនះឯង េហើយ

លូនចូលៃ្រពបត់  ។  បសទងំ យេឃើញដូេចនះ ក្៏របប់្រពះបរម-

េពធិសត្វ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ្របប់ឲយេធ្វើសររីកិចចរបស់ បសែដល
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អស់ជីវតិេនះ េហើយអងគុយេនក ្ដ ល បសេពលគថេនះ  ទូនម ន

បសទងំេនះ   េ យមនេសចក្តថី  

េយ  អតថកមស   ហិ នុកមបេិន 

 ឱវជជមេន  ន  កេ ត ិ សន ំ

 ឯវ ំ េ   និហេ   េសត ិ   េវឡុកស   យថ  បិ ត ិ។  

     បុគគល     កលេ កអនក្របថន េសចក្ដីចេ្រមើន   អនុេ្រគះ 

 េ យ្របេយជន៍ ទូនម ន មិនេធ្វើ មពកយេ្រប ន្របេ  បុគគល 

 េនះ  រែមងេដក ្ល ប់  ដូចឥសីជបិ ៃនពស់េឈម ះេវឡុកៈ ។ 

         ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  ឯវ ំ េ   នហិេ   េសត ិ េសចក្តី
ថ     បុគគល មិនេជឿពកយទូនម នរបស់ឥសីទងំ យ    បុគគលេនះ

រែមងដល់នូវេសចក្តីវនិសធ ំ ្រតូវវបិត្តិកមច ត់េដក ្ល ប់ ដូច បសេនះ

្រតូវកមច ត់ឲយដល់នូវករស្អុយរលួយ េដក ្ល ប់េនកនុងមត់ សិរ ពសិ

ដូេចនះ  ។  

         ្រពះបរមេពធិសត្វទូនម នេ្រប ន្របេ ពួកឥសីយ៉ងេនះេហើយ   

ញុងំ្រពហមវ ិ រ ៤ ឲយចេ្រមើនេហើយ  េ្រកយអពីំអស់ជីវតិក៏បដិសនធិកនុង

្រពហមេ ក ។ 

 ចែំណក្រពះបរម ្ត ក៏្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  មិនែមនែតកនុង 

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលអនកជមនុស ្របេ ្រកេនះ  សូមបកីនុង
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កលមុន អនកក៏ជមនុស ្របេ ្រកែដរ េ្រពះភពជអនក្របេ ្រក េទើប

ដល់នូវករអស់ យុកនុងមត់ សិរ ពសិ   ។    

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់ 

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ    បសេវឡុកបិ កនុងកលេនះ  បនមកជ

ភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវេនះ   បរស័ិទដេ៏សស  បនមកជពុទធបរស័ិទ   

្ត ជេមគណៈៃនឥសី  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ េវឡុកជតក ទី ៣ ។ 

 
អដ្ឋកថ មកសជតក ទី ៤ 

 ្រពះបរម ្ត  កលេស្តច្រទង់ចរកិេទកន់ែដនមគធៈ ្រទង់ 

្របរពធពួកមនុស ែដលជបុគគលពលមួយ្រកុម ្រ ស់្រពះធមមេទសន 

េនះ   មនពកយេផ្តើមថ  េសេយយ  អមិេ ្ត    ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ  សម័យមួយ ្រពះតថគត្រទង់យងេចញអពីំនគរ

វតថីេទកន់ែដនមគធៈ  ខណៈេពលែដល្រទង់កពុំងចរកិេទកន់ែដន

មគធៈេនះ ្រទង់យងេទដល់្រសុកមួយ ចែំណកអនក្រសុកេនះ ភគ

េ្រចើនជបុគគលពល ។  ៃថងមួយ បុគគលពលទងំេនះ្របជុ្ំរបឹក គន ថ  

ែនអនកទងំ យ  មូសទងំ យេចមេ មខេំយើង  ខណៈែដលេយើងេទ

េធ្វើករងរកនុងៃ្រព  េ្រពះេហតុេនះ  េទើបករងររបស់េយើងទងំ យ
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ច់េទ ពួកេយើងនឹងកន់ធនូ និង វុធ ្រពួតៃដគន  នគំន េទេធ្វើស្រងគ មនឹង

មូស  សម្ល ប់  ចក់ ឲយងបអ់ស់ ដូេចនះេហើយ នគំន េទកន់ៃ្រព មន ក់ៗ

បណំងថ េយើងនឹងចក់មូសទងំ យ  ្រតឡប់េទជចកគ់ន ឯង  

្រប រគន ឯងេទវញិ មន ក់ៗឈចឺប់យ៉ងខ្ល ងំ  េដកេនកនុង្រសុកកម៏ន 

ក ្ត ល្រសុកកម៏ន ែកបរទ្វ រ្រសុកក៏មន ។  ្រពះបរម ្ត េចមេ ម

េ យពួកភកិខុ  ្រទង់យងចូលេទកន់្រសុកេនះេដើមបបីណិ្ឌ បត ។ ពួក

មនុស ែដលជអនកមនបញញ ដ៏េសសេឃើញ្រពះដម៏ន្រពះភគេហើយ ក៏

េធ្វើមណ្ឌ បែកបរទ្វ រ្រសុក ថ្វ យម ទនចេំពះភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ

្របធន ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ដ េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ  ។  ្រគេនះ 

្រពះបរម ្ដ ្រទង់ទតេឃើញមនុស ទងំ យដួលេដកដល់នូវេសចក្ដី
ទុកខកនុងទីេនះៗ  ក៏្រ ស់សួរឧបសកទងំេនះថ  មនុស ទងំេនះេទេធ្វើ
អ្វី េទើបដល់នូវេសចក្ដីទុកខយ៉ងេនះ ។ ឧបសកទងំេនះក៏្រកបទូលថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  មនុស ទងំេនះ្របជុ្ំរបឹក គន ថ  ពួកេយើងនឹង

េធ្វើស្រងគ មជមួយមូស េហើយនគំន េទ ្រតឡប់េទជកប់ចក់គន ឯង 

ដល់នូវេសចក្ដីទុកខេទវញិ  ។  ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មិនែមនែត

កនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលមនុស អនធពលគិតគន ថ  ពួកេយើង

នឹងសម្ល បមូ់ស  ្រតឡប់្រប រខ្លួនឯង  សូមបកីនុងកលមុន  ពួកមនុស

អនធពលក៏្របជុ្ំរបឹក គន ថ ពួកេយើងនឹង្រប រហ្វូងមូស ្រតឡប់េទជ
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្រប រអនកដៃទមកេហើយដូចគន    េហើយ្រទង់តុណ្ហី ភព  កលមនុស

ទងំេនះ្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធក

ដូចតេទេនះថ  

          កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេន

កនុងនគរព ណសី    ្រពះបរមេពធិសត្វចញិចឹ មជីវតិេ យករលក់ដូរ  ។  

្រគេនះ ្រសុកជយែដនមួយកនុងែដនកសី មនពួកជងេឈើេនជេ្រចើន 

ជងេឈើកបលទែំពកមន ក់េនកនុង្រកមុជងេឈើទងំេនះ កពុំងឈូសេឈើ 

ខណៈេនះមនមូសមួយេហើរមកទេំលើកបលបុរសេនះ ែដលមនសភព

ដូច្រតេ កផក ប់ េហើយខកំបលគត់ដូច្រប រេ យលែំពង  ជងេឈើ
េនះ ក៏្របប់កូនរបស់ខ្លួនែដលអងគុយេនជិតេនះថ កូនឯងេមើល មូស

មួយេនះ ខកំបលឪឈឺដូច្រតូវចក់េ យលែំពង ចូរសម្ល ប់ ចុះ ។ កូន

និយយថ សូមពុកេនឲយេសង ម ខញុ នឹំងសម្ល ប់ េ យករទះែតម្តង

ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វកពុំងេដើរែស្វងរកទនិំញរបស់

ខ្លួនដល់្រសុកេនះ អងគុយស្រមកកនុងេ ងជងេឈើេនះ ដំ លគន នឹង

ជងេឈើេនះ្របប់កូនថ  ែនកូន  កូនឯងេដញមូសឲយឪបន្តិច  កូនេឆ្លើយ

ថ បទឪខញុនឹំងេដញ   និយយបេណ្ដើ រ ងពូេថធែំដលមនមុខស ង ច 

ឈរពីខងេ្រកយឪកប់េពញ ទហឹំងេ យគិតថ កបមូ់ស ហួសេទពុះ

ល ដ៍កបលរបស់បិ ជពីរចែំណក ជងេឈើេនះក៏ ្ល ប់កនុងទីេនះ
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ឯង ។ ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញអេំពើរបស់កូនជងេឈើេនះេហើយកប៏ន

គិតថ បចច មិ្រតជបណ្ឌិ តក៏េន្របេសើរជង េ្រពះេគេនខ្ល ចែ្រកង ជ-

ជញ  មិន ៊ នសម្ល ប់មនុស េហើយេពលគថេនះថ  

 េសេយយ  អមិេ ្ត   មតិយ  ឧេបេ  

 ន  េត្វវ  មិេ ្ត   មតវិបិបហីេន 

 មកសំ  វធិស ន្ត ិហិ   ឯលមេូគ 

 បុេ ្ត   បិតុ  អពភទិ  ឧត្តមងគន្ត ិ។ 

  បុគគលជស្រតូវ    ែត្របកបេ យ្របជញ    ្របេសើរជង       

 ឯបុគគលជមិត្ត    ែដល្របសចក្របជញ       មិន្របេសើរ 

 េឡើយ   ដូចយ៉ងកូនបេងកើតែដលលងង់េខ្ល    គិតថ អញ  

 នឹងសម្ល បមូ់ស   ្រតឡប់ជបែំបកកបលបិ វញិ  ។ 

          ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ   េសេយយ   េសចក្ដីថ   ្របេសើរ   គឺ 

ខពស់បផុំត ។ បទថ  មតិយ  ឧេបេ   េសចក្តីថ  ្របកបេ យបញញ  ។ 

 បទថ   ឯលមេូគ   េសចក្តីថ   លងីេលងើ   គឺលងង់េខ្ល   ។ 

 បទថ   បុេ ្ត    បិតុ   អពភទិ  ឧត្តមងគំ   េសចក្តីថ  េ្រពះករ

ែដលខ្លួនជមនុស លងងេ់ខ្ល   ដូចកូនបេងកើតែដលលងង់េខ្ល   គិតថ  អញ

នឹងសម្ល បមូ់ស  ែបរជកប់កបលបិ ែបកជពីរ  េ្រពះេហតុេនះ មន

បណិ្ឌ តជស្រតូវ  ក៏េន្របេសើរជងមិត្តែដលលងង់េខ្ល     ។ 
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          ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថគថេនះេហើយ   ក៏េ្រកកេឡើងេទេធ្វើ 

ករងររបស់ខ្លួន  ។   ចែំណកពួកញតកិ៏បនចត់ែចងេធ្វើសររីកិចចរបស់

ជងេឈើេនះ  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ   មន លឧបសកទងំ យ  សូមប ី
កនុងកលមុនក៏ធ្ល បម់នមនុស គតិថ អញនឹងសម្ល បមូ់ស ្រតឡប់ជ

សម្ល បអ់នកដៃទមកេហើយែដរ ។ លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ឈមួញបណ្ឌិ តែដលេពលគថ

េហើយេចៀសេចញេទេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មកសជតក ទី ៤  ។ 
 
 

អដ្ឋកថ េ ហណីិជតក ទី ៥ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធទសី

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីមន ក ់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើម 

ថ   េសេយយ   អមិេ ្ត    ដូេចនះជេដើម  ។ 

  បនឮថ អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋមីនទសីមន ក់េឈម ះេ ហិណី ។ ៃថង

មួយ ម របស់នងទសីែដលជមនុស ចស់មកេដកេនកនុងេ ងជន់

អងករ រុយជេ្រចើនមកេ មម របស់នងេ ហណីេនះ ខឈំដូឺចចក់

េ យមជុល  នងក៏្របប់កូន្រសីថ   ែនកូន្រសី រុយេ មខែំម៉ កូនឯងចូរ
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េដញ េទ   ។ 

 នងេ ហិណីេឆ្លើយតបថ ច៎ែម៉ខញុនឹំងេដញ ងអែ្រងេ យគិតកនុង

ចិត្តថ  អញនឹងសម្ល ប់រុយែដលេ មែម៉អញឲយ ្ល ប់  ឲយដល់នូវេសចក្តី
វនិស េហើយក៏្រគែវងអែ្រងេទ្រតូវម ្ល បេ់នទីេនះឯង ។  លុះេឃើញ

ម ្ល បក់យ៏េំ កេរៀប ប់ថ ែម៉របស់ខញុ ំ ្ល ប់េហើយ ែម៉របស់ខញុ ំ ្ល ប់

េហើយ ។ មនុស ទងំ យក៏្របប់េរឿងេនះដល់េ កេសដ្ឋី ។ េ កេសដ្ឋី
បនចត់ែចងេធ្វើសររីកិចច មសមគួរេហើយ កេ៏ទកន់វ ិ រ្រកបទូលេរឿង-

៉ វទងំអស់ចេំពះ្រពះបរម ្ដ  ។ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ មន ល

គហបត ីមិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលទសីេនះសម្ល ប់

ម េ យអែ្រង េ្រពះគិតថ សម្ល បរុ់យ សូមបកីនុងកលមុន ទសីេនះក៏

សម្ល បម់ របស់ខ្លួនេ យអែ្រងែដរ   េ្រពះគិតថ នឹងសម្ល ប់រុយ  ។  

កលេសដ្ឋី្រកបទូល ធនេហើយ េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលេសដ្ឋ ី េ្រកយអពីំ

បិ អស់ យុក៏្រគប់្រគងតែំណងេសដ្ឋជីនួំស  ។  េសដ្ឋីេពធិសត្វេនះ

មនទសីមន ក់េឈម ះេ ហិណីែដរ   សូមបទីសីេនះក៏បនសម្ល បម់

របស់ខ្លួនែដលបនមកកន់េ ងបុកអងករ ែដល្របប់ឲយេដញរុយេ យ
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អែ្រងបុកអងករយ៉ងេនះឯង  លុះម អស់ជវីតិក៏យេំ ក  ។   ្រពះបរម-

េពធិសត្វ ្ដ ប់េរឿងេនះេហើយ្រតិះរះិថ  សូមបមីនស្រតូវក៏សូមឲយជ

បណ្ឌិ តចុះ  េ្រពះ ្របេសើរជង       េហើយេពលគថេនះថ  

 េសេយយ  អមិេ ្ត   េមធវ ី  យេញច    ព នុកមបេក 

 បស   េ ហិណិកំ    ជមមឹ   មតរ ំ ហន្ត្វ ន  េ ចតតីិ។ 

 បុគគលជស្រតូវ  ែតជអនក្របជញ  ្របេសើរជង  ឯបុគគលពលជ 

 អនកទនុំកប្រមុង    មិន្របេសើរេឡើយ     អនកចូរេមើលទសីេឈម ះ 

 េ ហិណី   ជ្រសី ្រកក់   សម្ល បម់្ត យេហើយេ កេ    ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ    េមធវ ី  បនដល់   បណ្ឌិ ត  គឺអនក 

ដឹងចបស់ ។  បទថ  យ ំ កនុងបទគថថ  យេញច  ព នុកមបេក  

េនះ   េ កេធ្វើជលិងគវបិ ្ល ស  ។   ស័ពទថ  េច ជនិបតេ្របើកនុងអតថៃន

នម  ។  េសចក្តីថ បណ្ឌិ ត សូមបជីស្រតូវក៏េនែត្របេសើរជងមនុស

លងង់េខ្ល  ែដលមនចតិ្តករុ ទងំរយទងំពន់ ។    មយង៉េទៀត បទថ 

យ ំជនិបតចុះកនុងអតថថ បដិេសធ េសចក្តថី បុគគលលងង់េខ្ល ែដលមន

ចិត្ត ណិត សូរ  នឹង្របេសើរេម្តចបន  ? 

 បទថ ជមមឹ  គឺ  មនុស េថកទប   លងង់េខ្ល   ។ 

 បទថ  មតរ ំ  ហន្ត្វ ន   េ ចតិ   េសចក្ដថី   នងេ ហិណី

ជ្រសីលងង់េខ្ល  សមគ ល់ថអញនឹងសម្ល ប់រុយ ្រតលប់ជសម្ល បម់្ដ យ
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បេងកើតេហើយេ កេ   ។  េ យេហតុេនះ កនុងេ កេនះ សូមបមីន

ស្រតូវក៏សូមឲយជបណ្ឌិ តចុះ ្របេសើរជង ។  ្រពះបរមេពធិសត្វកល

សរេសើរបណ្ឌិ ត សែម្តងធម៌េ យគថេនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លគហបត ី មិនែមនែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ    ែដលនងេ ហិណីគតិថ    អញនឹងសម្ល បរុ់យ

្រតឡប់ជសម្ល ប់ម េទវញិ សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់សម្ល ប់ម

របស់ខ្លួនដូេចនះែដរ   ។  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក្រ ស់សែម្តង

េហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ម របស់នងេ ហិណីកនុងកល

េនះ  បនមកជម កនុងកលឥឡូវេនះ   ធី កនុងកលេនះ  បនមក

ជធី កនុងកលេនះ   ចែំណកម េសដ្ឋីកនុងកលេនះ គ ឺ តថគត 

េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េ ហិណីជតក ទី ៥ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធេកមង

អនក្របទូស ៉យឧទយនែដលេនកនុងែដនេកសល ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្តើមថ   ន  េវ  អនតថកុសេលន  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  កល្រពះបរម ្ត េស្តចចរកិេទកន់ែដនេកសល

្រទង់យងេទដល់្រសុកមួយ  កុដុមពកិៈមន ក់ែដលេនកនុង្រសុកេនះ និមន្ត

្រពះតថគតឲយគង់កនុងឧទយនរបស់ខ្លួន  ថ្វ យទនចេំពះ្រពះភិកខុសងឃ

មន្រពះពុទធជ្របធន េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន សូម

្រពះអងគ្រទង់គង់េនកនុងសួនេនះ មករេពញ្រពះទយ័ចុះ ។  ភិកខុទងំ-

យក៏នគំន េ្រកកេឡើងបបួលអនករក សួនេទកន់សួន េឃើញទី ល

្រសឡះ បេសមើមួយកែន្លង  ក៏សួរអនករក សួនេនះថ  ែនឧបសក ឧទយន

េនះ ្រតងក់ែន្លងដៃទមនេដើមេឈើ្រសស់េខៀវខចីគួរឲយគយគន់  ប៉ុែន្ត្រតង់

កែន្លងេនះ  មិនមនេដើមេឈើឬគុមពឫស អី្វីេ ះ  េតើេ្រពះេហតុអ្វីហន៎ ?  

 អនករក ឧទយនេនះេឆ្លើយថ បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន េពលេធ្វើ
ឧទយនេនះ មនេកមងអនក្រសុកមន ក ់ កលនឹងេ្រ ចទឹកេដើមេឈើ បន

ដកេដើមេឈើែដលេទើបែត ្ំរតងក់ែន្លងេនះេឡើង េមើលឫសជមុន េហើយ

េទើបេ្រ ចទឹក ម្របែវងែវងខ្លីៃនឫសជ្របមណ េដើមេឈើេទើបែត ំ

ថមីទងំេនះក៏ស្វិត្រសេពនងប់អស់ េ យេហតុេនះ េទើប្រតង់កែន្លង
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េនះ ល្រសឡះមិនមនេដើមេឈើ  ។  ភិកខុទងំ យចូលេទគល់្រពះ-

បរម ្ដ េហើយ្រកបទូលេរឿងេនះ ។  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ េកមងអនក្រសុក

េនះ  មិនែមនេទើបែតជមនុស ទម្ល យសួនកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ  សូមបកីនុងកលមុន ក៏ធ្ល បទ់ម្ល យសួនដូចគន ែដរ  េហើយ្រទង់នយំក

េរឿងកនុងអតតីកលមក ធកដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ពួកអនក្រកុងេដើរ្របកសករេលងនកខត្តឫក កនុងនគរ ។ 

ចប់ ងំពីកលែដលបនឮសេំឡងសគរ្របគកំនុងនកខត្តឫក   អនកនគរន ំ

គន េទេលងនកខត្តឫក យ៉ងសបបយរកី យ  ។  ្រគេនះ ឧទយនរបស់

្រពះ ជមនហ្វូង ្វ េនជេ្រចើន ។  អនករក សួនគិតថ  កនុង្រកុងមន

បុណយនកខត្តឫក អ៑ឹកធឹក អញ្របប់ឲយ ្វ ទងំេនះេ្រ ចទឹកេដើមេឈើ 

េហើយអញក៏ ចេទេលងបុណយនកខត្តឫក បន  េហើយក៏េទរក ្វ េម-

ហ្វូងសួរថ  ែន ្វ េមហ្វូងសម្ល ញ់  ឧទយនេនះមនឧបករៈេ្រចើនដល់

ពួកអនកទងំ យ  ពួកឯងបននគំន សីុផក េឈើ   ែផ្លេឈើ  និងស្លឹកេឈើខចីៗ

កនុងឧទយនេនះ  ឥឡូវេនះ កនុងនគរកពុំងមនបុណយនកខត្តឫក  ខញុនឹំងេទ

េលងបុណយនកខត្តឫក នឹងេគខ្លះ  ចូរពួកឯងជួយេ្រ ចទឹកេដើមេឈើែដល

កពុំង ថំមីៗ កនុងសួនេនះ  រយៈេពលែដលខញុមំនិទន់មកបនឬេទ  ?  ្វ
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េមហ្វូងយល់្រពមថ   បន  ពួកខញុនឹំងេ្រ ចទឹកឲយ  ។  ឧទយនបលក៏

បញជ កថ់  េបើដូេចន ះ ចូរពួកឯង្របយ័តន កុ្ំរបមទ ៎  ចត់ែចងរកថងំ-

ែសបក ថងំេឈើស្រមបដួ់សទឹកឲយពួក ្វ េហើយក៏េទ  ។   ពួក ្វ នគំន

កន់ថងំែសបកនិងថងំេឈើេទេ្រ ចទឹកេដើមេឈើ  ។  េពលេនះ ្វ េម-

ហ្វូងក៏និយយនឹងពួក ្វ យ៉ងេនះថ  ែន ្វ ដ៏ចេ្រមើនទងំ យ ធមម

ទឹកជវតថុគបបសីន  ំ ពួកឯងកលនឹងេ្រ ចទឹកេដើមេឈើ ្រតូវដកេដើមេឈើ
េឡើងេមើលឫស េដើម ចក់ឫសចូលេ្រជ ្រតូវេ្រ ចទឹកេ្រចើន េដើម

ចក់ឫសចូលេទ ក់ េ្រ ចែតបន្តិចបនេហើយ  ខងេ្រកយទឹក

របស់េយើងនឹងរកបនេ យលបំក  ។   ពួក ្វ ក៏នគំន ទទួលថ  ធុ  

េហើយនគំន េធ្វើ មេនះ   ។    សមយ័េនះ មនបុរសឈ្ល សៃវមន ក់េឃើញ

ពួក ្វ កនុង ជឧទយនទងំេនះ នគំន េធ្វើដូេចនះ ក៏សួរថ  ែនពនរទងំ-

យ េហតុអ្វីេទើបពួកឯងដកេដើមេឈើែដលេទើបែត េំឡើង េហើយ

េ្រ ចទឹក ម្របមណឫសយ៉ងេនះេទវញិ ?   ពួកពនរតបថ  ្វ

េមហ្វូងែណនឲំយេធ្វើយ៉ងេនះ  ។   បណ្ឌិ ត ្ដ ប់ពកយេនះេហើយ្រតិះរះិ

ថ  គួរឲយ ណិត ស់ហន៎  ្វ លងង់ទងំេនះ គិតថ នឹងេធ្វើ្របេយជន៍ 

្រតឡប់ជេធ្វើេហតុែដលនឲំយវនិសេទវញិ  េហើយេពលគថេនះថ  

 ន   េវ   អនតថកុសេលន    អតថចរយិ   សុខវ  

 េបត ិ  អតថ ំ  ទុេមមេធ    កប ិ  មិេក   យថត ិ។ 
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 ករ្រប្រពឹត្តិនូវេសចក្ដីចេ្រមើន    របស់អនកមិនឈ្ល សកនុងេហតុ 

 ចេ្រមើន   រែមងមិននមំកនូវេសចក្ដសុីខេទ   បុគគលឥត្របជញ  

 ែតងេធ្វើ្របេយជន៍ឲយ បសូនយ    ដូច ្វ រក សួន ( បនេធ្វើ 

 ្របេយជន៍ឲយវនិស )   ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ   បទថ    េវ   ្រតឹមែតជនិបត   ។ 

 បទថ   អនតថកុសេលន  េសចក្ដីថ  អនកឈ្ល សកនុងេហតុែដល

មិនែមន្របេយជន៍    គកឺនុងេហតុែដលមិនែមនជ្របភពឲយេកើត្របេយជន៍

ឬបនដល់បុគគលែដលមិនឈ្ល សកនុង្របេយជន៍ គឺកនុងេហតុែដលជ

្របភពឲយេកើត្របេយជន៍  ។ 

 បទថ   អតថចរយិ  បនដល់   ករេធ្វើេសចក្តីចេ្រមើន ។ 

 បទថ  សុខវ   េសចក្តីថ បុគគលែដលមិនឈ្ល សកនុង្របេយជន៍

ែបបេនះ  មិន ចបេំពញ្របេយជន៍   េពលគឺេសចក្តសុីខផ្លូ វកយនិង

េសចក្តីសុខផ្លូ វចិត្ត  បនដល់  មនិ ចនឹងនេំសចក្តសុីខមកឲយបន ។  

េ្រពះេហតុអ្វី ? េ្រពះថ បុគគលឥត្របជញ រែមងេធ្វើ្របេយជន៍ឲយ ប- 

សូនយ បនដល់ បុគគលឥតបញញ  គិតថ អញនឹងបេំពញ្របេយជន៍ ក៏

បនែតេធ្វើ្របេយជន៍ឲយវនិស ែតងែតេធ្វើអេំពើែដលមនិែមនជ្របេយជន៍

េ យចែំណកមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ។ 

 បទថ  កប ិ  មេិក  យថ  េសចក្តីថ  ្វ ែដលបន
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ទទួលតួនទីេមើលែថសួន ្របកបកិចចករកនុងសួន គិតថ អញនឹងេធ្វើ
្របេយជន៍ ក៏េធ្វើបនែតអេំពើែដលមនិែមនជ្របេយជន៍ប៉ុេ ្ណ ះ យ៉ង-

មិញ បុគគលមិនឈ្ល សកនុង្របេយជន៍កដូ៏េចន ះែដរ មិន ចបេំពញ

នូវ្របេយជន៍នេំសចក្ដីសុខមកឲយអនក បនេឡើយ  បនែតញុងំ

្របេយជន៍ឲយវនិស បសូនយប៉ុេ ្ណ ះ  ។  បណ្ឌិ តេនះ ស់េតឿន ្វ

េមហ្វូ ងេ យគថេនះេហើយ  ក៏នបំរស័ិទរបស់ខ្លួនេចញចកសួនេទ

េ យ្របករដូេចនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ េកមងអនក

្រសុកេនះ   មិនែមនេទើបែត្របទូស ៉យសួនកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ   សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់្របទូស ៉យសួនែដរ    ។   លុះ្រទង់ន្ំរពះ-

ធមមេទសនេនះមកេហើយ   ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   ្វ េមហ្វូង

កនុងកលេនះ បនមកជេកមងអនក្រសុកែដល្របទូស ៉យសួនកនុងកល

ឥឡូវេនះ    ចែំណកបណ្ឌិ ត គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មទូសកជតក ទី ៦  ។ 
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អដ្ឋកថ រណិុទូសកជតក ទី ៧ 
 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

អនកេធ្វើសុ ឲយវនិសមន ក់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  

ន  េវ   អនតថកុសេលន   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ឈមួញសុ ែដលជសម្ល ញ់របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី
មន ក ់ ផ សុំ មនរសឆង ញ់លកប់ន្របកជ់េ្រចើន ។ កលម ជន្របជុំ

គន កនុងេ ងសុ ក៏្របបអ់នកបេ្រមើថ  ែនអនកទងំ យ  ពួកឯងចូរលក់

មតៃម្លែដលេគទិញ  េហើយក៏េចញេទងូតទឹក ។   អនកបេ្រមើេនះកល

លក់សុ ឲយម ជន    េឃើញមនុស ទងំេនះយកអបំិលមកខែំក្លមជ

ចេន្ល ះៗ គតិថ  ្របែហលជសុ េនះ បេហើយេមើលេទ  លុះគិតដូេចនះ

េហើយ ក៏យកអបំិល ក់ចូលេទកនុងសុ ្របមណមួយនឡិ េហើយដួស

សុ លក់ឲយមនុស ទងំេនះ  ។  មនុស ទងំេនះផឹកេពញមតេ់ហើយ

្រពួសេចល  នគំន ចូលេទសួរថ  េតើអនក កអ់្វីកនុង្រ េនះ ?  អនកបេ្រមើ
េនះេឆ្លើយថ  ខញុ េំឃើញពួកេ កផឹកសុ េហើយ េ ខញុយំកអបំលិមកឲយ

េហើយខសីុំដូេចនះ ខញុកំ៏ ក់អបំិលចូលេទកនុងសុ  ។ មនុស ទងំេនះន ំ

គន តិះេដៀលអនកបេ្រមើថ   ែនបុរសលងង់ អនកេធ្វើ្រ ល្អយ៉ងេនះឲយខូចអស់    

េហើយនគំន េចៀសេចញេទ ។ មច ស់ ង្រតឡប់មកពីងូតទឹកវញិ មិន

េឃើញអនកសីុផឹកសូមបែីតមន ក់កសួ៏រថ ពួកអនកផឹកសុ េទ បត់អស់ ?
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អនកបេ្រមើេនះ ក៏្របបេ់រឿងេនះឲយ្រជប ។  ្រគេនះ អនកលក់សុ េនះ ក៏

តិះេដៀលថ  ែនបុរសលងង់ អនកេធ្វើ្រ ល្អឲយខូចអស់  តិះេដៀលអនកបេ្រមើ
េនះបេណ្ដើ រនិយយេរឿងេនះ្របប់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីបេណ្ដើ រ ។ អនថ-

បិណ្ឌិ កេសដ្ឋី្រតិះរះិថ ឥឡូវេនះ អញមនេរឿងែដលជមូលៃនកថមគគ  

លុះគតិដូេចនះេហើយក៏េទកនវ់ត្តេជតពន ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ដ  ្រកប-

ទូលេរឿងេនះឲយ្រទង់្រជប  ។  ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់ថ  មន លគហបតី 

មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលអនកបេ្រមើេនះេធ្វើសុ ឲយខូច 

សូមបកីលមុនក៏ធ្ល ប់េធ្វើសុ ឲយខូចែដរ ។ កលអនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋី្រកប-

ទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេសដ្ឋីនគរព ណសី ។ 

អនកលក់សុ មន ក់ចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យេ យករលក់សុ  ។ ៃថងមួយ អនក

លក់សុ េនះ យសុ ឲយមនរសជតិខ្ល ងំេហើយក៏្របប់អនកបេ្រមើឲយ

លក់សុ ជនួំសេហើយក៏េចញេទងូតទឹក  ្រគន់ែតមច ស់េដើរេចញេទផុត

ភ្ល ម អនកបេ្រមើេនះក៏យកអបំិលេទ ក់កនុងសុ  េធ្វើឲយសុ ខូចអស់េ យ

ន័យដូចេរឿងកនុងបចចុបបនន  ។  លុះអនកលក់សុ ្រតឡប់មកវញិបនដឹង

េរឿង េនះេហើយក៏េទ្របប់េសដ្ឋីឲយ្រជប  ។  េសដ្ឋីេពលថ  ធមម

បុគគលលងង់េខ្ល មិន គ ល់្របេយជន៍ គតិថនឹងេធ្វើ្របេយជន៍ ្រតឡប់េធ្វើ
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ឲយខូច្របេយជន៍ដូេចនះ    លុះេពលដូេចនះេហើយ  ក៏េពលគថេនះថ  

 ន   េវ   អនតថកុសេលន   អតថចរយិ  សុខវ   

     េបត ិ  អតថ ំ ទុេមមេធ    េកណ្ឌ េញញ  រុណឹ  យថត ិ។ 

    ករ្រប្រពឹត្តិនូវេសចក្តីចេ្រមើនរបស់អនកមិនឈ្ល សកនុងេហតុចេ្រមើន 

     រែមងមនិនមំកនូវេសចក្ដីសុខេទ   បុគគលឥត្របជញ     ែតងេធ្វើ្រប- 

 េយជន៍ឲយ បសូនយ ដូចេកណ្ឌ ញញៈ  បនញុងំសុ ឲយវនិស ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ េកណ្ឌ េញញ  រុណឹ យថ     

េសចក្ដីថ  កូនឈនួលរបស់អនកលក់សុ មន ក់េនះ  េឈម ះេកណ្ឌ ញញៈ គិត

ថ  អញនឹងេធ្វើ្របេយជន៍  ក៏ កអ់បំិលចូលេទកនុងសុ    េធ្វើសុ ឲយខូច

រស អស់តៃម្ល ្រតូវចកេ់ចល យ៉ង មិញ បុគគលែដលមនិឈ្ល សកនុង

្របេយជន៍ដៃទ  ក៏េធ្វើ្របេយជន៍ឲយខូចដូេចន ះែដរ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ

សែម្តងធម៌េ យគថេនះ   ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ មន លគហបត ីមិនែមនែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលអនកបេ្រមើេនះេធ្វើសុ ឲយវនិសេនះ សូមបកីនុងកល

មុនក៏ធ្ល បប់នេធ្វើសុ ឲយវនិសែដរ  ដូេចនះេហើយ ្រទងប់ន្ដអនុសនធិ្របជុំ

ជតកថ អនកែដលេធ្វើសុ ឲយវនិសកនុងកលេនះ បនមកជអនកេធ្វើសុ ឲយ

វនិសកនុងកលេនះ  ចែំណកេសដ្ឋនីគរព ណសី គឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ រណិុទូសកជតក ទី ៧  ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
្របេ ្រកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ   អនុ-

បេយន   េយ  អតថំ   ដូេចនះជេដើម  ។  

 េសចក្ដីពិ ្ដ រថ ្រពះបរម ្ដ ្រ ស់េទកន់ភកិខុ េនះថ   មន ល

ភិកខុ  មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលអនកជមនុស ្របេ

្រកេនះ សូមបកីនុងកលមុនអនកក៏ជមនុស ្របេ ្រកែដរ   េ្រពះេហតុេនះ

េទើបមិនេធ្វើ មពកយទូនម នរបស់បណ្ឌិ ត  ្រតូវកប់េ យ វ ច់ជពីរ

កំ តដួ់លេដកេន មផ្លូ វ េហើយេ្រពះែតអនកឯងមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ អនក

ដៃទមួយពន់នក់េទៀតក៏្រតូវអស់ជវីតិែដរ  ដូេចនះេហើយ េទើប្រទង់នយំក

េរឿងកនុងអតតីកលមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី     មន្រពហមណ៍មន ក់េនកនុង្រសុកមួយ    េចះមន្ដេឈម ះ 

េវទព្វៈ បនឮថមន្តេនះមនតៃម្លកត់ៃថ្លពំុបន គួរបូជៃ្រកែលង ស់ 

កលបនឫក េវ ល្អេហើយ អនកេចះមន្តេនះ យមន្តេនះ សម្លឹងេមើល

កសេហើយ េភ្ល ងរតនៈ៧្របករក៏ធ្ល ក់ចុះមកអពីំ កស  ។  ្រគេនះ  

្រពះបរមេពធិសត្វេរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់្រពហមណ៍េនះ ។ ៃថងមួយ 

្រពហមណ៍បបួល្រពះបរមេពធិសត្វេចញចក្រសុករបស់ខ្លួន េធ្វើដេំណើ រេទ
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កន់ែដនេចតៈេ យធុរៈឯ នីមួយ  ។   មផ្លូ វែដលេធ្វើដេំណើ រេទ

េនះមនៃ្រពមួយ  មនេចរេនកនុងៃ្រពេនះ ែដលេ ថេបសនកេចរ

្របមណ ៥០០ នក ់ជួបជុគំន ច ំ ទ ក់ផ្លូ វប្លន ់  ។  េចរទងំេនះចប់្រពះ-

បរមេពធសិត្វនិងេវទព្វ្រពហមណ៍ទុក  ។ 

 េតើេ្រពះេហតុអ្វីេទើបេចរទងំេនះមនេឈម ះថ េបសនកេចរ ? 

េ្រពះមនេរឿងតំ លមកថ  ពួកេចរេនះចប់បនមនុស ពីរនក់

េហើយ េ្របើមន ក់ឲយេទយក្របក់មកឲយពួក  េ្រពះេហតុេនះ េទើបមនុស

ទងំ យេ ពួកេចរេនះថ  េបសនកេចរ ។   ពួកេចរទងំេនះពួន

ទ ក់្រតង់បរេិវណៃ្រពមួយកែន្លង ្របសិនេបើចប់ឪពុកនិងកូនបន   ក៏

និយយនឹងឪពុកថ  ចូរេទយក្រទពយមកឲយេយើង  េហើយយកកូនេទ

វញិចុះ េ យរេបៀបេនះជនិចច  ។  ចប់ម្ត យនិងកូន្រសីបនេហើយ ក៏

េ្របើម្ត យឲយេទយក្របក់មកេ ះកូន្រសី ចបប់ងនិងប្អូនបនេហើយ េ្របើ
បងឲយយក្របក់មកេ ះប្អូន  ចប់ ចរយនិងសិស បនេហើយ  ក៏េ្របើ
សិស ឲយយក្របក់មកេ ះ ចរយ   ្រគេនះ ពួកេចរេនះចប់េវទព្វ-

្រពហមណ៍ទុក  េហើយេ ះែលង្រពះបរមេពធិសត្វឲយេទ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ចរយេហើយេពល ស់េតឿនថ  ខញុ េំទែត

ពីរ-បីៃថងប៉ុេ ្ណ ះ េ ក ចរយកុភំ័យខ្ល ចេឡើយ មយង៉េទៀត សូមេធ្វើ ម

ពកយរបស់ខញុផំងចុះ    ៃថងេនះ  នឹងមនឫក ល្អែដលនឹង ចញុងំេភ្ល ងគឺ
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្រទពយឲយធ្ល ក់ចុះមក េ ក្រតូវអត់្រទនឹំងេសចក្តីទុកខ កុំ យមន្តឲយមស

្របក់ធ្ល ក់មកឲយេ ះ ្របសិនេបើេ កេធ្វើឲយេភ្ល ងមសេភ្ល ង្របក់ធ្ល ក់

ចុះមកេនះ េ កនឹងដល់នូវេសចក្តវីនិស  េចរ ៥០០ នក់េនះនឹងសម្ល ប់

េ កមិនខន លុះ ស់េតឿនយ៉ងេនះេហើយក៏េធ្វើដេំណើ រេទយក្រទពយ

មក  ។   ចែំណកពួកេចរលុះ្រពះ ទិតយអស្តងគតក៏ចង្រពហមណ៍េនះឲយ

េដកេងើបមនិរួច  ។  ្រគេនះឯង ចនទមណ្ឌ លដ៏បរបូិណ៌ករ៏ះេឡើងអពីំទិស

ខងេកើត ្រពហមណ៍សម្លឹងេឃើញនកខត្តឫក ក៏គតិេឃើញថ បនឫក ែដល

នឹងេធ្វើឲយេភ្ល ងមសេភ្ល ង្របក់ធ្ល ក់ចុះមកេហើយ អញចបំច់េ យទុកខ

យ៉ងេនះេធ្វើអ្វី យមន្តឲយេភ្ល ងរតនៈធ្ល ក់ចុះមក យក្រទពយឲយពួកេចរ

េហើយ  ក៏នឹងបនជឥស រៈេធ្វើដេំណើ រេទ មសបបយ  លុះគិតដូេចនះ

េហើយក៏េ ពួកេចរមកសួរថ ែនេចរដ៏ចេ្រមើនទងំ យ   ពួកអនកចប់

ខញុ ទុំកេដើមបអី្វី  ?    

 ពួកេចរេឆ្លើយថ    េដើមប្ីរទពយសមបត្តិ   ។  

 ្រពហមណ៍កេ៏ពលថ  ែនេចរដ៏ចេ្រមើនទងំ យ ្របសិនេបើពួក

អនក្រតវូករ្រទពយ ចូរ្របញប់្រ យចណំងខញុ  ំ ឲយខញុងូំតទឹក កក់កបល 

េស្ល កសពំត់ស ្របស់្រពំខ្លួនេ យេ្រគ ង្រកអូប ្រប ប់េ យក្រមងផក  

េហើយឃុខំ្លួនខញុ ទុំកចុះ ។ ពួកេចរ ្ត ប់ពកយរបស់្រពហមណ៍េនះេហើយក៏

េធ្វើ ម្រគប់យ៉ង ។ ្រពហមណ៍ដឹងឫក េហើយក៏ យមន្ត សម្លងឹេមើល
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កស  ភ្ល មេនះឯង រតនៈទងំ យក៏ធ្ល កម់កអពីំ កស ។ ពួកេចរ

ក៏នគំន េកើបយក្រទពយ ក់កនុងសពំត ់ េហើយនគំន េចៀសេចញេទ ។ សូមប ី
្រពហមណ៍កេ៏ទ មពួកេចរែដរ ។ ្រគេនះ មនេចរមួយ្រកុមដៃទេទៀត 

មនគន ចនួំន ៥០០ នក់ែដរ  នគំន ចប់េចរទងំេនះ ។ កលពួកេចរ

ែដល្រតូវចប់សួរថ      អនកទងំ យចប់ពួកេយើងេដើមបអី្វី ?    

 ពួកេចរេនះក៏េឆ្លើយថ   េ្រពះ្រតវូករ្រទពយ  ។  

 ពួកេចរែដល្រតូវចបក់៏្របប់ថ  ្របសិនេបើពួកអនក្រតវូករ្រទពយ 

ចូរចប់្រពហមណ៍េនះទុកចុះ គត់សម្លឹងេមើល កសេហើយេធ្វើ្រទពយឲយ

ធ្ល ក់ចុះមកបន   ្រទពយរបស់ពួកេយើងេនះ  គត់ជអនកឲយទងំអស់ ពួក

េចរក៏ែលងេចរែដលចប់ទុកេនះ េហើយឃុខំ្លួន្រពហមណ៍ទុកេ យ

េពលពកយថ    ចូរេ កឲយ្រទពយដល់ពួកេយើងខ្លះ  ។      

 ្រពហមណ៍េពលថ ខញុ ំ ចឲយ្រទពយដល់ពួកអនកបន ែតឫក ែដល

នឹងេ ្រទពយឲយធ្ល ក់ចុះមកបនេនះ ្រតវូចមួំយឆន េំទៀត ្របសិនេបើពួក

អនក្រតវូករ្រទពយ ្រតូវរង់ចដំល់េពលេនះ ខញុនឹំងេ េភ្ល ង្រទពយឲយធ្ល ក់

ចុះមកបន ។  ពួកេចរេ្រកធខឹងេហើយនិយយថ  ែនមនុស ្រកក់ 

្រតង់អនកដៃទឯងេ េភ្ល ង្របក់េភ្ល ងមសឲយធ្ល ក់ចុះមក ឯពួកេយើង

្របប់ឲយរង់ចមួំយឆន  ំ  ដូេចនះេហើយ កប់្រពហមណ៍េនះជពីរកំ ត់

េ យ វដ៏មុតេបះេចល មផ្លូ វ   នគំន េដញ មពួកេចរទងំេនះ
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យ៉ងេលឿន សម្ល ប់េចរទងំេនះអស់េហើយដេណ្តើ មយក្រទពយេទ  ែបក

គន ជពីរពួក សម្ល ប់គន ឯង ្ល បអ់ស់ ២៥០ នក់ េហើយក៏ែបកគន េទៀត 

សម្ល បគ់ន េទៀតេ យរេបៀបេនះ  ទីបផុំតសល់ែតពីរនក់  េហើយសម្ល ប់

គន ឯង ្ល បអ់ស់េទៀត ពួកេចរមួយពន់នកដ់ល់នូវេសចក្តីវនិសេ យ

្របករដូេចនះ  ។ 

 េចរទងំពីរែដលេនសល់ ដេណ្ដើ មយក្រទពយេនះមកបនេ យ 

ឧបយេនះ នគំន យកេទ ក់ទុកកនុងគុេមព តៃ្រពមួយកែន្លង េចរមន ក់

កន់កបំិតអងគុយច ំ មន ក់យកអងករចូលេទកន់្រសុកេដើមប ី បំយ ែដល

េឈម ះថករេ ម ភជឫសគល់ៃនេសចក្តីវនិស េ្រពះេហតុេនះ េចរ

មន ក់ែដលអងគុយច្ំរទពយេនះគិតថ  កលេចរេនះមក ្រទពយេនះក៏្រតវូ

ែចកជពីរចែំណក កុដូំេចន ះេឡើយ កល មកអញនឹងកប់ឲយ ្ល ប់

េ យកបំតិេនះក៏ចប់េរឿង    លុះគិតដូេចនះេហើយក៏េសៀតកបំិតអងគុយ

រង់ចេំចរមន ក់េនះមក  ។   ចែំណកេចរមន ក់េទៀតកគ៏ិតថ  ្រទពយេនះ

នឹង្រតូវែចកជពីរចែំណក េបើដូេចនះអញយកថន ពុំល កក់នុង រឲយ

េចរេនះសីុឲយអស់ជីវតិ  េហើយអញ្រគប់្រគង្រទពយែតមន ក់ឯង   លុះគិត

ដូេចនះេហើយ កលបយឆ្អិនក៏្របញប់សីុមុន ចែំណកែដលសល់ កថ់ន ំ

ពុលកន់េដើរមកកែន្លងែដលេចរមន ក់េទៀតអងគុយរង់ច ំ  ្រគន់ែត ក់

រចុះភ្ល ម េចរមន ក់ែដលអងគុយរង់ចេំនះ កប់េ យកបំិត ច់ជ
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ពីរកំ ត ់  យកេទេបះេចលកនុងគុេមព តៃ្រពេហើយ្រតឡប់មកបរេិភគ

រេនះ ក៏អស់ជវីតិកនុងទីេនះឯង    ។   េចរទងំអស់ដល់នូវេសចក្តី
វនិសេ្រពះ ្រស័យ្រទពយេ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 លុះកន្លងេទបនពីរ-បីៃថង ្រពះបរមេពធិសត្វក៏កន់្រទពយមក មិន

េឃើញ ចរយេនទីេនះ េឃើញែត្រទពយខច ត់ខច យ  ក៏គិតថ ចរយមិន

េជឿពកយរបស់អញ ្របែហលជេ ្រទពយឲយធ្ល ក់ចុះមកមិនខន ្រគប់គន

្រតូវដល់នូវេសចក្ដីវនិសទងំអស់  ដូេចនះេហើយ ក៏េដើរេទកន់ផ្លូ វធ ំ ។ 

កលេដើរេទដល់ក៏េឃើញ ចរយ្រតូវកប់ ចជ់ពីរកំ ត់  ្រពះបរម-

េពធិសត្វគតិថ ចរយ្រតូវមក ្ល ប់យ៉ងេនះេ្រពះមិនេជឿពកយរបស់

អញ េហើយក៏រកឧសមកគរជេជើងថករដុត កសព ចរយ ។ បូជេ យ

ផក េឈើៃ្រព  េហើយេដើរតេទេទៀត េឃើញេចរ ៥០០ នក់ ្ល ប់   េដើរតេទ

េទៀត េឃើញេចរ ២៥០ នក់ ្ល ប់េ យលំ ប់   ទីបផុំតមិនេឃើញេចរ

ទងំពីរ ្ល ប់ ក៏គិតថ  មនុស ែដលដល់នូវេសចក្ដីវនិសេនះ  មួយពន់

នក់ខ្វះពីរនក់្របកដជេនមនេចរពីរនក់េទៀត េហើយេចរពីរនក់

េទៀតមិនរួចខ្លួនេឡើយ េចរពីរនក់េនះេទទី ហន៎  លុះគតិដូេចនះេហើយ

ក៏េដើរេទមុខេទៀត េឃើញផ្លូវចូលេទកែន្លង ក់្រទពយរបស់េចរទងំពីរ

នក់េនះ េដើរេទេទៀតក៏េឃើញបេង្វច្រទពយ បនេឃើញេចរមន ក់ ្ល ប់េន

ជិតថសបយ ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏ ម នដឹងេហតុទងំអស់
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ថ ពួកេចរេនះបនេធ្វើយ៉ង  េហើយក៏គិតថ   េចរេនះេនទី

ហន៎   រកេមើលក៏េឃើញេចរមន ក់េនះ្រតូវកប់កនុងទីេនះ  ក៏គិតថ  ចរយ

របស់អញមិនេធ្វើ មពកយទូនម ន េ្រពះែតខ្លួនជមនុស ្របេ ្រក សូមប ី
ខ្លួនឯងកដ៏ល់នូវេសចក្ដីវនិស មនិែតប៉ុេ ្ណ ះេធ្វើឲយអនកដៃទមួយពន់នក់

េទៀត ដល់នូវេសចក្តីវនិសយ៉ងអនថ  បុគគលែដល្របថន នូវេសចក្តី
ចេ្រមើនដល់ខ្លួនេ យេហតុែដលមនិែមនជឧបយ   នឹងដល់នូវេសចក្តី
វនិសដធ៏ដូំច ចរយរបស់អញដល់នូវេសចក្តីវនិសដូេចន ះ  េហើយេពល

គថេនះថ   

 អនុបេយន  េយ  អតថ ំ   ឥចឆត ិ េ   វហិញញតិ  

 េច   ហនឹសុ  េវទព្វ ំ       សេព្វ  េត  ពយសនមជឈគុន្ត ិ។ 

 បុគគល   ្របថន េសចក្តីចេ្រមើនេ យខុសឧបយ  បុគគល 

 េនះរែមងលំបក    ដូចពួកេចរេនកនុងែដនេចតៈ    បន 

 សម្ល ប់នូវេវទព្វ្រពហមណ៍   េចរទងំអស់េនះ   ក៏ដល់នូវ 

 េសចក្តវីនិស ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   េ   វហិញញតិ  េសចក្តីថ  បុគគល  

គិតថ េយើង្របថន ្របេយជន៍  គឺេសចក្តីចេ្រមើន  េសចក្តសុីខដល់ខ្លួន  េធើ្វ

េសចក្តីពយយមេ យេហតុែដលមិនែមនជឧបយ កនុងសម័យែដលមិន

ែមនកល  រែមងេក្ត ្រក យគឺលបំក  បនដល់នូវេសចក្តវីនិសយ៉ងធ ំ។ 
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 បទថ    េច    បនដល់   ពួកេចរែដលេនកនុងែដនេចតរដ្ឋ  ។ 

 បទថ   ហនឹសុ  េវទព្វ ំ  េសចក្តថី  ពួកេចរេនកនុងេចតរដ្ឋ្រពួត

ៃដគន សម្ល ប់្រពហមណ៍ែដលមនេឈម ះថ េវទព្វៈ េ្រពះេចះមន្តេវទព្វៈ ។  

 បទថ សេព្វ េត  ពយសនមជឈគំុ  េសចក្តថី  សូមបេីចរទងំអស់ 

េនះ    ក៏សម្ល ប់គន ឯងឲយ ្ល បអ់ស់េ យមិនសល់មន ក់ ។ 

 កលមនេហតុដូេចនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏្របកសកងរពំងទូទងំ

ៃ្រពថ    ចរយរបស់េយើងេធ្វើេសចក្តីពយយមកនុងេរឿងែដលមិនែមនជ

នៈ េ យេហតុមនិ្រតូវទនំង េ យឧបយមិន្របៃព េ ្រទពយឲយធ្ល ក់

ចុះមក   សូមបខី្លួនឯងកអ៏ស់ជវីតិ   ទងំជបចចយ័ៃនេសចក្តីវនិសដល់អនក

ដៃទ មួយពន់នក់េទៀត  យ៉ង មិញ សូមបអីនកដៃទៗ ែដល្របថន នូវ

្របេយជន៍េដើមបខី្លួន េធ្វើេសចក្តីពយយមេ យឧបយមិន្របៃព បុគគល

ទងំេនះនឹងវនិសខ្លួនឯងផង ជបចចយ័ៃនេសចក្តវីនិសដល់អនកដៃទផង  

ដូេចនះ ។ កលពួកេទវ ឲយពរសពទ ធុករេហើយ ក៏សែម្តងធម៌េ យ

គថេនះ  ន្ំរទពយេនះមកផទះរបស់ខ្លួនេ យឧបយដ៏្របៃព េធ្វើបុណយ

មនទនជេដើម  លុះអស់ជីវតិក៏បនេធ្វើសួគ៌េទវេ កឲយបរបូិណ៌េឡើង ។ 

  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ  មិនែមនែតកនុងកល

ឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលអនកជមនុស ្របេ ្រកេនះ សូមបកីនុងកល

មុនក៏ជមនុស ្របេ ្រកែដរ   េ្រពះភពជបុគគល្របេ ្រក   េទើបដល់
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នូវេសចក្តីវនិសយ៉ងធ ំ ដូេចនះ  ។  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក

េហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  េវទព្វ្រពហមណ៍កនុងកលេនះ 

បនមកជភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកសិស  គឺ តថគត 

េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េវទព្វជតក ទី ៨  ។ 

 
អដ្ឋកថ នកខត្តជតក ទី ៩ 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

ជីវកមន ក ់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  នកខត្ត ំ  

បដមិេនន្ត ំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ កុលបុត្តអនក្រសុកេ្រកមន ក់េទដណ្តឹ ងកុលធី ែដល

េនកនុង្រកុង វតថមីន កឲ់យកូន្របុសរបស់ខ្លួន ក់ៃថងថកនុងៃថងឯេ ះនឹង

មកទទួលយកកូន្រកមុេំទ  លុះដល់ៃថងកណំត់ក៏សួរ ជីវក អនកចូលេទ

កន់្រតកូលរបស់ខ្លួនថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ៃថងេនះពួកខញុនឹំងេធ្វើ
មងគលមយង៉ េតើៃថងេនះជៃថងល្អែដរេទ  ?  ជវីកេនះេ្រកធេហើយគតិថ  

ពួកេនះកលពីដបូំងមនិសួរអញេទ  លុះដល់ៃថងេទយកកូន្រកមុមំកេទើប

សួរ  េណ្ហើ យចុះ អញនឹង្របេ ពួកេគម្តង   េទើបនិយយថ  ៃថងេនះជៃថង

មិនល្អេទ ពួកអនកកុេំធ្វើមងគលកនុងៃថងេនះេឡើយ  ្របសិនេបើេនែតេធ្វើនឹង
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វនិសធ ំ ។  ពួកមនុស កនុង្រតកូលនគំន េជឿ ជីវកមិនេទទទួលកូន្រកមុំ

កនុងៃថងេនះ  ។  ចែំណកពួកអនក្រកុង វតថីបនចត់ែចងមងគលទុកេហើយ

មិនេឃើញជនទងំេនះមក ក៏េពលថ   ជនទងំេនះកណំត់ៃថងេហើយក៏

មិនមក ចែំណកមងគលកររបស់ពួកេយើងកជិ៏តសេ្រមចេហើយ េរឿងអ្វីនឹង

្រតូវរង់ចជំនទងំេនះ  េយើងនឹងេលើកធី របស់េយើងឲយអនកដៃទ  េហើយ

ក៏េលើកធី របស់ខ្លួនឲយេទ្រតកូលដៃទ េ យមងគលែដលេ្រត មទុកេនះ

ឯង  ។  លុះៃថងែស្អកេឡើង ពួកមនុស ខងកូនកេំ ះក៏មកដល់េហើយ

េពលថ  ពួកអនកចូរឲយកូន្រកមុមំកពួកេយើងចុះ  ភ្ល មេនះឯង ពួកអនក

្រកុង វតថកី៏នគំន េជរពួកេនះថ  ពួកអនកសមនឹងេឈម ះថជមនុស

្រសុកេ្រក មិនមនភពជមនុស ល្អេទ   ជមនុស មក កណំត់ៃថងទុក

េហើយេមើលងយ មិនមក មៃថងកណំត់ អេញជើញមក មផ្លូ វ ្រតឡប់

េទវញិ មផ្លូ វេនះចុះ  ពួកេយើងេលើកកូន្រសីឲយអនកដៃទេហើយ ។  ពួក

អនក្រសុកេ្រកក៏េឈ្ល ះ្របែកកនឹងពួកអនក្រកុង លុះមិនបនកូន្រកមុកំ៏ន ំ

គន េទ មផ្លូ វែដលមកេនះឯង ។ េរឿងែដល ជីវកេធ្វើឲយអន្ត យដល់

មងគលរបស់មនុស ទងំេនះ  បនដងឹដល់ភកិខុទងំ យ   េហើយភិកខុទងំ

េនះ្របជុគំន កនុងធមមសភសនទនគន ថ  អនកមន យុទងំ យ   ជីវក

េធ្វើឲយអន្ត យដល់មងគលៃន្រតកូល  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក

្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យ
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សនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎    លុះភិកខុទងំេនះ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ 

េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដល ជីវកេធ្វើឲយអន្ត យដល់មងគលៃន្រតកូលេនះ សូមប ី
កនុងកលមុនក៏េ្រកធខឹងនឹងមនុស ទងំេនះ  េធ្វើអន្ត យដល់មងគល

េហើយែដរ   េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី អនកនគរនគំន េទដណ្តឹ ងធី ៃនអនកជនបទ  កណំត់ៃថង

េហើយសួរ ជីវកែដលសនិទធ ន លនឹងខ្លួនថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន 

ៃថងេនះពួកខញុនឹំងេធ្វើមងគលមួយ េតើៃថងេនះជៃថងល្អេទ ?  ជីវកេនះេ្រកធ 

េហើយគិតថ  ពួកេនះកណំត់ៃថងយក មករេពញចិត្តរបស់ខ្លួន លុះដល់

ៃថងេទយកកូន្រកមុមំកេទើបសួរអញ  គិតតេទេទៀតថ  ៃថងេនះអញនឹង

ជទំស់ពិធមីងគលៃនពួកេនះ   លុះគិតដូេចនះេហើយក៏េពលថ  ៃថងេនះជ

ៃថងមិនល្អេទ  ្របសិនេបើពួកអនកេនែតរងឹទទឹងេធ្វើពិធីមងគលេនះ ពួកអនក

នឹងជួប្របសព្វនូវវនិសធ ំ  ។  មនុស ទងំេនះេជឿ ជវីកេនះ  េទើបមិន

េទទទួលកូន្រកមុ ំ  ។  អនកជនបទដឹងថជនទងំេនះមនិមក ក៏និយយ

គន ថ  ជនទងំេនះកណំត់ៃថងទុកេហើយ មិនមក មៃថងកណំត់  េរឿងអ្វី
្រតូវេនរងច់ជំនទងំេនះេទៀត  េហើយក៏េលើកធី របស់ខ្លួនឲយអនកដៃទ ។  

ែស្អកេឡើង អនក្រកងុមកសុកូំន្រកមុ ំ  អនកជនបទកន៏គំន េពលថ  ពួកអនក
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ជអនក្រកងុ ប៉ុែន្តខ្វះភពជមនុស ល្អ កណំត់ៃថងទុកេហើយែបរជមិនមក

ទទួលកូន្រកមុំ មៃថងកណំត ់  េ្រពះែតពួកអនកមិនមក េទើបពួកេយើង

េលើកកូន្រសីរបស់ពួកេយើងឲយដល់អនកដៃទ  ។  អនក្រកុងេពលថ  ពួក

េយើងសូមឲយ ជីវកេមើលឫក ពរល្អ ឬក៏មិនល្អ ជីវកបន្របប់ពួក

េយើងថ ៃថងេនះជៃថងមនិល្អេទ េទើបពួកេយើងមិនមក មករកណំតទុ់ក 

ដូេចនះសូមពួកអនកឲយកូន្រកមុដំល់ពួកេយើងចុះ  ។  ពួកអនកជនបទជទំស់

ថេ្រពះែតពួកអនកមនិមក  េទើបពួកេយើងេលើកកូន្រសីឲយអនកដៃទ ឥឡូវ

េនះនឹងនកូំន្រសីែដលឲយេគេទេហើយេនះ មកវញិេម្តចបន ។  កល

មនុស ទងំេនះ្របែកកគន យ៉ងេនះ មនបុរសែដលជបណ្ឌិ តអនក្រកុង

មន ក់េទកន់ជនបទេ យកិចចករឯ នីមួយ  បនឮពួកអនក្រកុងេពល

ថ   ពួកេយើងសួរ ជីវកេហើយេទើបមិនមក  េ្រពះៃថងមនិល្អ  ក៏និយយ

ថ  ៃថងមន្របេយជនអ៍្វី   េ្រពះករបនកូន្រកមុកំ៏ជឫក េហើយ  មិនែមន

ឬ ?    ដូេចនះ េហើយ  េពលគថេនះថ      

  នកខត្តំ   បដិមេនន្តំ       អេ ថ    ពលំ   ឧបចចគ 

 អេ ថ    អតថស    នកខត្តំ    កឹ   ករសិ ន្ត ិ  រកត ិ។ 

 ្របេយជន៍រែមងកន្លងបង់នូវមនុស លងង់   ែដល ប់ ន  

 នកខត្តឫក  (េ្រពះ ) េសចក្តីចេ្រមើនៃន្របេយជន៍   េឈម ះ 

 ថនកខត្តឫក     ឯផក យទងំ យនឹងេធ្វើអ្វីបន ។  
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 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   បដិមេនន្តំ   េសចក្តីថ  អនករង់ច ំ

េមើល  អធិបបយថ  រវល់ែតរង់ចេំមើលថ នកខត្តឫក នឹងមនកនុងេពល

ឥឡូវេនះៗ  ។  

         បទថ   អេ ថ    ពលំ  ឧបចចគ   េសចក្តីថ  ្របេយជន៍  េពល 

គឺករបនកូន្រកមុ ំ កន្លងបង់នូវបុគគលលងង់ដូចអនក្រកុងេនះ ។ 

 បទថ   អេ ថ    អតថស     នកខត្តំ   េសចក្តថី   បុគគលែស្វងរក

្របេយជន៍     ្របេយជន៍ែដលេគបនេហើយេនះឯង    េឈម ះថ

នកខត្តឫក ៃន្របេយជន៍   ។ 

 បទថ  កឹ  ករសិ ន្ត ិ រក  េសចក្តីថ   ផក យទងំ យកនុង

កសេ្រកពីេនះ  នឹងញុងំ្របេយជន៍អ្វីខ្លះឲយសេ្រមចបន  ។ 

 ពួកអនក្រកុងេឈ្ល ះនឹងពួកអនកជនបទេហើយ មិនបនកូន្រកមុ ំក៏ន ំ

គន ្រតឡប់េទវញិ  ។   

           ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែត

កនុងកលឥឡូវេនះែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល ជីវកេនះជទំស់នឹងពិធីមងគល

ៃន្រតកូលេនះ   សូមបកីនុងកលមុនក៏បនេធ្វើេហើយែដរ   ។  លុះ្រទងន់ ំ

យក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ ្របជុជំតកថ   

ជីវកកនុងកលេនះ  បនមកជ ជវីកកនុងកលឥឡូវេនះ  សូមប ី
្រតកូលទងំេនះកនុងកលេនះ  ក៏បនមកជ្រតកូលកនុងកលឥឡូវេនះ  
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ចែំណកបុរសែដលជបណ្ឌិ តឈរេពលគថកនុងកលេនះ គឺ តថគត 

េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ នកខត្តជតក ទី ៩  ។  
 

អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក ទី ១០ 
 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ 

េ កតថចរយិ  គឺករបេំពញ្របេយជន៍ដល់សត្វេ ក  ្រ ស់្រពះ-

ធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ  ទុេមមធន ំ ដូេចនះជេដើម ។ 

 កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេន

កនុងនគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគ-

មេហសីរបស់្រពះ ជអងគេនះ លុះ្របសូតចក្រពះគភ្៌រពះម េហើយ

្រពះញតបិនថ្វ យ្រពះនមថ ្រពហមទត្តកុមរ  លុះមន្រពះជនម ១៦ 

្រពះវស  ្រទង់សិក សិលបៈកនុង្រកុងតកកសិ  ចប់ៃ្រតេវទនិងសេ្រមច

សិលប ្រស្ត ១៨ ្របករ  ។   េ្រកយមក្រពះ ជបិ ្រទង់្រពះ ជទន

តែំណងឧប ជឲយ្រពះអងគ ។ កនុង្រគេនះ ម ជនេនកនុងនគរព ណសី

ប់ នេទវ  នគំន េគរពេទវ  សម្ល ប់ពែព េចៀម មន ់ និង្រជកូជ

េដើមយ៉ងេ្រចើន បួងសួងេ យផក និងេ្រគ ង្រកអូបេផ ងៗ  និងេ យ

ច់និងឈម  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់្រតិះរះិថ  ឥឡូវេនះ ្របជ-
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្រស្ត ប់ នេទវ  េគរពេទវ ថជវតថុដ៏្របេសើរ នគំន សម្ល បស់ត្វ  

ម ជនេជឿស៊ប់កនុងអធម៌ែតមយង៉េ យេ្រចើន េបើអញបនទទួល ជ-

សមបត្តិេ្រកយអពីំ្រពះ ជបិ េ យទិវងគតេទ អញនឹងមិនឲយសត្វសូមប ី
ែតមួយដល់នូវេសចក្តលីបំក ដូេចនះអញ្រតូវរកឧបយមិនឲយបុគគល

មួយសម្ល បស់ត្វ ឲយខងែតបន  ។  ៃថងមួយ្រពះអងគ្រទងេ់ឡើងរថ េស្តច

េចញចកនគរ ទតេឃើញម ជន្របជុគំន េនេ្រកមេដើមៃ្រជធមួំយេដើម 

្របថន ចងប់នវតថុ ៗ  កនុងប ្ត វតថុទងំ យដូចជ កូន្របសុ កូន្រសី 

យសនិង្រទពយជេដើម  ក៏នគំន បួងសួងកនុងសមន ក់េទវ ែដលឋិតេននឹង

េដើមៃ្រជេនះ េទើប្រពះអងគេស្តចចុះចករថ្រទង់យងចូលេទជិតេដើមៃ្រជ

េនះ   ្រទង់បូជេ យផក ក្រមងនិងេ្រគ ង្រកអូប ្របទក ណិេដើមៃ្រជេនះ  

ដូចពួកែដល ប់ នេទវ ជ្រពះ  ថ្វ យបងគេំទវ េហើយ  េស្តចេ្រកក

េឡើង្រទង់រថ្រតឡប់ចូលនគរវញិ ។ ងំពីេនះមក េស្តចយងេទកន់

េដើមៃ្រជេនះ ្រគប់ៗេពលែដលទេំនរ  ្រទង់បូជដូចជអនក ប់ នេទវ   

ដូចពណ៌នមកេហើយេនះ  ។ 
 សម័យៃថងេ្រកយមក ្រពះ ជបិ េ យទិវងគត្រពះបរមេពធិសត្វ

ក៏បនេ យ ជយេ យ្រទង់េវៀរអគតិ ៤ ្របករ  ្រទង់្រប្រពឹត្តទសពិធ-

ជធមដ៌៏តងឹរុងឹបផុំត ្រទង់្រគប់្រគង ជយេ យធម៌  ្រទង់្រពះត្រមះិថ  

មេនរថរបស់អញដល់ទីបផុំតេហើយ  អញ ងំេនកនុង ជសមបត្តិេហើយ  
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គនិំតែដលអញគតិទុកកនុងកលមុនេនះ  កនឹ៏ង្រតូវេធ្វើឲយដល់ទីបផុំតកនុង

កលឥឡូវេនះ  េទើប្រទង់ឲយេ ពួក មតយនិងម ជន មន្រពហមណ៍

និងគហបតីជេដើមមក្របជុគំន េហើយ្រទង់្របកសថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន

ទងំ យ  អនកទងំ យដឹងេទថ   េហតុអ្វីេទើបេយើងបន ជសមបត្ត ិ?

 ម ជននគំន ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ពួកទូលបងគទំងំ-

យមិន្រជបេទ   ។   

 ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរថ កលេយើងបូជេដើមៃ្រជមួយេដើមឯេ ះ

េ យេ្រគ ង្រកអូបជេដើម  ផគងអញជលីសពំះ  េតើពួកអនកបនេឃើញឬេទ ? 

 ម ជន្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ   ពួកទូលបងគបំនេឃើញ

ែដរ    ។    

 ្រពះ ជមន្រពះ ជត្រមស់តេទេទៀតថ    កនុង្រគេនះ េយើង

បន្របថន ថ    ្របសិនេបើបន ជសមបត្តនឹិងេធ្វើពលិកមម   េយើងបន ជ- 

សមបត្តិេនះ េ យអនុភពៃនេទវ េនះ ឥឡូវេនះ េយើងនឹងេធ្វើពលិកមម

ចេំពះេទវ  ពួកអនកកុយឺំតយូរេឡើយ នគំន េ្រត មពលិកមមចេំពះេទវ

ឲយឆប់ៗ ចុះ   ។   

 ពួក មតយជេដើមទូលសួរថ  បពិ្រតម ជ  ពួកទូលបងគ្ំរតូវ

ចត់ែចងវតថុអ្វីខ្លះ ?    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ែនអនកទងំ យ កលេយើងបួងសួងេទវ
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េយើងបនអង្វរករថ  ខញុនឹំងសម្ល ប់ពួកមនុស ែដលនគំន ្រប្រពឹត្តនូវអេំពើ
ៃនមនុស ្រទុស្តសីល ៥ ្របករ  មនសម្ល ប់សត្វជេដើម  និងពួកមនុស

ែដល្រប្រពឹត្តអកុសលកមមបថ ១០ កនុងរជជកលៃនខញុ  ំេហើយនឹងេធ្វើពលិកមម

េ យេពះេវៀន ឈម ច់ៃនមនុស ទងំេនះ  េ្រពះេហតុដូេចន ះ ពួក

អនកចូរ យគង្របកសកនុងនគរថ ្រពះ ជរបស់ពួកេយើងកលេនជ

ឧប ជ ្រទង់បួងសួងេទវ ទុកយ៉ងេនះថ ្របសិនេបើបន្រគប់្រគង ជ-

សមបត្ត ិ  នឹងបញជ ឲយសម្ល បម់នុស ្រទុស្ដសីលកនុងរជជកលរបស់្រពះអងគ

ឲយអស់  េហើយេធ្វើពលិកមម    ឥឡូវេនះ ្រពះអងគមន្រពះ ជបណំងនឹង

បញជ ឲយសម្ល ប់មនុស ែដល្រទុស្តសីលចនួំនមួយពន់នក់ េហើយឲយយក

េ្រគ ងកនុងមនេបះដូងជេដើមរបស់មនុស ទងំេនះេទេធ្វើពលិកមមចេំពះ

េទវ  អនកនគរទងំ យចូរដឹងយ៉ងេនះចុះ  ។  លុះ្រ ស់យ៉ងេនះ

េហើយ ្រទង់្របកស្រពះ ជបណំងថ  ចប់ ងំពីេពលេនះតេទ េយើង

នឹង្រតូវសម្ល ប់មនុស ្រទុស្តសីលឲយបនមួយពន់នក់បូជយញញ េទើប

នឹងផុតចកករបួងសួង       េហើយបន្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 ទុេមមធនំ  សហេស ន       យេញញ   េម  ឧបយចិេ  

       ឥទន ិ េខហំ  យជិស ម ិ    ពហុ  អធមមិេក  ជេនត ិ។ 

 ករបូជ   អញបនបួងសួងេហើយ    េ យ រមនុស ប់ឥត 

 ្របជញ ប់ពន់នក ់  ឥឡូវេនះ   អញនឹងបូជ   (េ្រពះ )   ជន 
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 មិន្របកបេ យធម៌េ្រចើននក ់  ។ 

 ប ្ត បទទងំ យេនះ   ពីរបទថ  ទុេមមធនំ  សហេស ន 

េសចក្តីថ  ែដលេឈម ះថ  អនកឥត្របជញ   េ្រពះ្របជញ ៃនជនទងំ-

យេនះ  គឺេទស្របទូស្តេហើយ េ្រពះភពៃនករមិនដឹងថ  កមមេនះ

គួរេធ្វើ   កមមេនះមិនគួរេធ្វើ  ឬថ េ្រពះភពៃនករ្រប្រពឹត្តិកន់យកែតអកុ- 

សលកមមបថ ១០ , គឺចនួំនមួយពន់ ែដលេ ក ប់យកជនពលលងង់

អបបឥត្របជញ ទងំេនះ ។ 

 បទថ  យេញញ   េម   ឧបយចេិ   េសចក្តថី េយើងបនចូល

េទរកេទវ    អង្វរករដល់ករបូជយញញថ  នឹងបូជយញញយ៉ងេនះ ។ 

 បទថ   ឥទន ិ   េខហំ    យជិស ម ិ  េសចក្តីថ   េយើងេនះ

នឹងបូជយញញកនុងកលឥឡូវេនះ   េ្រពះបន្រគប់្រគង ជសមបត្តិេ យ

ករបួងសួង  ។  

 សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី   ? 

 េឆ្លើយថ  េ្រពះឥឡូវេនះ មនុស ែដល្រប្រពឹត្តអកុសលធម៌មន

េ្រចើន ស់ េ្រពះេហតុដូេចន ះ  ្រតូវចបពួ់កេគយកេទេធ្វើពលិកមមកនុង

កលឥឡូវេនះឯង  ។ 

 ពួក មតយ ្ត ប់្រពះត្រមស់របស់្រពះ ជេហើយ ក៏ទទួល្រពះ-

បរម ជឱ  ងក រថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  េហើយ យសគរ្របកសទូេទេពញ
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នគរព ណសី ែដលមនបរមិណ្ឌ ល ១២េយជន៍ ។  អនកនគរទូេទ ្ត ប់

ជញ អពីំករ យសគរ្របកសេហើយ ក៏មិន ៊ នេធ្វើខ្លួនឲយេទជមនុស

្រទុស្តសីលេទៀត ។  េ យកុសេ បយដ៏្របៃព រហូតអស់កលែដល

្រពះបរមេពធិសត្វ្រគប់្រគង ជសមបត្តិ  បុគគលែដលេធ្វើកមមទងំ យ 

មនទុស លីកមម ៥ ្របករ ឬ ១០ ្របករ  សូមប្ីរតឹមែតមួយ្របករក៏មិន

្របកដេឡើយ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់មិនបនឲយបុគគលសូមបែីតមន ក់

លបំកេឡើយ  បញជ ឲយអនកែដនទូេទរក សីល  សូមប្ីរពះអងគឯងក្៏រទង់

បេំពញបុណយមនករឲយទនជេដើម  លុះអស់្រពះជនម្រទង់នបំរស័ិទ

របស់្រពះអងគេទែណន ន់ ប់កនុងេទវនគរ   េ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលតថគត្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍ចេំពះ

សត្វេ ក សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់្រប្រពឹត្តមកេហើយែដរ ។ លុះ្រទង់ន ំ

យក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ បរស័ិទ

កនុងកលេនះ  បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក្រពះ-

ជនគរព ណសី គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក ទី ១០ ។ 

ចប់  អដ្ឋកថ អតថកមវគគ ទី  ៥ ។ 
ចប់  បឋមប ្ណ សក ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  
េ សកជតក  ១   កេបតកជតក   ១     េវឡុកជតក ១ 

 មកសជតក ១   េ ហិណីជតក ១   មទូសកជតក ១ 

 រុណិទូសកជតក  ១    េវទព្វជតក ១      នកខត្តជតក   ១ 

 ទុេមមធជតក ១  ៕ 

3 
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សសឹវគគ ទី ៦ 
អដ្ឋកថ ម សលីវជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកមនេសចក្តីពយយមធូរថយមន ក់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្តើមថ   សឹេសេថវ  បុរេិ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 មនេរឿងសេងខបថ ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  

មន លភិកខុ  ពិតឬែដលថអនកជបុគគលមនេសចក្តីពយយមធូរថយេនះ ?    

កលភិកខុ េនះទទួល រភពថ   ្រពះករុ ្រពះអងគ    េទើប្រទង់្រ ស់

ថ  មន លភិកខុ  អនកបួសកនុង សនែដលនសំត្វេចញចកទុកខបនែបប

េនះេហើយ  េហតុដូចេម្តចេទើបធូរថយកនុងេសចក្តីពយយម ?  កនុងកល

មុនបណ្ឌិ តទងំ យ  សូមប ី បសូនយចក ជសមបត្តកិ៏េនែត ងំេន

កនុងេសចក្តពីយយមរបស់ខ្លួន ្រតឡប់េធ្វើយសែដល បសូនយេទេនះឲយ

េកើតេឡើងវញិ   េហើយ្រទង់េលើកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគមេហសី

របស់្រពះ ជ  ។  កនុងៃថងថ្វ យ្រពះនម  ្រពះញតិទងំ យបនថ្វ យ 

្រពះនមថ សីលវកុមរ  ។  លុះមន្រពះជនម ១៦ វស   ្រទង់សិក

សិលបៈេចះសព្វ្រគប់ ។ េ្រកយមក្រពះវរ ជបិ េ យទិវងគតក៏្រគប-់
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្រគង ជយជនួំស បនទទួល្រពះនមថ ម សីលវ ជ  ្រទង់្រប្រពឹត្តធម ៌ 

្រទង់ជ្រពះធមម ជ ។  ្រពះអងគបញជ ឲយ ងេ ងទន ៦ កែន្លង   គ ឺ៤ 

កែន្លង្រតង់េខ្ល ងទ្វ រនគរទងំ ៤ ទិស មួយកែន្លងក ្ត លនគរ  មួយកែន្លង

ែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ងំ ្រទងឲ់យទនដល់ជនអនថនិងអនកដេំណើ រជ

េដើម  ្រទង់រក សីល ៥  សមទនឧេបសថសីល   ្រទង់សមបូរេ យខន្តី  

េម ្ត  និងករុ  ្រទងញុ់ងំសព្វសត្វឲយរកី យ  ដូចញុងំ្រពះឱរសែដល

គង់េលើ្រពះឩរូ ( េភ្ល  ) ឲយរកី យដូេចន ះ   ្រទង់្រគប់្រគង ជយេ យធម៌  ។  

មន មតយរបស់្រពះ ជមន ក់្រប្រពឹត្តេលមើសកនុងអគគមេហសី ចូលេទកនុង

េខត្ត្រពះ ជ ្ឋ ន ខងេ្រកយមកកមមេនះក៏្របកដ  មតយទងំ យក៏

នគំន ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជប  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទងឃ់្ល ចំេំមើល ក៏

្រទង់្រជបយ៉ង្របចក េ យ្រពះអងគឯង េទើបបញជ ឲយ មតយេនះចូល

គល់ េហើយ្រ ស់បេណ្ត ញថ  ែនមនុស អនធពល   អនកេធ្វើកមមមនិសម-

គួរេឡើយ  អនកមិនគួរេនកនុងែដនរបស់េយើងេទ   ចូរនយំកមស្របកកូ់ន

និង្របពនធេទកន់ទីដៃទចុះ  ។ 

 មតយេនះេទផុតែដនកសី ដល់ែដនេកសល ចូលេទបេ្រមើ
្រពះ ជែដនេកសល    បនជទីទុក្រពះ ជហឫទយ័ៃន្រពះ ជេ យ 

លំ ប់  ។    ៃថងមួយ មតយេនះ្រកបទូល្រពះបទេកសលថ   បពិ្រត 

ម ជ  ជសមបត្តិេនកនុងនគរព ណសីេ្រប បដូចសមបុកឃមុ ំែដល
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្របសចកេម  ្រពះ ជក៏ទន់េខ យ  ចដេណ្តើ មយកបនេ យពល

ពហនៈមន្របមណតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់

ពកយរបស់ មតយេនះេហើយ   ្រទង់្រពះត្រមះិថ   ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសីធំ ស់   ប៉ុែន្ត មតយេនះេពលថ  ចដេណ្តើ មយក

បនេ យពលពហនៈមន្របមណតិចតួចប៉ុេ ្ណ ះ   មតយេនះ

្របែហលជអនកឈ្លបយកករណ៍េទដឹង គួរឲយសង យ័ ស់ េទើបមន

្រពះត្រមស់សួរថ    អនកឯង្របែហលជអនកយកករណ៍េទដឹង  ?     

 មតយេនះ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ទូលបងគមំិនែមនជអនក

យកករណ៍េទ េរឿងែដលទូលបងគ្ំរកបទូលេនះពិតទងំអស់ ្របសិនេបើ 

្រទង់មិនេជឿទូលបងគ ំ សូម្រទង់បញជ មនុស ឲយេទប្លនភូ់មិ្រសុកែដលេន

ជយែដនចុះ  ្រពះ ជនគរព ណសីចបម់នុស ទងំេនះបនេហើយ 

ក៏នឹង្រពះ ជទន្រទពយចែំណក្រពះអងគដល់មនុស ទងំេនះ េហើយ្រទង់

េ ះែលងឲយមកវញិ  ។  ្រពះបទេកសល្រទង់្រពះត្រមិះថ  មតយ

េនះេពល ចអង់ ចៃ្រកែលង ស់ អញនឹង កលបងឲយដឹងេរឿង

ពិត   េហើយ្រទង់ក៏បញជូ នមនុស របស់្រពះអងគឲយេទប្លន់្រសុកែដលេន

ជយែដនរបស់្រពះបទព ណសី  ។  ជបុរសចប់េចរទងំេនះបន

យកេទថ្វ យ្រពះ ជនគរព ណសី ។ ្រពះ ជទតមនុស ទងំេនះ

េហើយ  ្រ ស់សួរថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន  េហតុអ្វីេទើបនគំន ប្លន់អនក្រសុក ?    
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 មនុស ទងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ពួកទូលបងគំ

មិនមនអ្វីបរេិភគ   េទើបប្លន ់  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ កលេបើដូេចនះ េហតុអ្វីមនិនគំន មករក

េយើង ? ចប់ពីេពលេនះេទពួកអនកកុេំធ្វើដូេចនះេទៀត   ្រពះ ជទន្រទពយ

ចែំណក្រពះអងគដល់មនុស ទងំេនះេហើយ ក៏េ ះែលងឲយេទវញិ  ។  

មនុស ទងំេនះេទ្រកបទូលេរឿងេនះថ្វ យ្រពះបទេកសល សូមប្ីរទង់

្រជបេរឿងដូេចនះេហើយកេ៏ យ  ក៏្រពះបទេកសលេនែតមិនទន់េលើក

កងទ័ពេទ ្រទង់បញជូ នមនុស ឲយេទប្លន់ មផ្លូ វេទៀត  ។  ចែំណក

្រពះបទព ណសី ក៏្រទង់េនែត្រពះ ជទន្រពះ ជ្រទពយដល់មនុស

ទងំេនះ េហើយ្រទង់េ ះែលងមនុស ទងំេនះឲយ្រតឡប់េទវញិេទៀត ។ 

េពលេនះ េទើប្រពះបទេកសល្រទង់្រជបថ ្រពះ ជនគរព ណសី

ជអនក ងំេនកនុងធម៌  ្រទង់ក៏េលើកពលពហនៈេចញេទេ យបណំង

ថ   នឹងដេណ្ដើ មយក ជសមបត្តនិគរព ណសី   ។ 

 កនុង្រគេនះ ្រពះ ជនគរព ណសីមនអនកចមបំងដ៏ខ្ល ងំពូែក

្របមណមួយពន់នក ់ សុទធែតក្ល នដអ៏ ច រយ  បុគគល មួយក៏មិន

ចេធ្វើឲយចញ់បន  សូមបដីរំចុីះេ្របងរត់សេំ មករកខ្លួនក៏ទប់ទល់បន  

មិន ថយ សូមបអីសនីបតគឺរនទះធ្ល កេ់លើកបលក៏មិនតកស់្លុត  សុទធែត

ចដេណ្តើ ម ជសមបត្តិកនុងជមពូទ្វីបមកថ្វ យបន កនុងកលែដល្រពះ-
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បទសីលវម ជ្រទង់េពញ្រពះ ជហឫទយ័ ។ អនកចមបំងទងំេនះ

ដឹងដណឹំងថ ្រពះបទេកសលេលើកទព័មក ក៏នគំន ចូលគល់្រពះ ជ

្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ បនឮថ ្រពះបទេកសលេលើកកងទព័

មក មនបណំងនឹងដេណ្ដើ ម ជសមបត្តិកនុងនគរព ណសី  សូម្រពះអងគ

្រពះ ជទន្រពះបរម ជនុញញ ត ឲយពួកទូលបងគទំងំ យេលើកកងទព័

េទចប្់រពះបទេកសល ជ    កុឲំយរុក នចូលមកកនុង ជសីមរបស់្រពះ-

អងគបន  ។  ្រពះបទព ណសី្រទង់ឃត់ថ  ែនអនកទងំ យ េយើងមិន

្រតូវករឲយអនកដៃទលបំកេ្រពះេយើងេឡើយ កលេបើ្រពះបទេកសលចង់

បន ជសមបត្តិ ក៏សូមឲយ្រទង់យងមក្រគប្់រគងចុះ  អនកទងំ យកុតំ-

ទល់េឡើយ ។  ្រពះបទេកសលេលើកពលមកកន្លងផុត ជសីម ចូលមក

កន់ជនបទក ្ដ ល ពួកម មតយដ៏េក្ល វក្ល ក៏នគំន ចូលគល់្រពះ ជ

្រកបទូលដូេចនះម្ដងេទៀត ្រពះ ជក៏្រទង់ មឃត់េទៀត  ។   ្រពះបទ-

េកសលេលើកពលមកេបះជរំខំងេ្រកនគរ េហើយ្រទង់បញជូ ន្រពះ ជ-

សន៍េទថ្វ យ្រពះបទសីលវម ជថ ្រពមេលើក ជសមបត្តឲិយ ឬក៏

េធ្វើចមបំង ?   ្រពះបទសីលវម ជ្រទង់បញជូ ន្រពះ ជ សន៍តបេទ

ថ  េយើងមនិចបំងនឹងអនកេទ  មក្រគប់្រគង ជសមបត្តិចុះ  ។  ពួក មតយ

្រពមេ្រព ងគន ចូលគល់្រពះ ជម្ដងេទៀត ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះ-

សមមតិេទព ពួកទូលបងគនឹំងមនិ្រពមឲយ្រពះបទេកសលចូល្រកុងបន
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េឡើយ នឹង្រពមេ្រព ងគន ចប់ខងេ្រកនគរេនះឯង  ។  ្រពះ ជក៏្រទង់

្រ ស់ មឃត់ម្ដងេទៀត បញជ ឲយេបើកទ្វ រ្រកងុ្រគប់ទិសេហើយ ្រទង់គង់

េលើ្រពះ ជបល្ល័ងកកនុង្រពះ ជ ងំ មួយអេន្លើេ យ មតយមួយពន់

នក់ ។ ្រពះបទេកសល េស្ដចចូលកន់នគរព ណសីមួយអេន្លើេ យ

ពលនិងពហនៈដ៏េ្រចើន  មិនបនទតេឃើញស្រតូវតបតសូមបែីតមន ក់ 

េស្ដចចូលកន់ទ្វ រ្រពះ ជ ងំែហហមេ យពួក មតយ  េស្ដចេឡើងកន់

វនិិចឆយ័ែដល កែ់តងេហើយ កនុង្រពះ ជ ងំែដលមនទ្វ រេបើកទុក

េហើយ្រទង់បញជ ឲយចប់្រពះបទសីលវម ជអនក្របសចកកហុំស 

ែដលគង់េនទីេនះមួយអេន្លើេ យ មតយមួយពន់នក់េនះថ ពួក

អនកចូរេទចប់្រពះ ជេនះ និង មតយចង ្ល បេសក ( ចង្រកពត់ៃដ

េទេ្រកយ ) ឲយមេំហើយនេំទកន់ៃ្រពេខម ច ជីករេ ្ដ ឲយេ្រជ្រតឹមក 

យកមនុស ទងំេនះកបក់នុងរេ ្ដ េនះ្រតឹមក លុបដីកុឲំយេលើកៃដេឡើង

បន េពលយប់ហ្វូងចចកនគំន មក េហើយនឹងនគំន េធ្វើកិចចែដលគួរេធ្វើ
ចេំពះមនុស ទងំេនះ ។ ពួកមនុស ទងំ យ ្ដ ប់េចរ ជ ជញ

េហើយ ក៏នគំន ចប់្រពះ ជនិងពួក មតយ ចង្រកពត់ៃដមកេ្រកយ

យ៉ងែណន  នេំចញេទកន់ៃ្រពសម ន ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបទសីលវម ជក៏្រទង់មិនចង ឃត 

ចេំពះេចរ ជសូមបែីតបន្តិច  ឯ មតយទងំេនះែដល្រតូវចប់ចង ក៏
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មិនមនសូមបែីតមន ក ់ ែដល ចទម្ល យ្រពះត្រមស់ៃន្រពះ ជរបស់ខ្លួន ។  

បនឮថ បរស័ិទរបស់្រពះបទសីលវម ជេនះ មនវនិ័យល្អយ៉ង

េនះ  ។  ្រគេនះ ជបុរសរបស់េចរ ជេនះ ន្ំរពះបទសីលវម ជ

មួយអេន្លើេ យ មតយេទដល់ៃ្រពេខម ចេហើយ ក៏នគំន ជីករេ ្ត ្រតឹមក 

ចប់្រពះបទសីលវម ជកប់្រតង់ក ្ត ល ចប់ពួក មតយដេ៏សស

កប់កនុងរេ ្ត សងខង លុបដីសងកត់យ៉ងែណនេហើយ េទើបនគំន ្រតឡប់

មកវញិ ។ ្រពះបទសីលវម ជ្រទង់្របទនឱ ទដល់ពួក មតយថ   

ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ អនកទងំ យ្រគបគ់ន  ចូរចេ្រមើនេម ្ត ចិត្តែត

មយង៉ចុះ  កុញុំងំេសចក្តីេ្រកធឲយេកើតេឡើងចេំពះេចរ ជេឡើយ   ។ 

 លុះដល់េវ អ្រធ្រតហ្វូងចចកគតិថ នឹងខសីុំ ច់មនុស  នំ

គន រត់មក  ្រពះ ជនិងពួក មតយេឃើញហ្វូងចចកេនះេហើយ      ក៏បន្លឺ
សេំឡងេ យសេំឡងែតមួយ ហ្វូងចចកនីមួយៗ ខ្ល ចនគំន រត់េគចអស់

េទ ។ កល ែបរេ្រកយេមើល មនិេឃើញមននរ មពីេ្រកយមកក៏

នគំន ្រតឡប់េទវញិ ។ ្រពះ ជនិងពួក មតយបេណ្ត ញចចកេ យវធិី
េនះ ពួក នគំន រត់េគចអស់ រៈបដីង ែបរមកេមើលេទៀត ដឹង ករែដល

មនុស ទងំេនះ សូមបែីតមន កក់៏ មមកមិនបន  េទើបសននិ ្ឋ នថមនុស

ទងំេនះ្រតូវបនសម្ល បេ់ហើយ  េទើប្រតឡប់េទកន់ទីេនះេទៀត  សូមប ី
្រពះ ជនិង មតយទងំេនះេធ្វើសេំឡងដ៏ ន់ឮេទៀតក៏េ យ ក៏មិន
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រត់េទ   ។  ចចកេមហ្វូងេដើរសេំ េទរក្រពះ ជ ចចកដ៏េសសកន៏ ំ

គន ចូលេទរកពួក មតយ ។ ្រពះ ជ្រទង់ឈ្ល សកនុងឧបយ ្រទង់្រជបថ

ចចកេមហ្វូងេនះចូលមកជិត្រពះអងគ     ្រទង់េងើយ្រពះសូរងេឡើងដូចឲយ

ឱកសដល់ នឹងខបំន   លុះចចកេនះខ្ំរពះសូរង្រទង់ក៏សងកតេ់ យ

្រពះហនុ ( គឺចងក  ) យ៉ងែណនដូចសងកត់េ យហិបយន្ដ ចចក្រតូវ្រពះ-

ជែដល្រទ្រទង់កម្ល ងំដូចដរំ ី រ សងកត់កេ យ្រពះហនុយ៉ងែណន

មិន ចេរ ើប្រមះបន ខ្ល ច ្ល ប់ក៏ែ្រសកេ យសេំឡងខ្ល ងំ  ។  ហ្វូងចចក

ជបរ ិ របនឮសេំឡងរបស់ចចកេមហ្វូងេហើយគិតថ ្របែហលជចចក

េមហ្វូង្រតវូបុរសេនះចប់បនេហើយ េទើបមិន ៊ នចូលជិតពួក មតយ

ទងំេនះ េ យខ្ល ច ្ល ប់ក៏នគំន រត់េគចអស់ ។ កលចចកេមហ្វូង្រតូវ

្រពះ ជសងកត់កយ៉ងែណនេ យ្រពះហនុ  ដូចសងកតេ់ យហិបយន្ដ 

ក៏េរ ើប្រមះេទមកេធ្វើឲយដី្រសួយែដលសងកត់យ៉ងែណនេនះ រលុងខ្លួនបន  

ទងំ ខ្លួនឯងក៏ខ្ល ច ្ល ប់ េទើបយកេជើងទងំបួនកយដីែដលលុប្រពះ ជ

េនះ ។ ្រពះ ជ្រទង់្រជបថដីរលុងេហើយ ្រទងក់៏បេណ្ដ ញចចកេទ ្រទង់

េ ងមត់រេ ្ដ ដក្រពះកយេឡើងបន ដូចវ ហក ( ពពកេខម  ) ្រតូវ

ខច ត់ខច យេ យកម្ល ងំខយល់ដូេចន ះ  ្រទង់ទប់្រពះអងគបនេហើយ  ្រទង់ក៏

លួងេ មពួក មតយ  ្រទង់កយដីជួយឲយេឡើងអពីំរេ ្ដ បន្រគប់គន   

្រពះអងគមនពួក មតយែហហមគង់េនកនុងៃ្រពេខម ចេនះឯង  ។  
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 សម័យេនះ ពួកមនុស យក កសពេទេចលកនុងៃ្រពេខម ច

េនះ  ប៉ុែន្តេចល្រតង់្រពំែដនយក ពីរនក់  ។  យក ទងំពីរេនះមិន ច

ែបងែចក កសពេនះបន េកើតវ ិ ទេហើយនិយយថ  េយើងទងំពីរ

មិន ចែចកគន បន ្រពះបទសីលវម ជអងគេនះជ្រពះ ជ្រទ្រទង់

ធម ៌ ្រទង់នឹងែបងែចកដល់ពួកេយើង ពួកេយើងចូលេទកន់សមន ក់្រពះ-

ជអងគេនះចុះ េហើយក៏ចបម់នុស ែដល ្ល ប់េហើយេនះ្រតង់េជើងមន ក់

មខ ង អូសេទកន់សមន ក់្រពះ ជេហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមត-ិ

េទព សូម្រទង់ែចក កសពេនះ ដល់ពួកទូលបងគទំងំពីរចុះ ។  ្រពះបទ

សីលវម ជ្រ ស់ថ ែនយក ដ៏ចេ្រមើន េយើងជួយែចក កសពេនះ

ឲយអនកទងំពីរបន ប៉ុែន្តេយើងេនមន ងកយមនិ ្អ ត្រតូវងូតទឹកសិន ។ 
យក ទងំពីរក៏េទយកទឹកែដលអប់ទុកស្រមប់េចរ ជមក េ យ នុភព

របស់ខ្លួន ថ្វ យ្រពះបទសីលវម ជ្រសង់ េហើយេទយកសំពត់របស់

េចរ ជែដលទុក ក់ជសំពត់្រទ្រទង់របស់្រពះ ជមកថ្វ យឲយ្រទ្រទង់ 

េហើយេទនយំក្របអប់្រពះសុគនធែដលផ េំ យគនធជតិបួន្របេភទមក

ថ្វ យឲយ្រទង់្របស់្រពំ្រពះកយ េហើយេទយកផក េឈើេផ ងៗ ែដលរក

ទុកកនុង្របអប់មសនិង្របអប់ែកវមកថ្វ យឲយ្រទង់្រប ប់ ។ លុះ្រពះ-

បទម សីលវ ជ្រទង់្រប ប់ក្រមងផក េហើយ្រទង់ឈរ   យក ទងំពីរ

ក៏្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េតើពួកទូលបងគ្ំរតូវេធ្វើអ្វីេទៀត ?
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្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់សែម្តង ករឃ្ល ន ។ យក ទងំពីរក៏េទនយំក

េភជន រេផ ងៗ ែដលមនរសដ៏្របណីតៗ ែដលេគចត់ែចងេហើយ

េ្រត មទុកស្រមប់េចរ ជមកថ្វ យ ។ ្រពះ ជ្រទង់្រសង់្រពះកយ ែតង

្រពះអងគ ្រទ្រទង់េ្រគ ងរួចេ្រសចេហើយ ក៏េ យ្រពះ្រកយ រ យក

ទងំពីរក៏េទយកទឹកផកឹែដលអប់េហើយនិងកុណ្ឌី មស្រពមទងំផ្តិលមស 

ែដលេគេរៀបចទុំកស្រមប់េចរ ជមកថ្វ យឲយ្រទង់េ យ ។ លុះ្រទង់

េ យរួចេហើយ ខពុរ្រពះឱស្ឋនិងជ្រមះ្រពះហសថេហើយ េទើបនគំន េទយក

្រពះ្រសីសន្លឹក ( ស្លឹកម្លូ  ) ែដលផ េំ យគនធជតិ ៥ ្របករ ែដលេគចត់-

ែចងទុកស្រមប់េចរ ជមកថ្វ យ ។ កល្រទង់េ យេ្រសចេហើយក៏

្រកបទូលសួរថ េតើឲយពួកទូលបងគទំងំពីរ្រតូវេធ្វើអ្វីេទៀត ?  ្រពះ ជ

្រ ស់បញជ ថ  ចូរេទន្ំរពះខន័ែដលជមងគល ែដលរក ទុកេលើកបល

ដេំណកៃនេចរ ជមក ។  យក ទងំពីរក៏េទនយំកមកថ្វ យ ្រពះបទ-

សីលវម ជ្រទង់ទទួល្រពះខន័  ្រទង់ ក់ កសពឲយ្រតង់   ្រទង់កប់

ក ្ត លកបល ពុះជពីរចែំណក ្រពះ ជទនឲយយក ទងំពីរេនះ មន ក់

មួយចែំណកៗ េ្រសចេហើយ ្រទង់ជ្រមះ្រពះខន័េសៀតទុកនឹង្រពះអងគ  ។   

ចែំណកយក ទងំពីរេនះ សីុ កសពែឆ្អតសកប់សកល់េហើយ មនចិត្ត

េ្រតកអរនគំន ទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  េតើពួកទូលបងគទំងំពីរ

្រតូវេធ្វើអ្វីថ្វ យេទៀត ?  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទង់្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ ចូរអនក
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ទងំពីរសែម្តង នុភព នេំយើងេទកន់បនទប់ផទដំម៏នសិររីបស់េចរ ជ 

េហើយនពួំក មតយទងំេនះេទកន់ផទះរបស់ពួកេគចុះ ។  យក ទងំពីរ

េនះក៏ទទួល្រពះត្រមស់ េហើយ្របតិបត្តិ ម្រពះ ជបញជ   ។ 

 ្រគេនះ  េចរ ជផទលំក់េលើ្រក ្រពះបនទំកនុងបនទប់ដ៏មនសិរ ី

្រពះបទសីលវម ជក៏្រទង់យក្រពះខន័្រប រ្រពះឧទរេចរ ជែដល

កពុំងផទលំកេ់ភ្លចខ្លួន ។ េចរ ជភញ ក់ពី្រពះបនទំ ្រទង់ច្ំរពះបទសីលវ- 

ម ជបនេ យពន្លឺ្របទីប  េស្តចេ្រកកអពីំ្រពះយីភូ  (ពូក )  ត្រមង់

្រពះសតមិ្ំរ ស់នឹង្រពះបទសីលវម ជថ  បពិ្រតម ជ យម

ៃន ្រតីដូេចនះ កនុង ងំបិទទ្វ រមនអនករក យ៉ងតឹងរុងឹ្រគប់កែន្លង មិន

មនចេន្ល ះ សុទធែតមនអនកយមទងំអស់ េតើ្រពះអងគេស្ដចមកដល់ទីេនះ

បនដូចេម្តច ? ្រពះបទសីលវម ជ្រ ស់តំ លដល់ករយងមក

របស់្រពះអងគឲយេចរ ជ ្ដ ប់ទងំអស់េ យពិ ្ដ រ ។ េចរ ជ្រទង្់រពះ- 

ស ្ដ ប់េរឿងេនះេហើយស្លុត្រពះទយ័យ៉ងខ្ល ងំ ្រ ស់ថ   បពិ្រតម -

ជ ពួកទូលបងគជំមនុស    ប៉ុែន្ដមិនបនដងឹនូវ្រពះគុណរបស់្រពះអងគ   

ចែំណកពួកយក ែដលសីុ ច់សីុឈមមនុស  ជយក ដ៏កចេឃរេឃ

ប៉ុែន្ដបនដងឹគុណរបស់្រពះអងគ    បពិ្រតម ជ  េពលេនះ ទូលបងគំ

មិនបនគតិ្របទូស ៉យចេំពះ្រពះអងគ ែដលជអនកបរបូិណ៌េ យសីល 

ដូេចនះេទៀតេឡើយ ្រទងច់ប់្រពះខន័េធ្វើនូវករសបថ ្រកបទូលសូមេទស
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្រពះបទសីលវម ជ  ្រទង់យង្រពះអងគឲយផទេំលើ្រពះយីភូដធ៏ ំ ( ពូក

ធ ំ ) ្រពះអងគខ្លួនឯងផទេំលើ្រក បនទំតូច ។   លុះភ្លឺេហើយក៏បញជ ឲយទូងសគរ

្របកសឲយប ្ដ េសន្រគបជ់ន់ថន ក់និង មតយ ្រពហមណ៍ គហបតី្របជុំ

គន  ្រ ស់សរេសើរ្រពះគុណៃន្រពះបទសីលវម ជ េ្រប បដូច្រទង់

េលើកដួងចន័ទដ៏េពញវង់កនុង កសេឡើងចេំពះមុខមនុស ទងំេនះ ្រទង់

សូមខមេទស្រពះបទសីលវម ជក ្ដ លបរស័ិទទងំេនះម្ដងេទៀត 

្រទង់្របគល់ ជសមបត្ដថិ្វ យ្រពះបទសីលវម ជវញិ  េហើយ្រ ស់ថ   

ចប់ ងំពីៃថងេនះតេទ ឧបទទវន្ត យែដលេកើតអពីំេចរដ៏កច វ

ែដលនឹងេកើតមនចេំពះ្រពះអងគ  ទូលបងគសូំមទទួលភរៈកមច ត ់  សូម

្រពះអងគ្រទងេ់ យ ជយេ យមនទូលបងគជំអនករក ចុះ េហើយ្រទង់

ក់ ជញ ចេំពះ មតយែដលញុះញង ់ រួបរួមពលពហនៈ េហើយេស្ដច

យងេទកន់ែដនរបស់្រពះអងគវញិ  ។  

 ចែំណក្រពះបទសីលវម ជ    ្រទង់្រប បេ់ យ ជអលងក រ 

្រទង់គង់េលើកញចនបល្ល័ងកែដលមនក្រមលេជើងេធ្វើេ យែសបកឈមុស ខង

េ្រកមេស្វតចឆ្រត  ទត ជសមបត្តិរបស់្រពះអងគេហើយ្រទង់្រពះត្រមិះថ  

សមបត្តិដឧ៏ រែបបេនះ និងករ្រតឡប់បនជវីតិៃន មតយមួយពន់នក់

យ៉ងេនះ  ្របសិនេបើអញមិនមនេសចក្ដីពយយម  នឹងមិនបនសូមបែីត

មយង៉ ប៉ុែន្តេ យកម្ល ងំៃនេសចក្ដីពយយម េទើបអញបនយសែដល
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បសូនយេទេហើយ   និងបនឲយជីវតិទនដល់ មតយមួយពន់នក់ 

បុគគលមិនគួរអស់សងឃមឹេឡើយ  គួរេធ្វើេសចក្ដីពយយមែតមយង៉  េ្រពះ

អនកែដលេធ្វើេសចក្ដីពយយមេហើយ  រែមងសេ្រមចផលយ៉ងេនះ េហើយ

្រ ស់គថេនះ   េ យអំ ចៃនឧទនថ  

 សឹេសេថវ   បុរេិ      ន   និពិ្វេនទយយ   បណ្ឌិ េ   

         បស ម ិ  េ ហំ   អ ្ត នំ     យថ   ឥចឆ ឹ  តថ   អហតូ ិ។ 

        បុរសជបណ្ឌិ ត   គបបបី៉ុនប៉ងឲយមុតម  ំ  មិនគបបេីនឿយ- 

 យេឡើយ    េយើងេឃើញខ្លួនេយើង្រ ប់េហើយ     េយើង 

 ្របថន យ៉ង    បនយ៉ងេនះ  ។ 

          ប ្ដ បទទងំេនះ បទថ  សឹេសេថវ  បុរេិ   េសចក្ដថី 

បុរសជបណ្ឌិ ត  គបបេីធ្វើេសចក្ដីសងឃមឹទុកេ យកម្ល ងំៃនេសចក្ដីពយ-

យមរបស់ខ្លួនថ   កលេយើង្របរពធេសចក្ដីពយយមយ៉ងេនះ  នឹងផុត

ចកទុកខេនះ  ដូេចនះ  ។ 

           បទថ  ន និព្វិេនទយយ បណ្ឌិ េ   េសចក្ដថី  បុរសែដលមន

េឈម ះថបណ្ឌិ ត  គឺជអនកឈ្ល សកនុងឧបយ  កលេធ្វើេសចក្ដីពយយម

កនុងទី មួយ  គបបខីនះែខនង  មិនគបបេីនឿយ យ  គឺមិនគួរអស់សងឃមឹ

ថ  េយើងនឹងមិនបនផលៃនេសចក្ដីពយយមេនះេឡើយ   ដូេចនះ ។ 

         បទថ  េ  កនុងបទថ  បស មិ  េ ហំ  អ ្ត នំ  េនះ្រតឹមែតជ
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និបត  បនេសចក្ដីថ   ៃថងេនះេយើងេឃើញខ្លួនេយើង្រ ប់េហើយ ។ 

         បទថ   យថ  ឥចឆឹ  តថ  អហុ  េសចក្ដីថ  ( េយើងេឃើញខ្លួន

េយើងជតួយ៉ង ) ថ   េយើង្រតវូកប់កនុងរេ ្ដ ពិតៗ  ប៉ុែន្តរួចផុតចកទុកខ

បន  បនទទួលសមបត្តិរបស់ខ្លួនវញិ  េយើងេនះ ក៏េឃើញខ្លួនឯងបន

ទទួលសមបត្ដិេនះ កលមុនេយើង្របថន យ៉ង  ខ្លួនេយើងក៏បនសេ្រមច

យ៉ងេនះ   ។ 

 លុះ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ ែនអនកដច៏េ្រមើនទងំ យ ធមម

ផលៃនេសចក្ដីពយយម របស់បុគគលែដលសមបូរេ យសីលទងំ យ  

រែមងសេ្រមចបនគួរឲយអ ច រយពិតៗ  ដូេចនះេហើយ ្រទង់បន្លឺឧទនេ យ

គថេនះ  ្រទង់បេំពញបុណយទងំ យរហូតអស់្រពះជនម  េហើយេស្ដចក៏

េទ មយថកមមេ យ្របករដូេចនះ ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ

្រទង់្របកសចតុ រយិសចច      កលចប់ចតុ រយិសចច     ភិកខុអនកមនេសចក្ដី
ពយយមធូរថយេនះ  បនសេ្រមច្រពះអរហត្តផល ។  ្រពះបរម ្ត

្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   មតយ ្រកក់កនុងកលេនះ    បនមក

ជេទវទត្តកនុងកលឥឡូវេនះ មតយមួយពន់បនមកជពុទធបរស័ិទ 

ចែំណក្រពះបទសីលវម ជ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ ម សីលវជតក ទី  ១ ។ 
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អដ្ឋកថ ចូឡជនកជតក ទី ២ 
  

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកមនេសចក្ដីពយយមធូរថយដូចគន  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្ដើមថ    យេមេថវ   បុរេិ   ដូេចនះជេដើម ។ 

  េរឿងែដលនឹងេពលកនុងជតកេនះទងំអស់ នឹងមនជក់ចបស់

កនុង   ម ជនកជតក  ។ 
 កល្រពះ ជ្រទង់គង់េ្រកមេស្វតចឆ្រតេហើយ ្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 យេមេថវ   បុរេិ  ន   និព្វិេនទយយ   បណ្ឌិ េ  

 បស ម ិ  េ ហំ   អ ្ត នំ   ឧទក   ផលនុពភតន្ដ ិ។ 

 បុរសជបណ្ឌិ ត     ្រតូវែត្របឹងែ្របង      មិន្រតវូេនឿយ យេឡើយ 

 េយើងេឃើញខ្លួនេយើងែដលេឡើងអពីំទឹក   កន់េគក្រ ប់េហើយ ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   យេមេថវ  បុរេិ  េសចក្ដីថ  

បុរសជបណ្ឌិ ត   គបបេីធ្វើេសចក្ដីពយយមឲយេរឿយៗ  ។     

 បទថ  ឧទក  ផលនុពភតំ  េសចក្ដីថ   េយើងេឃើញ្របចក ខ្លួន

ឯងថផុតអំពីទឹក   េឡើងមកេលើេគកបន   គឺឋិតេនេលើេគកបន ។  

េពលេនះ ភិកខុអនកមនេសចក្ដីពយយមធូរថយបនសេ្រមចអរហត្តផល

េហើយ  ។   ្រពះបទជនកបនជ  ្រពះសមម សមពុទធ  ៕ 
ចប់  អដ្ឋកថ ចូឡជនកជតក ទី ២  ។ 
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អដ្ឋកថ បុណ្ណ បតិជតក ទី ៣ 
   

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធសុ

យថន ពិំស  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  តេថវ    

បុណ្ណបតេិយ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 សម័យមួយ   ពួកអនកេលងសុ កនុង្រកុង វតថី   ជួបជុ្ំរបឹក គន ថ  

លុយស្រមប់ទិញសុ របស់ពួកេយើងអស់េហើយ េតើពួកេយើងនឹងរកទី

បន ?  ្រគេនះ អនកេលងមន កេ់ពលថ  កុ្ំរពួយេឡើយ ឧបយេន

មនមយង៉ ។  ពួកអនកេលងសួរថ  ឧបយយ៉ង  ?  អនកេលងេនះ

្របប់ថ  អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីពកច់ិេញច នេ្រចើនវង់  េស្ល កសពំត់ ច់

រេ ងេទគល់្រពះ ជ ពួកេយើងយកថន ំ ក់កនុងសុ អងគុយេ្រត ម

េដើមបនឹីងផកឹ  េពលអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីមក  អេញជើញគតថ់ អេញជើញមក

េនះម េសដ្ឋ ី  េហើយឲយគត់ផកឹ កលគត់សន្លប់េហើយ េ ះចិេញច ន

និងសេម្ល កបពំក់យកេធ្វើជេដើមទុនទិញសុ ផឹក ។ អនកេលងទងំេនះ

យល់្រពមថ  ល្អ ស់ៗ  េហើយនគំន េធ្វើយ៉ងេនះ ។ េពលេ កេសដ្ឋ ី

េដើរមកក៏េដើរេទរកេ កេសដ្ឋីេពលថ បពិ្រតេសដ្ឋីដច៏េ្រមើន សូមេ ក

អេញជើញមកខងេនះបន្តិចសិន    សុ កនុងវងរ់បស់ពួកខញុគួំរឲយរកី យៃ្រក-

ែលង ស់ សូមេ កផកឹបន្ដិចសិន សឹមេទចុះ  ។  អនថបណិ្ឌិ ក- 

េសដ្ឋីជ្រពះេ បនន  ជអរយិ វក នឹងផឹកសុ េម្តចបន   សូមបគីត់
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មិន្រតូវករក៏គិតនឹងចប់ ( ភស្តុ ង ) ពួកអនកេលងទងំេនះ េទើបេដើរេទ

ដល់ទីែដលចក់្រ េ្រត មទុកផឹក សម្លឹងេមើលពួកអនកេលងទងំេនះ

េហើយ េដើរេទកន់កែន្លងែដលពួកេគេ្រត មផឹកសុ  េឃើញករិយិរបស់

ពួកជនទងំេនះក៏ដងឹថ ពួកេនះផ សុំ េនះទុកេ យេហតុេនះ  េហើយ

្រតិះរះិតេទថ ចប់ ងំពីៃថងេនះេទ អញ្រតវូេដញពួកេនះឲយេចញអពីំ

ទីេនះ ដូេចនះេហើយនិយយថ  ែនពួកអនកេលង  ពួកឯងេលងសុ ្រកក់

ៃ្រកែលង ស់ ពួកឯងយកថន ំ ក់កនុងសុ េហើយឃុបឃិតគន  េធ្វើមនុស

ែដលមកផកឹឲយសន្លប់េហើយប្លន់្រទពយសមបត្តិេគ  ចត់ែចងវង់ផកឹ  អងគុយ

រង់ចអួំតសុ ែតមយង៉  បុគគល  សូមបែីតមន ក់ក៏មិន ៊ នេលើកសុ ទងំ

េនះផឹក  ្របសិនេបើសុ េនះមិន យេ យថន ពិំសេទេនះ  ្របកដជ

ពួកឯងផឹកអស់េហើយ ។ អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋគីំ មេដញអនកេលងទងំេនះ

ឲយេចញអពីំទីេនះេហើយក៏េទផទះរបស់ខ្លួន  លុះេទដល់ផទះបនគតិថ

្រតូវ្រកបទូលេរឿងែដលពួកអនកេលងេធ្វើឲយ្រពះតថគត្រទង្់រជប  េទើបេទ

កន់វត្តេជតពន្រកបទូល្រពះបរម ្ដ ឲយ្រទង់្រជប ។ ្រពះបរម ្ដ

្រ ស់ថ  មន លគហបតី មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល

ពួកអនកេលងទងំេនះ្របថន នឹងេបកបេញឆ តអនក សូមបកីលមុនកម៏ន

បណំងនឹងេបកបេញឆ តបណ្ឌិ តទងំ យែដរ ។ កលេសដ្ឋី្រកបទូល 

ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ 
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 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជព ណសីេសដ្ឋ ី 

សូមបកីនុងកលេនះ  ពួកអនកេលងទងំេនះក៏្របឹក គន យ៉ងេនះ  ផ សុំ

ទុក េពលព ណសីេសដ្ឋីេដើរមក ក៏េដើរេទរកេ កេសដ្ឋីនគំន និយយ

េ យមនទនំងែតមួយ  ។  េសដ្ឋីមិនមនបណំងនឹងផឹក ប៉ុែន្តចង់ចប់

េទសពួកអនកេលងទងំេនះ េទើបេទកន់ទីេនះ  លុះេឃើញកិរយិរបស់

ពួកអនកេលងទងំេនះេហើយក៏គិតថ  ពួកអនកេលងទងំេនះ្របថន នឹងេធ្វើ
អេំពើេនះ  អញ្រតូវេដញពួក ឲយេចញអពីំទីេនះ    េហើយេពលយ៉ងេនះ

ថ ែនអនកេលងដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  ធមម ករផឹកសុ េហើយចូលគល់

្រពះ ជមិនសមគួរេឡើយ   េយើងេទគល់្រពះ ជេហើយ្រតឡប់មកវញិ 

អនកទងំ យអងគុយរង់ចេំនទីេនះចុះ  ។  លុះេទគល់្រពះ ជេហើយ

្រតឡប់មកវញិ   ពួកអនកេលងទងំ យនគំន េពលថ   បពិ្រតេសដ្ឋី
សូមេ កអេញជើញមកទីេនះ ។ េសដ្ឋីេទកន់ទីេនះេហើយសម្លឹងេមើល

សុ ែដល យេ យថន ពិំសេហើយេពលថ  ែនអនកេលងដច៏េ្រមើន

ទងំ យ ករេធ្វើរបស់ពួកអនកមនិ្រតូវចិត្តេយើងេឡើយ សុ របស់ពួកអនក

េនេពញដូចេដើម  ពួកអនកអងគុយសរេសើរសុ ែតមយង៉  មិននគំន ផកឹ

េ ះ ្របសិនេបើសុ េនះជទីរកី យពិតៗ ្របកដជពួកអនកផឹកខ្លះ

េហើយ  ប៉ុែន្តសុ េនះ្របកដជពួកអនកផ េំ យថន ពិំសមនិខន  កល
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នឹងទម្ល យមេនរថៃនពួកអនកេលងទងំេនះ   េទើបេពលគថេនះថ  

  តេថវ   បុណ្ណបតិេយ    អញញ យ ំ  វត្តេត   កថ  

  ករេកន   ជនម ិ   េន យ ំ  ភទទក   សុ ត ិ។ 

 ភជន៍សុ េនេពញដែដល  ែតសម្តីេចញេទេ យែឡក  េយើង 

     ដឹងបន    េ យេហតុ (េនះ )  សុ េនះមិនែមន្រសួលេទ  ។  

 ប ្ដ បទទងំេនះ    បទថ   តេថវ   េសចក្ដថី   េពលេយើងេទ  

េឃើញសុ េនះយ៉ង   សូមបេីពលេនះ សុ េនះក៏េនេពញដូចេដើម ។  

 បទថ    អញញ យ ំ  វត្តេត    កថ   េសចក្ដីថ     ពកយសរេសើរ

សុ របស់ពួកអនក  ជពកយកុហក   គឺជពកយមិនពិត   េ្រពះេបើសុ េនះ 

ល្អពិតៗ  ពួកអនកក៏្រតវូនគំន ផឹកនឹងេនសល់ែតឪទឹន   ែតពួកអនកឯងមិន

បនផឹក  សូមបែីតមន ក់  ។ 

 បទថ  ករេកន  ជនមិ   េ្រពះេហតុដូេចនះ េទើបេយើងដឹង

េ យេហតុេនះ  ។ 

 បទថ   េន យ ំ  ភទទក  សុ   េសចក្ដីថ  សុ េនះមិនល្អេទ    

ពិតជសុ យេ យថន ពិំស  ។ 

 េសដ្ឋីគំ មពួកអនកេលងមិនឲយពួក េធ្វើយ៉ងេនះេទៀត េហើយក៏

េ ះែលងេទ ។ េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម  រហូតអស់ជីវតិេហើយក៏

េទ មយថកមម    ។ 
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 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្របជុំ

ជតកថ  ពួកអនកេលងកនុងកលេនះ  បនមកជពួកអនកេលងកនុងកល

ឥឡូវេនះ     ចែំណកព ណសីេសដ្ឋី គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ បុណ្ណបតិជតក ទី ៣  ។ 
 
 

អដ្ឋកថ ផលជតក ទី ៤ 
  
 

 ្រពះបរម ្ដ      កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

ឧបសកែដលឈ្ល សៃវេមើលែផ្លេឈើមន ក់   ្រ ស់ធមមេទសនេនះ   មន

ពកយេផ្តើមថ   នយ ំ  រុេកខ    ទុ រុេ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កុដុមពិកៈអនក្រកុង វតថមីន ក ់ និមន្ដភិកខុសងឃមន្រពះពុទធ

ជ្របធនឲយគង់កនុងចមក ររបស់ខ្លួន ថ្វ យយគូនិងេ្រគ ងឧបេភគេហើយ

េ្របើអនកយមសួនថ      ែនអនកដច៏េ្រមើន   អនកចូរ្រ ច់េទកនុងសួនជមួយ 

នឹងេ កមច ស់ទងំ យ ្របេគនែផ្លេឈើេផ ងៗ មនែផ្ល ្វ យជេដើម 

ចេំពះេ កមច ស់ទងំ យផងចុះ   ។   អនករក សួនទទួលពកយេហើយ

នភំិកខុសងឃ្រ ច់េទកនុងសួនេមើលែផ្លេឈើ  ដងឹែផ្លេឈើេ យករជនំញ

ថ ែផ្លេឈើេនះខចី ែផ្លេឈើេនះ្រសគល  ែផ្លេនះទុលំ្អេហើយ អនករក សួន

េនះនិយយយ៉ង ពិតជយ៉ងេនះែមន  ។  ភិកខុទងំ យ្រកប

ទូល្រពះតថគតថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន អនកែថសួនេនះឈ្ល សកនុង
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ករេមើលែផ្លេឈើ សូមបឈីរេនេលើដីសម្លឹងេមើលែផ្លេឈើេហើយ  ក៏ដងឹបន

ថ  ែផ្លេឈើេនះខចី  ែផ្លេនះ្រសគល ែផ្លេនះទុលំ្អេហើយ អនកែថសួនេនះ

និយយយ៉ង ពិតយ៉ងេនះែមន  ។  ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ ថ   

មន លភិកខុទងំ យ  អនកែថសួនេនះ  មិនែមនជអនកឈ្ល សកនុងករេមើល

ែផ្លេឈើែតមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះេទ កនុងកលមុនបណ្ឌិ តទងំ យែដលជ

អនកឈ្ល សកនុងករេមើលែផ្លេឈើក៏ធ្ល ប់មនមកេហើយ  េហើយ្រទង់ក៏នយំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឈមួញរេទះ កល

ចេ្រមើនវយ័េហើយ  េធ្វើជអនកជនួំញេ យមនរេទះ ៥០០ ។  សមយ័មួយ 

េទដល់ៃ្រពេ្រជ  ក៏េ ះរេទះស្រមកេនកនុងៃ្រព  េ មនុស ទងំអស់

មក្របជុគំន    រួចេហើយេពលថ  កនុងៃ្រពេនះ រែមងមនេដើមេឈើែដល

មនជតពុល ស្លឹកមនជតពុលក៏មន ផក មនជតពុលក៏មន ែផ្លមន

ជតពុលកម៏ន រសែផ្អមមនជតពុលក៏មន ពួកអនកមនិ្រតូវបរេិភគមុន

េពលែដល្របប់េយើងជ ច់ខត  ។  ពួកឈមួញទងំេនះ ទទួលពកយ

េហើយនគំន ចូលេទកន់ៃ្រព ។  ្រតង់មត់ៃ្រពមនេដើមេឈើមនជតពុល

មួយេដើម  េនែកបរទ្វ រ្រសុកមួយកែន្លង េដើម ែមក ស្លឹកខចី ផក  ែផ្ល ្រគប់

យ៉ងៃនេដើមេឈើេនះ ដូចេដើម ្វ យមិនខុសគន េឡើយ ជងេនះេទ-
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េទៀត ែផ្លខចីនិងែផ្លទុដូំចែផ្ល ្វ យ ទងំពណ៌និងស ្ឋ ន ទងំ្រតបកផក

និងរស កម៏ិនែប្លកគន  ប៉ុែន្ដបរេិភគចូលេទេហើយេធ្វើឲយអនកបរេិភគេនះ

អស់ជវីតិភ្ល ម ដូចថន ពុំលមួយ្របេភទែដលកច វដូេចន ះ ។ ពួក

ឈមួញែដលេដើរេទខងមុខ ពួកខ្លះជមនុស េឡះេ ះ សមគ ល់ថ េនះ

េដើម ្វ យ ក៏េបះបរេិភគ ពួកខ្លះគតិថ សួរ្របធន្រកុមសិន សឹមបរេិភគ

ក៏ឈរកន់ែផ្លេឈើេនះរង់ច ំ   ។   លុះ្របធន្រកុមមកដល់ក៏នគំន សួរថ  

បពិ្រតេ កមច ស់ េតើពួកខញុ ំ ចបរេិភគែផ្ល ្វ យទងំេនះបនឬេទ  ? 

្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថ េនះមិនែមនេដើម ្វ យ ក៏ មឃតថ់ េដើម

េនះេឈម ះថ កឹផល្រពឹក  មិនែមនេដើម ្វ យេទ ពួកអនកកុបំរេិភគ

េឡើយ ពួកែដលបរេិភគចូលេទេហើយ ក៏ចត់ែចងេធ្វើឲយក្អួតេចញមក 

េហើយឲយផកឹរបស់ែផ្អមបួនមុខ េធ្វើឲយ្របសចកេ គ ។  កនុងកលមុន ពួក

មនុស នគំន ស្រមកេនែកបរេដើមេឈើេនះ បរេិភគែផ្លែដលមនជតពុល

េ យសមគ ល់ថជែផ្ល ្វ យក៏ដល់នូវករអស់ជីវតិ ។ ែស្អកេឡើងពួកអនក

្រសុកក៏នគំន េចញមក េឃើញមនុស ្ល ប់ក៏នគំន អូសេជើងយកេទេចល

កនុងទីេផ ងៗ េហើយក៏កន់យករបស់របរ្រពមទងំរេទះ  ។  កនុងៃថងេនះ 

្រគន់ែតអរុណរះភ្ល ម  ពួកអនក្រសុកក៏និយយគន ថ  េគជរបស់េយើង 

រេទះជរបស់េយើង  ភណ្ឌ ជរបស់េយើង  នគំន រត់េទកន់េដើមេឈើេនះ 

លុះេឃើញមនុស ទងំ យរួចផុតអពីំភ័យ  មន ក់ៗ កសួ៏រថ   ពួកេ ក
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ដឹងបនយ៉ង ថ   េដើមេឈើេនះ  មិនែមនជេដើម ្វ យ  ?      មនុស

ទងំេនះក៏េឆ្លើយតបថ   ពួកេយើងមិនដឹងេទ  ែត្របធនរបស់ពួកេយើង

ដឹង  ។             

 ពួកអនក្រសុកក៏សួរ្រពះបរមេពធិសត្វថ   បពិ្រតបណ្ឌិ ត   េ ក

េធ្វើយ៉ង   េទើបដងឹថ   េដើមេឈើេនះ  មិនែមនជេដើម ្វ យ ?     

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្របបថ់  ខញុដំឹងេ យេហតុពីរ្របករ េហើយ

េពលគថេនះថ  

 នយ ំ រុេកខ   ទុ រុេ     នបិ  គមេ   រក    

 ករេកន  ជនមិ     នយ ំ ទុផេ   ទុេមត ិ។ 

 េឈើេនះ  មនិែមនលបំកេឡើង  ទងំមិនឋិតេនឆង យអពីំ្រសុក 

 ខញុដំឹងបនេ យេហតុ  (េនះ)  េឈើេនះ  មិនែមនមនែផ្ល្រសួល 

 េទ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  នយ ំ  រុេកខ   ទុ រុេ   េសចក្តថី  

្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  េដើមេឈើមនជតពុលេនះ មិនលបំក

េឡើងេទ  បុគគល មួយក៏ ចេឡើងបនេ យងយ ដូចមនមនុស

យកបេង្អ ងមក ក់ដូេចន ះ  ។ 

 បទថ   នប ិ  គមេ   រក  េសចក្តីថ  ្រពះបរមេពធិសត្វ

សែម្តងថ   ទងំឋិតេនមិនឆង យអពីំ្រសុក  គឺេនជិតទ្វ រ្រសុក ។ 
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     បទថ   ករេកន  ជនម ិ េសចក្តីថ េ យេហតុពីរ្របករ

េនះ   េទើបខញុដំឹងេដើមេឈើេនះ   ។ 

 សួរថ   ដឹងបនដូចេម្តច  ? 

 េឆ្លើយថ ដឹងថ េដើមេឈើេនះ មិនែមនេដើមេឈើមនែផ្លល្អេទ  

អធិបបយថ  ្របសិនេបើេដើមេឈើេនះ មនែផ្លឆង ញ់ដូចែផ្ល ្វ យេនះ 

កលេដើមេនះេឡើងបន្រសួលផង ឋិតេនមិនឆង យអពីំ្រសុកយ៉ងេនះ

ផង ែផ្លរបស់ នឹងមិនសល់សូមបែីតមួយែផ្ល  ្របកដជ្រតូវពួកអនក្រសុក

បរេិភគអស់  ដេណ្តើ មគន េបះជនិចច ខញុកំណំតេ់ យ្របជញ របស់ខ្លួនយ៉ង

េនះ  េទើបដឹងបនថ េដើមេឈើេនះ   ជេដើមេឈើមនជតពុល  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌ដល់ម ជនេហើយ ក៏េធ្វើដេំណើ រេទ

េ យសុវតថភិព   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  សូមបកីនុង

កលមុន បណ្ឌិ តទងំ យក៏ធ្ល បជ់អនកឈ្ល សៃវកនុងករេមើលែផ្លេឈើមក

េហើយយ៉ងេនះ   ។  

 លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនមកយ៉ងេនះេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ
្របជុជំតកថ បរស័ិទកនុងកលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវ

េនះ   ចែំណកឈមួញរេទះ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

  ចប់  អដ្ឋកថ ផលជតក ទី ៤  ។ 
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 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ  

អនកមនេសចក្តីពយយមធូរថយមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្តើមថ  េយ  អលីេនន  ចិេត្តន  ដូេចនះជេដើម ។ 
 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់េ ភិកខុ េនះមក េហើយ្រ ស់សួរថ មន ល

ភិកខុ    ពិតែមនឬ  ែដលេគថអនកជបុគគលមនេសចក្តីពយយមធូរថយ

េនះ ?  កលភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  ្រពះករុ ្រពះអងគ  េទើប្រទង់្រ ស់

ថ មន លភិកខុ  កនុងកលមុនបណ្ឌិ តទងំ យេធ្វើេសចក្តីពយយមកនុងទី

ែដលគួរ្របកបេសចក្តពីយយម ក៏បន ជសមបត្តិ   េហើយ្រទងន់យំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគ-

មេហសីរបស់្រពះ ជអងគេនះ ។  កនុងៃថងែដលថ្វ យ្រពះនម្រពះបរម-

េពធិសត្វ ជ្រតកូលបនអងគ ស្រពហមណ៍ ១០៨ នក់ ឲយែឆ្អតសកប់-

សកល់េ យរបស់គួរបរេិភគ គួរ្របថន  ្រគប់ៗ្របករ  េហើយ កសួរ

លកខណៈរបស់្រពះ ជកុមរ   ។   ពួក្រពហមណ៍ែដលឈ្ល សៃវកនុងករ

ទយលកខណៈ េឃើញភពសមបូរេ យលកខណៈេហើយក៏នគំន ទយថ  

បពិ្រតម ជ  ្រពះ ជកុមរសមបូរេ យបុញញ ធិករដូេចនះ  កល
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្រពះអងគេ យទិវងគតេហើយនឹង្រតវូបន្រគង ជសមបត្ត ិ  នឹងមនេឈម ះ

េបះសេំឡង្របកដេ យករេ្របើ្របស់ វុធ ៥ ្របករ  ជអគគបុរសកនុង

ជមពូទ្វីប  េ្រពះេហតុែតបន ្ដ ប់ករទស ន៍ទយរបស់្រពហមណ៍ទងំេនះ 

េទើបថ្វ យ្រពះនម្រពះ ជកុមរេនះថ   បញច វុធកុមរ  ។  លុះ្រពះ ជ-

កុមរេនះធដំឹងក្ដេីហើយ  មន្រពះជនម ១៦ ្រពះវស   ្រពះ ជ្រ ស់

េ មក េហើយ្រ ស់្របប់ថ   បុត្តជទី្រស ញ់    ចូរបុត្តេរៀនសិលប-

្រស្ដចុះ  ។ 

     ្រពះ ជកុមរសួរថ បពិ្រត្រពះបិ  ទូលបងគនឹំងេទេរៀនកនុង

សមន កអ់នក  ?     

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ     ចូរបុ្រតេទេរៀនកនុងសមន ក់ ចរយទិ ប- 

េមកខេនឯតកកសិ នគរ  ែដនគនធ រៈ    េហើយកូនឯងឲយ្រទពយេនះជតៃម្ល 

ស្រមប់បូជគុណ ចរយ     ្រទង់្រពះ ជទន្រទពយមួយពន់ក បណៈ

េហើយេទើបបញជូ នេទ ។ ្រពះ ជកុមរយងេទកន់សមន ក់ ចរយទិ - 

បេមកខេនះ  ្រទង់សិក សិលបៈ  ្រទង់ទទួល វុធ ៥ ្របករែដល ចរយ

ថ្វ យ  ( លុះេរៀនចប់សព្វ្រគប់េហើយ )  ចរយេចញពីនគរតកកសិ

េសៀត វុធទងំ ៥ នឹង្រពះកយ    ្រទង់យងេទកន់នគរព ណសី   ។   

្រពះបរមេពធិសត្វយងមកដល់ៃ្រពមួយ    ជៃ្រពែដលសិេលសេ ម

យក រស់េន   ។  ្រគេនះ  ពួកមនុស េឃើញ្រពះ ជកុមរ្រតងម់ត់ៃ្រពក ៏
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ឃតថ់  ែនមណពដ៏ចេ្រមើន  អនកកុចូំលេទកន់ៃ្រពេនះ កនុងៃ្រពេនះ 

មនយក េឈម ះថ សិេលសេ មយក រស់េន យក េនះេធ្វើឲយមនុស

ែដល េឃើញេហើយ ្ល ប់យ៉ងេ្រចើន ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ ងំ ម រតី

មិនឲយញប់ញ័រ េឆព ះមុខចូលេទកន់ៃ្រពដូច ជសីហ៍ែដលមិនខ្ល ច

ដូេចន ះ ។  លុះេទដល់ក ្ដ លៃ្រព  យក េនះក៏ែ្របកយខពស់មួយជួរ

េដើមេ ន ត កបលប៉ុនផទះកពូំល ែភនកមខ ងៗប៉ុនកង់រេទះ ចងកូមទងំពីរបុ៉ន

្រតយូងេចក មុខស  េពះច្រមះុពណ៌ ៃដេជើងេខៀវ  សែម្ដងខ្លួនឲយ្រពះ-

បរមេពធសិត្វេឃើញ េហើយែ្រសកថ  អនកឯងេទ  ឈប់សិន អនកឯង

្រតូវជ ររបស់េយើង ។ េពលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វគំ មយក

េនះថ  ែនយក   េយើងេ្រត មខ្លួនេហើយេទើបចូលមកកន់ៃ្រពេនះ  អនក

កុ្ំរបែហសចូលមកជិតេយើង េ្រពះេយើងនឹងបញ់អនកឯងេ យកូនសរ

បេ យថន ពិំស ឲយដួលេដកេន្រតង់េនះ  េហើយបញ់កូនសរ ប

េ យថន ពិំសេទ   ។      កូនសរេទជប់នឹងេ មរបស់យក ទងំអស់   ។  

្រពះបរមេពធិសត្វបញ់កូនសរេទជប់ៗ គន េ យ ករយ៉ងេនះ អស់

កូនសរ ៥០ ្រគប់កូនសរសុទធែតជប់្រតង់េ មរបស់យក ទងំអស់  ។ 

យក េនះរ ស់្រពួញទងំអស់ឲយធ្ល ក់េនជិតេជើង េហើយសទុះចូលេទ

រក្រពះបរមេពធិសត្វ ។  ្រពះបរមេពធិសត្វគំ មយក ម្ដងេទៀត  េហើយ

ទញ្រពះខន័េចញមកកប់ ្រពះខន័្របែវង ៣៣ ធន ប់ ក៏ជប់្រតង់េ ម
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របស់យក េនះេទៀត  េពលេនះេទើបចក់យក េនះេ យលែំពង សូមប ី
លែំពងេនះក៏ជប់នឹងេ មរបស់យក េនះែដរ លុះ្រពះបរមេពធិសត្វ

ដឹងថយក េនះមនេ មស្អិតេហើយ ក៏ យេ យដបំង សូមបដីបំងេនះ

ក៏ជប់នឹងេ មរបស់យក េទៀត   ្រពះបរមេពធិសត្វដឹងថយក មនខ្លួន

ស្អិត ក៏បន្លឺសីហនទេ យមិនញប់ញ័រ្របកសកងរពំងថ  ែនយក   

ឯងមិនធ្ល ប់បនឮេឈម ះេយើង ែដលមនេឈម ះថបញច វុធកុមរេទឬ ?  

កលេយើងនឹងចូលៃ្រពែដលឯងេនេនះ េយើងេ្រត ម វុធមនធនូជេដើម

េហើយ េទើបមក  ៃថងេនះេយើងនឹង យឯងឲយេខទចដូចជធូលី  េហើយ

េ តចូល ល់េ យៃដខង ្ដ  ំ ៃដខង ្ដ កំ៏ជប់េ ម ល់េ យៃដ

េឆ្វង ៃដេឆ្វងក៏ជប់េទៀត ទត់េ យេជើង ្ដ  ំ  េជើង ្ត កំ៏ជប់  ទត់

េ យេជើងេឆ្វង េជើងេឆ្វងក៏ជប់  គិតថទងគិចឲយយក ែបកកបល  េហើយ

ក៏ទងគិចេ យសីសៈ  សូមបសីីសៈក៏ជប់េ មរបស់យក េទៀត  ្រពះបរម-

េពធិសត្វជប់្រទឹងកនុងទីទងំ៥  សូមបពីយួរែតងេ ង  កម៏ិនខ្ល ចមិនភ័យ

រនធត់េឡើយ  ។ 

 យក េនះក៏គិតថ  បុរសេនះជបុរសឯក  ជសីហបុរស  ជបុរស

ជេនយយ  មិនែមនបុរសធមម េទ  សូមប្ីរតូវយក ដូចអញចប់ ក៏មនិ

ញបញ័់រតក់ស្លុត  កនុងផ្លូ វេនះអញសម្ល ប់មនុស េ្រចើន ស់  អញមិន

ែដលេឃើញបុរសែបបេនះ សូមបែីតមន កេ់ឡើយ  េ្រពះេហតុអ្វីហន៎ េទើប
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បុរសេនះមិនខ្ល ច   យក មិន ចសីុ្រពះបរមេពធិសត្វបន  េទើបសួរថ     

 ែនមណព  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកមនិខ្ល ច ្ល ប់ ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ  ែនយក ដ៏ចេ្រមើន េហតុដូចេម្ដច េទើប

េយើង្រតូវខ្ល ច ?   េ្រពះកនុងអត្តភពមួយ   េសចក្ដី ្ល ប់េនះជរបស់

េទៀងទត់   មយង៉េទៀតកនុងេពះរបស់េយើងមនវជិ វុធ   ្របសិនេបើអនកសីុ

េយើង ក៏នឹងមិន ចេធ្វើឲយ វុធរ យបន វុធេនះនឹងកត់ផ្ដ ច់

េពះេវៀនរបស់អនក  ឲយ ច់ជកំ ត់ៗ  តូចខ្លះ  ធខំ្លះ  េធ្វើឲយអនកឯង

អស់ជវីតិបន   េ យេហតុដូចេពលមកេនះ  ពួកេយើងក៏្រតូវ ្ល បទ់ងំ-

ពីរនក់  េ យេហតុេនះ   េទើបេយើងមិនខ្ល ច ្ល ប់    ។   

 ពកយថ  វជិ វុធ េនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់សេំ ដល់ វុធ 

គឺញណខងកនុងខ្លួន្រពះអងគ     ។     យក ្ត ប់ពកយេនះេហើយគិតថ  

មណពេនះេពលនូវពកយ  ពកយេនះពិតទងំអស់ ដុំ ច ់ សូមប ី
្របមណប៉ុន្រគបស់ែណ្ត កបយអពីំ ងកយៃនបុរសសីហៈេនះ  ្របសិន-

េបើអញបរេិភគចូលេទកនុងេពះេហើយនឹងមនិ ចឲយរ យបន អញ

នឹងេ ះែលងបុរសេនះ  ។  លុះគិតដូេចនះេហើយ ក៏េកើតករខ្ល ច ្ល ប ់

េទើបេ ះែលង្រពះបរមេពធិសត្វេទេ យេពលថ  ែនមណព  អនក

ជបុរសសីហៈ   េយើងមិនបរេិភគ ច់របស់អនកឯងេទ   អនកឯងផុតអពីំ

ក ្ត ប់ៃដរបស់េយើង  ដូច្រពះចនទផុតអពីំមត់ ហូដូេចន ះ  អេញជើញអនក
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េទចុះ    ពួកញតមិិត្តរបស់អនកនឹងបនសបបយចិត្ត   ។   ្រគេនះ  ្រពះ-

បរមេពធសិត្វ្រ ស់េទកន់យក េនះថ   ែនយក  េយើង្រតូវេទមុន 

ចែំណកអនកបនេធ្វើអកុសលទុកេហើយកនុងកលមុន េទើបបនមកេកើតជ

យក ដ៏កច វ មនៃដ្រប ក់េ យឈម  មន ច់ឈមអនក

ដៃទជ រ  ្របសិនេបើអនក ងំេនកនុងអត្តភពេនះេហើយ េនែតេធ្វើ
អកុសលកមមតេទេទៀត  អនកនឹងេទកន់ទីងងឹតេទៀត  ចប់ ងំពីអនក

បនជួបេយើងេហើយ  េយើងនឹងមនិបេ ្ត យឲយអនកេធ្វើអកុសលកមមតេទ

េទៀតេទ  ។  លុះេពលដូេចនះេហើយ ក៏្រ ស់េទសៃនទុស លីកមមទងំ ៥ 

េ យន័យជេដើមយ៉ងេនះថ  ែដលេឈម ះថ កមម គឺករញុងំសត្វ

មនជវីតិឲយធ្ល ក់ចុះកន្លង រែមងញុងំសត្វឲយេកើតកនុងកេំណើ តនរក កនុង

កេំណើ តតរិចឆ ន កនុងកេំណើ តេបតវស័ិយ  និងកនុងកេំណើ តអសុរកយ  លុះ

បនមកេកើតជមនុស  ក៏េធ្វើឲយជមនុស មន យុខ្លី េហើយ្រទង់សែម្តង

និសង ៃនសីលទងំ ៥   គំ មយក េ យេហតុេផ ងៗ    ្រទង់សែម្តង

ធម៌ទូនម នយក រហូតទល់ែតអស់ភពរងឹរូស ែណនឲំយ ងំេនកនុង

សីល ៥  េធ្វើយក េនះឲយជេទវ ទទួលពលិកមមកនុងៃ្រពេនះ  េហើយ

ស់េតឿនេ យអបបមទធម៌  េទើប្រទង់យងេចញអពីំៃ្រព  ្របប់មនុស

ែដលេន្រតង់មតៃ់្រព ( អពីំេហតុករណ៍ែដលបន្របយុទធជមួយយក  ) 

េហើយ្រទង់េសៀត វុធទងំ ៥ ្របច្ំរពះអងគយងេទកន់នគរព ណសី 
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ចូលគល់្រពះ ជបិ ្រពះ ជម   ។  េ្រកយមកបន្រគង ជសមបត្ត ិ 

្រទង់្រគប់្រគង ជយ្របកបេ យធម ៌  ្រទង់បេំពញបុញញកមមទងំ យ មន

ឲយទនជេដើម   លុះអស់ជីវតិេហើយេស្តចកេ៏ទ មយថកមម  ។  

          ្រពះបរម ្ត ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ លុះ្រទង ់

បន្រ ស់ដងឹេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 េយ   អលីេនន   ចិេត្តន    អលីនមនេ    នេ    

  ភេវត ិ  កុសលំ   ធមម ំ     េយគេកខមស    បត្តយិ            

  បបុេណ   អនុបុេព្វន      សព្វសំេយជនកខយន្ត ិ។ 

 បុរស    មនចតិ្តមិនរួញ    ចេ្រមើនកុសលធម ៌  េដើមប ី

 ដល់នូវ្រពះនិព្វ ន   ជទីេក មចកេយគៈ   េ យចិត្តមិន 

 រួញ       បុរសេនះ   គបបដីល់នូវធម៌ជេ្រគ ងអស់េទៃន 

 សេំយជនៈទងំពួង   មលំ ប ់ ។ 

       កនុង្រពះគថេនះ្របមូលេសចក្តបីនដូេចនះ   បុរស  មនចិត្ត

មិនរួញ  គមឺិន ទ ក់េសទើរ  មិនេសើេវុ ើ មនចតិ្តមនិរួញ េ យ្រប្រកតី ជ

អនកមនអធយ្រស័យរងឹម ំចេ្រមើនធម៌ែដលមនេឈម ះថ កុសល បន

ដល់េពធិបកខិយធម៌ ៣៧ ្របករ េ្រពះជធម៌ែដល្របសចកេទស 

ចេ្រមើនវបិស នេ យចិត្តដ៏ទូ យ េដើមបដីល់នូវករេក មចកេយគៈ

ទងំ ៤  គឺ ្រពះនិព្វ ន   បុរសេនះេលើកេឡើងនូវៃ្រតលកខណ៍ គ ឺ  អនិចច ំ
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ទុកខំ  អន ្ត  កនុងសងខ រទងំពួងយ៉ងេនះេហើយ ញុងំេពធិបកខយិធម៌

ែដលេកើតេឡើងអពីំតរុណវបិស នឲយចេ្រមើន បនសេ្រមចអរហត្តផល

ែដលដល់ករ ប់ថ  ជករអស់សំេយជនៈទងំពួង  េ្រពះេកើតកនុងទី

បផុំតៃនមគគទងំ ៤  ែដលជេហតុអស់េទៃនសេំយជនៈទងំពួង   មិន

េសសសល់    សូមបែីតសេំយជនៈមួយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់កន់យកកពូំលៃន្រពះធមមេទសនេ យ

្រពះអរហត្តផល េ យ្របករដូេចនះ កនុងទីបផុំត្រទង់្របកសចតុ រយិសចច  

( អរយិសចច ៤ )  កនុងេវ ចប់អរយិសចចធម ៌   ភិកខុ េនះបនសេ្រមច 

អរហត្តផល  ។  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   យក

កនុងកលេនះ   បនមកជអងគុលិមល   ចែំណកបញច វុធកុមរ គឺ 
តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ បញច វធុជតក ទី ៥ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
មួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   េយ  បហេដ្ឋន  

ចិេត្តន  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ  កុលបុ្រតអនក្រកុង វតថីមន ក់ ្ត ប្់រពះធមមេទសនរបស់

្រពះបរម ្ត េហើយ បួសឧទទិសជវីតិកនុង សន គ្ឺរពះរតនៃ្រត  ។   

្រគេនះ  ចរយនិងឧបជឈយ៍របស់េ កេ្រប ន្របេ អពីំសីលថ  អនក

មន យុ  ែដលេឈម ះថសីល  ១ យ៉ងកម៏ន   ២ យ៉ងក៏មន   ៣ 

យ៉ងកម៏ន  ៤ យ៉ងក៏មន   ៥ យ៉ងកម៏ន   ៦ យ៉ងកម៏ន   ៧ យ៉ង

ក៏មន  ៨ យ៉ងកម៏ន   ៩ យ៉ងក៏មន  ែដលេឈម ះថសីល គឺមន

េ្រចើនយ៉ង   េនះេ ថ ចុល្លសីល   េនះេ ថ មជឈមិសីល  េនះ

េ ថ  ម សីល   េនះេ ថ  បតិេមកខសំវរសីល   េនះេ ថ   

ឥ្រនទយិសំវរសីល  េនះេ ថ ជីវបរសុិទធិសីល  េនះេ ថ 

បចចយសននសិ តិសីល ។  ភិកខុ េនះគិតថ  ែដលេឈម ះថ សីល មន

េ្រចើនៃ្រកែលង ស់ អញមនិ ចសមទន្រប្រពឹត្តបនេទ បព្វជជ របស់

បុគគលែដលមិន ចបេំពញសីលឲយបរបូិណ៌បន នឹងមន្របេយជន៍អ្វី  

អញនឹងសឹកេទជ្រគហសថបេំពញបុញញកមមទងំ យ មនករឲយទនជ

េដើម ចិញចឹ មកូន្របពនធ  លុះគិតដូេចនះេហើយ ក៏្របប់ ចរយនិងឧបជឈយ៍
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ថ  បពិ្រតេ ក ចរយដ៏ចេ្រមើន  ខញុមំិន ចរក សីលបន កលមិន

ចរក សីលបន បព្វជជ ក៏នឹងមនិមន្របេយជន ៍ ខញុនឹំងសូម សិកខ  

សូមទទួលប្រតនិងចវីររបស់េ កេទចុះ  ។  ្រគេនះ ចរយនិង

ឧបជឈយ៍ក្៏របប់ភិកខុ េនះថ  វុេ   េបើដូេចន ះ អនកចូលេទថ្វ យបងគំ

្រពះទសពលចុះ    លុះេពលដូេចនះេហើយ ក៏នភំិកខុ េនះេទកន់ធមមសភ

ែដលជទីគង់េនៃន្រពះបរម ្ត   ។  

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់ទតេឃើញភិកខុ េនះេហើយ្រ ស់សួរថ  មន ល

ភិកខុ ទទងំ យ  អនកទងំ យនភំកិខុអនកមនិ្របថន  (បព្វជជ េភទ ) មកឬ ?      

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ភិកខុ េនះបន

្របប់ថ ខញុមំិន ចរក សីលបន េហើយក៏្របគល់ប្រតនិងចីវរឲយខញុ ្ំរពះ-

អងគទងំ យ  ដូេចនះេហើយ  េទើបខញុ ្ំរពះអងគទងំ យនភំិកខុ េនះមក    ។      

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់សួរថ   េហតុដូចេម្ដចេទើបពួកអនក្របប ់

សីលដល់ភកិខុ េនះេ្រចើនេម្ល៉ះ ?  ភិកខុ េនះ ចរក បនបុ៉ន  ក៏គបបរីក

ប៉ុេ ្ណ ះចុះ  ចប់ ងំពីៃថងេនះេទពួកអនកកុេំពលអ្វីៗ នឹងភិកខុ េនះេឡើយ 

តថគតបុ៉េ ្ណ ះនឹងដងឹនូវអេំពើែដលគួរេធ្វើ  េហើយ្រទង់្រ ស់េទកន់

ភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ  អនកនឹង្រតវូករសីលេ្រចើនយ៉ងេធ្វើអី្វ  អនក ចនឹង

រក សីល ៣ ្របេភទប៉ុេ ្ណ ះបនឬ  ?    

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគ ចរក
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បន  ។    

 ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់មន្រពះពុទធត្រមស់ថ  េបើដូេចន ះ ចប់ ងំ 

ពីៃថងេនះេទ អនកចូររក ទ្វ រទងំប ី គឺកយទ្វ រ វចីទ្វ រ មេនទ្វ រ កុេំធ្វើ
្រកក់េ យកយ ច និងចិត្ត េទចុះ កុសឹំកេឡើយ  ចូររក សីលប ី

្របេភទេនះចុះ  ។  េ យ្រពះពុទធត្រមស់្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ ភកិខុ េនះក៏មន

ចិត្តេ្រតកអរ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្របៃព ស់ ខញុ ្ំរពះអងគ

នឹងរក សីលបី្របេភទេនះទុក    លុះេពលដូេចន ះេហើយក៏ថ្វ យបងគំ

្រពះបរម ្ត  ្រតឡប់េទជមួយនឹង ចរយ្រពមទងំឧបជឈយ៍វញិ ។ 

កលេ ករក សីលទងំបីេនះ កប៏នគិតថ  សីលែដល ចរយនិង

ឧបជឈយ៍្របប់អញ ក៏មនែតប៉ុេណ្ណះឯង ប៉ុែន្តេ កទងំេនះមិន ច

ឲយអញយល់បន  េ្រពះេ កមិនែមនជ្រពះពុទធ  ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់

សេ្រងគ ះសីលទងំអស់ ចូលកនុងទ្វ របីប៉ុេ ្ណ ះ ឲយអញទទួលយកបន 

េ្រពះ្រពះអងគជ្រពះពុទធ ្រទង់្រ ស់ដឹងេ យ្របៃព (និង) េ្រពះ្រពះអងគ

ជ្រពះធមម ជដ៏កពូំល ្រពះអងគ្រទង់ជទីពឹងៃនអញពិតៗ  លុះគិត

ដូេចនះេហើយក៏ចេ្រមើនវបិស នបនសេ្រមចអរហត្តផលេ យ ( ្រតមឹែត ) 

ពីរ-បីៃថងប៉ុេ ្ណ ះ ។  ភិកខុទងំ យ្រជបេសចក្តី្រប្រពឹត្តិេទដូេចន ះេហើយ 

្របជុគំន កនុងធមមសភ  មួយអងគៗ រលឹកដល់្រពះពុទធគុណថ  អនកមន យុ

ទងំ យ បនឮថ ភិកខុ េនះេពលថ មនិ ចរក សីលទងំ យ
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បន  ចង់សឹក ្រពះបរម ្ត  ្រទង់សេងខបសីលទងំអស់េ យចែំណក

បី  ឲយេ កទទួលយកបន  ឲយបនសេ្រមចអរហត្តផល  ឱ ែដលេឈម ះ

ថ ្រពះពុទធទងំ យជអចឆរយិមនុស   ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយង

មក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ- 

យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎     កលភិកខុទងំេនះ ្រកបទូល

ឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែត

កនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលភរៈដធ៏ងន់ក៏តថគតែបងែចកេ យ

ចែំណកតូចៗ ឲយជរបស់្រ លៗ  សូមបកីនុងកលមុនបណ្ឌិ តទងំ យ

បនដុមំសមួយដុធំ ំកលមិន ចនឹងេលើកេឡើងបន  ក៏ែចកជចែំណក

តូចៗ េហើយេលើកេឡើងបន ដូេចនះេហើយ ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតកល

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជអនកែ្រសេនកនុង្រសុក 

មួយ  ។  ៃថងមួយ កពុំងភជួ រែ្រសែដលេនកនុងេខត្តែដនៃនភូមិ នែដលេគ

េបះបង់េចលមួយ ។ កលពីមុនកនុងផទះមួយខនងេនះ ធ្ល ប់មនេសដ្ឋី
ែដលសមបូរេ យ្រទពយសមបត្តមិន ក ់កប់ដុមំសមួយដុធំបំ៉ុនគល់េភ្ល  ្របែវង

្របមណ ៤ ហតថេហើយក៏ ្ល ប់េទ ។ នងគ័លរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេទ

ទក់នឹងដុមំសេនះេហើយឈប់  ។    ្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ  ្របកដ
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ជឫសេឈើេហើយ ក៏កយដីេមើលេឃើញដុមំសេនះ កយដីលុបវញិ 

េហើយភជួ រតេទេទៀត លុះ្រពះ ទិតយអស្តងគតក៏ទុក ក់សមភ រៈមននឹម

និងនងគ័លជេដើម កនុងទីដ៏សមគួរមួយ  គិតថ  កលេបើអញេលើកដុមំស

េនះេទ មិន ចេលើកយកេទបនេទ  កលមិន ចេទើបអងគុយចុះ

បែំបកដុមំសេនះេចញជបួនចែំណកេ យគិតថ នឹងចិញចឹ មខ្លួនឯង

ប៉ុេណ្ណះ កប់ទុកចនួំនប៉ុេណ្ណះ ក់ទុកេធ្វើជេដើមទុនចនួំនប៉ុេណ្ណះ េធ្វើ
បុណយមនឲយទនជេដើមចនួំនប៉ុេណ្ណះ  ។  លុះែបងែចកយ៉ងេនះេហើយ 

បែំបកដុមំសេនះយកេទ ដូចកន់យករបស់្រ លៗ ដូេចនះ  ។  ្រពះ-

បរមេពធិសត្វយកដុមំសេនះេទផទះ ែចកជបួនចែំណក េធ្វើបុណយមន

ឲយទនជេដើម  លុះអស់ជីវតិេហើយក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកដូេចនះ     លុះ 

្រទង់បន្រ ស់ដឹងេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 េយ   បហេដ្ឋន   ចិេត្តន    បហដ្ឋមនេ     នេ  

 ភេវត ិ  កុសលំ   ធមម ំ    េយគេកខមស    បត្តយិ 

 បបុេណ   អនុបុេព្វន    សព្វសំេយជនកខយន្ត ិ។ 

 បុរស   មនចតិ្តរកី យចេ្រមើនកុសលធម៌  េដើមបដីល់ 

 នូវ្រពះនិព្វ ន   ជទីេក មចកេយគៈ     េ យចិត្តែដល 

 រកី យ   បុរសេនះ  គបបដីល់នូវធម៌ជេ្រគ ងអស់េទៃន 
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 សេំយជនៈទងំពួង    មលំ ប់ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ    បទថ    បហេដ្ឋន    បនដល់  ្របសចក 

នីវរណធម៌  ។  

 បទថ  បហដ្ឋមនេ  េសចក្តថី  េ្រពះេហតុែតមនចិត្ត្របស-

ចកនីវរណធម៌េនះឯង   េទើបេឈម ះថមនចតិ្តរកី យដូចមស    គជឺ

អនកមនចតិ្តរុងេរឿងភ្លឺ ្វ ងេហើយ  ។  

 ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់ញុងំ្រពះធមមេទសនឲយដល់កពូំលគឺអរហត្ត 

េហើយ ្រទង់បញចប់្រពះធមមេទសន បន្ដអនុសនធិ្របជុជំតកថ បុរសែដល

បនដុមំសកនុងកលេនះ  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់ អដ្ឋកថ  កញច នកខនធជតក ទី ៦ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ នរនិទជតក ទី ៧ 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័    ្រទង់្របរពធ

េសចក្តខី្វល់ខ្វ យពយយមផ្ដ ច់្រពះជនម្រទងរ់បស់ភិកខុ េទវទត្ត  ្រ ស់្រពះ-

ធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  យេស េត  ចតុេ  ធមម    ដូេចនះជ

េដើម  ។ 

 សម័យេនះ ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រពះស ្ដ បដ់ណឹំងថ  េទវទត្ត

កពុំងពយយមេដើមបផី្ត ច់្រពះជនម្រពះអងគ េទើប្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ-
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យមិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលេទវទត្តពយយម

សម្ល បត់ថគតេនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ពយយមសម្ល បត់ថគត

ែដរ ប៉ុែន្តមិន ចេធ្វើេហតុ្រតឹមែតករតក់ស្លុតឲយេកើតមនដល់តថគត

េឡើយ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតកលមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធសិត្វេ យ្រពះជតិជ ្វ     លុះចេ្រមើន 

វយ័មន ងកយធធំតប់៉ុនកូនេសះ សមបូរេ យកម្ល ងំ ្រ ច់េទ ម

មត់សទឹងែតមន ក់ឯង  ។   ក ្ត លសទឹងេនះ មនេកះមួយសមបូរេ យ 

េដើមេឈើមនែផ្លេផ ងៗ មន ្វ យនិងខនុរជេដើម ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ

មនកម្ល ងំដូចដរំ ី រ សមបូរេ យកម្ល ងំ េ តអពីំមត់សទឹងខង យ

េហើយ ក៏េទឈរេនេលើផទ ងំថមមួយផទ ងំែដលេន្រតង់ក ្ត លសទឹង  គឺ
ចេន្ល ះមត់សទឹងនិងេកះ  េ តអពីំផទ ងំថមេនះ េទេលើេកះសីុែផ្លេឈើ
េផ ងៗេនេលើេកះេនះ លុះេវ រេសៀលក៏េ ត្រតឡប់មកលេំនរបស់

ខ្លួនវញិេ យឧបយេនះ   លុះែស្អកេឡើងក៏េធ្វើដូេចន ះេទៀត  ្រស័យទី

េនះេ យនិយមេនះឯង  ។ 

 កនុងកលេនះ មន្រកេពើមួយនិង្របពនធេនកនុងសទឹងេនះ  អស់

កលយូរ ។ ្រកេពើញីេនះេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វេ តេទេ តមក

េកើតករចញ់កូនចងសីុ់េបះដូងរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ  ក៏និយយនឹង
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្រកេពើជប្ដថី  បពិ្រតបង ខញុចំញ់កូន ចង់សីុេបះដូងរបស់ពនរនិទេនះ  ។ 

 ្រកេពើេឈម លេពលថ  បន េតើនងចង់សីុរបស់អ្វី អញនឹងរកមក

ឲយ េហើយនិយយតេទេទៀតថ  ៃថងេនះអញនឹងរង់ចចំបព់នរនិទេនះ  

េពលែដល ្រតឡប់មកអពីំេកះេពលរេសៀល    េហើយេទេដករង់ចេំន

េលើផទ ងំថម   ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ច់េទរកសីុេពញមួយៃថង  លុះេពល

រេសៀលកឈ៏រស្រមកេនមត់េកះ សម្លឹងេមើលផទ ងំថម េហើយគិតថ  ៃថង

េនះផទ ងំថមខពស់ជងៃថងមុន  េ្រពះេហតុអ្វីហន៎ ។  បនឮថ  ្របមណទឹក

និង្របមណៃនផទ ងំថម  ្រពះបរមេពធិសត្វកណំតទុ់កយ៉ងល្អេហើយ 

េ្រពះេហតុេនះេទើបមនបរវិតិកកថ   ៃថងេនះទឹកមិន្រសក េហើយកម៏ិន

េឡើងែដរ កលេបើដូេចនះ េហតុអ្វីក៏ផទ ងំថមេនះេឡើងខពស់េម្លះ៉ ្រកេពើេដករង់

ចចំប់អញេនេលើផទ ងំថមេនះេទដឹង ?  ្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ  អញ

នឹង កលបងេមើលសិន  ក៏ឈរកនុងទីេនះេធ្វើដូចជនិយយនឹងផទ ងំថម

េនះថ  ែនថមដ៏ចេ្រមើន   មិនបនទទួលចេម្លើយកេ៏ពលថ  ែនថមដ៏ចេ្រមើន 

ែនថមដ៏ចេ្រមើន   អស់ រៈដល់បីដង  ថមនឹងេឆ្លើយបនដូចេម្តច ?    ពនរ

េនែតនិយយនឹងថមេទៀតថ  ែនថមដ៏ចេ្រមើន  េហតុដូចេម្តចៃថងេនះឯងមិន

េឆ្លើយនឹងករសួររបស់ខញុ  ំ?    ្រកេពើ ្ត បេ់ហើយគតិថ  ្របែហលជៃថងមុនៗ 

ផទ ងំថមេនះេឆ្លើយនឹងករសួររបស់ពនរេនះេហើយេមើលេទ  េពលេនះ

អញនឹងេឆ្លើយចេំពះករសួររបស់ពនរ   លុះគិតដូេចន ះេហើយក៏េឆ្លើយថ  



104                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 មនករអី ពនរដ៏ចេ្រមើន ?  

   ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ     អនកជនរ   ?     

 ្រកេពើេឆ្លើយថ    េយើងជ្រកេពើ   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ  អនកឯងមកេដកទីេនះ េដើមប្ីរតវូករអ្វី ?  

 ្រកេពើេឆ្លើយថ    េដើមប្ីរតូវករេបះដូងរបស់អនក  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតះិរះិថ  អញមិនមនផ្លូ វដៃទេទៀតេទ ៃថងេនះ

្រតូវែតបេញឆ ត្រកេពើេនះ  លុះគតិដូេចនះេហើយ ក៏និយយនឹង្រកេពើេនះ

ថ  ែន្រកេពើសម្ល ញ់   េយើងកតច់ិត្តលះបង់ ងកយឲយអនកេហើយ អនក

ឯងចូរ មត់រង់ច្ំរតបក់េយើង  េនេពលែដលេយើងេទដល់មតរ់បស់

អនកចុះ  ។  េ្រពះជធមម  កល្រកេពើ មត់ ែភនកទងំពីរខងរបស់

្រតូវបិទ  ។  ្រកេពើមិនទន់បនកណំត់ដឹងេហតុ (ែដលជធមម  )េនះក៏

មតរ់ង់ច ំ ភ្ល មេនះែភនកទងំពីររបស់ ក៏បទិ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ

ដឹងសភពដូេចនះ ក៏េ តេទអពីំេកះជនក់បល្រកេពើ េហើយេ តអំពី

កបល្រកេពើេទកន់េ្រតើយខង យៃនសទឹង រហ័សដូចេផ្លកបេនទ រ ។ 

្រកេពើេឃើញេហតុដ៏អ ច រយដូេចន ះ  ក៏គិតថ    ពនរនិទេនះេធ្វើនូវអេំពើដ៏-

អ ច រយៃ្រកែលង ស់  គិតបេណ្តើ រ  េពលបេណ្តើ រថ   ែនពនរនិទដ៏

ចេ្រមើន កនុងេ កេនះ  បុគគលែដល្របកបេ យធម៌ ៤ ្របករ រែមង្រគប

សងកត់ស្រតវូបន  ធម៌ទងំ ៤ ្របករេនះ ្របែហលជមនេនខងកនុង
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ខ្លួនរបស់អនក្រគប់យ៉ងេហើយ       េទើបេពលគថេនះថ    

 យេស េត    ចតុេ    ធមម     នរនិទ   យថ   តវ  

 សចច ំ  ធេមម    ធិត ិ  ចេគ    ទិដ្ឋ ំ  េ    អតវិត្តតីត ិ។ 

 បពិ្រត នរនិទ   បុគគល    មនធម៌  ៤  ដូចអនក     គឺេសចក្ត ី

 េទៀងទត់ ១  ធម៌គឺ្របជញ ជេ្រគ ងពិចរ  ១  ពយយមមិន 

 ច ់១   ករលះ ១   បុគគលេនះ  រែមងកន្លងបង់នូវស្រតវូបន  ។  

  ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  យស   បនដល់  បុគគល មួយ ។  

 បទថ ឯេត េសចក្តថី រែមង្របកដ្របចក កនុងធមែ៌ដលខញុនឹំង

េពលកនុងកលឥឡូវេនះ ។ 

 បទថ   ចតុេ   ធមម   បនដល់  គុណធម ៌ ៤ ្របករ  ។ 

 បទថ  សចច ំ  បនដល់ វចីសចចៈ គឺែដលអនក្របប់ថនឹងមកកន់

សមន ករ់បស់ខញុ  ំ   អនកក៏មិនបនេធ្វើខុសពកយសម្តីមកពិតេនះឯង  េនះជ

វចីសចចៈ របស់អនក ។ 

 បទថ  ធេមម  បនដល់  វចិរណបញញ    េពលគឺេចះពិចរ

ថ  កលេធ្វើយ៉ងេនះេហើយនឹងមនផលដូេចនះ  េសចក្តីេនះ  ជវចិរណ- 

បញញ របស់អនក ។ 

 េសចក្តីពយយមែដលមិនរួញ   េ កេ ថ  ធិត ិ សូមបគុីណ-

ធម៌េនះក៏មនកនុងខ្លួនអនក ។ 



106                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 បទថ   ចេគ  បនដល់ ករលះបង់ខ្លួន  គឺករែដលអនកលះបង ់

ជីវតិមកកន់សមន ក់របស់ខញុ  ំ   ប៉ុែន្តខញុមំិន ចចប់អនកបន  េនះជកហុំស

របស់ខញុ ែំតមន ក់ឯងគត ់។  

 បទថ  ទិដ្ឋ ំ  បនដល់   បចច មិ្រត  ។ 

 បទថ   េ   អតវិត្តតិ    េសចក្តីថ  ធម៌ ៤ យ៉ងដូចេពលមក

េនះ  មនដល់បុគគល   ដូចមនដល់អនក  បុគគលេនះរែមងឈន

កន្លង   គឺ្រគបសងកត់បននូវបចច មតិ្តរបស់ខ្លួន   ដូចជអនកឈនកន្លងផុត

អពីំក ្ត បៃ់ដរបស់ខញុកំនុងៃថងេនះ  ដូេចនះ ។ 

 ្រកេពើសរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វយ៉ងេនះេហើយ ក៏េទកន់លេំន

របស់ខ្លួនវញិ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ េទវទត្តមិនែមន

ពយយមសម្ល ប់តថគតែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុង

កលមុនកធ៏្ល ប់ពយយមសម្ល ប់តថគតែដរ  ដូេចនះ  ។   លុះ្រទង់ន្ំរពះ-

ធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ្រកេពើកនុងកល

េនះ  បនមកជេទវទត្ត  ្របពនធរបស់្រកេពើ   បនមកជនងចិញចមណ-

វកិ    ចែំណកពនរនិទ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ នវនិទជតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ តេយធមមជតក ទី ៨ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធករ

ពយយមផ្ត ច់្រពះជនម្រពះអងគរបស់ភិកខុ េទវទត្ត ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្តើមថ  យេស េត  ច  តេយ  ធមម  ដូេចនះជេដើម ។  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  េទវទត្តេកើតកនុងកេំណើ តពនរ ( ្វ  ) ្រគប់្រគងហ្វូងេន

កនុងហិមវន្ត្របេទស កលកូនពនរែដល ្រស័យខ្លួនធេំហើយក៏ខពូំជ ៃន

កូនពនរទងំេនះអស់ េ្រពះខ្ល ចែ្រកងពនរទងំេនះដេណ្តើ ម្រគប់្រគង

ហ្វូង  ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធសិត្វ ្រស័យពនរេនះ បដិសនធិកនុង

េពះៃនេម ្វ មួយ ។  ្រគេនះ េម ្វ េនះដងឹថខ្លួនមនកូន េដើមបនឹីង

រក ករមនកូនរបស់ខ្លួន ក៏បនេទកន់េជើងភនមួំយដៃទេទៀត  លុះដល់

្រគប់ែខក៏្របសូត្រពះបរមេពធិសត្វ   ។     ្រពះបរមេពធិសត្វចេ្រមើនវយ័ 

ដល់នូវភពជអនកដឹងក្តេីហើយ ជអនកសមបូរេ យកម្ល ងំ ។ ៃថងមួយសួរ

ម ថ   បពិ្រតែម៉   អនក ជឪពុករបស់ខញុ  ំ?    

 េម ្វ េឆ្លើយថ ែនកូនដច៏េ្រមើន  បិ របស់កូនឯងជអនក្រគប់្រគង

ហ្វូងេនភនឯំេ ះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ    ែម៉នខំញុ េំទរកបិ ចុះ ។ 

 េម ្វ េពលថ  កូនដ៏ចេ្រមើន កូនឯងមនិ ចចូលេទជិតបិ របស់
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កូនឯងបនេទ េ្រពះបិ កូនឯងែតងែតខពូំជៃនកូនពនរែដល ្រស័យ

ខ្លួនេកើតមកអស់  េ្រពះខ្ល ចកូនពនរទងំេនះដេណ្តើ ម្រគប់្រគងហ្វូង  ។    

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   បពិ្រតែម៉   សូមែម៉នខំញុ េំទចុះ  ខញុ ំ

នឹងដឹង  ( អនគតរបស់ខ្លួនឯង )   ។     

 េម ្វ េនះ ក៏ន្ំរពះបរមេពធិសត្វេទកនស់មន កព់នរែដលជ

បិ  ។ 

 ្វ េមហ្វូងេនះ  ្រគន់ែតេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វភ្ល ម   ក៏គិតថ     

កលកូនេនះធេំឡើងនឹងមិន្រពមឲយអញ្រគប់្រគងហ្វូងេទ  ្រតូវសម្ល ប់

ឥឡូវអញនឹងេធ្វើដូចជចប់ឱប េហើយក៏្រចបច់ឲយែណន   ឲយអស់ជីវតិ

ទល់ែតបន  េទើបេពលថ  មកេនះកូន   កូនឯងេទ បត់យូរេម្លះ៉ ?  

ដូេចនះេហើយ េធ្វើដូចជចប់ឱប្រពះបរមេពធសិត្វ ឱបរតឹយ៉ងែណន ។  

្រពះបរមេពធិសត្វមនកម្ល ងំដូចដរំ ី រ សមបូរេ យកម្ល ងំ ក៏ឱបរតឹ

តបេទវញិ ។ ្រគេនះ ឆ្អឹងទងំអស់របស់ពនរេនះ ក៏ដល់នូវ ករេសទើរ

ែតបក់ ។  ្រគេនះ ពនរជបិ គិតថ កូនេនះធេំឡើង្របកដជ

សម្ល ប់អញមិនខន អញ្រតវូរកឧបយអ្វីមួយ្របញបស់ម្ល ប់ ឲយបន

មុន  ភ្ល មេនះក៏គតិថ  មិនឆង យអពីំទីេនះ មន្រសះែដលមន រក -

ទឹកេន អញនឹងឲយ រក ទឹកេនះ សីុ េនកនុង្រសះេនះ ។  គិតដូេចន ះ

េហើយ ក៏និយយេទកន់្រពះបរមេពធិសត្វថ  ែនកូន ឪពុកចស់េហើយ   
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ឪពុកនឹង្របគល់ហ្វូងឲយកូនឯង  ៃថងេនះនឹងែតង ងំកូនឯងឲយជេមហ្វូង   

េនទីឯេ ះមន្រសះមួយ  កនុង្រសះេនះមនផក កុមុទ ២ ទង ឧបបល 

៣ទង បទុម ៥ ទងកពុំងរកី     ចូរកូនឯងេទយកផក ទងំេនះមក   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វទទួលថ ធុបិ  ខញុនឹំងេទយកមក េហើយក៏

េធ្វើដេំណើ រេទ ប៉ុែន្តមនិ្របញប់ចុះេទភ្ល មេទ ពិនិតយេមើលជុវំញិ្រសះ

េឃើញែត ន មេជើងចុះប៉ុេ ្ណ ះ  មិនេឃើញ ន មេជើងេឡើង  ក៏ដឹងថ ្រសះ

េនះ្របកដជមន រក ទឹក្រគប់្រគងមិនខន  បិ របស់អញមិន ច

សម្ល បអ់ញេ យខ្លួនឯងបន េទើបសងឃមឹថនឹងឲយ រក ទឹកសីុអញ

ជនួំសគត់  អញនឹងមនិចុះកនុង្រសះេនះ  េហើយ្រតូវេបះផក ឲយបនផង  

េហើយេដើរេទរកទីែដលមិនមនទឹក េបះបនផក ពីរទង េ តេទេ្រតើយ

ខងនយ េ តអពីំេ្រតើយខងនយមកេ្រតើយខង យក៏្រស ចប់

បនផក ពីរទងេទៀតេ យឧបយេនះឯង   េ យវធិីេនះ ្រពះបរមេពធ-ិ

សត្វេបះផក បនមួយគនំរ េ យមិនចបំចចុ់ះកន់ទីែដលេនកនុង ជញ

របស់ រក ទឹកេឡើយ  ។  លុះ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញថមិន ចេបះ

ឲយបនេ្រចើនជងេនះ  ក៏្របមូលផក ទុកមួយគនំរ  ។  ចែំណក រក ទឹកក៏

្រតិះរះិថ អស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ អញមិនែដលេឃើញអចឆរយិ-

បុរសមនបញញ យ៉ងេនះេឡើយ េបះផក បន មេសចក្ដី្របថន េ យមិន

ចបំច់ចុះកនុងទីែដលេនកនុង ជញ របស់អញ    េទើបេងើបេឡើងអពីំទឹកចូល
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េទរក្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ    ែនពនរនិទដ៏ចេ្រមើន កនុងេ កេនះ 

បុគគល មនធម៌ ៣ ្របករ  បុគគលេនះរែមងកន្លងបង់នូវស្រតូវបន 

្របែហលជកនុងខ្លួនរបស់អនកមនធម៌ទងំអស់េនះ្រគប្់របករេហើយេមើល

េទ   កលនឹងសរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វ   េទើបេពលគថេនះថ  

 យេស េត   ច   តេយ   ធមម     នរនិទ   យថ   តវ  

 ទកខិ យ ំ  សរូយិ ំ  បញញ     ទិដ្ឋ ំ  េ    អតិវត្តតតី ិ។                

 បពិ្រត នរនិទ  បុគគល    មនធម ៌ ៣   ដូចអនក   គឺេសចក្ត ី

 សង្វ ត ១  េសចក្ដីេក្ល វក្ល  ១   បញញ  ១  បុគគលេនះ    រែមង 

 កន្លងបងនូ់វស្រតូវបន  ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   ទកខិយ ំ  បនដល់  ភពជអនក

មនេសចក្តីពយយម  ។  បទេនះ ជេឈម ះរបស់េសចក្តីពយយមយ៉ង

ខពស់ ែដល្របកបេ យបញញ  ែដលដឹងឧបយកមច តស់្រតវូែដលបនជួប

្របសព្វ  ។ 

 បទថ សរូយិ ំបនដល់ ភពជអនកេក្ល វក្ល   ។  បទេនះ ជេឈម ះ

ៃនអនកមិនមនករភញ ក់េផ្អើល  ។  

 បទថ   បញញ   េនះ    ជេឈម ះៃនករដឹងឧបយែដលជចណុំច 

េផ្ដើមៃនករ្របកដផល  ។   

 រក ទឹកេនះសរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វេ យគថេនះ យ៉ង
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េនះេហើយកសួ៏រថ   អនកេបះផក ទងំេនះេទេធ្វើអ្វី ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ ឪពុករបស់េយើង ចង់ែតង ងំេយើងឲយ

េធ្វើជេមហ្វូង  េយើងេបះផក េទេ្រពះេហតុេនះ  ។  

 រក ទឹកេពលថ  ឧត្តមបុរសដូចអនក មិនគួរនផំក ទងំេនះេទេទ  

ខញុនឹំងនយំកេទឲយ  េហើយ្រកេ បផក ទងំេនះេដើរ មេ្រកយ្រពះបរម-

េពធិសត្វេទ  ។  ្រគេនះ បិ របស់្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញ្រពះបរម-

េពធិសត្វអពីំចមង យក៏គិតថ  អញបញជូ ន េទេ យបណំងថ នឹងឲយ

ជចណីំ រក ទឹក ឥឡូវេនះ ្រតឡប់ជេ្របើ រក ទឹកឲយកន់ផក មកវញិ  

េពលេនះអញវនិសេហើយ  េបះដូងែបកជ ៧ បែំណក  អស់ជវីតិកនុងទី

េនះឯង ។ ហ្វូង ្វ ដ៏េសស្របជុគំន េលើក្រពះបរមេពធិសត្វេធ្វើជេស្ដច

ពនរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់បន្ត

អនុសនធិ្របជុជំតកថ  ្វ េមហ្វូងកនុងកលេនះ   បនមកជេទវទត្តកនុង

កលឥឡូវេនះ ចែំណកកូនរបស់ ្វ េមហ្វូងកនុងកលេនះ  គឺ តថគត  

េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ  តេយធមមជតក ទី ៨ ។ 
 
 



112 

  

អដ្ឋកថ េភរ ិ ទជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនក្របេ ្រកមួយរូប    ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    ពកយេផ្តើមថ  ធេម   

ធេម  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ  ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ
ពិតឬ ្រតង់ែដលេគថអនកជមនុស ្របេ ្រក ?  កលភិកខុ េនះ្រកបទូល

ថ   បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ជករពិតេហើយ    េទើប្រទង់្រ ស់ថ  

មន លភិកខុ  អនកជមនុស ្របេ ្រកែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏េទ សូមប ី
កលមុនអនកក៏ធ្ល ប់ជមនុស ្របេ ្រកែដរ  ដូេចនះេហើយ ្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនក យសគរេនកនុង

្រសុកមួយ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វឮដណឹំងថ េនកនុងនគរព ណសីមន

បុណយដ៏ឱ រកិមួយ ក៏គិតថ អញនឹងនសំគរេទ យជិតបរេិវណែដល

មនមេ ្រសពេដើមបរីក្រទពយ េហើយក៏នកូំន្របុសេទកន់នគរព ណសី

យសគរបន្រទពយជេ្រចើន  ន្ំរទពយេទផទះរបស់ខ្លួនឆ្លងកតៃ់្រពេចរ   ក៏

មឃតកូ់ន្របុសែដល យសគរមិនឈបឈ់រថ ែនកូន កូនឯងកុំ យ

សគរមិនឈបជ់ចេន្ល ះៗេឡើយ ចូរ យជចេន្ល ះ  េធ្វើដូចជេគ យសគរ
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េពលអនកធេំធ្វើដេំណើ រ  ។  កូន្របុសេនះ សូមប្ីរតូវបិ មឃត់្រតឡប់

ជនិយយថ ខញុនឹំងបេណ្ដ ញពួកេចរឲយរត់េគចេចញេទេ យសេំឡង

សគរឲយទល់ែតបន    េហើយក៏ យែថមេហើយែថមេទៀត  េ យមិនឈប់ជ

ចេន្ល ះៗេឡើយ ។  ពួកេចរ ្ដ បស់េំឡងសគរេលើកដបូំងេហើយ ក៏គតិថ  

ចង្វ ក់ដូចសគរអនកធេំដើរផ្លូ វ   នគំន រត់េគច  លុះ ្ដ ប់សេំឡងជប់ៗ គន េ្រចើន

េពកេទក៏និយយគន ថ  មិនែមនសគរអនកធេំដើរផ្លូ វេទ  ្រតឡប់មកពួនច ំ

េមើលេឃើញមនុស ពីរនក់ប៉ុេ ្ណ ះ ក៏េចមេ ម យដេណ្តើ មយក្រទពយ ។  

្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ កូនឯង យសគរែថមេហើយែថមេទៀត េ យ

មនសំេឡងែតមួយ ជេហតុេធ្វើឲយ្រទពយែដលេយើងរកបនមកេ យ

លបំក វនិសអស់  េហើយេពលគថេនះថ  

   ធេម   ធេម   នតិធេម     អតិធន្ត ំ ហិ   បបកំ  

   ធមេន្តន   សត ំ  លទធ ំ     អតធិេន្តន   នសិតន្ត ិ។  

     បុគគលគបប ី យ  (សគរ ) ចុះ  ប៉ុែន្តកុំ យឲយ្រជលុ  េ្រពះ 

 ករ យសគរ្រជុល  ជករ ្រកក ់ ក បណៈមួយរយ    

 ែដលបនេហើយេ យករ យសគរ  (កូន ឲយ )  វនិស 

 េហើយ  េ យករ យសគរ្រជុល  ។ 

          ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   ធេម  ធេម  េសចក្ដីថ   សគរគួរ យ

មិនែមនមនិគួរ យេទ    អធិបបយថ   សគរ យបន  មិនែមន មមនិឲយ
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យេទ   ។  

 បទថ នតិធេម េសចក្ដីថ  ប៉ុែន្តមិនគួរ យឲយ្រជុលរហូតមិន

ឈប់េនះេទ   ។  

 សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ  េ្រពះថ ករ យសគរ្រជុល ជករ ្រកករ់បស់េយើង   

េសចក្តីថ  ករ យសគរមិនឈបជ់ករ ្រកក់  គឺបងកឲយេកើតេរឿង ្រកក់

ដល់េយើងទងំពីរនក ់ កនុងកលឥឡូវេនះ ។  

 បទថ   ធមេន្តន  សតំ  លទធំ  េសចក្តីថ  េ្រពះករ យសគរកនុង 

នគរ  បន្រទពយមកមួយរយក បណៈ  ។ 

 បទថ   អតិធេន្តន   នសិត ំ  េសចក្តីថ    ប៉ុែន្តេពលេនះ េ្រពះ

កូន្របុសរបស់អញមិនេធ្វើ មពកយទូនម ន  យសគរ្រជុលកនុងៃ្រពេចរេនះ 

េ្រពះករ យសគរ្រជុលេនះ  ្រទពយទងំអស់្រតវូវនិស  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់ 

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  កូន្របសុកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ ្របេ

្រកកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណកបិ  គឺ  តថគត  េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េភរ ិ ទជតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ សងខធមនជតក ទី ១០ 
 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធភិកខុ
្របេ ្រកដូចគន   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   ធេម   

ធេម   ដូេចនះជេដើម   ។  
 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនកផ្លុ ស័ំងខ  ។   កល

មនបុណយកនុងនគរព ណសីយ៉ងឱ រកិ ក៏នបំិ េទផ្លុ ស័ំងខបន្រទពយ 

េពល្រតឡប់មកវញិ ក៏េពល មឃត់បិ អនកផ្លុ ស័ំងខមនិេចះឈប់ជិតៗ

ៃ្រពេចរ  ។  បិ ្រតឡប់ជនិយយថ  នឹងបេណ្ដ ញពួកេចរេ យ

សេំឡងស័ងខ  េហើយផ្លុ ស័ំងខ្រជុលមនិ ច់ជចេន្ល ះ  ។  ពួកេចរក៏នគំន

េចមេ ម យដេណ្ដើ មយក្រទពយអស់ េ យមនទនំងដូចេរឿងមុនេនះ

ឯង  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថ  េ យមនន័យដូចេរឿងមុនេនះ

ថ  

 ធេម   ធេម    នតធិេម      អតិធន្ត ំ  ហិ   បបកំ   

 ធេន្តនធគិ    េភគ     េត   េ    វធិម ី  ធមន្ត ិ។ 

 បុគគលគបបផី្លុ  ំ (ស័ងខ ) ចុះ    ប៉ុែន្តកុគំបបផី្លុ ឲំយ្រជលុ   េ្រពះ 

 ករផ្លុ ្ំរជុល   ជករ ្រកក ់  េភគៈទងំ យែដលបន 

 េហើយេ យករផ្លុ  ំ    បិ ផ្លុ បំផំ្ល ញេភគៈទងំេនះ   ។ 
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 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ   េត  េ   វធិមី   ធមំ   េសចក្ដីថ

បិ របស់អញផ្លុ ស័ំងខេរឿយៗ ផ្លុ រំហូតទល់ែតេធ្វើ្រទពយែដលបនមក

េ យករផ្លុ ស័ំងខេនះ   វនិសអស់មនិមនេសសសល់  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ    លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ   ្រទង់ 

បន្ដអនុសនធិ្របជុជំតកថ   បិ កនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ្របេ ្រក

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកបុត្តកនុងកលេនះ  គឺ តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ សងខធមនជតក ទី ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ សឹសវគគ ទី ៦ ។ 

 
រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  

 ម សីលវជតក ១   ចូឡជនកជតក ១  បុណ្ណបតិជតក ១ 

 ផលជតក   ១      បញច វុធជតក   ១      កញចនកខនធជតក  ១ 

 នរនិទជតក  ១      តេយធមមជតក  ១       េភរ ិ ទជតក  ១ 

 សងខធមនជតក  ១  ។ 

3 
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ឥតថវីគគ ទី ៧ 
អដ្ឋកថ អ តមន្ដជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុកចង់សឹក   ្រ ស់ធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ     

េ កិតថេិយ  នម  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 េរឿងរបស់ភកិខុ េនះ  នឹងជក់ចបស់កនុង  ឧមម ទន្តីជតក   ។  

េរឿងសេងខបថ  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់្រ ស់េទកន់ភិកខុ េនះថ  មន លភកិខុ   

ធមម ្រស្ដីេ យចែំណកេ្រចើន  មិនគួរេ្រតកអរ  ឥតសតិ   មក  ជអនក

មនករបិទបងំ   អនកអផ ុកេ្រពះ្រស្តី ្រកក់ៗ  ដូេចនះេធ្វើអ្វី ?   េហើយ្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍េនកនុង

នគរតកកសិ  ែដនគនធ ររដ្ឋ លុះដឹងក្ដេីហើយេរៀនចប់ៃ្រតេវទនិងសិលបៈ

ទងំពួង បនជ ចរយទិ បេមកខ ។ ្រគេនះ េនកនុងនគរព ណសី 

មន្រតកូល្រពហមណ៍មួយ ចប់ ងំពីៃថងែដលបុត្ត្របសូត ក៏ដុតេភ្លើងទុក

មិនឲយរលត់េឡើយ  លុះេពលែដល្រពហមណកុមរមន យុ ១៦ ឆន  ំ 

ម បិ កេ៏ពលថ  ែនកូន  េយើងដុតេភ្លើងតមកល់ទុកកនុងៃថងែដលឯងេកើត

មក ្របសិនេបើកូន្របថន នឹងេទកន់្រពហមេ ក ចូរកនេ់ភ្លើងេនះចូលៃ្រព 
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បូជ្រពះអគគ ី ក៏នឹងដល់្រពហមេ កបន ្របសិនេបើ្របថន នឹង្រគប់្រគងផទះ   

ក៏ចូរេទកន់នគរតកកសិ  េរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់ ចរយទិ បេមកខ  

េហើយែស្វងរក្រទពយសមបត្តិចុះ  ។  មណពេនះេពលថ ខញុមំិន ចនឹង

ចូលៃ្រពបូជេភ្លើងបនេទ ខញុ ្ំរបថន នឹងែស្វងរក្រទពយសមបត្តបិ៉ុេ ្ណ ះ  េហើយ 

ម បិ  ទទួលយក្របក់ ១ ពន់ក បណៈទុកជតៃម្លសិក េរៀន-

សូ្រត េធ្វើដេំណើ រេទកន់នគរតកកសិ  េរៀនសិលបៈេហើយក៏្រតឡប់មក

វញិ ។  ប៉ុែន្តម បិ របស់មណពេនះ មិន្រតូវករឲយបុត្តេន្រគប់្រគង

ផទះ ្រតូវករឲយបុត្តបេ្រមើេភ្លើងកនុងៃ្រព ។ ្រគេនះ ម ្របថន នឹងសែម្តង

េទសរបស់្រស្តីេ យចែំណកេ្រចើន  េហើយបញជូ នមណពចូលៃ្រព   ក៏

្រតិះរះិថ  ចរយេនះគង់ជបណ្ឌិ តឈ្ល សៃវ ច្របប់េទសរបស់្រស្តី
េ យចែំណកេ្រចើនដល់កូនរបស់អញបន េទើបេពលថ  ែនកូនជទី

្រស ញ់   កូនឯងេរៀនសិលបៈចប់េហើយឬ  ?    

 មណពេឆ្លើយថ   បទែម៉  ខញុ េំរៀនចប់េហើយ  ។ 

 ម សួរថ   សូមបអី តមន្ត  ក៏កូនឯងេរៀនចបេ់ហើយឬ ?   

 មណពេឆ្លើយថ    មិនទន់បនេរៀនេទែម៉  ។    

 ម េពលថ  ែនកូនជទី្រស ញ់ ្របសិនេបើកូនឯងមិនទន់ 

បនេរៀនអ តមន្តេទេនះ េគមនិេ ថេរៀនសិលបៈចប់េហើយែដរ េទ 

ចុះ  កូនឯងេទេរៀនេហើយសឹមមក ។ មណពទទួលពកយេហើយ ក៏េធ្វើ
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ដេំណើ រេទកន់នគរតកកសិ ម្តងេទៀត ។  ចែំណកម របស់ ចរយ- 

ទិ បេមកខេនះ   ជ្រស្តីចស់ជ     យុ ១២០ ឆន  ំ  ចរយងូតទឹកឲយ

ម េ យៃដរបស់ខ្លួន  រក រឲយបរេិភគេ យខ្លួនឯង  រកទឹកឲយផឹក

េ យខ្លួនឯង  បេ្រមើម ជនិចច   អនកដៃទនគំន រេងក ស ចរយែដលេធ្វើ
យ៉ងេនះ  ។   ចរយ្រតិះរះិថ  េណ្ហើ យចុះ  អញចូលៃ្រពបេ្រមើម កនុង

ៃ្រពេនះចុះ   លុះគិតដូេចន ះេហើយ ក៏ចត់ែចងក ងបណ្ណ កនុងទី

មនទឹក្រសួល កនុងៃ្រពដ៏សងប់ ង តមួ់យ េធ្វើកចិចករងរេ្រសចេហើយជញជូ ន

របស់របរមនេ្របងនិងអងករជេដើមមកប្រមុងទុក នមំ េទកនទី់េនះ   

េហើយបេ្រមើម តេទេទៀត  ។ 

 ចែំណកមណពេទដល់នគរតកកសិ េហើយ មិនេឃើញ ចរយ ក៏

សួរថ  េ ក ចរយេទ  ?  លុះដឹងដណឹំងេនះេហើយ ក៏េទកន់ៃ្រព

េនះ  ថ្វ យបងគំ ចរយេហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរមួយ ។   ្រគេនះ  ចរយ

សួរមណពេនះថ      ែនមណពដ៏ចេ្រមើន   េតើមនេរឿងអ្វី   េទើបអនកឯង 

្រតឡប់មកវញិរហ័សេម្លះ៉ ?    

 មណពសួរថ  បពិ្រតេ ក ចរយ េ កមិនទន់បនឲយខញុ េំរៀន

អ តមន្ត  មិនែមនឬ ?  

 ចរយសួរតបេទវញិថ   អនក បងខឲំយអនកេរៀនអ តមន្ត ?  

 មណពេឆ្លើយថ   បពិ្រតេ ក ចរយ  ម របស់ខញុជំអនកបងខ ំ ។ 
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  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតះិរះិថ មន្ត ៗែដលមនេឈម ះថ អ ត- 

មន្ត មិនមនេឡើយ  ប៉ុែន្តម របស់មណពេនះ ពិតជ្របថន ឲយេគ គ ល់

េទស្រស្តីជ្របកដ    េទើបេពលថ  ្របៃព ស់មណព   េយើងនឹងឲយ

អ តមន្តដល់ឯង ចប់ ងំពីៃថងេនះេទ ឯងចូរេធ្វើកចិចករជនួំសេយើង ឲយ

ម របស់េយើងងូតទឹកេ យៃដរបស់ឯង ឲយបរេិភគ ឲយផកឹ បេ្រមើម

របស់េយើងជនិចច មយង៉េទៀត កលឯង្រចបច់ៃដ េជើង កបល និងខនង

របស់ម េយើង ្រតូវនិយយសរេសើរៃដេជើងជេដើម កនុងេពលែដលកពុំង

្រចបច់ថ បពិ្រតែម៉ដច៏េ្រមើន ពិតែមនែតែមច៉ស់ក៏េ យ ប៉ុែន្ត ងកយ

របស់ែម៉ េនែតចង់ឲយគយគនជ់និចច  កលែម៉េន្រកមុំ ងកយរបស់ែម៉

្រសស់ ្អ តយ៉ង ហន៎  កលម របស់េយើងេពលពកយ  ឯងមិន

្រតូវេអៀនខម ស មិន្រតវូេធ្វើឲយម របស់េយើងសង យ័េឡើយ ្របប់ពកយ

េនះដល់េយើងចុះ  អនកេធ្វើយ៉ងេនះេទើបនឹងបនអ តមន្ត   មិនេធ្វើក៏មិន

បន  ។   មណពយល់្រពមេ យពកយថ    ធុ េ ក ចរយ    ចប់

ងំពីៃថងេនះមក មណពក៏េធ្វើ ម្របករែដល ចរយ្របប់្រគបយ៉់ង ។ 

កលមណពេពលសរេសើរេរឿយៗ  នងក៏សមគ ល់ថ  មណពេនះ្រតូវ

ករអភិរមយនឹងអញជ្របកដ ទងំែដលខ្លួនជមនុស ចស់ជ   ែភនកងងឹត  

កិេលសក៏េនេកើតេឡើងកនុងសន្ត នបន  ។   ៃថងមួយ   នងក៏េពលេទកន់

មណពែដលកពុំងេពលសរេសើរ ងកយរបស់ខ្លួនថ         អនក្របថន រួម



ឥតថីវគគ ទី ៧   អ តមន្តជតក ទី ១                      121 

  

អភិរមយជមួយនឹងេយើងឬ ?   

  មណពេឆ្លើយថ  បពិ្រតែម៉ ខញុ ្ំរបថន ខ្ល ងំ ស់ ប៉ុែន្ត ( មកេទើស

្រតង់  )  ចរយជទីេគរពេកតែ្រកង   ។ 

 នងេពលថ   ្របសិនេបើអនក្រស ញ់ខញុ  ំ ក៏ចូរសម្ល បកូ់នខញុចុំះ ។ 

 មណពេពលតបថ  ខញុ េំរៀនសិលបៈេ្រចើនយ៉ងេនះ កនុងសមន ក់

េ ក ចរយ នឹងមកសម្ល បេ់ ក ចរយ េ្រពះ ្រស័យេហតុ្រតមឹែត

កិេលសពំុសមគួរេឡើយ ។   

 នងេពលថ   េបើដូេចន ះ  ្របសិនេបើអនកមិនេបះបង់ខញុ េំទេនះ ខញុ ំ

េនះឯង  នឹងសម្ល ប់េគេ យផទ ល់  ។ 

 ធមម ្រស្តីេ យចែំណកេ្រចើនមិនគួរេ្រតកអរ មក មន ថ-៌

កបំងំខងកនុង ្រកកយ៉់ងេនះ សូមបចីស់ែបបេនះ ក៏េនែត្រស ញ់

េពញចិត្តនឹងកមគុណ  រហូត្របថន សម្ល ប់កូនអនកមនឧបករៈែបបេនះ

ក៏មន  ។ 

 មណព្របប់ពកយទងំអស់េនះចេំពះ្រពះបរមេពធិសត្វ ។ ្រពះ-

បរមេពធសិត្វេពលថ ករែដលអនក្របបេ់រឿង ៉ វ្រគបយ៉់ងេនះ េឈម ះ

ថអនកបនេធ្វើនូវអេំពើដ៏្រតឹម្រតូវេហើយ ។ កលពិនិតយេមើលនូវ យុសងខ រ

របស់ម ក៏ដឹងថ្រតវូ ្ល ប់កនុងៃថងេនះ េទើបេពលថ  មកចុះមណព 

េយើង្រតូវ កលបងេមើល េទើបកត់េដើម ្វ មួយេដើម េធ្វើរូបទីងេមងប៉ុន
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ខ្លួន   ្រគបដណ្ត ប់ជិតខ្លួន   ក់ឲយេដកផង រេលើែ្រគេដករបស់ខ្លួន   ចងែខ

បងក នៃ់ដទុកេហើយ  េពលនឹងសិស ថ  ែនមណព  អនកចូរកន់ពូេថេទ

ឲយសញញ ដល់ម របស់េយើង  ។ 

    មណពក៏េទ្របប់ថ  បពិ្រតែម៉ ចរយស្រមន្តេនេលើែ្រគរបស់

េ ក េលើបណ្ណ   ខញុចំងែខ ទុកេធ្វើជេ្រគ ងសមគ ល់េហើយ  ែម៉កន់

ពូេថេនះ  ្របសិនេបើ ចសម្ល ប់បន  ក៏ចូរសម្ល បចុ់ះ  ។ 

 នងេពលថ    អនកមនិ្រតូវេបះបង់ខញុ េំចលេទ  ។ 

 មណពេពលថ   េរឿងអ្វីែដលខញុ ្ំរតវូេបះបង់ែម៉េចលេនះ  ។ 

 នងក៏ចបពូ់េថញ័រៗ េដើរេទ មែខ សនួរ យកៃដ ទ បអែង្អល

េមើលសមគ ល់កនុងចិត្តថ  េនះជកូន្របុសរបស់អញ  េហើយេបើកសពំត់្រគប

ចែំណកខងមុខៃនរូបសិបបនិមតិ្ត ងពូេថេ យគិតថ នឹងកប់ែតម្តងឲយ

្ល ប់េននឹងកែន្លង េហើយកប់្រតង់ក កលមនសេំឡង ន់ឮសូរក្ត ងំ

េទើបបនដងឹថ  មនុស ែដលខ្លួនកប់េនះជេឈើ ។  កល្រពះបរម- 

េពធិសត្វសួរថ បពិ្រតម   េតើម េធ្វើអ្វី ?  ក៏គិតថ  អញ្រតវូេគេបក

បេញឆ តេហើយ    លុះគិតដូេចន ះេហើយ  កដួ៏ល ្ល ប់េន្រតង់េនះឯង  ។  

បនឮថ ្របសិនេបើនងមិនេដក ្ល ប់េនកនុងបណ្ណ របស់្រពះបរម-

េពធិសត្វ ក៏គង់ ្ល បក់នុងខណៈេនះឯង  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វដងឹថ

ម ្ល បេ់ហើយក៏េធ្វើសររីកិចច  លុះេភ្លើងែដលេឆះ កសពេនះរលត់
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េហើយក៏បូជេ យផក  េហើយនមំណពមកអងគុយ្រតង់ទ្វ របណ្ណ

េពលទូនម នថ ែនមណព ែដលេឈម ះថអ តមន្ត ចតជ់វជិជ មួយ

ែផនកេ យចេំពះមិនមនេទ  ក៏ប៉ុែន្ត្រស្តីេ យចែំណកេ្រចើន មិន គ ល់

ក់េ្រជ ្រស ញ់ងយ ម របស់អនក្របបឲ់យអនកេរៀនអ តមន្ត េហើយ

បញជូ នអនកមកកន់សមន ក់េយើង ករែដលម របស់អនកបញជូ នអនកមក

សមន កេ់យើង ក៏េដើមបឲីយដឹងេទសរបស់្រស្តី  ឥឡូវេនះ អនកក៏េឃើញេទស

របស់ម េយើងេ យចបស់េហើយ េ យេហតុេនះ គបប្ីរជបថ ធមម

្រស្តីេ យេ្រចើន  មិនេចះែឆ្អត  មក     ដូេចនះេហើយ  បញជូ នមណពឲយ

្រតឡប់េទវញិ ។ មណពេនះ ចរយេទកន់សមន ក់ម បិ វញិ    

េពលេនះម សួរថ   កូនឯងេរៀនអ តមន្តចប់េហើយឬ ?   

 មណពេឆ្លើយថ     បទែម៉  េរៀនចប់េហើយ   ។   

 ម សួរថ   េពលេនះកូនឯងចងេ់ធ្វើអ្វី   ចងបួ់សបេ្រមើេភ្លើង ឬក៏

េន្រគប់្រគងផទះ ?    

 មណពេឆ្លើយថ  បពិ្រតម  ខញុ េំឃើញេទសរបស់្រស្ដីេ យជក់-

ចបស់េហើយ ខញុមំិន្រតវូករេន្រគប់្រគងផទះេទ ខញុនឹំងបួស កលនឹង្របកស

េសចក្ដី្របថន របស់ខ្លួន    េទើបេពលគថេនះថ  

    េ កិតថិេយ  នម     េវ   សំ  ន  វជិជត ិ

 រ ្ត   ច  បគពភ   ច               សិខ ី សព្វគឃេ   យថ 
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   ហិ ្វ   បព្វជិស ម ិ វេិវកមនុ្រពូហយន្ត ិ។  

 ធមម ពួក្រស្ដីកនុងេ ក   ែតងមនេសចក្ដី្របថន    ( ចេំពះបុរស 

 ែដលមនចតិ្តជប់ចពំក់នឹងខ្លួន )   េវ    ( ឬក្រមិត ) របស់្រស្ដី 

 ទងំេនះ   មិនមនេឡើយ    ( ្រស្តីទងំេនះ  )  េ្រតក្រត លផង 

  រេ រ ផំង   ដូចេភ្លើងែដលេឆះវតថុ ្រគប់យ៉ង   ( មិនេរ ើសមុខ ) 

 ខញុនឹំងលះបង់្រស្តីទងំេនះ   េហើយបួស  ចេ្រមើននូវវេិវកធម៌  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ    េសចក្ដីថ   មិនេចះឈប់ឈរ 

គឺមនករ្រប្រពឹត្តិ ្រកក់  ។  មយង៉េទៀត េសចក្ដីសុខេ កេ ថ តៈ 

េសចក្ដីសុខេនះ  មិនមនដល់្រស្តីទងំេនះ  ទងំញុ ំងំករមិនសុខចិត្តឲយ

េកើតដល់អនកែដលមនចិត្ត្របតិព័ទធខ្លួន េទើបេឈម ះថ មិនេចះឈប់ឈរ   

អធិបបយថ  េនមិនសុខគឺជទី ងំៃនេសចក្ដីទុកខ  ។   េដើមបនឹីងសែម្តង

េសចក្តីេនះឲយជក់ចបស់   គបបនី្ំរពះសូ្រតេនះមក ធកដូេចនះថ  

 ្រស្តីទងំេនះ   មនកលលបចិ  ១០០ ជពូំក   េបកបេញឆ ត   

 ជអណ្ដូ ងេកើតៃនេសចក្តីេ ក    ឬមនេ គ    ជតួចៃ្រង    

 េ្រគត្រគត    បងកឲយេកើតចណំង ់  ជេដើមេហតុៃនេសចក្ដ ី

 ្ល ប់     បុរស ជប់ចិត្តនឹង្រសី     បុរសេនះ    ចត់ជ 

 មនុស ្រកក ់  កនុងពួកមនុស   ។  
 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   េ កិតិថេយ   ែ្របថ  ្រស្តីកនុងេ ក  ។
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 បទថ  េវ   សំ ន  វជិជត ិេសចក្ដីថ  បពិ្រតែម៉ ្រស្តីទងំេនះ

កិេលសេកើតេឡើងេហើយ េវ គឺករស្រងមួ ្រពំែដនេឈម ះថ្របមណ 

មិនមនេឡើយ ជ្រស្តីេ្រតកអរខ្ល ងំ គឺជប់ចិត្តកនុងកមគុណទងំ ៥  ទងំ

ជអនកគម នែ្រកងរែអង េ្រពះ្របកបេ យករឆគង ៣ ្របករគ ឺ  ឆគងេ យ

កយ ឆគងេ យ ច ឆគងេ យចិត្ត  ។  េ្រពះថករស្រងួម េនេពលជួប

្របសព្វនឹង រមមណ៍មនកយទ្វ រជេដើម មនិមនកនុង្រស្តីទងំេនះេឡើយ  

គឺជ្រស្តីអនទះអែនទង េ្រប បបននឹងពួកែក្អក ្រពហមណមណពសែម្តង

លកខណៈ្រស្តីដូចពណ៌នមកេនះ ។ 

 បទថ  សិខី  សព្វគឃេ   យថ  េសចក្ដថី   ធមម េភ្លើងែដល

ដល់ករ បថ់ សិខី េ្រពះមនអ ្ដ ត្រសួច បនេ្រគ ងេឆះ មួយ 

េទះបីវតថុ េនះមិន ្អ ត មន មកជេដើម ឬរបស់ ្អ ត មនទឹកេ ះថ្ល   

ទឹកឃមុ  ំ  ទឹកអេំពជេដើម  គួរ្របថន ខ្លះ មនិគួរ្របថន ខ្លះ ក៏េឆះទងំអស់ 

េ្រពះេហតុេនះ  េទើប្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រ ស់សែម្តងថ េឆះ្រគបយ៉់ង   

យ៉ង មិញ សូមប្ីរស្តីទងំ យក៏ដូេចន ះែដរ េទះជមនុស មន

កេំណើ តេថកទប មនករងរេថកទប  ដូចជហមដរំ ី   អនកចញិចឹ មេគជ

េដើមក៏េ យ េទះជមនុស មនកេំណើ តខពង់ខពស់ ករងរខពង់ខពស់ដូចជ

ក ្រតជេដើមក៏េ យ  មិនបនគិតដល់ភពេថកទបឬខពង់ខពស់េឡើយ កល

េសចក្ដីេ្រតកអរេ យអំ ចកិេលសេកើតេឡើងេហើយ េ យអំ ចៃន
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េសចក្ដីេ្រតកអរកនុងេ ក បនមនុស ្របេភទ  កេ៏សពបនទងំអស់  

េ្រពះេហតុដូេចន ះ េទើបេ្រប បដូចេភ្លើងែដលេឆះវតថុ ្រគបយ៉់ង េភ្លើងសីុវតថុ
្រគប់យ៉ង  យ៉ង មញិ ្រស្តីទងំេនះក៏គបប្ីរជបថ មនសភពដូេចន ះ

ែដរ   ។    

 បទថ     ហិ ្វ    បព្វជិស ម ិ   ខញុនឹំងលះបង់្រស្តី មក ទងំ

ែដលជទី ងំៃនេសចក្តីទុកខេនះ  ចូលៃ្រពបួសជឥសី  ។ 

 បទថ   វេិវកមនុ្រពហូយ ំ  េសចក្ដីថ    វេិវកមន ៣   គឺកយ-

វេិវក  ចិត្តវេិវក   ឧបធិវេិវក  ប ្ត វេិវកទងំ៣ េនះ គួរចេ្រមើនកយវេិវក

ផង  ចិត្តវេិវកផង  ។  េ កអធិបបយទុកថ ( មណពេពលថ ) បពិ្រត

ម    ខញុ ្ំរតូវករបួសេធ្វើកសិណបរកិមម  ញុងំសមបត្ត ិ៨  និងអភញិញ  ៥ 

ឲយេកើតេឡើង េហើយនឹងេចៀសេចញចកពួកគណៈ ្រពមទងំដកចតិ្តចក

កិេលស ចេ្រមើនវេិវកនឹងជអនកមន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ េរឿង

្រគប់្រគងផទះស្រមប់ខញុមំនិមនេឡើយ  ។  

 មណពតិះេដៀល្រស្តីទងំ យយ៉ងេនះេហើយ     ម បិ
េទបួស ចេ្រមើនវេិវកមន្របករដូចេពលេហើយ បនជអនកមន្រពហម-

េ កជទីេទខងមុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  ធមម ្រស្តីទងំ យកនុង

េ ក មិនេចះសកបស់កល់នឹងកមគុណ មក មនខងេដើមនិងទីបផុំត
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ជេហតុឲយេកើតទុកខយ៉ងេនះ  ្រទង់សែម្តងេទសៃន្រស្តីទងំ យេហើយ 

េទើប្រទង់្របកសសចចធម៌  លុះចបស់ចចធម ៌  ភិកខុ េនះបនសេ្រមចេ -

បត្តិផល ។  ្រពះបរម ្ដ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ម របស់

មណពកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ នីេឈម ះ ភទទ កបិ នី កនុងកល

ឥឡូវេនះ  បិ របស់មណព  បនមកជម កស ប  មណពជកូន

សិស   បនមកជ ននទ  ចែំណក ចរយ   គ ឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ អ តមន្តជតក ទី ១ ។ 

 
 

អដ្ឋកថ អណ្ឌ ភូតជតក ទី ២ 
  

 ្រពះបរម ្ដ    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុក ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្ដើមថ យ ំ ្រពហមេ     

អ េទសិ    ដូេចនះជេដើម   ។ 

 េសចក្ដីសេងខបថ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ មន ល

ភិកខុ  ពិតែមនឬ ្រតង់ែដលេគថអនកអផ ុកចងសឹ់កេនះ ?  លុះភិកខុ េនះ

្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ពិតែមនេហើយ     េទើប្រទង់្រ ស់

ថ  មន លភកិខុ  ធមម ្រស្តីទងំ យ បុគគល ក៏រក មិនបន    កលមុន

បណ្ឌិ តទងំ យ សូមបចីង់រក ្រស្តីទុក ងំែតពី្របសូតចកៃផទ ក៏មិន ច

រក បន      េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   
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 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុងៃផទៃនអគគមេហសីរបស់

្រពះបទ្រពហមទត្តេនះ លុះ្រទង់ចេ្រមើនវយ័េហើយក៏សិក សិលបៈចប់សព្វ

្រគប់ លុះ្រពះវរ ជបិ េ យទិវងគតេទកប៏នេ យ ជយ្របកបេ យ

ធម ៌ ។ ្រពះ ជ្រទង់េពញ្រពះទយ័េលងែលបងប ក ជមួយនឹងបុេ ហិត  

កលនឹង្រទង់កំ ន្ត  ្រទង់េ្រច ងចេ្រម ងស្រមប់ករភន ល់េនះថ  

 សទឹងទងំអស់មនដេំណើ រេវៀច   ៃ្រពទងំអស់សេ្រមចអពីំេឈើ 

 ( យ៉ង មិញ )    ពួក្រសីទងំអស់    ( េវៀរែលងែត្រសីមន 

 កិេលសេស្ដើង )   កលេបើមនបុគគលអនកខ បឹេខ វ   ក៏ែតងេធ្វើ 

 នូវអេំពើ មកបន (យ៉ងេនះែដរ )  ។  

 លុះ្រទង់េ្រច ងរួចេហើយ េទើប្រទងេ់ដើរកូនប ក មសេលើបនទះក្ដ រ

្របក់ ។  កល្រពះ ជ្រទង់េលងេ យវធិីេនះ ្រទងឈ់នះជនិចច  ។  

ចែំណកបុេ ហិតចញ់ជនិចច  ។  បុេ ហិតកល្រទពយសមបត្តិកនុងផទះអស់

េទៗេ យលំ ប់ដូេចនះ ក៏បនគតិថ ្របសិនេបើយ៉ងេនះ ្រទពយសមបត្តិ
កនុងផទះ្រគប់យ៉ង្រតូវអស់ជ្របកដ អញ្រតូវរកមតុ្រគមមន ក់ែដលមិន

ធ្ល ប់រួមដេំណកនឹងបុរសដៃទ  មកេនកនុងផទះឲយខងែតបន   ។  លុះគិត

ដូេចន ះេហើយ ក៏្រតឡប់េកើតបរវិតិកកថ អញមិន ចនឹងរក ្រស្តីែដលធ្ល ប់

េឃើញបុរសដៃទបនេទ អញចបំច់រក ្រស្តីមន ក់ែដលេទើបែតេកើត លុះ
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ចេ្រមើនវយ័េហើយេទើបឲយេនកនុងអំ ច េធ្វើឲយជ្រសី្តមនបុរសែតមន ក់

ចត់ែចងកររក យ៉ងម ំ េទើបនឹងនយំក្រទពយមកអពីំ ជ្រតកូលបន ។ 

បុេ ហិតេនះជមនុស ឈ្ល សៃវកនុងវជិជ េមើលអវយវៈ  ដូេចន ះេហើយ ្រគន់

ែតេឃើញ្រស្តីទុគ៌តមន ក់មនគភភ៌្ល ម ក៏ដឹងថ  នងនឹងស្រមលកូន្រសី  

េទើបេ នងមកឲយេសប ង ឲយេនែតកនុងផទះប៉ុេ ្ណ ះ  លុះស្រមលកូន

េហើយក៏ឲយ្របក់បញជូ ន្រសីេនះេទ ។ បុេ ហិតមិនឲយេកមង្រសីេនះ

េឃើញបុរសដៃទេឡើយ អនុញញ តឲយែតពួក្រស្ដីប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ះបន ចិញចឹ ម

េមើលែថរហូតេពញវយ័េទើបេធ្វើឲយនងេនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន េនចេន្ល ះ

េពលែដលកុមរេីនះមិនទន់ធេំពញវយ័ បុេ ហិតេនះមិន្រពមេលង

ែលបងប ក ភន ល់ជ មួយ្រពះ ជេឡើយ  លុះេធ្វើឲយកុមរេីនះេនកនុង

អំ ចេហើយ ក៏្រកបទូល្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ េយើងេលង

ែលបងប ក ភន ល់ចុះ ។ ្រពះ ជ្រទង់យល់្រពមេ យ្រពះត្រមស់ថ ែន

បុេ ហិត ្របៃពេហើយ  ។  ្រពះ ជ្រទង់េលងេ យទនំងដូចមុនេនះឯង  

េនេពលែដល្រពះ ជ្រទង់េ្រច ងេហើយទតេមើលកូនប ក   បុេ ហិតក៏

េពលថ េវៀរមណវកិ  ។  ចប់ ងំពីេពលេនះមក បុេ ហិតក៏ឈនះ

្រពះ ជវញិ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទងប៉់ន់ ម នថ  េនកនុងផទះរបស់បុេ ហិតេនះ 

្របកដជមន្រស្តីមន ក់ែដលមន្របុសែតមន ក់    ្រទងឲ់យ មតយេទេសុើប



130                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
េមើល ក៏្រទង់្រជបថ មនពិត ្រទង់្រពះត្រមះិតេទថ ្រតូវឲយមនុស

ទម្ល យសីលរបស់នង  េទើបបញជ ឲយេ អនកេលងមន ក់ចូលគល់   មន

្រពះត្រមស់ថ   ែនអនកដ៏ចេ្រមើន េតើអនក ចទម្ល យសីលៃន្រស្តីែដលជ

្របពនធរបស់បុេ ហិតបនឬេទ  ?   

 អនកេលងេនះទទួល្រពះ ជឱងក រថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូល-

បងគំ ច ។ េពលេនះ ្រពះ ជ្រទង់្រពះ ជទន្រទពយដល់អនកេលងេនះ

េហើយមន្រពះត្រមស់ថ   េបើដូេចន ះ ចូរេធ្វើឲយសេ្រមចេ យឆប់ចុះ  ក៏

បញជូ នអនកេលងេនះេទ  ។  អនកេលងេនះទទួល្រទពយេហើយ  ចំ យ

ទិញេ្រគ ង្រកអូបមនខ្លឹមចនទន៍និង្រក ន ជេដើម េទេបើក នលកេ់្រគ ង

្រកអូប្រគបយ៉់ងមិនឆង យអពីំផទះរបស់បុេ ហិតេនះ ។ ចែំណកផទះរបស់

បុេ ហិតកជ៏ផទះ ៧ ជន ់មនេខ្ល ងទ្វ រ ៧ ្រតង់េខ្ល ងទ្វ រនីមួយៗ មន្រស្តី
រក ទងំអស់ បុរសដៃទេវៀរ្រពហមណ៍េចញ មនិមនអនក បនចូលេទ

កន់ផទះេនះេឡើយ សូមបធុីងសំ មកសុ៏ទធែតជ្រស្តីេទជ្រមះទងំអស់ មន

ែតបុេ ហិតនិង្រសីបេ្រមើរបស់មណវកិេនះប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនេឃើញ

មណវកិេនះ ។  ្រគេនះ ្រស្តីអនកបេ្រមើរបស់មណវកិ កន់្រទពយែដល

ជតៃម្លស្រមប់ទិញេ្រគ ង្រកអូបនិងផក េដើរេទ េពលេដើរេទេនះ បនេដើរ

ឆ្លងកត់តូបលក់េ្រគ ង្រកអូបរបស់អនកេលងេនះ អនកេលងេនះដឹងយ៉ង

ចបស់ថ ្រស្តីេនះ ជ្រស្តីបេ្រមើមណវកិ  ។  ៃថងមួយ ្រគន់ែតេឃើញនង
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េដើរមកភ្ល ម ក៏េ្រកកេឡើងអពីំតូបលក់ សទុះចូលេទផ្តួលខ្លួនជិតេជើងនង 

ឱបេជើងទងំពីរយ៉ងែណនេ យៃដទងំពីរ រួចយេំរៀប ប់ថ បពិ្រតម  

ម េទ បត់យូរេម្លះ៉ ?   ពួកអនកេលងដ៏េសសែដលឈរេនមខ ងេនះ 

ក៏នគំន និយយថ   ែម៉និងកូនេមើលេទដូចគន េ យស ្ឋ នៃនៃដ េជើង  

និងមុខ   េហើយ កបបកិរយិេមើលេទដូចមនុស ែតមន ក់  ។  ្រស្តីេនះ 

កលពួកអនកេលងនគំន និយយដូេចន ះ ក៏េជឿយ៉ងម ំ េហើយយល់ថ  

បុរសេនះជកូនរបស់ខ្លួនពិតែមន  សូមបខី្លួនឯងក៏យេំរៀប ប់ែដរ  ។   ជន

ទងំពីរនកេ់នះ ក៏ឈរឱបគន យ ំ។ 

 ្រគេនះ អនកេលងក៏េពលថ  បពិ្រតម   ម េនទី  ?   

 នងេឆ្លើយថ  ម េនបេ្រមើ្រសី្រកមុរំបស់បុេ ហិត ែដលមន

ដេំណើ រល្វតល់្វន់   ្រសស់េឆើត   រូប ្អ តដូចកនិនរ ី   ។ 

 អនកេលងេនះសួរតេទេទៀតថ   ឥឡូវេនះ ម នឹងេទទី  ?  

 នង្របប់ថ  ម នឹងេទរកទិញេ្រគ ង្រកអូបនិងក្រមងផក ជូន

្រសី្រកមុេំនះ  ។  

 អនកេលងេពលថ  បពិ្រតម   ម ចបំច់េទទិញទីដៃទេធ្វើអ្វ ី 

ចប់ពីៃថងេនះេទ  សូមម យករបស់ខញុ ចុំះ   េហើយមិនទទួល្របក់តៃម្ល

េ្រគ ង្រកអូប ឲយវតថុមន ្ល  ម្លូ  ្រក ញជេដើម ្រពមទងំផក ជេ្រចើន ។ 

មណវកិេឃើញេ្រគ ង្រកអូបនិងផក េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់  ក៏សួរថ   
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 បពិ្រតែម៉   ៃថងេនះ ្រពហមណ៍របស់េយើងសបបយចិត្តឬយ៉ង  ?  

 នងសួរថ    េហតុដូចេម្តចេទើបេច ្វ យសួរយ៉ងេនះ ? 

   មណវកិេឆ្លើយថ  េ្រពះខញុ េំឃើញរបស់ទងំេនះេ្រចើនេពក  ។  

 នងេពលថ  ្រពហមណ៍មិនបនឲយ្របក់ែដលជតៃម្លវតថុដេ៏្រចើន

ទងំេនះេទ  ប៉ុែន្តវតថុទងំេនះខញុយំកមកអពីំសមន ក់កូនរបស់ខញុ  ំ ។  ចប់ ងំ

ពីេពលេនះមក នងក៏យក្របកៃ់ថ្លវតថុ ែដល្រពហមណ៍ឲយេ យខ្លួនឯង 

េហើយេទយកេ្រគ ង្រកអូបនិងផក ជេដើម មកអពីំសមន កអ់នកេលងេនះជ-

និចច ។  កន្លងមកបនពីរ-បីៃថង  អនកេលងក៏ កលបងេធ្វើដូចជឈេឺដកេន

េលើែ្រគ   នងេទដល់ទ្វ រតូបរបស់អនកេលងេនះ មិនេឃើញក៏សួរថ  កូន

របស់ខញុ េំទ  ?  មនុស េនកនុងតូបេនះ្របប់ថ   កូន្របុសរបស់នង

ឈ ឺ  ។  នងេទដល់ទីេដករបស់អនកេលងេហើយអងគុយ ទ បខនង រួចសួរថ 

ែនកូន កូនឯងមិន្រសួលខ្លួនឬ  ?  អនកេលងេនេសង ម  ។  នងក៏សួរេទៀត

ថ   េហតុដូចេម្តចកូនឯងមិនេឆ្លើយ ?     

 អនកេលងេពលថ  បពិ្រតម  សូមបខីញុ ំ ្ល បក់៏មិន ច្របប់ម

បន  ។ 

 នងក៏េពលថ  ្របសិនេបើែម៉ជមនុស ែដលកូនឯងមិនគួរ្របប ់ 

េតើកូនឯងគួរ្របប់អនក   ?    ្របប់ែម៉មកចុះ   ។ 

 អនកេលងក៏្របប់ថ  បពិ្រតម ខញុមំិនឈអឺ្វីេទ  ប៉ុែន្តខញុបំនឮម
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សរេសើរមណវកិេហើយ កម៏នចតិ្ត្របតិព័ទធយ៉ងខ្ល ងំ កលេបើខញុបំននង

េទើបមនជីវតិតេទ   កលមិនបននឹង ្ល ប់កនុងទីេនះឯង  ។ 

 នងេពលថ ែនកូន េរឿងេនះទុកឲយជភរៈរបស់ែម៉ចុះ   កូនកុខូំច

ចិត្តេ្រពះេរឿងេនះេឡើយ  លួងេ មចតិ្តអនកេលងេនះេហើយ  ក៏យក

េ្រគ ង្រកអូបនិងផក េទយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ មកដល់សមន ក់មណវកិ 

េហើយក៏េពលថ   បពិ្រតនងមច ស់  កូនរបស់ខញុបំនឮពកយសរេសើរនង

មច ស់អពីំសមន ករ់បស់ខញុ េំហើយ មនចិត្ត្របតិព័ទធយ៉ងខ្ល ងំ េតើេធ្វើយ៉ង

េទេទើបល្អ ?   

 មណវកិេឆ្លើយថ ្របសិនេបើែម៉នកូំន្របុសរបស់ែម៉មកបន ខញុ ំ

នឹងឲយឱកស ។  ្រស្តីបេ្រមើេនះ ្ត ប់ពកយរបស់មណវកិេហើយ ចប់ពី

េពលេនះមក ក៏េកើបសំ មជេ្រចើនមកអពីំ្រជុងៃនផទះ្រគប់្រជុង មក

ចក់េលើកបល្រស្តីែដលយមេខ្ល ងទ្វ រ ។ ្រស្តីអនកយមចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត

េ យេរឿងេនះក៏េចញេទ ឈបយ់មេខ្ល ងទ្វ រ ។ េ យទនំងេនះឯង 

្រស្តីអនកយម និយយអ្វីៗ នងក៏េកើបសំ មចក់េលើកបល្រស្តីអនក

យមេនះៗ   ចប់ ងំពីេពលេនះមក េទះបីនងនវំតថុ ចូលមក 

ឬនេំចញេទ  ក៏មិនមនអនក ៊ ន្រតួតពិនិតយេមើលវតថុ េនះ ។ 

 បនឱកស  នងឲយអនកេលងេនះេដកកនុងកេំ្របងផក   ែរកេទកន់

សមន កម់ណវកិ  ។  អនកេលងេនះទម្ល យសីលរបស់មណវកិេហើយ ក៏
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េនកនុង្រប ទេនះឯងពីរ-បីៃថង ។ កលបុេ ហិតេចញេទខងេ្រក   

ទងំពីរនកក់៏រួមអភរិមយ  កលបុេ ហិតមក អនកេលងក៏ពួន  ។  លុះកន្លង

មកបនមួយឬពីរៃថង មណវកិក៏និយយនឹងអនកេលងថ បងសម្ល ញ់  

េពលេនះបងឯងគួរេទទី  ?   

 អនកេលងក៏េពលថ   ខញុនឹំង យ ( កបល ) ្រពហមណ៍ឲយបនមុន

នឹងេទ   ។   

 មណវកិេពលថ  យ៉ងេនះកប៏ន  េហើយឲយអនកេលងពួន ។  

កល្រពហមណ៍មកក៏និយយយ៉ងេនះថ  បពិ្រត្រពហមណ៍  ខញុចំង់ េំន

េពលែដលេ កេលងពិណ  ។  

  ្រពហមណ៍យល់្រពមថ   ែននងដ៏ចេ្រមើន  នងចូរ ចុំះ  ។   

  នងេពលថ  បពិ្រត្រពហមណ៍  ខញុខំម សេអៀនេនេពលែដល 

េ កសម្លងឹេមើលខញុ  ំ   ខញុសូំមបិទមុខេ កសិន  សឹម  ំ ។   

  បុេ ហិតេពលថ   ្របសិនេបើនងេអៀនខម ស   ក៏ចូរេធ្វើយ៉ងេនះ

ចុះ ។ មណវកិចបយ់កសពំត់ ច់្រកស់បិទែភនកបុេ ហិតេហើយចង

រហូតទល់ែតងងឹតេមើលអី្វមិនេឃើញ  ្រពហមណ៍្រពមឲយបិទែភនក េដញ

ពិណេរឿយៗេទ  ។  មណវកិ បំនបន្តិចក៏េពលថ  បពិ្រត្រពហមណ៍ខញុ ំ

ចង់េខកកបលេ កម្តង  ។  ្រពហមណ៍វេង្វងចេំពះ្រស្តី   មិនដងឹេហតុ-

ករណ៍ ក៏េពលថ  េខកចុះអូន  ។  មណវកិឲយសញញ ដល់អនកេលង ។ 
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អនកេលងជេំទើតេជើងចូលមកជិត ឈរេ្រកយខនង្រពហមណ៍េហើយេខក

កបលេ យែកងៃដ ។ ែភនករបស់្រពហមណ៍េលៀន កបលពកេឡើង

្រពហមណ៍ឈចឺប់្របញប់េពលថ  នងចូរបញជូ នៃដមកេនះ ។  នងក៏

ហុចៃដរបស់ខ្លួន កេ់លើៃដ្រពហមណ៍  ។   ្រពហមណ៍េពលថ ៃដទន់ភ្លន់ 

ប៉ុែន្តេខកឈឺ ស់  អនកេលងលុះេខកកបល្រពហមណ៍េហើយ ក៏ ក់

ខ្លួនពួន ម   ។  មណវកិ កលអនកេលង ក់ខ្លួនបត់ ក៏យកសពំត់េចញ

អពីំមុខ្រពហមណ៍ េហើយយកេ្របងមក ប្រចបចក់បលឲយ្រពហមណ៍ ។ 

កល្រពហមណ៍េចញេទខងេ្រក ្រស្តីបេ្រមើឲយអនកេលងេដកកនុងកេំ្របង

ផក ដូចមុន នេំចញេទ  ។  អនកេលងក៏េទគល់្រពះ ជ្រកបទូលេរឿង ៉ វ

ទងំអស់ឲយ្រទង់្រជប ។ 

 ្រពះ ជក៏្រ ស់េទកន់្រពហមណ៍ែដលចូលមកគល់្រទង់ថ  ែន

្រពហមណ៍  េយើងេលងប ក ភន ល់គន េទៀតចុះ  ។ 

 បុេ ហិតេឆ្លើយតបនឹង្រពះត្រមស់ថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ។   

្រពះ ជបញជ ឲយចត់ែចងកែន្លងេដើមបេីលងប ក  ្រទង់េ្រច ងបទចេ្រម ង

ស្តីអពីំករេលងភន ល់េហើយ ្រទង់ទតេមើលកូនប ក  ្រពហមណ៍មនិដឹង ថ 

មណវកិ្រតូវទម្ល យតបៈេហើយេនែតេពលថ េវៀរមណវកិ សូមប ី
េពលយ៉ងេនះក៏េ យ  ក៏េនែតេលងចញ់្រពះ ជដែដល ។ ្រពះ ជ

្រទង់ឈនះ  េហើយ្រ ស់ថ  ែន្រពហមណ៍  អនកេពលអ្វីេទៀត ?  តបៈៃន
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នងមណវកិរបស់អនក្រតូវទម្ល យេហើយ   អនកពយយមរក មតុ្រគម

ងំែតពីេនកនុងគភ៌  េធ្វើករករពរកនុងទីទងំ យដល់េទ ៧ កែន្លង

សមគ ល់ថ អញនឹងរក បន ែដលេឈម ះថមតុ្រគម សូមបបុីរសនឹង

យក កក់នុងេពះេហើយ្រ ច់េទ   ក៏មិន ចរក បន  ធមម ្រស្តីែដល

មនបុរសែតមន ក់មិនមនេឡើយ  នងមណវកិរបស់អនកេពលថ ខញុចំង់

 ំ យកសពំត់បិទមុខអនកែដលកពុំងេដញពិណ ឲយ្របុសសមនរ់បស់ខ្លួន

េខកកបលអនកេហើយ   ក៏បញជូ នបុរសេនះេទវញិ    េពលេនះអនកនឹងេវៀរ   

( មណវកិ  ) បនដូចេម្តចេទ   ដូេចនះេហើយ ្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 យ ំ ្រពហមេ   អ េទសិ    វណំី  សមមុខេវឋិេ   

 អណ្ឌ ភូ   ភ   ភរយិ        សុ  េក  ជតុវសិ េសតិ ។ 

 ្រពហមណ៍      បនរុមុំខរបស់ខ្លួនេហើយេដញពិណេ យេហតុ 

    (  មិនដឹងេហតុេនះេទ  )   ្របពនធែដលខ្លួនចិញចឹ ម ងំពី 

 េនជអណ្ឌ ៈ  ( កូនេនកនុងគភ៌  )    អនក គបបទុីកចិត្តចេំពះ 

 ្របពនធទងំេនះ   េ យ ច់ខតបន ។ 

 ប ្ដ បទទងំេនះ  បទថ  យ ំ ្រពហមេ   អ េទសិ   វណំី  

សមមុខេវឋិេ    េសចក្តីថ  ្រពហមណ៍្រតូវនងមណវកិយកសពំត់ ច់

្រកស់រុមុំខជិតឈងឹ  េហើយឲយេដញពិណ  េ យេហតុ   មិនដងឹេហតុ

េនះេទ  េ្រពះនង្រតូវករកុហក្រពហមណ៍ េទើបបនេធ្វើយ៉ងេនះ   ។  
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ប៉ុែន្ត្រពហមណ៍មិនដឹងថ ្រស្តីទងំ យមនមយេ្រចើនយ៉ងេនះ  លងង់

េជឿមតុ្រគម   េទើបបនសមគ ល់យ៉ងេនះថ  នងេអៀនខម សនឹងអញ ។ 

្រពះ ជកល្របកសករមិនដឹងរបស់្រពហមណ៍េនះ េទើប្រ ស់យ៉ង

េនះ   ។  េនះជករអធិបបយកនុងចណុំចេនះ  ។ 

 បទថ   អណ្ឌ ភូ   ភ   ភរយិ  េសចក្តីថ  អណ្ឌ ៈេ កេ

ថពូជ គឺ្រស្តីែដល្រតូវនមំកចិញចឹ ម ងំែតេនជពូជ គឺ្រតូវនមំកចិញចឹ ម 

ងំែតកនុងេពលែដលមិនទន់្របសូតចកៃផទៃនម   ។  មយង៉េទៀតសពទ

ថ  ភ   សេំ ដល់ពកយសួរ   គឺសួរថ  េនះជនរ  ?   េឆ្លើយថ ជ

ភរយិ  គឺជមច ស់ៃនបុ្រត ជ្រស្តីបេ្រមើ  ។  ដបតិថ ្រស្តីេនះេ កេ ថ

ភរយិេ្រពះ្រតូវចិញចឹ មេ យភត្តនិងសពំត់ជេដើម ១    េ្រពះមនសវំរៈ

រ ងំកុឲំយ្រតវូទម្ល យ ១   េ្រពះ្រតូវចិញចឹ មេ យេ កធម៌ ១  ។ 

 បទថ ជតុ   កនុងបទគថថ   សុ  េក  ជតុវសិ េស  េនះ

ជពកយេពលេ យចែំណកមួយ ។  អធិបបយថ  កលភរយិទងំេនះ     

សូមប្ីរតូវករពរ ងំែតេនកនុងៃផទៃនម   ក៏គង់ដល់នូវវកិរៈ ( កបតច់ិត្ត ) 

យ៉ងេនះ  អនក េទ  គឺមនុស មនបញញ  នឹងគបប ី ក់ចតិ្តចេំពះ

ភរយិបនយ៉ងស៊បសួ់ន បនដល់ អនក េទគួរនឹងេជឿបនថ   ្រស្តី
ទងំេនះមិនមនវកិរៈ ( កបត់ចតិ្ត ) ចេំពះអញ  ដបតិថ ធមម មតុ្រគម

កលមនអនកេ រក កលមនអនកបបួលេ យអំ ចអសទធមម បុគគល
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មួយកម៏ិន ចរក បនេឡើយ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់សែម្តងធម៌ដល់្រពហមណ៍យ៉ងេនះ ្រពហមណ៍ ្ត ប់

្រពះធមមេទសនរបស់្រពះេពធិសត្វេហើយ   ក៏េទកន់និេវសន៍េពលនឹង

មណវកិេនះថ  បនឮថ នង ៊ ន្រប្រពឹត្ត ្រកក់ដល់ក្រមិតេនះឬ ?   

 មណវកិសួរថ  បពិ្រត្រពហមណ៍  អនក និយយយ៉ងេនះ ខញុ ំ

េនះឯងេខកកបលេ ក  អនកដៃទមិនមនអនក េទ  េបើេ កមិនេជឿ

ថ ខញុមំិន គ ល់សមផស ្របុសដៃទ ខញុនឹំងេធ្វើសចចកិរយិ េដើរកត់េភ្លើងឲយ

េ កេជឿ  ។  

 ្រពហមណ៍េពលថ  យ៉ងេនះកល៏្អ  េទើបឲយគរឧសមួយគនំរធ ំ

បងក ត់េភើ្លងេហើយេ នងមក រួចេពលថ  ្របសិនេបើនងេជឿជក់ខ្លួនឯង 

ចូរេដើរកត់េភ្លើងចុះ  ។  ចែំណកមណវកិ្របប់្រសីបេ្រមើរបស់ខ្លួនទុកថ   

បពិ្រតែម៉   ចូរេទ្របបកូ់នរបស់ែម៉ឲយេទទីេនះ   េពលខញុ េំដើរកត់េភ្លើងឲយ

ចប់ៃដខញុទំញេចញ  ្រស្តីេនះក៏េទ្របប់យ៉ងេនះ  ។  អនកេលងមកឈរ

ក ្ត លម ជន មណវកិសងឃមឹថ នឹងកុហក្រពហមណ៍បន េទើបឈរ

ក ្ត លម ជនេធ្វើសចចកិរយិថ  បពិ្រត្រពហមណ៍ែដលេឈម ះថករ

ប៉ះពល់េ យៃដរបស់បុរសដៃទ េវៀរេ កេចញេហើយ ខញុ ំមិនធ្ល ប់

គ ល់េឡើយ េ យសចចៈេនះ សូមេភ្លើងេនះកុេំឆះខញុ េំឡើយ  រួចេហើយេធ្វើ
កបបកិរយិនឹងេដើរកត់េភ្លើង  ។  េពលេនះអនកេលងក៏្របកសថ  ែន
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អនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  អនកទងំ យចូរេមើលករេធ្វើរបស់្រពហមណ៍

បុេ ហិតចុះ េ កឲយមតុ្រគមែដលមនរូប ្អ តយ៉ងេនះេដើរកត់េភើ្លង

េហើយសទុះេទចប់ៃដនង  ។  នងរ ស់ៃដេហើយនិយយនឹងបុេ ហិត

ថ  បពិ្រត្រពហមណ៍ សចចកិរយិរបស់ខញុ ្ំរតូវទម្ល យេហើយ  ខញុមំិន ចេដើរ

កត់េភ្លើងបនេទ   ។   

 ្រពហមណ៍សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី ?    

 មណវកិេឆ្លើយថ  ៃថងេនះ  ខញុបំនេធ្វើសចចកិរយិយ៉ងេនះថ េវៀរ

្វ មីរបស់ខញុ េំចញេហើយ ខញុមំិន គ ល់សមផស ៃដៃនបុរសដៃទេឡើយ េពល

េនះ ខញុ ្ំរតូវបុរសេនះចប់ៃដេហើយ   ។   ្រពហមណ៍ដឹងភ្ល មថ អញ្រតូវ 

មណវកិកុហកេហើយ ក៏ យបេណ្ដ ញនងឲយេចញអពីំទីេនះ ។   បន

ឮថ ្រស្តីទងំេនះ្របកបេ យអសទធមមយ៉ងេនះ  េធ្វើកមម ្រកក់ជេ្រចើន 

េដើមបនឹីងកុហក ្វ មរីបស់ខ្លួន បនេធ្វើករសបថទងំៃថងថ ខញុមំិនបនេធ្វើ
យ៉ងេនះ   រែមងជ្រស្តីមនចតិ្តែ្រប្របួលេទេ យ្របករេផ ងៗ  ។ 

 

សមដូចគថព័នធែដលេ កេពលទុកថ 
 េចរនី ំ  ពហុពុទធីនំ            យសុ   សចច ំ  សុទុល្លភ ំ

 ថីន ំ  ភេ    ទុ ជេន    មេចឆេស េ ទេក   គត។ំ 

 ពួក្រសីែដលដូចជេចរ   មនពុតតបុតេ្រចើន  មនពកយ 

 សចចៈ    េគរកបនេ យក្រម ស់    ភពៃន្រសីទងំ- 
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 យ   េគដឹងបនេ យ្រក   ដូចដេំណើ រៃន្រតីកនុងទឹក ។  

 មុ   សំ  យថ  សចចំ    សចច ំ សំ  យថ  មុ    

 គេ   ពហិ  តិណេស វ    ឱមសន្តិ  វរ ំ វរ ំ ។ 

 ពកយកុហករបស់    ពួក្រសីទងំេនះ    ក៏ដូចជពកយពិត 

 ឯពកយពិត  របស់ពួក្រសីទងំេនះ   ក៏ដូចជពកយកុហក 

 ( ពួក្រសី )  ដូចេគ   សីុចបចិែតេ ម ល្អ ៗ    ខងេ្រក  ។ 

 េចរេិយ  កឋិន  េហ       ច  លបសកខ  

 ន    កិញចិ   ន  ជនន្តិ      យ ំ មនុេស សុ  វញចនំ។ 

 ពិត ស់   ្រសីទងំេនះដូចេចរ    មនចតិ្តរងឹត្អឹង  ខូច- 

 កច    ែតមនសម្តីែផ្អមដូចសករ      ករបេញឆ ត កនុង 

 ពួកមនុស     ពួក្រសីទងំេនះ    មិនែមនជមិនដឹងករ 

 បេញឆ ត មួយ( េនះ ) េទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មតុ្រគម ៗ ក៏េ យ  ករ៏ក មនិ

បនយ៉ងេនះ ដូេចនះ  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ េទើប

្រទង់្របកសសចចៈ កនុងេវ ចប់សចចៈ ភិកខុ ែដលអផ ុកេនះ បនសេ្រមច

េ បត្តផិល  ។  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ    

្រពះបទព ណសីកនុងកលេនះ   គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
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 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលអផ ុកមួយរូប      ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ     មនពកយេផ្ដើមថ 

េកធន   អកតញញូ   ច  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់សួរថ ពិតឬភិកខុ  ែដលេគថអនកអផ ុក

ចង់សឹក ?   កលភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើនពិតែមន

េហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ ធមម ្រស្តីទងំ យជមនុស អកតញញូ  ្រទុស្ត-

មិ្រត  េហតុអ្វីេទើបអនកអផ ុកេ្រពះ ្រស័យ្រស្តីទងំេនះ  េហើយ្រទងន់ ំ

យកេរឿងកនុងអតីតកលមក ធកដូចតេទេនះថ  

   កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបួសជឥសី ង ្រសមេនែកបរមត់

សទឹងគងគ  ញុងំសមបត្តិនិងអភញិញ ឲយេកើតេហើយ េនជសុខែដលេកើត

អពីំេសចក្ដីេ្រតកអរកនុងឈន  ។  សម័យេនះ  ធី របស់េសដ្ឋីកនុងនគរ

ព ណសីេឈម ះ ទុដ្ឋកុមរ ី ជ្រសីកច  េ្រគត្រគត  េ្រចើនេជរ    េ្រចើន

យទសៈនិងកមមករ  ។  ៃថងមួយ បរ ិ ររបស់នងបបួលនងថ  បពិ្រត

នងមច ស់ េយើងេទេលងទឹកសទឹងគងគ   ។  កលមនុស ទងំេនះេលងទឹក

េនកនុងសទឹងេនះឯង ្រពះ ទិតយក៏ជិតអស្តងគត េមឃេភ្ល ងក៏ ងំេខម

េឡើង មនុស ទងំ យេឃើញេមឃជិតេភ្ល ង ក៏្របញប់រត់ជន់េជើងគន   
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ពួកទសកមមកររបស់េសដ្ឋីធី និយយគន ថ  ៃថងេនះ ពួកេយើងគួរែតកច់

បបំក់ភពកច វរបស់េសដ្ឋីធី េនះ េហើយេបះបងន់ងទុកកនុងទឹក

េនះឯង នគំន េឡើងអពីំសទឹងអស់  ។  េភ្ល ងក៏បង្អុ រចុះមក សូមប្ីរពះ ទិតយ

ក៏អស្តងគត  ភពងងឹតកប៏នេកើតេឡើង  ។   ពួកទសៈនិងកមមករទងំេនះ  

េវៀរែតេសដ្ឋធីី េនះមន ក់ បនេទដល់ផទះ  ។  កលមនុស ទងំ យសួរ

ថ   េសដ្ឋីធី េទ  ?    ក៏េពលថ   នងេឡើងអពីំសទឹងគងគ មុនេហើយ 

កលេបើដូេចនះេទើបពួកខញុមំិនដឹងថនងេទ   សូមបពួីកញតនិគំន ែស្វង

រក  ក៏រកមិនេឃើញ ។   

 េសដ្ឋីធី យខំ កឹខ ួលអែណ្ដ តេទ មទឹក េទដល់ទីជិតបណ្ណ-

របស់្រពះបរមេពធិសត្វ េនេវ អ្រធ្រត្រពះបរមេពធិសត្វបន

ឮសេំឡងរបស់នងេហើយក៏គិតថ  នុ៎ះជសេំឡង្រស្តី ្រតូវជួយយក

នង  លុះគិតដូេចន ះេហើយក៏កន់គប់េ ម េដើរេទកន់មត់សទឹង េឃើញ

នងេហើយក៏លួងេ មថ  កុខំ្ល ច កុខំ្ល ច ។  ្រពះបរមេពធិសត្វមន

កម្ល ងំដូចដរំ ី រ សមបូរេ យកម្ល ងំ ែហលេទជួយនងេឡើងមកបន នំ

េទ ្រសមបងក តេ់ភ្លើងឲយនង ងំ  លុះនងអស់រងេហើយក៏េទរកែផ្លេឈើ
តូចធែំដលមនរសជតិឆង ញ់ៗមកឲយនង រួចេហើយកសួ៏រេនេពលែដល

នងកពុំងបរេិភគែផ្លេឈើេនះថ នងេនទី  េហតុដូចេម្ដចេទើបធ្ល ក់

ទឹកអែណ្ដ តមកទីេនះ ?  នងកត៏ំ លេរឿង ៉ វទងំអស់ឲយ ្ត ប ់។  ្រគ-
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េនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ្របប់នងថ  នងស្រមកេនទីេនះចុះ  េហើយ

ចត់ែចងឲយនងស្រមកេនកនុងបណ្ណ     ខ្លួនឯងស្រមកក ្ត ល

លពីរ-បីៃថង   េហើយេពលថ  េពលេនះចូរនងេទចុះ  ។  េសដ្ឋីធី គិត

ថ អញនឹងេធ្វើ បសេនះឲយដល់សីលេភទ េហើយបបួលឲយេទជមួយ ឲយ

ទល់ែតបន  ដូេចនះេហើយ មិន្រពមេទ  ។  លុះេវ កន្លងេទក៏សែម្តង

មយ្រស្តី េធ្វើឲយ បស ច់សីលវនិសចកឈន ។  បសក៏បបួលនង

េនកនុងៃ្រពេនះឯង ។  ្រគេនះ នងេពលេទកន់ បសថ  បពិ្រតអនក

ជមច ស់ េយើងទងំពីរនឹងេនកនុងៃ្រពេនះេធ្វើអ្វី េយើងទងំពីរនក់នគំន េទ

កន់ភូមិមនុស ចុះ  ។  បសក៏ននំងេទកន់្រសុកជយែដនមួយ ្របកប

មុខរបរេ យករលក់តកកៈគឺទឹកេ ះជូរចិញចឹ មនង ។  េ្រពះ បសលក់

តកកៈចិញចឹ មជីវតិ  េទើបជនទងំ យ ក់េឈម ះឲយថ  តកកបណ្ឌិ ត ។ ្រគ-

េនះ ពួកអនក្រសុកនគំន ឲយេសប ង រដល់តកកបណ្ឌិ ត េហើយេពលថ 

សូមេ កជួយ្របប់េហតុករណ៍ែដលបុគគល្របកប (គឺេធ្វើ ) ថ ល្អឬ ្រកក់

ដល់ពួកខញុចុំះ   េហើយនគំន ក ងខទមឲយេនជតិេខ្ល ងទ្វ រ្រសុក ។ 

 សម័យេនះ   ពួកេចរនគំន ចុះមកអពីំភនបំ្លនជ់នបទជយែដន  ៃថង

មួយ នគំន មកប្លន់្រសុកេនះ  េហើយេ្របើអនកជនបទេនះឲយជញជូ នរបស់របរ

េទឲយ ដេណ្ដើ មយកេសដ្ឋីធី េនះេទកនស់មន ករ់បស់ខ្លួនេហើយ េទើប

េ ះែលងមនុស ដ៏េសស ។ ចែំណកេមេចរេពញចិត្តនឹងរូបសមបត្តរិបស់
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នង េទើបេធ្វើនងឲយជភរយិរបស់ខ្លួន  ។  តកកបណ្ឌិ តសួរថ  ្រស្តីេឈម ះ

េនះេទ  ?  សូមបបីនដឹងថ  ្រតូវេមេចរចប់យកេធ្វើភរយិេហើយ  ក៏

េនែតគិតថ  នងមិនទន់េបះបងអ់ញ  នងនឹងេគចអពីំេចរ្រតលប់

មករកអញមិនខន  រង់ចនំងេនកនុង្រសុកេនះឯង  ។  ចែំណកេសដ្ឋីធី
ក៏គិតថ អញេនទីេនះសុខជង តកកបណ្ឌិ ត ្រស័យេហតុ មួយេហើយ

នឹងមកនអំញេចញអពីំទីេនះ  ដូេចន ះអញនឹង បសូនយចកេសចក្ដី-

សុខេនះ  េបើដូេចន ះ មនែតអញេធ្វើដូចជេន្រស ញ់  ឲយមនុស េទ ម

តកកបណ្ឌិ តមក  េហើយឲយេគសម្ល ប់េចល ។  គិតេហើយេ មនុស មន ក់

មកបញជូ នដណឹំងេទថ ខញុ េំនយ៉ងលបំកកនុងទីេនះ សូមតកកបណ្ឌិ តមក

ទទួលខញុ េំទផងចុះ  ។   តកកបណ្ឌិ ត ្ដ ប់ដណឹំងេនះេហើយក៏េជឿ  េទើបេទ

កន់ផទះេមេចរ ឈបរ់ង់ច្ំរតងម់ត់ទ្វ រផទះបញជូ នដណឹំងេទ  នងេចញ

មកជួបេហើយនិយយថ  បពិ្រតអនកជមច ស់ ្របសិនេបើេយើងនគំន េទ 

េពលេនះ េមេចរនឹងេដញ មសម្ល ប់េយើងទងំពីរនកម់ិនខន េយើង

នឹងេទកនុងេវ អ្រធ្រតចុះ នតំកកបណ្ឌិ តមកឲយបរេិភគ ឲយ កខ់្លួនេន

កនុងជ្រងុក្រសូវ   ។  េពលរេសៀល េមេចរ្រតលបម់កវញិ ផកឹ្រ ្រសវងឹ  

នងកសួ៏រថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ្របសិនេបើេ កេឃើញស្រតូវរបស់េ ក

កនុងេពលេនះ  េ កនឹងេធ្វើអ្វីចេំពះេគ ?        

 េមេចរេពលថ   េយើងនឹងេធ្វើយ៉ងេនះៗ   ។  
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 នងក៏្របបថ់   ស្រតវូេនះេនឆង យអពីំកល   អងគុយេនកនុង

ជ្រងុក្រសូវេនះឯង  ។  េមេចរកន់កបំិតេដើរេទកន់ជ្រងុក្រសូវ េឃើញ

តកកបណ្ឌិ តក៏ចប់្រគវឲីយដួលក ្ត លផទះ យេ យកំ ត់េឈើ  អុក

េ យជងគងជ់េដើមរហូតអស់ចតិ្ត  តកកបណ្ឌិ តសូមប្ីរតវូ យ កម៏ិនបន

េពលពកយអ្វីដៃទេឡើយ េពលែតពកយថ  េ្រកធ  អកតញញូ   ចូលចិត្ត

ញុះញង ់  ្រទុស្តមិ្រត   ែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  ចែំណកេចរ យតកកបណ្ឌិ ត

េហើយក៏ចងឲយេដក មកបរេិភគ រ ង ចេហើយក៏េដកលក់េទ  លុះ

ភញ ក់េឡើងឫទធិសុ ្វ ង   ក៏េផ្តើម យតកកបណ្ឌិ តេទៀត ។  ចែំណកតកក-

បណ្ឌិ តក៏េពលែតពកយ ៤ ម៉ត់េនះដែដល   េចរគិតថ   បុរសេនះ ្រតូវ

អញ យយ៉ងេនះ ក៏មិន្រពមេពលពកយអ្វីយ៉ងដៃទេឡើយ  េពលែត

ពកយ ៤ ម៉ត់ប៉ុេ ្ណ ះ  អញនឹងសួរបុរសេនះេមើល   េហើយក៏សួរតកក-

បណ្ឌិ តថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនកសូមប្ីរតូវេយើង យយ៉ងេនះ  េហតុដូច-

េម្តចេទើបេពលែតពកយ ៤ ម៉តប់៉ុេ ្ណ ះ ?        

 តកកបណ្ឌិ តេពលថ េបើដូេចន ះ អនកចូរ ្ត បចុ់ះ េហើយេពលលំ ប់

េហតុករណ៍ ងំពីេដើមថ េដើមេឡើយខញុជំ បសមួយរូបេនកនុងៃ្រព  បន

ឈន ខញុជួំយ្រស្តីេនះែដលអែណ្ត តមក មដងសទឹងគងគ  ឲយេឡើងេលើេគក

បន េហើយចិញចឹ មបីបច់ េ្រកយមក្រស្តីេនះក៏លួងេ មខញុ  ំ េធ្វើឲយខញុ ំ ប-

សូនយចកឈន ខញុ ្ំរតូវេបះបង់ៃ្រព ននំងមកចិញចឹ មេនឯ្រសុកជយែដន 
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លុះនងបញជូ នដណឹំងេទ្របប់ខញុថំ ្រតូវពួកេចរចបយ់កមកទីេនះ រស់

េនេ យលំបក  ឲយជួយននំង្រតឡប់េទវញិ   េធ្វើឲយខញុ ំ្រតូវធ្ល ក់កនុ ង- 

ក ្ត ប់ៃដអនកកនុងេពលេនះ  េ យេហតុេនះ េទើបខញុ េំពលយ៉ងេនះ  ។ 

 េចរគិតថ ្រស្តីេនះ្រប្រពឹត្តខុសយ៉ងេនះ ចេំពះអនកែដលបរបូិណ៌

េ យគុណមនឧបករៈេ្រចើនយ៉ងេនះ   ្រសីេនះគងនឹ់ងេធ្វើឧបទទវន្ត យ

មួយឲយដល់អញមិនខន ្រតូវសម្ល ប់ េចល  ។  េមេចរលួងេ ម

តកកបណ្ឌិ តឲយ្រ លចតិ្តេហើយ ស់នងទញកបំិតេចញមកនិយយថ  

េយើងនឹងសម្ល ប់បុរសេនះេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រសុក  េដើរេទេ្រក្រសុកជមួយ

នឹងនង  ្របប់ឲយនងចប់ៃដតកកបណ្ឌិ តេ យពកយថ   ចូរចបៃ់ដបុរស

េនះ  េហើយហូតកបំតិេធ្វើដូចជកប់តកកបណ្ឌិ ត ្រតឡប់ជកប់នង ច់

ពីរកំ ត ់ងូតទឹកកកក់បលេហើយ េមើលែថទតំកកបណ្ឌិ តេ យេភជនដ៏

្របណីតអស់ពីរ-បីៃថង    េទើបសួរថ  េពលេនះេ កនឹងេទទី េទៀត ?   

 តកកបណ្ឌិ តេឆ្លើយថ  ែដលេឈម ះថកិចចេ យករេន្រគប់្រគងផទះ

មិនមនដល់ខញុ េំឡើយ   ខញុនឹំងបួសជឥសីេនកនុងៃ្រព  ។   

 េមេចរេពលថ    េបើដូេចន ះ  ខញុក៏ំបួសែដរ    ។   ទងំពីរនក់នគំន

បួសេទកនៃ់្រពេនះ   ញុងំអភញិញ  ៥  និងសមបត្តិ ៨  ឲយេកើតេឡើង 

េ្រកយអពីំអស់ជវីតិក៏េទកន់្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េរឿងទងំពីរេនះេហើយ កល្រទង់បន
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្រ ស់ដឹងេហើយ   េទើប្រទង់សែម្តងគថេនះថ  

 េកធន  អកតញញូ   ច    បិសុ   ច  វេិភទកិ   

  ្រពហមចរយិ ំ ចរ  ភិកខុ        េ   សុខ ំ ន  វ ិ ហិសីត ិ។ 

 ( ធមម ្រស្តី )  េ្រចើនខឹង   មិនដឹងឧបករៈែដលេគេធ្វើដល់ខ្លួន 

 ជអនកញុះញង ់ បែំបកបបំក់មិត្ត   មន លភិកខុ   អនកចូរ្រប្រពឹត្ត 

 ្រពហមចរយិៈចុះ  អនកេនះនឹងមនិវនិសេសចក្តសុីខ ។  

 កនុង្រពះគថេនះ  ្របមូលេសចក្តអីធិបបយបនដូេចនះ   មន លភិកខុ   

ធមម ្រស្តីទងំ យកនុងេ កេនះ  ជអនកេ្រចើនេទេ យេសចក្តីេ្រកធ  

មិន ច មឃត់េសចក្តីេ្រកធែដលេកើតេឡើងបនេឡើយ ជបុគគល 

អកតញញូ  មិនដឹងឧបករគុណសូមបដី៏េ្រចើន ជមនុស េ្រចើនេទេ យករ

ញុះញង ់ ចូលចិត្តេពលែតពកយែដលសែម្តងដល់ករញុះញង់ជនិចច ជ

អនកមននិស យ័ខង្រទុស្តមិត្ត មន្រប្រកតេីពលពកយេធ្វើឲយមិត្តែបកបក់

គន ជ្របច ំ ្រស្តីទងំេនះ្របកបេ យធម៌ដ៏ មកែបបេនះ ។  អនកេន្រតូវ

ករ្រស្តីទងំេនះេធ្វើអ្វី ?    មន លភកិខុ   អនកចូរ្រប្រពឹត្ត ្រពហមចរយិធមចុ៌ះ  

េ្រពះថករេវៀរចកេមថុនធមម េឈម ះថ ្រពហមចរយិៈ េ យអតថថជ

គុណដប៏រសុិទធ   អនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិធម៌េនះនឹងមិនវនិសចកេសចក្តី
សុខ គឺថកលអនក្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈេនះ នឹងមិនវនិសចកេសចក្ដីសុខ

កនុងឈន បនដល់េសចក្តីសុខែដលេកើតអពីំមគគ និងេសចក្ដីសុខែដល
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េកើតអពីំផល   អធិបបយថ   នឹងមិនលះបង់េសចក្ដីសុខេនះ    គឺនឹងមិន

បសូនយចកេសចក្ដីសុខេនះ   ។  បលីថ    ន  បរ ិ យសិ  អនកនឹង

មិន បសូនយ   ដូេចនះកម៏ន ឯេសចក្ដីក៏ដូចគន េនះឯង ។ 

 ្រពះបរម ្ត    ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របកសសចចៈទងំ យ កនុងេវ ចប់សចចៈ ភិកខុអនកអផ ុកេនះ បន

សេ្រមចេ បត្តិផល  ។  ្រពះបរម ្ត  ្រទងប់ន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ 

េមេចរកនុងកលេនះ បនមកជ ននទ ចែំណកតកកបណ្ឌិ ត គឺ  តថគត  

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ តកកជតក ទី ៣ ។ 

 
អដ្ឋកថ ទុ ជនជតក ទី ៤ 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

ឧបសកមន ក់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ  ម  សុននទ ិ  

ឥចឆត ិ  មំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ឧបសកអនក្រកុង វតថមីន ក ់ ងំមេំនកនុងសរណៈទងំ

៣ កនុងសីលទងំ៥ ជពុទធមមកៈ( អនក ប់ ន្រពះពុទធថជរបស់េយើង ) 

ជធមមមមកៈ   ( អនក ប់ ន្រពះធម៌ថជរបស់េយើង )   ជសងឃមមកៈ 

( អនក ប់ ន្រពះសងឃថជរបស់េយើង ) ។  ចែំណកភរយិរបស់គត់ជ
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្រស្តី្រទុស្តសីល មនបបធម៌ ៃថង បន្រប្រពឹត្តកបត់ចតិ្ត ្វ មី ៃថងេនះ 

្រសស់្រ យសបបយរកី យ ដូចទសីែដលេ ះមកេ យ្រទពយ ១០០ 

ក បណៈ   ប៉ុែន្តៃថង មិនបនគប់នឹងស យសមន់េទ  ៃថងេនះ មន

ករដូចជេច ្វ យនយដក៏ចេឃរេឃ   ។   ឧបសកេនះមិនយល់

ចិត្តនងដូេចន ះ ក៏េកើតករធុញថបច់េំពះនងជភរយិ មនិបនចូលគល់

្រពះសមពុទធ ។ េ្រកយមកគត់កក៏ន់េ្រគ ងសកក រៈ មនេ្រគ ង្រកអូបនិង

ក្រមងផក ជេដើម   េទថ្វ យបងគ្ំរពះសមម សមពុទធេហើយអងគុយកនុងទីដស៏ម-

គួរ  ។  ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ  មនបញ្ហ អ្វីឬឧបសក េទើបមិនបន

មកកនស់មន ក់តថគតដល់េទ ៧-៨ ៃថង ?   

 ឧបសក្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ភរយិរបស់ខញុ ្ំរពះ-

អងគ  ៃថងខ្លះដូចជទសីែដលេគេ ះមកេ យ្រទពយ ប់រយក បណៈ  

ៃថងខ្លះកចេឃរេឃ ស់  ខញុ ្ំរពះអងគមិនយល់ចិត្តនង  េកើតករធុញថប់

ចេំពះនងខ្ល ងំ ស់  េទើបមិនបនចូលមកគល់្រពះអងគ  ។  លុះ្រពះ-

បរម ្ត ្រទង់្រពះស ្ត ប់ពកយរបស់ឧបសកេនះេហើយ េទើប្រ ស់

ថ   មន លឧបសក  ភវៈរបស់មតុ្រគមដងឹបនេ យលបំកពិតែមន  

សូមបកីលពីមុនបណ្ឌិ តទងំ យក៏បន្របប់អនកេហើយ ប៉ុែន្តអនកេភ្លច

េ្រពះករេកើត ្ល ប់ៗ កនុងភពទងំ យដ៏េ្រចើន ។ កលឧបសក្រកប

ទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចេទេនះថ 
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 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វជ ចរយទិ បេមកខ ឲយមណព 

៥០០ នក់សិក សិលបៈ ។  ្រគេនះ មនមណពមន ក់េនេ្រក្រសុកមក

េរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់ ចរយទិ បេមកខេនះ មនចិត្ត្រស ញ់្រស្តី
មន ក ់ េ្រកយមកបននងជភរយិរស់េនកនុងនគរព ណសីនុះ៎ឯង  មិន

បនេទឧប ្ឋ ក ចរយអស់ពីរ-បីៃថង ចែំណក្រស្តីជភរយិរបស់មណព

េនះ ជ្រស្តីមននិស យ័ ្រកក ់  ្រប្រពឹត្តេថកទប   ៃថង ែដលបន

្រប្រពឹត្តកបតច់ិត្ត ្វ ម ី  ៃថងេនះមនចិត្តទន់ភ្លនដូ់ចទសី  (ែដលេគេ ះ

មកេ យ្រទពយ ១០០ ក បណៈ ) ៃថង មនិបន្រប្រពឹត្តកបត់ចិត្ត ្វ ម ី

ៃថងេនះមួេម៉េក្ត ្រក យ េជរេគេជរឯង មន ករដូចេច ្វ យដ៏កច

េឃរេឃ ។ មណពេនះមិនយល់ចិត្ត្របពនធ ម នករ្រប្រពឹត្តិរបស់

នងមិនទន់ក៏េកើតករធុញថប់ មិនសបបយចិត្តចេំពះករ្រប្រពឹត្តរិបស់

នង   ដូេចន ះេហើយ មិនបនេទកន់សមន ក់ ចរយ  ។   លុះកន្លងមកបន 

៧-៨ ៃថង េទើបបនេទកន់សមន ក់ ចរយ  ។   ចរយក៏សួរថ  ែនមណព   

េ្រពះេហតុអ្វីេទើបអនកបត់មុខយូរេម្ល៉ះ ?    

 មណពេឆ្លើយថ បពិ្រតេ ក ចរយ  ភរយិរបស់ខញុ ៃំថងខ្លះេមើល

េទដូចជ្រស ញ់ខញុ  ំ   ្របថន ខញុ  ំ   ្រតូវករខញុ  ំ   ដូចជទសីែដលអស់មនះ

ៃថងខ្លះដូចេច ្វ យដ៏កចេឃរេឃ   ខញុមំិនយល់ចិត្តនង   េទើបមនចិត្ត
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ធុញថប់េក្ត ្រក យមនិសបបយចិត្ត  មិនបនមកបេ្រមើេ ក ចរយ ។   

 ចរយេពលថ  ែនមណព  េរឿងេនះ យ៉ងហនឹងឯង ធមម ្រស្តី
មននិស យ័ខង្រប្រពឹត្ត ្រកក់  កបត់ចិត្ត ្វ មី  ៃថង បន្រប្រពឹត្ត ្រកក ់ 

ៃថងេនះក៏មនចិត្តទន់ភ្លន់លួងេ ម ្វ មី  ដូចទសីែដលអស់មនះ  ប៉ុែន្ត

ៃថង មិនបន្រប្រពឹត្ត ្រកក់កបត់ចិត្ត ្វ មីេទ  ៃថងេនះ ក្ល យេទជ្រស្តី
កចឆន ស  ្រចេងង្រចងង  រងឹត្អឹងេ យមនះ មិន្រពម្រប្រពឹត្តឱនលេំទន 

ទន់ភ្លន់ចេំពះ ្វ ម ី ធមម ្រស្តីមនករ្រប្រពឹត្តិេថកទប មននិស យ័

្រកក់យ៉ងេនះឯង  ែដលេឈម ះថសភពរបស់្រស្តីដងឹបនេ យលបំក  

កលពួកនង្រតូវករអនកក៏េ យ  មិន្រតូវករអនកក៏េ យ  អនកគបប ី ងំ

ខ្លួនជក ្ត លចុះ  េហើយេពលគថេនះ  េ យបណំងឲយឱ ទមណព

ថ  

 ម  សុននទ ិ ឥចឆត ិ ម ំ      មសុ  េ ច ិ ន  ឥចឆតិ   

 ថីន ំ ភេ   ទុ ជេន    មចឆេស េ ទេក  គតន្ត។ិ 

 អនកកុេំ្រតកអរ  (ថ្រស្តីេនះ ) ្របថន អញ  កុេំ កេ   

 (ថ្រស្តីេនះ ) មិន្របថន អញ  ភពរបស់្រស្តីទងំ យ   

 ដឹងបនេ យ្រក    ដូចជដេំណើ រេទៃន្រតីកនុងទឹក  ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ   សុ   អក រកនុងបទគថថ     ម   សុននទិ
ឥចឆតិ  មំ  ្រតឹមែតជនិបត  េសចក្តីថ  កុេំ្រតកអរថ  ្រស្តីេនះ្រតូវករអញ   
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គឺមនេសចក្តី្របថន    មនេសចក្តេីសន ចេំពះអញ  ។ 

 បទថ  មសុ   េ ច ិ ន  ឥចឆតិ  េសចក្តីថ  ទងំមិនចបំច់ខូច

ចិត្តថ  ្រស្តីមិន្រតវូករអញ ព្រងកីេសចក្តីថ កលនង្រតវូករ ក៏កុបំនចិត្ត  

កុេំ្រតកអរ   កលនងមនិ្រតូវករ កកុ៏េំ កេ   េធ្វើចិត្តឲយជក ្ត ល  ។ 

 បទថ  ថីន ំ  ភេ    ទុ ជេន   េសចក្តី    ធមម ភវៈរបស់្រស្តី
ដឹងបនេ យ្រក  េ្រពះមនមយ្រស្តីបិទបងំ ។   

 សួរថ  េសចក្ដីេនះដូចអ្វី ?    

 េឆ្លើយថ  ដូចដេំណើ រេទៃន្រតីកនុងទឹក  ដឹងបនេ យ្រក  េ្រពះទឹក

បទិបងំ េ យេហតុេនះឯង កលអនក្របមង់មក ្រតីក៏កបំងំកយែហល

េទេ្រកមទឹក រត់េគចមិនឲយចប់ខ្លួនបនយ៉ង   ្រស្តីទងំ យក៏

ដូេចន ះែដរ  េធ្វើអេំពើ ្រកក់សូមបដី៏េ្រចើន ក៏បិទបងំអេំពើែដលខ្លួនេធ្វើេ យ

មយ្រស្តី  គឺកុហក ្វ មីថ ខញុមំិនបនេធ្វើយ៉ងេនះ  ធមម ្រស្តីទងំេនះ

មនបបធម៌ មនករ្រប្រពឹត្តិ ្រកក់យ៉ងេនះ ្រតូវ ងំចតិ្តឲយជក ្ត ល

ចេំពះ្រស្តីទងំេនះ  េទើបមនេសចក្តីសុខ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វឲយឱ ទសិស យ៉ងេនះ ងំពីេនះមកមណព

ក៏េផ្តើម កច់ិត្តជក ្ត លចេំពះ្រស្តីទងំេនះ  ។   ចែំណកភរយិរបស់

មណពេនះ  កលដឹងថ េ ក ចរយដឹងករ្រប្រពឹត្តិ ្រកក់របស់ខ្លួន

េហើយ   ងំពីេនះមកក៏ឈប់្រប្រពឹត្ត ្រកក់ ។   
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 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របកសសចចៈទងំ យ កលចប់សចចៈេហើយ ឧបសកេនះបនសេ្រមច

េ បត្តផិល   ។   ្រពះបរម ្ត  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ប្តី
្របពនធទងំពីរនក់កនុងកលេនះ បនមកជប្តី្របពនធកនុងកលឥឡូវេនះ 

ចែំណក ចរយ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ទុ ជនជតក ទី ៤ ។ 

 
អដ្ឋកថ អនភិរតិជតក ទី ៥ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

ឧបសកអនកមនេសចក្តីទុកខ េ្រពះ ្រស័យ្របពនធមនស យកបត់ចិត្ត    

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  យថ  នទ ីច បេនថ    ច  

ដូេចនះជេដើម ។ 

 កលឧបសកេនះ ម ន្របពនធ   ក៏ដឹងថ្របពនធមនស យ

កបត់ចិត្តខ្លួន ក៏េក្ត ្រក យេកើតទុកខ  និងេ្រពះេហតុែតខ្លួនជអនកមនចតិ្ត

មួេម៉េក្ត ្រក យមិនសបបយ េទើបមិនចូលេទគល់្រពះបរម ្ត អស់ 

៧-៨ ៃថង   ។   ៃថងមួយគត់េទកន់វ ិ រ  ថ្វ យបងគ្ំរពះតថគតេហើយ

អងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ កល្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ មន ល

ឧបសក   េ្រពះេហតុអ្វី េទើបមិនមកកន់សមន ក់តថគតអស់៧-៨ ៃថង  ?  
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ក៏្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ភរយិរបស់ខញុ ្ំរពះអងគមនស យ

កបត់ចតិ្តខញុ ្ំរពះអងគ  េ្រពះេហតុែតខញុ ្ំរពះអងគមនចិត្តេ ហមងកករល្អក់  មិន

សបបយកនុងករ្រប្រពឹត្តិ ្រកករ់បស់នង េទើបមិនបនមកគល់្រពះអងគ ។  

្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសក  បុរសមិន្រតូវេក្ត ្រក យ

ខឹងេ្រកធចេំពះ្រស្តីទងំ យថ ្រស្តីទងំេនះ ្រប្រពឹត្តអនចរកបត់ចិត្ត

អញេឡើយ គបប ី ក់ចតិ្តជក ្ត លែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ សូមបកីនុងអតតីកល 

បណ្ឌិ តទងំ យក៏បន្របប់អនកេហើយ  ប៉ុែន្តអនកចមំនិបន េ្រពះភព

ដៃទបិទបងំ  ។  កលឧបសក្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបនជ ចរយទិ បេមកខដូចេរឿង

មុនេនះែដរ ។ ្រគេនះ សិស របស់េ កបនេឃើញេទសរបស់ភរយិ

េហើយ មិនមកកន់សមន ករ់បស់េ កអស់ពីរ-បីៃថង  េ្រពះមិនសបបយ

ចិត្ត   ៃថងមួយ ្រតូវ ចរយសួរ  ក៏្របប់េរឿងេនះឲយ ចរយ្រជប  ។  ចរយ 

ក៏េពលថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន ធមម ្រស្តីជរបស់ ធរណៈដល់ជនទូេទ 

បណ្ឌិ តទងំ យមិនគួរថន ងំថន ក់ កអ់ន់ចតិ្តចេំពះ្រស្តីទងំេនះថ  ្រស្តី
ទងំេនះជមនុស ្រទុស្តសីល  មនែតបបធម៌   េហើយេពលគថេនះ

េ យបណំងឲយបនជពកយទូនម នេ្រប ន្របេ    េ យមនេសចក្តថី  
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 យថ  នទ ី ច  បេនថ   ច     បនគរ ំ សភ  បប 

 ឯវ ំ េ កិតថិេយ  នម     នសំ  កុជឈន្ត ិ បណ្ឌិ ត។ិ 

 ទេន្លក្ត ី ផ្លូ វក្ត ី  េតៀម្រ ក្តី   សមន កក់្ត ី  អណ្តូ ងទឹកក្តី  

 (  ជរបស់ ធរណៈ )   យ៉ង     ធមម ្រស្តីទងំ យ    

 កនុងេ ក    ក៏យ៉ងេនះែដរ    បណ្ឌិ តទងំ យ   មិនខឹង 

 នឹង្រស្តីទងំេនះេទ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  យថ   នទី   េសចក្តីថ  សទឹងមន

កពំង់េ្រចើន ជកែន្លង ធរណៈ ដល់មនុស េកើតកនុង្រតកូលេថកទប   

មន្រតកូលច ្ឌ លជេដើម សូមបអីនកេកើតកនុង្រតកូលខពង់ខពស់ មន

្រតកូលក ្រតជេដើម ែដល្របថន នឹងមកងូត ប ្ត មនុស ទងំេនះ អនក

ែដលងូតមនិបន   មិនមនេឡើយ ។ 

 សូមបកីនុងបទមនជេដើមថ    បេនថ    ក៏មនេសចក្តីអធិបបយថ 

សូមបផី្លូ វធ ំ  ក៏ជផ្លូ វ ធរណៈដល់ជនទងំពួង  អនកែដលេដើរផ្លូ វេនះមិន

បន   មិនមនេឡើយ ។ 

 បទថ  បនគរ ំ េសចក្តីថ េតៀម្រ ចតជ់ទី ធរណៈ ដល់

ជនទូេទ អនកែដល្របថន នឹងផឹកកម៏នសិទធិចូលេទកន់េតៀម្រ េនះ

បនទងំអស់  ។  សូមបកីែន្លងអនកែដល្របថន បុណយក ងទុក ស្រមប់

ជទី ន ក់ ្រស័យៃនមនុស ទងំ យកនុងទីេនះៗ ក៏ជទី ធរណៈែដរ  
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អនកែដលចូលេទកនទី់េនះមិនបន មិនមនេឡើយ   សូមបពីងទឹកែដល

េគតមកល់ទឹកផឹកេនជិតផ្លូ វធ ំក៏ជរបស់ ធរណៈដល់ជនទូេទែដរ  អនក

ែដលផឹកមនិបន  មិនមនេឡើយ  យ៉ង   ។ 

 បទថ  ឯវ ំ េ កិតថិេយ  នម  េសចក្តថី  ែនមណព ធមម

្រស្តីទងំ យកនុងេ កេនះ  កយ៉៏ងេនះែដរ  ជរបស់ ធរណៈដល់

ជនទូេទ  គដូឺចសទឹង ផ្លូ វ  េតៀម្រ   សមន ក់ និងអណ្តូ ងទឹក  េ យ

អតថថ ជរបស់ ធរណៈេនះឯង  េ្រពះេហតុេនះ បណ្ឌិ តទងំ យ  

រែមងមនិខឹងនឹង្រស្តីទងំេនះេឡើយ  អធិបបយថ  បណ្ឌិ ត គឺអនកឈ្ល ស

សមបូរេ យករេចះដឹង គិតេឃើញថ ្រស្តីទងំេនះ មក អនចរ ្រទុស្ត-

សីល ជ្រស្តី ធរណៈដល់ជនទូេទ  ដូេចន ះេហើយ េទើបមិនខឹងនឹង្រស្តី
ទងំេនះ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វឲយឱ ទដល់សិស យ៉ងេនះ  មណពេនះ ្ត ប់

ឱ ទេនះេហើយ ក៏ ក់ចិត្តជក ្ត លបន សូមបភីរយិរបស់មណព

េនះក៏គតិថ  បនឮថ  េ ក ចរយដឹងេរឿងរបស់អញេហើយ  ចប់ ងំ

ពីេពលេនះមក  ក៏ឈប្់រប្រពឹត្តអេំពើដ៏ មកេទៀត  ។ 

 សូមបភីរយិរបស់ឧបសកេនះក៏គិតថ ្រពះបរម ្ត ដងឹេរឿង 

របស់អញេហើយ   ចប់ ងំពីេពលេនះមក នងកឈ៏ប់្រប្រពឹត្ត ្រកក់

េទៀត ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របកសសចចៈទងំ យ កលចប់សចចៈេហើយ ឧបសកេនះក៏បន

សេ្រមចេ បត្តិផល  ។   ្រពះបរម ្ត  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតក

ថ គូ ្វ មភីរយិកនុងកលេនះ បនមកជគូ ្វ មីភរយិកនុងកលឥឡូវ 

េនះ    ចែំណក្រពហមណ៍ជ ចរយ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ  អនភិរតិជតក ទី ៥ ។ 
 

អដ្ឋកថ មុទុលកខណជតក ទី ៦ 
  

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

សភវធម៌ែដលេធ្វើឲយមនុស េ ហមង ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្តើមថ    ឯក   ឥចឆ    បុេរ  សិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ    បុរសអនក្រកុង វតថីមន ក់ ្ត ប់្រពះធមមេទសនរបស់

្រពះបរម ្ត េហើយ បួសឧទទិសជវីតិចេំពះ្រពះ សន េពលគឺ្រពះ-

រតន្រតយ័ ជ្រពះេយគវចរបដិបត្តិដ៏តឹងរុងឹ  មិន្រពេងើយកេន្តើយចេំពះ

្រពះកមម ្ឋ ន  ។   ៃថងមួយ  ្រ ច់េទបិណ្ឌ បតកនុងនគរ វតថ ី   េឃើញ្រស្តី
មន ក់ កែ់តងខ្លួនយ៉ង ្អ ត មិនស្រងួមចកខុ  សម្លឹងេមើល្រសីេនះេ យ

អំ ចសុភនិមិត្ត កិេលសខងកនុងខ្លួនេ កេធ្វើឲយញប់ញ័រ  ដូចេដើមេឈើ
មនជរ័្រតូវឆូតេ យកបំិតដូេចន ះ ។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក េ កក៏
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ធ្ល ក់េនកនុងអំ ចៃនកិេលស មិន្រសួលកយ  េហើយក៏មិនសបបយចតិ្ត 

្រជួល្រចបល់ដូចគន នឹងសត្វសេំពច មិនេ្រតកអរកនុង្រពះ សន  សក់ែវង  

េ ម្រទុប្រទុល  ្រកចកៃដែវង  ចវីរក៏េ ហមង  ។  ្រគេនះ  ភិកខុទងំ យ

ែដលជសម្ល ញ់េឃើញករែ្រប្របួលៃនឥ្រនទីយ៍ ក៏នគំន សួរថ អនកមន យុ  

េហតុដូចេម្តចក៏ឥ្រនទីយ៍របស់អនកមនិដូចមុន  ?    

 េ កេឆ្លើយថ  អនកមន យុ ខញុអំផ ុក ( អស់េសចក្តីេ្រតកអរកនុង

្រពះ សន )   ភិកខុទងំេនះកន៏េំ កេទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត  ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យ 

នភំិកខុអនកមនិ្របថន មកឬ ?    

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ភិកខុ រូបេនះ

អផ ុកេហើយ  ។    

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុ  ពិតែមនឬ ?  
 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ពិតែមនេហើយ ។   

 ្រទង់្រ ស់សួរបន្តេទៀតថ  អនក េធ្វើឲយអនកអផ ុក ?    

 ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  កលខញុ ្ំរពះអងគ

កពុំង្រ ចប់ិណ្ឌ បត បនេឃើញ្រស្តីមន ក់  មិនស្រងួមចកខុសម្លឹងេមើលនង  

្រគេនះ កិេលសរបស់ខញុ ្ំរពះអងគកក៏េ្រមើកេឡើង  េហតុេនះេទើបខញុ ្ំរពះអងគ

អផ ុក  ។  
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 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់េទកន់ភិកខុ េនះថ  មន លភិកខុ  កលែដល 

អនកទម្ល យឥ្រនទីយ៍សម្លឹងេមើលវសិភគរមមណ៍ េ យអំ ចៃនករេឃើញ

ថ ល្អ កិេលសក៏កេ្រមើកេឡើងេ យេហតុ   េហតុេនះមនិអ ច រយេទ 

កលពីមុនសូមប្ីរពះេពធិសត្វទងំ យបនអភញិញ  ៥  សមបត្តិ ៨  ្រគប 

សងកត់កិេលសបនេហើយេ យអំ ចឈន  មនចតិ្តបរសុិទធ្រ ច់េទ

កនុង កសបន កលទម្ល យឥ្រនទីយ៍សម្លងឹេមើលវសិភគរមមណ៍ ក៏ ប-

សូនយចកឈន កិេលសកេ្រមើកេឡើងេ យទុកខយ៉ងេ្រចើន ខយល់មន

កម្ល ងំដកភនសិំេនរុបន  េហតុដូចេម្តចនឹងមនិបក់ផត់ភន្ំរតេងលប៉ុនេជើង

ដរំឲីយេបុើងេទ ខយល់ែដលផ្តួលេដើម្រពីងធឲំយដួលបន េហតុដូចេម្តចនឹង

មិនបក់គុមពេឈើែដលដុះេនែកបរមត់សទឹងឲយអែណ្ត តេទ  មយង៉េទៀត ខយល់

ែដលបក់ម សមុ្រទឲយរងីបន    េហតុដូចេម្តចនឹងមិនបក់ទឹកកនុងអណ្តូ ង

តូចឲយសងួតហួតែហងេទ  កិេលសែដលេធ្វើឲយ្រពះេពធសិត្វអនកមនបញញ

ដ៏ខពង់ខពស់  មនចិត្តផូរផង់ឲយវេង្វងបន  នឹងខ្ល ចអ្វីចេំពះអនក  សត្វសូមប ី
បរសុិទធក៏្រតវូេ ហមង  សូមបបីរបូិរេ យយសដ៏ខពង់ខពស់ក៏គងដ់ល់នូវករ

អស់យសេទបន  េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទ

េនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិេនកនុង្រតកូល្រពហមណ៍
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ែដលមនសមបត្តិស្តុកស្តមភមួយ េនកនុងែដនកសី ។ លុះដឹងក្តេីហើយេរៀន

ចប់សិលបៈ្រគប់្របេភទ លះបង់កមេហើយេទបួសជឥសី េធ្វើកសិណ

បរកិមម ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើងេហើយ េនេ យសុខកនុង

ឈន កនុងៃ្រពេហមពន្ត ។ សមយ័មួយ េ កេចញអពីំៃ្រពេហមពន្ត

េដើមបបីរេិភគេភជនែដលមនរសៃ្របខ្លះ រសជូរខ្លះ ក៏េធ្វើដេំណើ រមកដល់

នគរព ណសី ស្រមកេនកនុង្រពះ ជឧទយន ។ ្រពឹកេឡើងេធ្វើសររីកិចច

េ្រសចេហើយ  ្រគងសពំត់សមបកេឈើ ដណ្ត បែ់សបកខ្ល េឆៀង ម មខ ង  បួង-

សក់្រសួលបួលេហើយ កន់បរកិខ រ្រ ច់ភិកខ ចរេនកនុងនគរព ណសី  

ដល់ទ្វ រ្រពះ ជនិេវសន៍ ្រពះ ជ្រទង់្រជះថ្ល នឹងឥរយិបថរបស់េ ក 

បញជ ឲយនិមន្តមក ឲយគង់េលើ សនៈដ៏មនតៃម្ល ្រទង់អងគ សេ យ

ខទនីយេភជនី រដ៏្របណីត បសេនះេធ្វើអនុេមទនគថេហើយ   

្រទង់ ធនឲយគង់េនកនុង្រពះ ជឧទយន   ។   បសក៏ទទួល្រពះ ជ-

យចនៈ ( ទទួល ធន ) ឆន់កនុង្រពះ ជ ងំ  ថ្វ យឱ ទដល់ ជ-

្រតកូល ន ក់េនកនុង្រពះ ជឧទយនអស់ ១៦ ឆន  ំ   ។    ៃថងមួយ ្រពះ ជ

េស្តចយងេទប្រងក បបចចន្តជនបទែដលបះេបរ ្រទង់្រ ស់ផ្ត អំគគមេហសី

្រពះនមមុទុលកខ ថ  ចូរនងកុ្ំរបមទ ចូរបេ្រមើេ កមច ស់របស់េយើង    

ដូេចនះេហើយ  េស្តចយងេទ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ  ងំែតពីេពលែដល្រពះ ជយងេចញេទក៏
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េទកន់្រពះ ជ ងំ មេពលែដលខ្លួនេពញចតិ្ត   ។   ៃថងមួយ ្រពះនង-

មុទុលកខ េ្រត ម រស្រមប់ បសេ្រសចេហើយ  ្រពះនង្រតិះរះិថ

ៃថងេនះេ កមច ស់របស់អញ្របែហលជ្រកមក   េទើប្រពះនង្រសង់្រពះ-

កយេ យ្រពះសុគេនធ ទក  ក់ែតង្រពះកយេ យេ្រគ ងអលងក រទងំ

ពួង ្រពះនងបញជ ឲយេគេរៀបចចូំឡសយន គឺ្រពះបនទំតូច េលើៃផទ្រពះេ ង  

្រពះនងស្រមក្រពះកយរង់ច ំ បសមក ។  ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វ

កំណត់េវ របស់ខ្លួនេហើយ េចញចកឈនេ ះេទកន់្រពះ ជ-

និេវសន៍ភ្ល ម ។ ្រពះនងមុទុលកខ ្រទង់ ្ដ ប់សេំឡងសពំត់សមបកេឈើ  

ក៏ដឹងថ េ កមច ស់មកេហើយ ក៏្របញប់េ្រកកេឡើង  កល្រពះនង

្របញប់េ្រកកេឡើងដូេចន ះ  សំពត់ែដល្រពះនងដណ្ត ប់េនះជសំពត់

ច់េស្តើងរេ ង ក៏របូតធ្ល ក់អពីំ្រពះកយ ។  ភ្ល មេនះ បសចូល ម

បង្អួច  េឃើញរូបរមមណ៍ែដលជវសិភគរបស់្រពះេទវ ី ក៏ទម្ល យឥ្រនទីយ៍

សម្លឹងេមើលេ យអំ ចចិត្តែដលសមគ ល់ថ ្អ ត  ភ្ល មេនះ កិេលស

ែដលេនខងកនុងក៏កេ្រមើកេឡើង  ដូចេដើមេឈើមនជ័រ្រតូវឆូតេ យកបំិត

ដូេចន ះ ។  ភ្ល មេនះឯង ឈនរបស់េ កក៏ បសូនយដូចែក្អកបក់ ្ល ប ។ 

បសេពធិសត្វឈរទទួល រេហើយមិនបរេិភគេទ ញប់ញ័រេ្រពះ

កិេលសទងំ យ ចុះអពីំ្រប ទេដើរេទកន់្រពះ ជឧទយន ចូលកនុង

បណ្ណ ក់ រេលើទីេដក ្រតូវវសិភគរមមណ៍ជប់ែណនកនុងចិត្ត 
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េភ្លើងកិេលសដុតេ ល គ ងំសគម េ្រពះអត់ រ  េដកសុបេ េនេលើទី

េដកអស់ ៧ ៃថង  ។ 

         ៃថងទី ៧   ្រពះ ជ្រទងប់្រងក បបចចន្តជនបទេរៀបរយេហើយ    េស្តច

្រតឡប់មក  ្រទង់្របទក ណិនគរេហើយ  េស្តចមិនទនយ់ងេទកន់្រពះ-

ជនិេវសន៍េនេឡើយេទ  ្រទង់្រពះត្រមិះថ  អញនឹងេទជួបេ កមច ស់

របស់អញសិន  ដូេចនះេហើយ ្រទង់ហួសេទកន់្រពះ ជឧទយន ទតេឃើញ

បសសិង ្រទង់្រពះត្រមិះថ  ្របែហលជេ កមច ស់របស់េយើងមិន

្រសួលខ្លួនេហើយេមើលេទ  បញជ ឲយសម្អ តបណ្ណ បេណ្តើ រ ្រទង់

្រចបច់េជើងទងំពីររបស់ បសបេណ្តើ រ  េហើយ្រទង់សួរថ  បពិ្រតេ ក

មច ស់ដច៏េ្រមើន   េ កមច ស់មនិ្រសួលខ្លួនឬ ?  

 បសេពធិសត្វថ្វ យ្រពះពរថ   ម បពិ្រត  ករមិន្រសួលខ្លួន

យ៉ងដៃទ មិនមនដល់ ម ភពេទ   ប៉ុែន្តេ្រពះអំ ចកិេលស   ម

ភពមនចតិ្តែ្រប្របួលេហើយ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន   េ កមច ស់

្រស ញ់អនក  ?     

  បសេពធិសត្វថ្វ យ្រពះពរថ ចិត្តរបស់ ម ្របតិព័ទធ្រពះនង-

មុទុលកខ   ។   

 ្រពះ ជមន្រពះ ជឱងក រថ   ្របៃពេហើយេ កមច ស់  ខញុ េំ្រតកអរ



ឥតថីវគគ ទី ៧   មុទុលកខណជតក ទី ៦                      163 

  

ថ្វ យ្រពះនងមុទុលកខ ចេំពះេ កមច ស់ េហើយ្រទង់ន ំ បសេទ

កន់្រពះ ជនិេវសន៍  ឲយ្រពះេទវ្ីរប ប់្រពះកយេ យេ្រគ ងអលងក រ

ទងំពួង េហើយ្រពះ ជទនដល់ បស ប៉ុែន្តមុននឹង្រពះ ជទនេនះ  

្រទង់បនឲយសញញ សមង ត់ចេំពះ្រពះេទវថី   នង្រតូវពយយមករពរ

េ កមច ស់របស់េយើងេ យកម្ល ងំរបស់នង  ។ 

 ្រពះនងទទួល្រពះ ជឱងក រថ ្រពះេមខញុមំច ស់ ខញុមំច ស់នឹងរក ខ្លួន

ឲយផុតពីក ្ត ប់ៃដរបស់េ កមច ស់ពួកេយើង   ។   បសក៏ន្ំរពះេទវចុីះ

ចក្រពះ ជនិេវសន៍  េពលេចញផុតេខ្ល ងទ្វ រធ ំ ្រពះនង្រ ស់េទកន់

បសថ   បពិ្រតអនកជមច ស់ េយើងគួរមនផទះមួយ    ចូរេ កេទ្រកប

ទូលសូមផទះអពីំ្រពះ ជមួយខនងចុះ  ។  បសក៏េទ្រកបទូលសុឲំយ្រពះ-

ជ្រពះ ជទនផទះមួយខនង ។ ្រពះ ជក៏្រពះ ជទនផទះែដលេបះបង់

េចល ែដលមនុស ទងំ យេ្របើ្របស់េធ្វើជវចចកុដឲិយមួយខនង បសក៏

ន្ំរពះេទវេីទកន់ផទះេនះ  ្រពះេទវមីិន្រពមចូលេទ   បសទូលសួរថ    

 េហតុអ្វីេទើបមិនយងចូលផទះេនះ ?    

 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ  េ្រពះផទះេនះកខ្វក់ ស់  ។   

 បសទូលសួរថ   េពលេនះ េយើងគួរេធ្វើដូចេម្ដច  ?  

 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ  ្រតូវសម្អ តផទះេនះ   េហើយបញជូ ន បសឲយេទ

កន់្រពះ ជដំ ក ់  មន្រពះសវនីយ៍ថ   សូមេ កេទយកចប យក
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បងគីមក  លុះ បសយកចបនិងបងគីមកេហើយ ក៏ឲយេកើប មកនិងសំ ម

យកេទេចល េ្រសចេហើយឲយេទជញជូ នយក ចម៍េគមក ប លុះ

បសយក ចម៍េគមក បេ្រសចេហើយក៏្រ ស់ថ   េ ក្រតូវេទ

ជញជូ នែ្រគ ជញជូ ន ងំមក េហើយេ្របើឲយ បសជញជូ នមក មួយមុខម្តងៗ  

មិនែតប៉ុេ ្ណ ះេនេ្របើឲយដងទឹក ក់ពងជេដើមេទៀត   បសយកក្អម

េទដងទឹកមកចក់កនុងពងរហូតទល់ែតេពញ េ្រត មទឹកទុកស្រមប់ងូត 

េហើយេរៀបចទីំេដក ។  េពលេនះ ្រពះនងមុទុលកខ ចប់ បសែដល

កពុំងេរៀបចទីំេដកទញឲយដួលមនមុខមករកខ្លួន េហើយ្រ ស់ថ េ ក

មច ស់  មិនដងឹខ្លួនថេ កជសមណៈឬជ្រពហមណ៍ េទឬ ?  បសភញ ក់

ខ្លួនមនសតិកនុងេពលេនះឯង ។  ប៉ុែន្តេពលកន្លងមក េ កមិនដងឹខ្លួន

េឡើយ  ។  ែដលេឈម ះថកិេលសទងំ យ  រែមងេធ្វើឲយវេង្វងយ៉ងេនះ

ឯង  ។    កនុងេរឿងេនះ   គួរេពល ង្រពះពុទធវចនៈមនជេដើមថ  មន ល

ភកិខុទងំ យ កមឆនទនីវរណៈ  រែមងេធ្វើឲយងងតឹ  េធ្វើឲយវេង្វង  េធ្វើឲយមនិ

គ ល់ខ្លួន មេសចក្តពិីតដូេចនះ ។ បស្រតឡបម់នសតិគិតេឃើញថ  

ត ្ហ េនះ កលចេ្រមើនេឡើងនឹងមិនឲយអញេងើបកបលេឡើងអពីំអបយ

ទងំបួនបនេឡើយ  អញគួរយក្រពះេទវេីនះេទថ្វ យ្រពះ ជវញិ  េហើយ

ចូលកន់ៃ្រពេហមពន្តៃថងេនះែតម្តង   លុះគិតដូេចនះេហើយក៏ន្ំរពះេទវ ី
ចូលគល់្រពះ ជ  ថ្វ យ្រពះពរថ  ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត ម មិន
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្រតូវករ្រពះេទវរីបស់ម បពិ្រតេទ េ្រពះ ្រស័យ្រពះនងែតមន ក់គត ់

េទើបត ្ហ ចេ្រមើនេឡើងដល់ ម យ៉ងសនធឹកសនធ ប់    េហើយេពលគថ

េនះថ 

 ឯក  ឥចឆ   បុេរ  សិ      អលទធ   មុទុលកខណំ 

 យេ   លទធ   អ រកខិ     ឥចឆ   ឥចឆ ំ វជិយថត។ិ 

 មុនអពីំេពលែដលមិនទន់បននូវនងមុទុលកខ  េសចក្ត ី

 ្របថន មនែតមួយ      កល ម ភពបននងមុទុ- 

 លកខ     ជ្រស្តីមនែភនកល្អេហើយ    េសចក្តី្របថន រតឹែត 

 ញុងំេសចក្តី្របថន  (េផ ងៗ ) ឲយេកើតេឡើងេទៀត  ។  

 ្រពះគថេនះ ្របមូលអ ថ ធិបបយបនដូេចនះ ថ្វ យ្រពះពរ ម -

បពិ្រតមុនេពលែដល ម ភព មិនទនប់នទទួល្រពះេទវមុីទុលកខ

អពីំម បពិ្រត ម ភពមនេសចក្តី្របថន ែតមួយ គឺេសចក្តី្របថន ែត

មយង៉ប៉ុេ ្ណ ះថ   ឱ  េធ្វើដូចេម្តចហន៎  េទើបអញបន្រពះនងមុទុលកខ  

ប៉ុែន្តលុះ ម ភពបន្រពះនងមុទុលកខ   ែដលជ្រស្តីមន្រពះេន្រតភ្លឺ
្របិចៗ មន្រពះេន្រតភ្លចឺិញច ចចិែញចង មន្រពះេន្រតល្អកល  កល

េនះេសចក្ត្ីរបថន ដបូំងរបស់ ម  ជួយឲយេកើតេសចក្តី្របថន េផ ងៗេទៀត 

ដូចជ្របថន ផទះ ្របថន េ្រគ ងឧបករណ៍ ្របថន េ្រគ ងឧបេភគជេដើម   

េសចក្តី្របថន របស់ ម េនះ   កលចេ្រមើនេឡើងយ៉ងេនះ នឹងមិន្រពម
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ឲយ ម េលើកកបលេឡើងអពីំអបយបនេឡើយ   បពិ្រតម ជ សូម

្រពះអងគទទួលយកមេហសីរបស់្រទង់វញិចុះ  ចែំណក ម ចេ្រមើនពរ

េទកន់ៃ្រពេហមពន្តវញិេហើយ  ។ 

 ភ្ល មេនះឯង បសក៏ញុងំឈនែដល បសូនយេទេហើយឲយ

េកើតេឡើងវញិ គងក់នុង កសសែម្តងធមថ៌្វ យឱ ទ្រពះ ជេហើយ េទ

កន់ៃ្រពេហមពន្ត មផ្លូ វ កសមួយរេំពច  មិនមកកន់្របេទសែដល

ជទីេនៃនមនុស េទៀតេឡើយ  ្រពះបរមេពធិសត្វចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ មិន

បសូនយចកឈន   េ្រកយអពីំចុតិក៏បដិសនធិកនុង្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របកសសចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌   ភិកខុ េនះបនសេ្រមចអរហត្តផល ។   

្រពះបរម ្ត    ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   ្រពះ ជកនុងកលេនះ 

បនមកជ ននទកនុងកលឥឡូវេនះ ្រពះនងមុទុលកខ  បនមកជ

ឧបបលវ ្ណ     ចែំណកឥសី គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មុទុលកខណជតក ទី ៦ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រស្តី
អនកជនបទមន ក់   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ ឧចឆេងគ   

េទវ   េម   បុេ ្ត   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ  កនុងែដនេកសល   មនមនុស បីនកភ់ជួ រែ្រសេន

ែកបរមត់ៃ្រពមួយកែន្លង ។  សម័យេនះ ពួកេចរេនកនុងៃ្រពប្លនម់នុស

េហើយនគំន រត់េគច មនុស ទងំ យែស្វងរកចប់េចរទងំេនះ  កលរក

មិនេឃើញក៏ មមកដល់ទីេនះ េហើយេពលថ ពួកឯងប្លន់េគកនុងៃ្រព

េហើយ េពលេនះមកេធ្វើដូចជអនកែ្រស ចប់មនុស ទងំបនីក់េនះ េ យ

សមគ ល់ថជេចរ  នមំកថ្វ យ្រពះបទេកសល ។  ្រគេនះ មន្រស្តី
មន ក់មកយេំរៀប ប់ថ សូម្រទង្់រពះ ជទនសេម្ល កបពំក់ឲយនងខញុផំង 

េដើរជុវំញិ្រពះ ជនិេវសន៍េទមកៗ  ។  ្រពះ ជ្រទង់ ្ដ ប់សេំឡងរបស់

នងេហើយបញជ ថ ពួកអនកចូរឲយសេម្ល កបពំក់ដល់នង  ។  ពួក ជបុរស

ក៏យកហិបសពំត់ ដកមកឲយ នងេឃើញសពំត់េនះេហើយេពលថ ខញុ ំ

មិនបនសុឲំយ្រពះអងគ្រពះ ជទនសពំត់េនះេទ  ខញុសូំមឲយ្រពះអងគ្រពះ ជ-

ទនសេម្ល កបពំក់គឺ ្វ មី  ។   ពួក ជបុរសនគំន េទ្រកបទូល្រពះ ជថ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រស្តីេនះមនិបនសូមសេម្ល កបពំក់េនះេទ  នង

សូមសេម្ល កបពំក់គឺ ្វ មី  ។     ្រពះ ជក៏្រ ស់ឲយនងចូលគល់  មន
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្រពះ ជត្រមស់សួរថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន  បនឮថ នងសូមសពំត់គឺ ្វ មី
ឬ  ?    

 នង្រកបទូលថ  ្រពះេមខញុ ំមច ស់   ដបតិថ  ្វ មីទងំ យជ

សេម្ល កបពំក់របស់្រស្តីេ យពិត   ្របសិនេបើមិនមន ្វ មីេទ    ្រស្តីសូមប ី
េស្ល កដណ្ត ប់សពំត់ែដលមនតៃម្លទងំពន់ក បណៈកេ៏ យ ក៏េនែត

មនេឈម ះថជ្រស្តី ្រកតកយដែដល ។ េដើមបឲីយេសចក្តីេនះ សេ្រមច

្របេយជន៍   បណ្ឌិ តគបបយីកេរឿងមក ធកដូេចនះថ  

 ទេន្លែដលគម នទឹក  េ ថ ទេន្ល្រ ត  ែដនែដលគម ន្រពះ ជ 

 េ ថ  ែដន្រ ត  ចែំណក្រស្តីេមម៉យ េបើទុកជមនបងប្អូន 

 ្របុសដល់ ១០ នក់   ក៏េ ថ  ្រស្តី្រ ត   ភពជ្រស្តីេមម៉យ  

 រែមងេក្ដ ្រក យកនុងេ ក  ។ 

         ្រពះ ជ្រទង់្រជះថ្ល នឹងនង  ្រ ស់សួរថ  មនុស ទងំបីនក់េនះ  

្រតូវជអ្វីនឹងនង ?   

           នង្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   មន កជ់ ្វ ម ី   មន កជ់

បង្របុស  មន កជ់បុ្រត     ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េយើងេពញចតិ្តនឹងនង ប ្ត មនុស បីនក់

េនះ  េយើងឲយនងមន ក ់  េតើនងចងប់នមន ក់  ?  

 នង្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កលេបើខញុមំច ស់េនមន
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ជីវតិ ្វ មីមន ក់ខញុមំច ស់ ចរកបន សូមបកូីនករ៏កបនេ យងយែដរ  ។

ប៉ុែន្តេ្រពះម បិ របស់ខញុមំច ស់អស់ជវីតិេទេហើយ  បង្របុសខញុមំច ស់មនិ

ងយរកបនេឡើយ ដូេចនះ សូម្រទង់េម ្ត ្រពះ ជទនបង្របុសឲយខញុមំច ស់  

ចុះ ។  ្រពះ ជ្រទង់េ្រតកអរេហើយ ្រទង់បញជ ឲយេ ះែលងជនទងំបីនក ់  

េ្រពះ ្រស័យ្រស្តីេនះែតមន ក ់  មនុស ទងំបនីក់េនះ  រួចផុតចកទុកខ

បនេ យ្របករដូេចនះ  ។ 

 េរឿងេនះដឹងដល់ពួកភកិខុ  ។  ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន

កនុងធមមសភ សនទនសរេសើរគុណៃន្រស្តីេនះថ  អនកមន យុទងំ យ 

្រស័យ្រស្តីែតមន ក់ បុរសបីនក់បនរួចផុតចកទុកខ ។ ្រពះបរម ្ត     

េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ 

អនកទងំ យ្របជុសំនទនអពីំេរឿងអ្វីហន៎    កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ

្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ ្រស្តីេនះរេំ ះ

បុរសទងំបនីក់េនះឲយរួចផុតចកទុកខបន   មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុនកធ៏្ល ប់រេំ ះបុរសទងំបីនក់េនះ ឲយរួចផុត

ចកទុកខែដរ     េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី មនុស បីនក់នគំន េទភជួ រែ្រសែកបរមត់ៃ្រព ដូេចនះ  តអពីំ

េនះេទ  េរឿងទងំអស់ដូចេរឿងមុនេនះឯង ។ (ប៉ុែន្តែដលែប្លកគន មន
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ដូេចនះ )  កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ប ្ត បុរសទងំបីនក់  នង្រតូវករ

បុរស   ? 

 នង្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ្រទង់មិន ច្រពះ ជ-

ទនទងំបនីក់បនឬ ?     

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េអើ  េយើងមិន ចឲយទងំបនីក់បនេទ  ។  

 នង្រកបទូលថ  ្របសិនេបើ ្រពះអងគមិន ច្រពះ ជទនទងំប ី 

នក់បន  សូម្រទង់្រពះ ជទនបង្របុសឲយខញុមំច ស់ចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វីេទើបនង្រតូវករបង្របុស ?   

 នងក៏្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ធមម ្វ មីនិងកូនរក

បនេ យងយ  ប៉ុែន្តបង្របុស ខញុមំច ស់មនិងយរកបនេឡើយ   េហើយ

្រកបទូលគថេនះថ  

 ឧចឆេងគ  េទវ  េម  បុេ ្ត      បេថ  ធវន្តិយ  បត ិ

 តញច   េទសំ  នបស មិ    យេ   េ ទរយិមនេយត។ិ 

 បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   កូនរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ ( ដូចជអន្លក់ែដលដក់ ) 

 កនុងថនក ់ ( បនេ យងយ )  ្រស្តីែដលេដើរេទ មផ្លូវរកប្ត ី  ( បន 

 េ យងយ )     ឯខញុ ្ំរពះអងគមនិេឃើញ្របេទស  គឺៃផទៃនម េនះ 

 ែដលខញុ ្ំរពះអងគគួរនយំកបងប្អូន្របសុបេងកើតមកបន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ឧចឆេងគ  េទវ  េម  បុេ ្ត   េសចក្តីថ    
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បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  បុត្តេនកនុងថនក់របស់ខញុមំច ស់េ យេ្រប បេសចក្តីថ

កលខញុមំច ស់ចូលៃ្រពេធ្វើសពំត់ជថនក់ េបះបែន្ល ក់កនុងថនកេ់នះ បែន្លេនះ

េឈម ះថជរបស់រកបនេ យងយ  េ្រពះមនេនកនុងថនក់ យ៉ង -

មិញ សូមប្ីរស្តីក៏រកបុត្តបនេ យងយ ដូចបែន្លកនុងថនកដូ់េចន ះែដរ េ យ- 

េហតុេនះ  េទើបខញុមំច ស់េពលថ  បពិ្រតសមមតិេទព បុត្តេនកនុងថនករ់បស់ខញុ ំ

មច ស់ ។ 

 បទថ   បេថ   ធវន្តយិ  បត ិ េសចក្តីថ  ធមម ថ  ្វ ម ី កល

្រស្តីេឡើងកន់ផ្លូ វេដើរេទែតមន ក់ឯង ក៏ ចរកបន បុរសែដលេឃើញេហើយ

ជ ្វ មីបនទងំអស់ េ យេហតុេនះ េទើបខញុមំច ស់េពលថ  ្វ មី  កល

ខញុមំច ស់េដើរេទ មផ្លូ វ  (ក៏រកបនេ យងយ )  ដូេចនះ  ។  

 បទថ  តញច   េទសំ  នបស ម ិ   យេ   េ ទរយិមនេយ  

េសចក្តីថ ប៉ុែន្តេ្រពះម បិ របស់ខញុមំច ស់មិនមន េ្រពះេហតុដូេចន ះ 

េពលេនះ្របេទសដៃទ េពលគឺៃផទៃនម  ែដលខញុមំច ស់នឹងែស្វងរកបង

ប្អូនែដលមនេឈម ះថរួមៃផទជមួយ េ្រពះេកើតរួមឧទរេនះ  ខញុមំច ស់រក

េមើលមិនេឃើញេឡើយ   េ្រពះេហតុេនះ  សូម្រពះអងគ្រទង់្រពះ ជទន

បង្របុសឲយដល់ខញុមំច ស់ចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមះិថ នងេនះនិយយ្រតឹម្រតូវ ស់  ដូេចនះ

េហើយមន្រពះទយ័េ្រតកអរ  បញជ ឲយនមំនុស ទងំបនីក់េចញអពីំគុក
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្រពះ ជទនឲយនង     នងក៏នបុំរសទងំបីនក់េនះេទផទះវញិ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ    មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែត

កនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន នងក៏ធ្ល ប់ជួយបុរស

ទងំបីនក់េនះ ឲយរួចផុតចកទុកខែដរ   កល្រទងន់្ំរពះធមមេទសនេនះ

មកេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  មនុស ទងំបួននក់កនុងអតីត   

បនមកជមនុស ទងំបួននក់កនុងបចចុបបនន    ចែំណក្រពះ ជកនុងកល

េនះ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ឧចឆងគជតក ទី ៧ ។ 
 
 
 

 

អដ្ឋកថ េកតជតក ទី ៨ 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ ្រស័យ្រកុង េកត ្រទង់គង់េនកនុង

្រពះវ ិ រអញជនវន ្រទង់្របរពធ្រពហមណ៍មន ក ់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  

មនពកយេផ្តើមថ  យសមឹ  មេន  និវសីតិ   ដូេចនះជេដើម  ។   

 បនឮថ េនេពលែដល្រពះដ៏មន្រពះភគែហហមេ យពួក

ភិកខុ  ្រទង់យងចូលេទកន់្រកុង េកតេដើមបបីិណ្ឌ បត ្រពហមណ៍ចស់

អនក្រកុង េកតមន ក់កពុំងេដើរេទខងេ្រកនគរ េឃើញ្រពះទសពលេន

ចេន្ល ះេខ្ល ងទ្វ រ  ក៏្រកបចុះេទៀប្រពះយុគលបទ  ចប់្រពះបទទងំគូយ៉ង

ែណនេហើយ្រកបទូលថ   បដ៏ចេ្រមើន  ធមម ថ បុ្រត្រតូវបេ្រមើម
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បិ េនេពលែដលគត់មនវយ័ចស់ជ   មិនែមនឬ  ?     េហតុអ្វីេទើប

បមិនបង្ហ ញខ្លួនអស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ខញុបំនេឃើញបេហើយ 

ប៉ុែន្តបចូលេទរកម របស់បចុះ  េហើយន្ំរពះបរម ្ត េទកនផ់ទះ

របស់ខ្លួន ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងេទកន់ផទះរបស់្រពហមណ៍ ្រទង់

គង់េលើ សនៈែដលេគ្រកលទុកមួយអេន្លើេ យភិកខុសងឃ  ។  ចែំណក

្រពហមណី  បនឮថ េពលេនះបុត្តរបស់េយើងមកេហើយ  ក៏មក្រកប

េទៀបបទមូលៃន្រពះបរម ្ត េហើយយេំរៀប ប់ថ បដ៏ចេ្រមើន បេទ

 បត់យូរេម៉្លះ  ធមម បុ្រត្រតូវទនុំកប្រមុងម បិ  េនេពលែដលគត់

មនវយ័ចស់ជ   មនិែមនឬ ?   េហើយ្របប់ឲយបុត្តធី មកថ្វ យបងគំ

េ យពកយថ កូនឯងចូរេទថ្វ យបងគបំង្របុសរបស់កូនឯងចុះ ្រពហមណ៍

ទងំពីរនក់ប្តី្របពនធ ថ្វ យម ទនេ យចិត្តសបបយរកី យ ។  ្រពះ-

បរម ្ត   លុះ្រទង់េ យេ្រសចេហើយ   ក៏្រ ស់ ជ ស្ូរត ដល់

្រពហមណ៍ទងំពីរនកប់្តី្របពនធេនះ  លុះចប់្រពះសូ្រត ្រពហមណ៍ទងំពីរ-

នក់ប្តី្របពនធេនះ កប៏នសេ្រមចអនគមផិល ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តច

េ្រកកចក សនៈ យងេទកន់វ ិ រអញជនវនវញិ  ។   ពួកភិកខុអងគុយ

្របជុគំន កនុងធមមសភសនទនគន ថ  អនកមន យុទងំ យ ្រពហមណ៍ក៏

ដឹងែដរថ  ្រពះបិ របស់្រពះតថគត គឺ្រពះបទសុេទធ ទនៈ  ្រពះម គឺ
្រពះនងម មយ  ដឹងដូេចនះេហើយក៏េនែត្របប់្រពហមណីថ   ្រពះ-
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តថគតជបុត្តរបស់េយើង     ចែំណក្រពះបរម ្ត ក្៏រទង់យល់្រពមែដរ  

េតើេសចក្តេីនះ មនេហតុដូចេម្តចហន៎    ។   ្រពះដ៏មន្រពះភគ    ្រទង់្រពះ- 

ស ្ត បព់កយរបស់ភិកខុទងំេនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុ
ទងំ យ ្រពហមណ៍ទងំពីរនកប់្តី្របពនធ  េ បុត្តរបស់ខ្លួនេនះឯងថ  

បុត្ត   េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមក្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ 

្រពហមណ៍េនះ កនុងអតតីកលធ្ល បជ់បិ របស់តថគត ៥០០ ជត ិ  ជ

ឪពុកមរបស់តថគត ៥០០ ជតិ   ជជី របស់តថគត ៥០០ ជត ិ  ត

ជប់គន មិន ច់ែខ    ចែំណកនង្រពហមណីក៏ធ្ល ប់ជម របស់តថគត 

៥០០ ជតិ  ជម្ត យមងីរបស់តថគត ៥០០ ជតិ  ជជដូីនរបស់តថគត 

៥០០ ជតិែដរ   តថគតចេ្រមើនេឡើងកនុងៃដរបស់្រពហមណ៍ ១៥០០ ជត ិ  

ចេ្រមើនេឡើងកនុងៃដរបស់្រពហមណី ១៥០០ ជតិ  យ៉ងេនះជករែដល

្រទង់្រ ស់ដល់ជតិកនុងអតីត ៣០០០ ជតិ ។ លុះ្រទងប់ន្រ ស់ដងឹជ

្រពះសមម សមពុទធេហើយ  េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 យសម ឹ មេន  និវសីតិ    ចិត្តញច ប ិ បសីទត ិ

 អទដិ្ឋបុព្វេក  េបេស    កម ំ តសមឹប ិ វសិ េសត ិ។ 

 ចិត្ត ងំេនស៊ប ់  ឬក៏ចតិ្ត្រជះថ្ល   កនុងបុគគល    ែដល 

 ខ្លួនមិនធ្ល បេ់ឃើញេហើយ        ជនែតងសនិទធ ន លចេំពះ 

 បុគគលេនះ  េ យពិត  ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  យសមឹ   មេន   និវសីត ិ  េសចក្តីថ

ចិត្ត ងំេនស៊ប់កនុងបុគគល   ែដលខ្លួនេទើបែតេឃើញម្តងប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 បទថ  ចតិ្តញច បិ  បសីទតិ  េសចក្តីថ   មួយេទៀត  ចិត្តរែមង

្រជះថ្ល កនុងបុគគល ែដលខ្លួនេទើបែតេឃើញម្តងប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 បទថ  អទដិ្ឋបុព្វេក  េបេស  េសចក្តីថ  កនុងបុគគលេនះ សូមប ី
កនុងយម្រប្រកតី េទះជបុគគលែដលខ្លួនមិនធ្ល ប់េឃើញេ ះ កនុងអត្តភព

េនះ ។  

 បទថ   កមំ   តសមឹបិ  វសិ េស   មនអធិបបយថ  រែមង 

សនិទធ ន លគន េ យចែំណកមួយ  គឺសនិទធ ន លចេំពះបុគគលេនះភ្ល ម  

េ យអំ ចេសចក្តី្រស ញ់ែដលធ្ល ប់មនកនុងកលមុនេនះឯង ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកយ៉ងេនះេហើយ 

្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ្រពហមណ៍និង្រពហមណីកនុងកលេនះ បន 

មកជ្រពហមណ៍និង្រពហមណីកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកបុត្តគ ឺ តថគត  

េនះឯង  ៕ 
ចប់  អដ្ឋកថ េកតជតក ទី ៨  ។ 
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អដ្ឋកថ វិសវន្តជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ

្រពះធមមេសនបតី     ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    ែដលមនពកយេផ្តើមថ   

ធិរតថុ    តំ   វសំិ   វន្តំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ  កនុងកលែដល្រពះ របុីត្តេតថរឆនរ់បស់ែដលគួរទពំសីុ

េធ្វើេ យេម    មនុស ទងំ យនគំន យករបស់ែដលគួរទពំសីុេធ្វើេ យ

េម ជេ្រចើនមកកន់វ ិ រេដើមបភីិកខុសងឃ របស់ដ៏េសសអពីំភិកខុសងឃ

ទទួលេនះេនមនេ្រចើន មនុស ទងំ យនគំន និយយថ សូមេ ក

មច ស់ទងំ យទទួលទុក េដើមបភីិកខុ ែដលចូលេទកន់្រសុកផងចុះ  ។  

្រគេនះ ភកិខុកេំ ះែដលជសទធិវ ិ រកិរបស់្រពះេថរៈចូលេទកន់្រសុក  

ពួកភិកខុទទួលចែំណករបស់េ កទុក កលេ កមនិទន់មក  េឃើញថ

ៃថងជិតេ្រជេហើយ  ក៏យកេទ្របេគន្រពះេថរៈ ( ្រពះ របុីត្ត )  ។   កល

្រពះេថរៈឆន់េហើយ ភកិខុកេំ ះេនះក៏មកដល់   ្រគេនះ ្រពះេថរៈ្របប់

េ កថ  អនកមន យុ ខញុឆំន់របស់គួរទពំសីុែដលេគទុកឲយេ កអស់

េហើយ  ។  ភិកខុ េនះេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន  ធមម របស់

ឆង ញ់អនក មិនេពញចិត្ត  ។  េសចក្តីសេង្វគបនេកើតមនដល់្រពះ-

ម េថរៈ  េ កក៏អធិ ្ឋ នទុកថ  ចប់ ងំពីេពលេនះេទ អញនឹងមិន

ឆន់របស់ែដលគួរទពំសីុ ែដលេធ្វើេ យេម េទៀតេទ  ។  បនឮថ ងំ
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ពីេពលេនះមក ្រពះ របុីត្តេតថរមិនែដលឆន់របស់ែដលមនេឈម ះថ  

របស់គួរទពំសីុែដលេធ្វើេ យេម េឡើយ ។ ករែដល្រពះធមមេសនបតី

របុីត្តមិនឆន់របស់ែដលគួរទពំសីុែដលេធ្វើេ យេម េនះ បនផ ព្វ- 

ផ យេទដល់ពួកភិកខុ  ។  ភកិខុទងំ យគងក់នុងធមមសភនិយយគន អពីំ

េរឿងេនះ ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  

មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំ

េរឿងអ្វីហន៎    កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ របុីត្តសូមបអីស់ជីវតិ ក៏មនិ្រពមទទួលវតថុ
ែដលខ្លួនេបះបង់េចលេទៀតេឡើយ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

ធកដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតកនុង្រតកូល យលមព យ ចិញចឹ ម

ជីវតិេ យេវជជកមម   ។  ្រគេនះ ពស់ខអំនកជនបទមន ក់  ពួកញតរិបស់

េគមិនេធ្វស្របែហស្របញប់នមំករក្រគូពស់   ។   ្រគូពស់សួរថ  ចងឲ់យខញុ ំ

បិទថន ដំកពិសមុន  ឬក៏ឲយេ ពស់មួយែដលខេំនះមក ឲយ បឺតពិសេចញ

អពីំមុខដេំបែដល ខ ំ?     

 ពួកញតិេពលថ សូមេ កេ ពស់េនះមក ឲយ បតឺពិសេចញ

ចុះ   ។ 



178                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 ្រគូពស់ក៏េ ពស់មកេហើយសួរថ   ឯងខបុំរសេនះឬ ?  

 ពស់េឆ្លើយថ  ពិតែមនេហើយ  ។   

 ្រគូពស់េពលថ   ឯងចូរយកមត់បឺតពិសេចញអពីំមុខដេំបែដល

ឯងខចុំះ    ។ 

 ពស់េឆ្លើយថ    ខញុមំិនែដលបឺតពិសែដលខញុបំនខជ កេ់ចលេហើយេទ   

ខញុនឹំងមិន្រពមបឺតពិសែដលខញុខំជ ក់េចលេឡើយ   ។  

 ្រគូពស់ឲយេគេទរកឧសមកបងក ត់េភ្លើងេហើយេពលថ  ្របសិនេបើ
ឯងមិនបតឺពិសរបស់ឯងេទ   ឯងចូលេទកនគ់នំរេភ្លើងេនះចុះ   ។ 

 ពស់េឆ្លើយថ ខញុសុំខចិត្តលូនចូលគនំរេភ្លើង  ប៉ុែន្តមិន្រពមបឺតពិស

ែដលខញុខំជ កេ់ចលជ ច់ខត       េហើយេពលគថេនះថ  

  ធិរតថុ   ត ំ វសំិ  វន្តំ          យមហំ  ជីវតិករ  

  វន្ត ំ បចច វ  មិស មិ      មត ំ េម  ជីវ ិ   វរន្តិ ។ 

 អញនឹង្រសូបយកពិស វញិ   ែដលអញបនខជ ក់េចល 

 េហើយ   េ្រពះេហតុៃនជីវតិ   ចូរតិះេដៀលនូវពិសែដលអញ 

 ខជ ក់េចលេហើយេនះចុះ   អញ ្ល ប់្របេសើរជងរស់េន ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ ធិរតថុ  ជនិបតចុះ កនុងអតថថ តិះ- 

េដៀល ។ 

 បទថ  ត ំ  វសំិ  េសចក្តីថ  ពិសែដលអញខជ ក់េចលេហើយ  នឹង
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មិនបឺត្រសូបមកវញិ   េ្រពះេហតុៃនកររួចផុតេនះេឡើយ  ។ 

 បទថ   មតំ    េម  ជីវ ិ    វរ ំ  េសចក្តីថ  ករលូនចូលកន់គនំរ 

េភ្លើងេហើយ ្ល ប់េនះ ្របេសើរជងកររស់េនរបស់អញ ែដលបឺតយក

ពិសេនះវញិ ។  លុះេពលយ៉ងេនះេហើយក៏លូនចូលកន់គនំរេភ្លើង ។ 

្រគេនះ ្រគូពស់ក៏ មពស់មិនឲយលូនចូលកន់គនំរេភ្លើង េហើយចត់ែចង

ពយបលបុរសេនះឲយអស់ពិស  ឲយអស់េ គ េ យឱសថនិងមន្ត េហើយ

សែម្តងធមឲ៌យពស់កនសី់ល រួចេហើយែផ្តផ្ត ថំ   ចប់ពីេពលេនះេទឯងកុំ

េបៀតេបៀនអនកដៃទេទៀត    ដូេចនះេហើយ ក៏េ ះែលងេទ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ របុីត្ត សូមប ី
្រតូវលះបង់ជីវតិ ក៏មិន្រពមទទួលវតថុ ែដលខ្លួនេបះបង់េហើយែដរ  ។  លុះ

្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតក

ថ ពស់កនុងកលេនះ បនមកជ របុីត្ត ចែំណក្រគូពស់ គឺ  តថគត  

េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ វសិវន្តជតក ទី ៩ ។ 
 
 

 
 



180 

  

អដ្ឋកថ កទុទ លជតក ទី ១០ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ-

ចិត្តហតថ របុីត្តេតថរ   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្តើមថ   

ន   ត ំ  ជិត ំ  ធុ   ជិតំ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ  ្រពះចិត្តហតថ របុីត្តេតថរជកុមរែដលេកើតកនុង្រតកូល

មួយកនុងនគរ វតថ ី  ។  ៃថងមួយ ភជួ រែ្រសេហើយេ ះេគ ក់នងគ័លចូលេទ

កន់វ ិ រ  បនេភជន្របណីតមនរសឆង ញ់អពីំប្រត្រពះេថរៈមួយអងគ  

គិតថ អញេធ្វើករេផ ងៗ េ យៃដរបស់ខ្លួនអស់យប់និងៃថង  ក៏មិនទន់

បន រដ៏ឆង ញ់យ៉ងេនះែដរ     ដូេចនះអញគួរែតបួសជសមណៈ  ។  

េ កបួសេហើយបន្របមណកន្លះែខ កលេធ្វើទុកកនុងចតិ្តេ យឧបយ

មិន្របៃពធ្ល ក់េទកនុងអំ ចៃនកិេលសក៏សឹកេទ ។ កលលបំកលបំិន

េ យ រក៏មកបួសេទៀត េរៀន្រពះអភិធមមេ យឧបយេនះ សឹកេហើយ

បួសៗ អស់ ៦ ដង  កនុងភពជភិកខុ េលើកទី ៧  ជអនក្រទ្រទង់្រពះអភិធមម ៧ 

គមពីរ  បនបេ្រង នធមដ៌ល់ភិកខុជេ្រចើន ចេ្រមើនវបិស នបនសេ្រមច្រពះ-

អរហត្ត ។ ្រគេនះ ភិកខុជសម្ល ញ់នឹងេ កចអំកចអំន់ឡកឡឺយថ  

វុេ ចិត្តហតថ េពលេនះកិេលសទងំ យរបស់េ កមិនចេ្រមើនដូច

កលពីមុនេទឬ ?   េ កេឆ្លើយថ   វុេ  ចប់ ងំពីេពលេនះេទ ខញុ ំ

មិនសមគួរេទជ្រគហសថេឡើយ ។  កលេ កបនសេ្រមចអរហត្តយ៉ង
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េនះេហើយ មនករេចទសួរគន កនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ 

កលឧបនិស យ័ៃនអរហត្តែបបេនះមនេហើយ  េហតុដូចេម្តច្រពះចតិ្ត-

ហតថ របុីត្តេតថរ្រតូវសឹកអស់ ៦ ដង   ភពជបុថុជជន  ជភរៈ  មនេទស

េ្រចើនដូេចនះហន៎   ។   ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមកេហើយ ្រទង់្រ ស់សួរ

ថ  មន លភកិខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យសនទនគន េ យ

េរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ែដលេឈម ះថចិត្តរបស់បុថុជជន ែតងែត

វេង្វង សងកត់សងកិនបនេ យលបំក ែតងជបេ់ យអំ ចៃន រមមណ៍  

លុះជប់ម្តងេហើយក៏មនិ ចេ ះបនេ យរហ័ស ( ជធមមជតរិហ័ស 

មន្រប្រកតធី្ល ក់េទ មេសចក្តី្របថន កនុង រមមណ៍ មួយ ) ករទូនម ន

ចិត្តែបបេនះ ជករ្របៃព ស់ េ្រពះថ ចិត្តែដលហ្វឹកហ្វឺនបនេហើយ  

រែមងន្ំរបេយជន៍និងេសចក្តីសុខមកឲយ  េហើយ្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះ

ថ  

 ទុននគិគហស    លហុេន    យតថ   កមនបិតិេន 

 ចិត្តស   ទមេថ  ធុ    ចិត្ត ំ  ទន្ត ំ  សុខវហំ។ 

 ករទូនម នចិត្ត  ែដលសងកត់សងកិន  បនេ យលបំក   ជធមមជត ិ

 រហ័ស   មន្រប្រកតីធ្ល ក់ចុះេទ មេសចក្ត្ីរបថន     កនុង រមមណ៍ 

 មួយ   រែមងជគុណញុងំ្របេយជន៍ឲយសេ្រមច    (េ្រពះថ ) 
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 ចិត្តែដលហ្វឹកហ្វឺនបនេហើយ   រែមងនមំកនូវេសចក្តីសុខ   ។ 

 លុះ្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះេហើយ ក៏្រ ស់តេទេទៀតថ  េ្រពះ 

េហតុែតចិត្តេនះ  ជធមមជតសិងកត់សងកនិបនេ យលបំក បណ្ឌិ តទងំ- 

យកនុងកលមុន   ្រស័យចបែតមួយមិន ចេបះបង់ េចលបន

្រតូវសឹកអស់ ៦ ដង េ យអំ ចេ ភៈ   កនុងេភទៃនបព្វជិតេលើកទី ៧  

ញុងំឈនឲយេកើតេឡើងេហើយ េទើបសងកត់សងកិនេ ភៈេនះបន ដូេចនះ 

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីកលមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនក បំែន្ល   លុះ

ដឹងក្តីេហើយមនេឈម ះថ កុទទ លបណ្ឌិ ត ។  កុទទ លបណ្ឌិ តសម្អ តៃផទដី
េ យចប បំែន្លទងំ យមនេឃ្ល ក  ្រត ច េ ព ជេដើម  េបះបែន្ល

ទងំេនះលក់ចិញចឹ មជីវតិេ យលបំក ។  ពិត ស់ កុទទ លបណ្ឌិ តេ្រក

អពីំចបមួយប៉ុេ ្ណ ះ  ្រទពយសមបត្តដិៃទមិនមនេឡើយ  ។   ៃថងមួយេ ក

្រតិះរះិថ នឹងមន្របេយជន៍អ្វីេ យករេន្រគប់្រគងផទះ អញនឹងបួស  

ដូេចនះ    ។    ៃថងមួយ េ ក ក់ចបទុកកនុងទី ង ត់េហើយបួសជឥសី   ។ 

កលនឹកដល់ចបេពល   ក៏មនិ ចកត់ករជប់ជពំកប់ន  ្រតូវសឹក

េ្រពះ ្រស័យចបកបុំតមួយេនះ  ។  េលើកទី ២  េលើកទី ៣ ក៏យ៉ងេនះ  

ក់ចបេនះទុកកនុងទីកបំងំ បួសសឹកៗ អស់ ៦ ដង កនុងេលើកទី ៧ បន
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គិតេឃើញថ អញ ្រស័យចបកបំក់មួយេនះ ្រតូវសឹកអស់េ្រចើនដង  

េលើកេនះអញនឹង្រគែវង េចលកនុងទេន្លេហើយបួស  លុះគិតដូេចនះេហើយ 

ក៏េដើរេទកន់មត់ទេន្ល  គិតថ   ្របសិនេបើអញេនេឃើញទីធ្ល ក់របស់   ក៏

នឹង្រតូវចង់្រសង់ េឡើងមកវញិេទៀត  េហើយចប់ដងចបេ យកម្ល ងំដ៏

ខ្ល ងំដូចដរំ ី រ  ្រគវេីលើកបល ៣ ជុ ំ   េធមចែភនក្រគែវងេទក ្ត លទេន្ល   

េហើយបន្លឺសេំឡងខ្ល ងំៗ ៣ ដងថ   អញឈនះេហើយ   អញឈនះេហើយ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបទព ណសី្រទង់ប្រងក បបចចន្តជនបទរួច ល់េហើយ 

េស្តច្រតឡបម់កវញិ ្រទង់កក់្រពះេក កនុងទេន្លេនះ  ្រប ប់អងគេ យ

េ្រគ ងអលងក រទងំពួង  េស្តចយងេទេ យកបួនដរំ ី    ្រទង់្រពះស ្ត ប់

សេំឡងរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់សង យ័កនុង្រពះទយ័ថ  បុរសេនះ

េពលថ    អញឈនះេហើយ   អញឈនះេហើយ  អនក េទែដលេគឈនះ

េនះ ?   មន្រពះត្រមស់ឲយេ កុទទ លបណ្ឌិ តមកគល់  េហើយ្រ ស់សួរ

ថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  េយើងកពុំងឈនះស្រងគ ម  មនជ័យជមនះេនេពល

េនះ  ចែំណកអនកឈនះអ្វី  ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូមប្ីរពះ-

អងគឈនះស្រងគ មទងំ ១ រយដង   ទងំ ១ ពន់ដង   សូមប ី១ ែសនដង  ក៏

េនែតេឈម ះថ ឈនះមិន្របៃព េ្រពះយកឈនះកិេលសទងំ យមិនទន់

បន  ប៉ុែន្តទូលបងគសំងកត់សងកិនកិេលសខងកនុងបន  យកឈនះកិេលស
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ទងំ យបន  លុះេពលដូេចនះេហើយ សម្លឹងេមើលទឹកទេន្ល ញុងំឈន

មន េបកសិណជ រមមណ៍ឲយេកើតេឡើងេហើយ អងគុយកនុង កស

េ យអំ ចៃនឈននិងសមបត្ត ិ    កលនឹងសែម្តងធមថ៌្វ យ្រពះ ជ    

ក៏បនេពលគថេនះថ  

 ន  ត ំ ជិត ំ ធុ  ជិតំ       យ ំ ជិត ំ អវជីយត ិ

 ត ំ េខ  ជិត ំ ធុ  ជិតំ    យ ំ ជិត ំ នវជិយយតតីិ ។ 

 េសចក្តីឈនះ    ្រតឡប់ចញ់វញិបន   េសចក្តីឈនះ 

 េនះ  មិនេឈម ះថ   ឈនះ្របៃពេទ    េសចក្តឈីនះ       

 មិន្រតឡប់ចញ់វញិបន   េសចក្តីឈនះេនះ   េទើប 

 េឈម ះថ   ឈនះ្របៃពែមនពិត   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  ន តំ  ជិត ំ  ធុ ជិតំ     យ ំ  ជិតំ   

អវជីយតិ  េសចក្តីថ  ករប្រងក បបចច មិ្រតបន  េហើយឈនះដេណ្តើ មយក

ែដនបន  េហើយបចច មិត្តទងំេនះនឹងរកវធិី យដេណ្តើ មយកវញិ   ករ

ឈនះេនះ   មិនេឈម ះថ   ជករឈនះដ៏្របៃពេទ ។ 

    សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ?   

 េឆ្លើយថ    េ្រពះ្រតូវេន យដេណ្តើ មគន េរឿយៗ  ។ 

        មយង៉េទៀត   ជ័យជមនះែដលេ បនថ  ករឈនះេ្រពះចបំងនឹង 

បចច មិ្រត  េ្រកយមកកលបចច ម្ិរតចបំងឈនះវញិ   ក៏្រតឡប់ជប ជ័យ
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ជ័យជមនះេនះមិន្របេសើរេឡើយ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ?   

 េឆ្លើយថ    េ្រពះ្រតឡប់ជប ជ័យវញិ ។ 

 បទថ   តំ   េខ   ជិតំ   ធុ   ជិតំ       យ ំ  ជិតំ   នវជិយយត ិ  

េសចក្តីថ  ចែំណកករសងកត់សងកិនពួកបចច មិ្រតបនេហើយឈនះ បចច -

មិ្រតទងំេនះ នឹងដេណ្តើ មយកជយ័ជមនះមិនបន     ករបនជ័យជមនះែត

ម្តង េហើយមិន្រតឡប់េទជប ជ័យវញិ  ករឈនះេនះជករឈនះដ៏្របៃព    

គឺជ័យជមនះេនះេឈម ះថ្របេសើរ  ។        

          សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី ? 

 េឆ្លើយថ   េ្រពះមិនប ជ័យវញិ ។  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  េ្រពះ

េហតុេនះ សូមប្ីរទងឈ់នះស្រងគ មដ៏ធទំងំមួយពន់ដង  មួយែសនដង  ក៏

មិនមន្រពះនមថជេមទព័ដ៏កពូំលែដរ  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

           េឆ្លើយថ  េ្រពះ្រទង់មនិទន់ឈនះកិេលសរបស់្រទង់ ចែំណកបុគគល

ឈនះកិេលសកនុងខ្លួនបនសូមបែីតម្តង បុគគលេនះចតជ់េមទព័ដ៏

កពូំល ។  ្រពះបរមេពធិសត្វអងគុយកនុង កសសែម្តងធម៌ថ្វ យ្រពះ ជ

េ យពុទធលី   កនុងភពជេមទព័ដ៏កពូំលេនះ មន្រពះសូ្រតជេ្រគ ង

ធកដូេចនះថ 
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  េយសហស  ំ សហេស ន    សងគ េម  មនុេស  ជិេន   

 ឯកញច   េជយយម ្ត នំ            ស  េវ  សងគ មជុត្តេម ។ 

 អនក   គបបឈីនះពួកមនុស កនុងស្រងគ មអស់មួយពន់ៗ ដង   

 គមួឺយ ន  ចែំណកអនក   ឈនះខ្លួនឯងមន កឯ់ងបន  អនក 

 េនះេឈម ះថជមនុស ខពង់ខពស់    ជងអនកែដលឈនះ   កនុង 

 ស្រងគ មេនះ ។ 

 កល្រពះ ជ្រទង់ ្ត ប់្រពះធម៌េនះឯង ្រទង់លះបងក់ិេលសបន

េ យអំ ចតទងគបប ន  មន្រពះទយ័បេង្អ នេទកនុងបព្វជជ  ។ សូមប ី
ពួកេយធរបស់្រពះអងគ ក៏លះបងក់េិលសបនែដរ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់សួរ

្រពះបរមេពធិសត្វថ   េពលេនះអនកនឹងេទទី  ?     

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគំ

នឹងចូលៃ្រពេហមពន្តបួសជឥសី  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះេយើងក៏

បួសែដរ  េហើយេស្តចយងេទជមួយនឹង្រពះបរមេពធសិត្វ ។ ពល- 

និកយទងំអស់គ ឺ ្រពហមណ៍ គហបតីនិងពួកទ នទងំអស់  ្របជុគំន

កនុងគណៈេនះ  ជម សមគមេចញបព្វជជ ជមួយ្រពះ ជែដរ  ។  អនក

នគរព ណសីឮដណឹំងថ ្រពះ ជេយើងទងំ យ្រទង់្រពះស ្ត ប់

្រពះធមមេទសនរបស់កុទទ លបណ្ឌិ តេហើយ ្រទង់ែបរ្រពះភ្រក្តសេំ េទរក

បព្វជជ  េស្តចយងេចញ្រទង់្រពះផនួសមួយអេន្លើេ យពលនិកយ ( ក៏គិត 
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ថ ) ពួកេយើងេនេធ្វើអ្វីកនុងនគរេនះេទៀត ?     គិតដូេចនះេហើយ អនកេនកនុង

នគរទងំអស់ នគំន េចញអពីំនគរព ណសីែដលមនបរមិណ្ឌ ល ១២ 

េយជន៍   បរស័ិទកម៏នបរមិណ្ឌ ល ១២ េយជន៍ែដរ  ្រពះបរមេពធិសត្វ

នបំរស័ិទទងំអស់េនះចូលកន់ៃ្រពេហមពន្ត ។  កនុងខណៈេនះ សនៈ

របស់សកកេទវ ជសែម្តង ករេក្ត   ។  សកកេទវ ជ្រទង់ពិចរ េមើលក៏

ទតេឃើញថ   កុទទ លបណ្ឌិ តេចញ ងម ភិនិ្រសកមណ៍   េហើយ្រទង់

្រពះត្រមះិថ   នឹងមនជម សមគម   ដូេចនះ កុទទ លបណ្ឌិ តេនះគួរែត

បនទីលេំន  េហើយ្រ ស់េ វសិ កមមេទវបុ្រតមក  ្រ ស់បញជ ថ ែន

វសិ កមមេទវបុ្រត កុទទ លបណ្ឌិ តកពុំងេចញ ងអភិនិ្រសកមណ៍ េ កគួរ

បនទីលេំន អនកចូរេទកន់ៃ្រពេហមពន្ត និមិត្ត ្រសមបទបេ ្ត យ 

៣០ េយជន៍ ទទឹង ១៥ េយជន៍  េនកនុងភូមភិគដ៏គួរឲយមេនរមយចុះ  ។   

 វសិ កមមេទវបុត្តទទួលេទវបញជ ថ  ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ខញុ ្ំរពះ-

អងគនឹងេធ្វើឲយសេ្រមចដូចេទវបញជ    េហើយក៏េទេធ្វើ មេនះ    េនះជ

េសចក្តីសេងខបកនុងេរឿងេនះ  ។  ចែំណកេសចក្តីពិ ្ត រនឹង្របកដចបស់

កនុង ហតថិបលជតក  ពិត ស់  េរឿងេនះនិងេរឿងេនះមនបរេិចឆទ

ែតមួយ ។   

 ចែំណកវសិ កមមេទវបុ្រត និមិត្តបណ្ណ កនុង ្រសមបទេហើយ  

ក៏បេណ្ត ញ្រមឹគ បក  ី និងអមនុស ែដលមនសេំឡង ្រកក ់ ឲយេទឆង យ   
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េហើយនិមតិ្តផ្លូ វេដើរតូចៗ មទិ ភគេនះៗេ្រសចេហើយ ្រតឡប់េទកន់

វមិនែដលជលេំនរបស់ខ្លួនវញិ ។ 

 ចែំណកកុទទ លបណ្ឌិ តនបំរស័ិទចូលកន់ៃ្រពេហមពន្ត េធ្វើដេំណើ រ

រហូតដល់ ្រសមបទែដលសកកេទវ ជ្រទង់្របទន កនយ់កេ្រគ ងបរកិខ រ

របស់បព្វជតិែដលវសិ កមមេទវបុ្រតនិមិត្តទុកឲយ បួសខ្លួនឯងមុនេហើយ ឲយ

បរស័ិទបួស មេ្រកយ   ចត់ែចង ្រសមបទឲយេន មសមគួរ  មន

្រពះ ជ ៧ ្រពះអងគេទៀត លះបង់ ជសមបត្តិ ៧ នគរ  ( មមក្រទង់្រពះ-

ផនួស ) ្រសមបទ ៣០ េយជន៍េពញបរបូិរ ។  កុទទ លបណ្ឌិ តេធ្វើបរកិមម

កនុងកសិណដ៏េសស ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រធម៌្របប់កមម ្ឋ នដល់បរស័ិទ ។ 

បរស័ិទទងំអស់សុទធែតបនសមបត្តិ  ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រេហើយនគំន េទ

កន់្រពហមេ កទងំអស់ ។ ចែំណក្របជជនែដលឧបតថមភទនុំកប្រមុង 

បសទងំអស់េនះ  ក៏សុទធែតបនេទកន់េទវេ កទងំអស់ែដរ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ធមម ចតិ្តេនះ

ជប់េទេ យអំ ចៃនកិេលសេហើយ ជធមមជតិេ ះបនេ យ

លបំក  េ ភធម៌ទងំ យែដលេកើតេឡើងេហើយ   ជសភវៈែដលលះ-

បង់បនេ យក្រម  រែមងេធ្វើបុគគលជបណ្ឌិ តដូេចនះ ឲយក្ល យេទជមនុស

មិនេចះដឹងេ យ្របករដូេចនះ ។ លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក

េហើយ  ្រទង់្របកសសចចៈទងំ យ  កលចប់សចចៈ ភិកខុទងំ យពួក
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ខ្លះបនជ្រពះេ បនន  ពួកខ្លះបនជ្រពះសកទគម ី ពួកខ្លះបនជ

្រពះអនគមី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអរហន្ត  ។   ្រពះបរម ្ត   ្រទង់បន្ត

អនុសនធិ្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ ននទ បរស័ិទ

កនុងកលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកកុទទ ល-

បណ្ឌិ ត គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ កុទទ លជតក ទី ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ  ឥតថីវគគ ទី ៧ ។ 

 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  
  អ តមន្តជតក  ១     អណ្ឌ ភូតជតក ១      តកកជតក  ១           

 ទុ ជនជតក ១   អនភិរតិជតក  ១   មុទុលកខណជតក ១  

 ឧចឆងគជតក ១        េកតជតក  ១       វសិវន្តជតក    ១  

 កុទទ លជតក ១   ។  

3 
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វរណុវគគ ទី ៨ 
អដ្ឋកថ វរណុជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ-

តិស េតថរបុត្តកុដុមពិកៈ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  េយ   

បុេព្វ  ករណីយន ិដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ៃថងមួយ កុលបុត្តអនកនគរ វតថីជសម្ល ញ់នឹងគន ្របមណ 

៣០ នក ់  កន់ផក ក្រមងេ្រគ ង្រកអូបនិងសពំត់ជេដើម គតិថ ពួកេយើង

នឹង ្ត ប់្រពះធមមេទសនរបស់្រពះបរម ្ត  ែដលម ជនេចមេ ម  

េហើយនគំន េទកន់វត្តេជតពន អងគុយស្រមកកនុងេ ងេឈម ះនគមឡកៈ

និងវ ិ លមឡកៈជេដើម   ។   លុះេវ រេសៀល កលែដល្រពះបរម-

្ត េស្តចយងេចញអពីំ្រពះគនធកុដ ិ ែដលអប់េហើយេ យេ្រគ ង្រកអូប    

េស្តចយងេទកន់ធមមសភ ្រទង់គង់េលើបវរពុទធ សនៈែដល ក់ែតង

េហើយ  េទើបនគំន េទកន់ធមមសភមួយអេន្លើេ យបរ ិ រ  បូជ្រពះបរម-

្ត េ យេ្រគ ង្រកអូបនិងក្រមងផក  ថ្វ យបងគបំទមូលែដល្រប ប់

េ យច្រក ្រទ្រទង់្រពះរសមីេ្រប បដូចផក រកី េហើយអងគុយ ្ត ប់ធម៌េនកនុងទី

ដ៏សមគួរមួយ  ។   ពួកេគគិតថ  េយើងទងំ យ្រតវូបួស េទើបដងឹទូេទ

ដល់ធមែ៌ដល្រពះដម៏ន្រពះភគ្រទង់សែម្តងេហើយបនទូលទូំ យ េពល

ែដល្រពះតថគតេស្តចេចញអពីំធមមសភ កុលបុ្រតទងំេនះកន៏គំន ចូល
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ថ្វ យបងគទូំលសូមបព្វជជ   ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្របទនបព្វជជ ឲយដល់ 

កុលបុត្តទងំេនះ ។  កុលបុត្តទងំេនះេធ្វើឲយ ចរយនិងឧបជឈយ៍េ្របស

្របណេហើយ បនឧបសមបទេនកនុងសមន ក់ ចរយនិងឧបជឈយ៍ ៥ ្រពះ-

វស   េរៀនមតិកទងំពីរ ទ តជ់នំញេហើយ គ ល់វតថុ ែដលជកបបយិៈនិង

អកបបយិៈ េរៀនអនុេមទន ៣ េដរ្រជលកច់ីវរ េហើយ ចរយនិង

ឧបជឈយ៍ថ បពិ្រតេ ក ចរយ ពួកខញុនឹំងបេំពញសមណធម ៌  េហើយន ំ

គន ចូលេទគល់្រពះបរម ្ត  ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ 

េហើយ្រកបទូលអង្វរថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពួកខញុ ្ំរពះអងគេនឿយ-

យកនុងភពទងំ យ ខ្ល ចករេកើត ចស់ ឈ ឺ ្ល ប ់សូម្រពះអងគ្រទង់

្រពះេម ្ត ្រ ស់្របប់កមម ្ឋ ន េដើមបេី ះខ្លួនអពីំសង រទុកខដល់ពួកខញុ ្ំរពះ-

អងគចុះ  ។   ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជបសបបយៈ  េទើប្រ ស់្របប់កមម ្ឋ ន 

១  កនុងប ្ត កមម ្ឋ នទងំ ៣៨  ្របករ ១   ដល់ភិកខុទងំេនះ  ។  ភិកខុ
ទងំេនះេរៀនកមម ្ឋ នកនុងសមន ក់្រពះបរម ្ត េហើយថ្វ យបងគ្ំរទង់ េធ្វើ
្របទក ណិេទកន់បរេិវណ ចរយនិងឧបជឈយ៍ កន់យកប្រតនិង

ចីវរេចញអពីំវ ិ រ េធ្វើដេំណើ រេទេ យ ងំចិត្តថ  ពួកេយើងនឹងបេំពញ

                             
១- កមម ្ឋ ន ៣៨  គ ឺកមម ្ឋ ន ៤០  េវៀរ  អនបនស តិ  និង មរ នុស ត ិ ។ 
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សមណធម ៌  ។ 

 ្រគេនះ  ប ្ត ភិកខុទងំេនះ មនភិកខុ មួយរូបែដលមនេឈម ះថ

កុដុមពិកបុត្តតិស េតថរ  ជអនកខជិល្រចអូសមនេសចក្តីពយយមធូរថយ ជប់

ជពំក់នឹងរស រ  េ កគិតយ៉ងេនះថ  អញមិន ចេនកនុងៃ្រព 

មិន ចនឹងញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទេ យករ្រ ច់បិណ្ឌ បតបនេទ  

ករេនកនុងៃ្រពមិនមន្របេយជនអ៍្វីដល់អញេឡើយ   អញនឹង្រតឡប់េទ

វញិ  េ កេបះបង់េចលេសចក្តីពយយមេហើយ  និមន្ត មភិកខុទងំេនះ

បនបន្តិចេហើយក៏្រតឡប់វញិ ។  ចែំណកភិកខុទងំេនះ នគំន ្រ ច់េទកន់ 

ចរកិកនុងែដនេកសល ដល់្រសុកជយែដនមួយ ក៏ចូលេទ ្រស័យ្រសុក

េនះ ចវំស េនែកបរមត់ៃ្រពមួយកែន្លង ជអនកមិន្របមទ ពយយម

រហូតអស់កលខងកនុងវស  កន់យកបនទបវ់បិស ន ញុងំបឋវឲីយញប់-

ញ័រ  បនសេ្រមច្រពះអរហត្ត   លុះេចញវស ប រ េហើយ  ្របឹក គន

ថ នឹង្រកបទូលគុណែដលខ្លួនបនសេ្រមចេហើយចេំពះ្រពះបរម ្ត    

េទើបនគំន េចញអពីំបចចន្ត្រគម   និមន្តេទដល់វត្តេជតពនេ យលំ ប់ 

ទុក ក់ប្រតនិងចវីរ្រសួលបួលេហើយ ក៏ចូលេទជួប ចរយនិងឧបជឈយ៍ 

្របថន នឹងចូលេទគល់្រពះតថគត  នគំន េទកន់សមន ក់្រទង់   ថ្វ យបងគំ

េហើយអងគុយគល់កនុងទីដ៏សមគួរ ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈ

េ យ្រពះត្រមស់ដ៏ពីេ ះនឹងភិកខុទងំេនះ   ។   ភិកខុទងំេនះ បនទទួល
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បដសិ ្ឋ រៈេហើយ ក្៏រកបទូលគុណែដលខ្លួនបនេហើយចេំពះ្រពះអងគ ។  

្រពះបរម ្ត ្រទង់សរេសើរគុណភកិខុទងំេនះ ្រពះកុដុមពិកបុត្តតិស េតថរ

េឃើញ្រពះបរម ្ត ្រទង់សរេសើរគុណភិកខុទងំេនះ ក៏្របថន នឹងបេំពញ

សមណធមែ៌ដរ ។ ចែំណកភិកខុទងំេនះក៏្រកបទូល ្រពះតថគតថ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពួកខញុ ្ំរពះអងគនឹងេទេនមត់ៃ្រពេនះ ្រពះបរម-

្ត ក៏្រទង់អនុញញ ត ។ ភកិខុទងំេនះ ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត េហើយ

និមន្តេទកន់បរេិវណ ។  ្រគេនះ ្រពះកុដុមពកិបុត្តតិស េតថរបេំពញេសចក្តី
ពយយមដត៏ឹងរុងឹកនុងរ ងរត្តិកល បេំពញសមណធម៌ដខ៏្ល ងំក្ល េពក លុះ

ដល់មជឈមិយមទងំែដលខ្លួនឈរែផ្អកបនទះក្ត រស្រមបស់្រមក ក៏េដក

លក់រេមៀលធ្ល ក់ចុះមក  ឆ្អឹងកបលជងគង់របស់េ កក៏ែបក េកើតទុកខេវទន

យ៉ងខ្ល ងំក្ល  ។  កលភិកខុទងំេនះ្រតូវជួយបេ្រមើេ ក  ករេធ្វើដេំណើ រេទ

ក៏្រតូវផ្អ ក ។ ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរភិកខុទងំេនះែដលមក

កន់ទីបេ្រមើថ  មន លភកិខុទងំ យ   អនកទងំ យថ្វ យបងគំ តថគត

កលពីម លិថ  នឹងនគំន េទកនុងៃថងែស្អក  មិនែមនឬ  ?    

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ     ពិតដូេចន ះែមនេហើយ្រពះអងគ    ប៉ុែន្ត

តិស េតថរបុត្តកុដុមពិកៈជសម្ល ញ់របស់ខញុ ្ំរពះអងគទងំ យ េធ្វើសមណធម៌

យ៉ងខ្ល ងំក្ល កនុងេវ មិនែមនកល ្រតូវករងងុយ្រគបសងកត ់ រេមៀលធ្ល ក់

ែបកកបលជងគង់ េ្រពះមនេ កជេហតុ េទើបពួកខញុ ្ំរពះអងគចបំច្់រតូវ
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បញឈប់ករេធ្វើដេំណើ រ ។  

 ្រពះតថគត្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុ េនះ្របញប់េធ្វើេសចក្តីពយយមកនុង

េវ ែដលមិនែមនកល  េ្រពះករែដលខ្លួនជអនកមនេសចក្តីពយយម

ធូរថយ   េទើបេធ្វើឲយអន្ត យដល់ករេធ្វើដេំណើ ររបស់ពួកអនក  សូមបកីនុងកល

មុន ភិកខុ េនះក៏បនេធ្វើឲយអន្ត យដល់ករេធ្វើដេំណើ ររបស់ពួកអនកែដរ ។   

កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ ចរយ-

ទិ បេមកខ ឲយមណព ៥០០ នក់េរៀនសិលបៈ  េនកនុងនគរតកកសិ   

ែដនគនធ រៈ ។  ៃថងមួយ មណពទងំេនះនគំន េទៃ្រពេដើមបរីកឧស 

្របមូលឧសទុក កនុងចេំ មមណពទងំេនះ មនមណពខជិលមន ក់

េឃើញេដើមថង ន់សមគ ល់ថេដើមេឈើេនះ ជេដើមេឈើសងួត  គិតថ េដក

បន្តិចសិនកប៏ន េ្រកយសឹមេឡើងកច់ឧសទម្ល ក់ចុះកងេទ  េទើប្រកល

សពំត់ដណ្ត ប់េដក្រសមុកយ៉ង្រសួល  ។  ចែំណកមណពេ្រកពីេនះ នំ

គន ចងឧសជបច់ៗ  េហើយែរកេទ យកេជើងទត់ខនងមណពេនះ មណព

េនះភញ ក់េហើយេទើបនគំន េទ  ។  មណពកមជិលេនះេ្រកកេឡើងយកៃដ

ញីែភនក រហូតទល់បត់ងងុយេដកេហើយកេ៏ឡើងេដើមេឈើេនះ ចប់ែមក
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សងួតឲយេកងមករកខ្លួន ្រគន់ែតកច់ភ្ល ម ចុងែមកេឈើែដលកច់េនះ ភ្ល ត់

មកចែំភនកខ្វ ក់ យកៃដមខ ងបិទែភនក ៃដមខ ងកច់ឧស្រសស់ៗ ចុះមក ចង

ជបច់ែរកេទយ៉ង្របញប ់ យកេទេបះេលើឧសែដលពួកមណពគរ

ទុកេនះែដរ ។  កនុងៃថងេនះ ្រតកូលមួយែដលមន្រប្រកតីេនកនុងជនបទ

និមន្ត ចរយទុកថ   ៃថងែស្អកេនះ  ពួកខញុនិំមន្ត ចរយសូ្រតមន្ត  ។  ចរយ

ក៏េពលេទកន់មណពទងំេនះថ   ែនអនកទងំ យ  ៃថងែស្អកេនះ ្រតូវ

េទកន់្រសុកមួយ ប៉ុែន្ត្រតូវបរេិភគមុនសិន េបើមិនបរេិភគេទ មិន ចេទ

បនេទ ្រតូវឲយេគ បំយអពីំ្រពលឹម េហើយកន់យកចែំណកស្រមប់ខ្លួន

និងចែំណកស្រមប់េយើង េហើយ្របញប់នគំន េទចុះ  ។  មណពទងំ-

េនះ ស់ទសីឲយេ្រកកេឡើង បំយអពីំ្រពលឹម  ទសីេនះេទយកឧស

ក៏បនឧស្រសស់  សូមបយីកមត់ផ្លុ េំរឿយៗ  ក៏មិន ចេធ្វើឲយេភ្លើងេឆះបន

រហូតទល់ែត្រពះ ទិតយរះេឡើង ។  មណពទងំេនះេឃើញថ ៃថង ស់

េហើយ  ពួកេយើងមិន ចេទបនេទ ក៏នគំន េទកន់សមន ក់ ចរយ  ។  

ចរយសួរថ  ែនអនកទងំ យ   អនកទងំ យមិនបនេទេទឬ ?        
 មណពទងំេនះេឆ្លើយថ បទេ ក ចរយ  ពួកខញុមំិនបនេទេទ ។    

 ចរយសួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី  ?  

  មណពទងំេនះេឆ្លើយ្របប់ថ មណពកមជិលឯេ ះ េទៃ្រពរក

ឧសជមួយនឹងពួកខញុ  ំ េទេដកលក់េ្រកមេដើមថង ន ់ េ្រកយពីភញ ក់្របញប់
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េឡើងេដើមថង ន់ កច់ែមកថង ន់េធ្វើជឧស ្រតូវែមកថង ន់បក់ភ្ល ត់មក្រតូវែភនក

ខ្វ ក ់យកឧស្រសស់ៗ  មកេបះេលើឧសែដលពួកខញុ រំកបនមក  អនក បំយ

យកឧស្រសស់ៗ េនះេទេ យសមគ ល់ថឧសសងួត  រហូតទល់ែត្រពះ-

ទិតយរះេឡើងខពស់ក៏មនិ ចបងក ត់េភ្លើងឲយេឆះបន េ យេហតុេនះេទើប

ជឧបសគគចេំពះករេធ្វើដេំណើ ររបស់ពួកខញុ  ំ ។ ្រពះេពធិសត្វ ្ត ប់េរឿង

ែដលមណពេនះេធ្វើខុសេហើយ  ក៏េពលថ  ករវនិសែបបេនះ រែមង

មនេ្រពះ ្រស័យអេំពើរបស់ពួកអនធពល    េហើយេពលគថេនះថ  

 េយ  បុេព្វ  ករណីយនិ    បចឆ   េ   កតុមចិឆត ិ 

 វរុណកដ្ឋ ំ ភេញជ វ              ស  បចឆ   អនុតបបតតី ិ។ 

 អេំពើទងំ យែដលេគ្រតូវេធ្វើកនុងកលមុន    នរៈ ្របថន េធ្វើ 

 ខងេ្រកយវញិ   នរៈេនះ រែមងេក្ត ្រក យេរឿយៗ  កនុងកល 

 ជខងេ្រកយ   ដូចជមណព  ែដលកច់ឧសេឈើថង ន ់ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ស  បចឆ   អនុតបបត ិ  េសចក្តថី  

បុគគល មួយមនិបនពិចរ ឲយបនចបស់ថ  កិចចេនះ្រតូវេធ្វើមុន  កិចច

េនះ្រតវូេធ្វើេ្រកយ  យកកិចចែដល្រតូវេធ្វើមុន  គឺអេំពើែដល្រតូវេធ្វើមុនេនះ

ឯងមកេធ្វើេ្រកយវញិ បុគគលេនះជបុគគលពល រែមងេក្ត ្រក យ  គឺ
េ កេ កនុងកលជខងេ្រកយ  ដូចជមណពែដលកចឧ់សេឈើថង ន់។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលេហតុេនះ  ចេំពះពួកអេន្ត សិកេ យ
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្របករដូេចនះេហើយ  េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម  េ្រកយពីអស់ជីវតិក៏េទ

មយថកមមរបស់ខ្លួន  ។  

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ ករែដលភិកខុ
េនះ  េធ្វើឲយអន្ត យចេំពះករេធ្វើដេំណើ ររបស់ពួកអនកេនះ  មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុនក៏បនេធ្វើឲយអន្ត យែដរ ។ 

្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់បន្តអនុ-

សនធិ្របជុជំតកថ  មណពខ្វ ក់ែភនកកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ែបក

ឆ្អឹងកបលជងគង់កនុងកលឥឡូវេនះ  មណពដ៏េសស បនមកជពុទធ-

បរស័ិទ   ចែំណក្រពហមណ៍ជ ចរយ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ វរណុជតក ទី ១ ។ 

 
អដ្ឋកថ សលីវនគជតក ទី ២ 

 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័  ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ អកតញញុ ស    

េបសស   ដូេចនះជេដើម ។ 
 េសចក្តីសេងខបថ       ភិកខុទងំ យគង់សនទនគន កនុងធមមសភថ 

 វុេ ទងំ យ ភិកខុ េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ  មនិដឹងគុណ្រពះ-

តថគត  ។    ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុ
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ទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យ

េរឿងអី្វហន៎    កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់

្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ករែដលភកិខុ េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ េនះ  

មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុនកធ៏្ល ប់ជ

បុគគលអកតញញូ មិនដឹងគុណតថគតែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តដរំេីនកនុងហិម-

វន្ត្របេទស កល្របសូតចកគភ៌ម កម៏នអវយវៈសទងំអស់ មន

ពណ៌ែចងចងំដូច្របក់ ែភនកទងំគូរបស់េស្តចដរំេីនះដូចែកវមណី មន

ប ទ្រគប ់៥ ចែំណក មតដូ់ចសពំត់កមពល្រកហម  ្របេមយដូចក្រមង

្របក់ែដល្រប ប់ចងំេផ្លកៗ េ យមស  េជើងទងំ ៤ ដូច្រជលក់េ យ

ទឹកល័ក្ត  អត្តភពែដលបរមីទងំ ១០ ក់ែតងេហើយរបស់ដរំេីពធិសត្វ

េនះ ដល់នូវភពដ៏ល្អគួរឲយគយគនយ៉់ងេនះ ។  ្រគេនះ ហ្វូងដរំកីនុងៃ្រព

េហមពន្តទងំអស់មក្របជុគំន   េហើយនគំន បេ្រមើ្រពះបរមេពធិសត្វែដលធំ

ដឹងក្តីេហើយ េទើប្រពះបរមេពធិសត្វមនដរំ ី៨ មុឺនជបរ ិ រ រស់េនកនុងៃ្រព

េហមពន្តេ យ្របករដូេចនះ  ។  េ្រកយមកេឃើញេទសកនុងពួកគណៈ ក៏

េចៀសេចញចកពួកគណៈេទកន់ទី ង ត់កយ ន ក់ ្រស័យេនកនុងៃ្រព
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ែតមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះ  ។  េ្រពះេហតុែតដរំេីពធិសត្វេនះជសត្វមនសីល   

េទើបមនេឈម ះថ  សីលវនគ ជ  េស្តចដរំមីនសីល  ។  ្រគេនះ ្រពន-

ៃ្រពអនកនគរព ណសីមន ក ់ ចូលកន់ៃ្រពែស្វងរកវតថុ ែដលជេ្រគ ងញុងំ

ជីវតិរបស់ខ្លួនឲយ្រប្រពឹត្តេទ មិន ចកណំត់ទិសបនក៏វេង្វងផ្លូ វ  ជអនកខ្ល ច

្ល ប់េលើក្រមមៃដដប់  យេំរៀប ប់េ កេ េនកនុងៃ្រពេនះ ។  េស្ដច-

ដរំេីពធិសត្វបនឮសេំឡងយរំបស់្រពនៃ្រពេនះេហើយ  ្រតូវករុ ចូល

មក ស់េតឿនថ  អញនឹងជួយបុរសេនះឲយផុតទុកខ ក៏េដើរចូលេទរកបុរស

េនះ  បុរសេនះេឃើញេស្ដចដរំេីហើយក៏រត់េគច  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ

េឃើញបុរសេនះរត់ កឈ៏ប់ឈរ ។ បុរសេនះេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វ

ឈប់ក៏ឈបែ់ដរ ។ ្រពះបរមេពធសិត្វក៏េដើរេទជិតេទៀត បុរសេនះក៏រត់

េគចេទៀត ។ េពល្រពះបរមេពធិសត្វឈប ់  បុរសេនះក៏ឈប់េហើយគិត

ថ េស្ដចដរំេីនះេពលអញរត់កឈ៏បឈ់រ  េដើរមករកអញេពលែដលអញ

ឈប់ ្របែហលជមិនមនបណំង ្រកក់ចេំពះអញេទ ្របកដជចងជួ់យ

អញឲយផុតទុកខ េទើបបុរសេនះ ច់ចិត្តឈរេសង ម  ។  ្រពះម សត្វចូល

េទជិតបុរសេនះេហើយសួរថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន   េហតុដូចេម្តចេទើបអនក

េដើរយេំនកនុងៃ្រពេនះ ?  

 បុរសេនះេឆ្លើយថ  ែនេស្តចដរំ ី  ខញុ វំេង្វងទិស រកផ្លូ វេទផទះមនិ

េឃើញ េទើបេដើរយេំនកនុងៃ្រព  េ្រពះខ្ល ច ្ល ប់ ។  ្រគេនះ  ្រពះម សត្វ
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ក៏នបុំរសេនះេទកន់លេំនរបស់ខ្លួន ឲយរបស់បរេិភគទល់ែតែឆ្អតេ យ

ផ ផលអស់ពីរ-បីៃថង  េហើយេពលថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន អនកកុខំ្ល ច

េឡើយ ខញុនឹំងនអំនកេទកន់ទឹកដីមនុស  េហើយឲយអងគុយេលើខនងរបស់ខ្លួន

នេំទរហូតដល់ទឹកដីមនុស   ។   ្រគេនះ ្រពនៃ្រពេនះជមនុស មន

សន្ត ន្រទុស្តមិ្រត េទើបគតិ មផ្លូ វថ ្របសិនេបើមនអនក សួរ  ្រតូវ្របប់

បនដូេចនះ  អងគុយេលើខនងដរំេីពធិសត្វ ក់ែផនករសមគ ល់េ យេដើម

េឈើនិងភន្ំរគប់កែន្លង ។ លុះ្រពះម សត្វនបុំរសេនះេចញផុតៃ្រព ក៏

ឈប់្រតង់ផ្លូ វធែំដលជផ្លូវេធ្វើដេំណើ រេទកនន់គរព ណសី េហើយផ្ត ថំ

ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន ចូរអនកេទ មផ្លូវេនះចុះ ប៉ុែន្តេបើមនអនក សួរអពីំ

លេំនរបស់ខញុ  ំអនកកុ្ំរបប់េឡើយ  ដូេចនះេហើយ បញជូ នបុរសេនះេទ  េហើយ 

្រតឡប់េទកន់លេំនរបស់ខ្លួនវញិ  ។ 

 ្រគេនះ បុរសេនះេទដល់នគរព ណសីេហើយក៏េទកន់កែន្លង

ជងឆ្ល ក់ភ្លុក េឃើញពួកជងឆ្ល កភ់្លុកកពុំងេធ្វើេ្រគ ងភ្លុកេ្រចើន្របេភទ ក៏សួរ

ថ  ែនអនកដច៏េ្រមើនទងំ យ ្របសិនេបើបនភ្លុកដរំេីនរស់  អនកទងំ យ

ទិញឬេទ ?   

 ពួកជងេឆ្លើយថ    ែនអនកដ៏ចេ្រមើន    អនកនិយយអ្វី  ធមម ភ្លុកដរំ ី
ែដលេនរស់  ៃថ្លជងភ្លុកដរំែីដលងប់េហើយេ្រចើនដង  ។   

 បុរសេនះេពលថ េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងនភំ្លុកដរំែីដលេនរស់មកឲយ
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អនកទងំ យ  េហើយចត់ែចងេរៀបចេំសប ង រស្រមប់េធ្វើដេំណើ រ

េទកន់លេំនរបស់េស្ដចដរំេីពធិសត្វ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញបុរស

េនះមក  ក៏សួរថ    អនកមកេដើមប្ីរបថន អ្វី  ?  

 បុរសេនះេឆ្លើយថ    ែនេស្តចដរំ ី   ខញុជំសមូមយចកក្ំរព មិនមន

ទីពឹង   មិន ចញុងំជីវតិឲយ្រប្រពឹត្តេទបន   មកសុំកត់ភ្លុករបស់អនក 

្របសិនេបើអនកឲយ  ខញុនឹំងយកភ្លុកេនះេទលក់ចញិចឹ មជវីតិេ យ្រទពយេនះ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  េណ្ហើ យចុះ អនកដច៏េ្រមើន ខញុនឹំងឲយភ្លុក

េទអនក  េបើមនរ រស្រមប់ រភ្លុក  ។ 

 បុរសេនះេពលថ េស្តចដរំដី៏ចេ្រមើន ខញុ ំបនយករ រមកែដរ ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   េបើដូេចន ះ អនកចូរយករ រ រភ្លុក

ខញុ ចុំះ េហើយលុតជងគង់ចុះឲយទប បុរសេនះក៏ រចុងភ្លុកទងំគូរបស់ដរំ-ី 

េពធិសត្វ  ។   ្រពះបរមេពធិសត្វចប់ភ្លុកទងំគូេនះេ យ្របេមយេហើយ

អធិ ្ឋ នេដើមប្ីរពះសព្វញញុ តញញ ណថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើន ខញុមំិនែមនឲយភ្លុក

ទងំគូេនះេ យគិតថ ភ្លុកទងំេនះមិនជទី្រស ញ់ មិនជទីេពញចិត្ត

របស់ខញុដូំេចនះេទ  ប៉ុែន្ត ្រពះសព្វញញុតញញ ណ ែដល ច្រ ស់ដឹងធម៌

ទងំពួង ជទី្រស ញ់របស់ខញុ ៃំ្រកែលងជងភ្លុកទងំេនះ ប់រយដង  

ពន់ដង ែសនដង ករឲយភ្លុកជទនរបស់ខញុ េំនះ ចូរ្រប្រពឹត្តេទេដើមប ី
្របេយជន៍ដល់ករ្រ ស់ដឹងធមទ៌ងំពួងចុះ   េហើយលះបង់ភ្លុកទងំគូឲយ



202                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
េទបុរសេនះ  ។ 

 ្រពនៃ្រពយកភ្លុកេទលក់     លុះចយអស់លុយក៏េទកន់សមន ក់

្រពះបរមេពធិសត្វេទៀត  រួចេហើយេពលថ  ែនេស្តចដរំ ី  ្រទពយែដលបន

េ្រពះលកភ់្លុករបស់អនកបន្រតឹមែតសងបណុំលេគបុ៉េ ្ណ ះ សូមអនកឲយ

ភ្លុកចែំណកែដលេសសសល់ដល់ខញុ េំទៀតចុះ ។ ្រពះម សត្វក៏យល់្រពម 

េហើយឲយ្រពនៃ្រពេនះកត់  េលើកភ្លុកចែំណកដ៏េសសឲយេ យន័យដូច

មុនេទៀត  ។  ចែំណក្រពនៃ្រពលក់ភ្លុកទងំេនះេហើយ  ក៏មកកនស់មន ក់

្រពះបរមេពធិសត្វសូមភ្លុកេទៀតថ  ែនេស្តចដរំ ី ខញុមំិន ចញុងំជីវតិឲយ

្រប្រពឹត្តេទបនេទ សូមឲយគល់ភ្លុកដល់ខញុចុំះ ។  ្រពះបរមេពធសិត្វយល់

្រពម េហើយក៏លុតជងគង់ចុះេ យន័យដូចមុន ។ មនុស ចិត្តបបេនះ ក៏

ជន់្របេមយែដលេ្រប បដូចក្រមង្របក់របស់្រពះម សត្វ ឈនេឡើង

កន់សីសៈែដលេ្រប បបននឹងកពូំលភនៃំក ស យកែកងេជើង្រចភំ្លុកទងំ-

ពីរ ចប់ែហក ច់ែដល្រគបដណ្ត ប់ភ្លុក យករ រ រគល់ភ្លុកេហើយក៏

េចៀសេចញេទ  ។  កលមនុស ចតិ្តបបេនះ េដើរផុតអពីំគន្លងចកខុរបស់

្រពះបរមេពធិសត្វប៉ុេ ្ណ ះ ែផនដីែដលមនក្រមស់ ២៤០.០០០ េយជន៍ 

សូមប ី ច្រទ្រទង់នូវរបស់ដ៏ធងន ់មនភនសិំេនរុនិងភនយុំគនធរជេដើម និង ច

្រទ្រទង់នូវវតថុ ែដលគួរេខពើមមនក្លិនស្អុយ គឺមូ្រតនិង មកជេដើមបន ក៏

មិន ចទបទ់ល់នឹងគនំរៃនេទស ែដលមនិែមនជគុណរបស់បុរសេនះ



                       វរណុវគគ ទី ៨     សីលវនគជតក ទី ២                               203 

  

បន េទើបែហកឲយមន្របេ ង  ភ្ល មេនះឯង អ ្ត តេភ្លើងេលៀនេចញ

អពីំម នរកអវចិីរុព័ំទធបុរសអនក្រទុស្តមិត្តេនះ  ដូច្រកេ បេ យសពំត់

កមពលពណ៌្រកហមែដលជរបស់ែដល្រតកូលឲយដូេចន ះ ។ េពលែដល

មនុស ចតិ្តបបចូលេទកន់ចេន្ល ះែផនដយ៉ីងេនះេហើយ រុកខេទវ ែដល

េនកនុងៃ្រពេនះគិតេឃើញថ  សូមបឲីយសមបត្តចិ្រកពត្តិ ក៏មិន ចញុងំ

បុរសអកតញញូ ែដលជអនក្រទុស្តមតិ្តេនះ ឲយែឆ្អត្រគប់្រគន់បនេឡើយ  កល

សែម្តងធមឲ៌យកងរពំងទូេទេពញៃ្រព  កប៏នេពលគថេនះថ  

 អកតញញុស   េបសស       និចច ំ វវិរទស េិន 

 សព្វេញច   បឋវ ឹ ទជជ              េនវ  នំ  អភិ ធេយត ិ។ 

 ្របសិនេបើេគឲយែផនដីទងំមូលដល់បុរសអកតញញូ   ជ 

 អនកេឃើញេទសជនិចច    ក៏មិនគបបញុីងំបុរសអកតញញូ  

 េនះឲយេ្រតកអរបនេឡើយ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  អកតញញុ ស  េសចក្តថី  ដល់មនុស

មិនដឹងគុណែដលអនកដៃទេធ្វើមកេលើខ្លួន ។ 

 បទថ   េបសស   ែ្របថ  ដល់បុរស  ។ 

 បទថ  វវិរទស េិន  េសចក្តីថ  ជអនកេឃើញេទសជនិចច ។ 

 បទថ  សព្វេញច   បឋវ ឹ ទជជ   េសចក្តីថ  ្របសិនេបើឲយច្រកព្រ -  

ធិ ជសមបត្តិទងំអស់  ឬន័យមយង៉េទៀត  ្របសិនេបើ្រតឡប់ែផនដីដ៏ធេំនះ  
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យករសជតែផនដីមកឲយបុរសដូេចន ះ  ។ 

 បទថ  េនវ  នំ  អភិ ធេយ  េសចក្តីថ  បុគគល មួយ សូមបេីធ្វើ
យ៉ងេនះបន ក៏មិន ចញុងំបុរសអកតញញូ អនកទម្ល យគុណែដលេ ក 

េធ្វើេហើយ ឲយេ្រតកអរ ឬ្រជះថ្ល បនេឡើយ  ។  េទវ េនះសែម្តងធម៌ ន់

រពំងេពញៃ្រព េ យ្របករដូេចនះ ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ ងំេនរហូត

អស់ យុកខយ័  េ្រកយអពីំចុតិក៏បនេទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលភិកខុ េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ េនះសូមប ី
កនុងកលមុនក៏ជបុគគលអកតញញូ ែដរ  ។  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះ

មកេហើយ  ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  បុរសអនក្រទុស្តមិត្តកនុងកល

េនះ បនមកជេទវទត្ត  រុកខេទវ បនមកជ របុីត្ត  ចែំណកេស្តចដរំ ី
មនសីល គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕  

 

ចប់  អដ្ឋកថ សីលវនគជតក ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េននវត្តេវឡុវន័ម វ ិ រ ្រទង់

្របរពធករពយយមផ្ត ច់្រពះជនមរបស់្រទង់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   

មនពកយេផ្តើមថ  សចច ំ កិេរវមហំសុ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ  កលភិកខុទងំ យ្របជុសំនទនគន កនុងធមមសភ 

អពីំេទសែដលមិនែមនជគុណរបស់ភិកខុ េទវទត្តថ  អនកមន យុទងំ- 

យ ភិកខុ េទវទត្តមនិែមន្រតឹមែតមិនដឹងគុណ្រពះសមម សមពុទធេទ ែថម

ទងំពយយមសម្ល ប់្រពះអងគេទៀតផង ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក

្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យ

កពុំងសនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎     កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់

្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ករែដលេទវទត្ត

ពយយមសម្ល ប់តថគតេនះ មិនែមនេទើបែតេពលេនះេទ  សូមបកីលពី

មុនក៏ពយយមសម្ល ប់តថគតែដរ ដូេចនះេហើយ ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតី

កលមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះឱរសរបស់្រពះអងគមន្រពះនមថ ទុដ្ឋកុមរ  មន

សន្ត នកចេឃរេឃ េ្រប បដូច សិរ ពសិែដល្រតូវេគ យ មិនទន់បន

េជរ  មិនទន់បន យអនក   មិន្រពម្រ ស់ជមួយនឹងអនក េឡើយ 
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ឱរសអងគេនះមិនជទីេពញចិត្ត គួរឲយស្លុតរនធត់ដល់មនុស ខងកនុងនិង

មនុស ខងេ្រក   ដូចធូលីខទ តចូលែភនក  និងដូចបិ ចដក៏ចេឃរេឃ

រង់ចទំពំសីុដូេចន ះ  ។  ៃថងមួយ ្រទង់មន្រពះ ជបណំងនឹងេលងទឹកសទឹង 

្រទង់យងេទកន់សទឹងមួយអេន្លើេ យបរ ិ រជេ្រចើន េពលេនះេមឃក៏

ងងឹតរកេភ្ល ង  ទិសទងំ យក៏ងងឹតសូនយ   ។   ទុដ្ឋកុមរ្របប់បេ្រមើថ 

ែនវុយឺ  មកនេំយើងេទក ្ត លសទឹង   ឲយេយើង្រសង់ទឹកេហើយចនំេំយើង  

្រតឡបេ់ទវញិ អនកបេ្រមើទងំ យក៏នទុំដ្ឋកុមរេទក ្ត លសទឹងេហើយ

្របឹក គន ថ  ្រពះ ជនឹងេធ្វើអ្វីពួកេយើង  ពួកេយើងចូរែលងមនុស ចិត្ត

្រកក់េនះ ឲយ ្ល ប់កនុងសទឹងេនះចុះ    ដូេចនះេហើយេពលថ    មនុស ចតិ្ត

្រកក់េទ មករេពញចិត្តចុះ នគំន សងកតឲ់យលិចចុះកនុងទឹក េហើយន ំ

គន ែហល្រតឡប់េឡើងេទឈរេនេលើេឆនរសទឹង ។  កលមនអនកសួរថ 

្រពះ ជកុមរយងេទ  ?   កន៏គំន េឆ្លើយថ  ពួកេយើងមនិេឃើញ្រទង់េទ   

្របែហល្រទង់េឃើញេមឃងងឹតរកេភ្ល ងក៏មុជចុះកនុងទឹក េហើយេងើបេឡើង

យងេទកន់្រពះ ជ ងំមុនេហើយេមើលេទ   ។   ពួក មតយក៏េទកន់

្រពះ ជដំ ក់  ។    ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ឱរសរបស់េយើងេទ  ?    

 ពួក មតយ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   ពួកទូលបងគំ

មិនដឹងេទ កលេមឃងងឹតរកេភ្ល ង ពួកទូលបងគសំមគ ល់ថ ្រពះ ជកុមរ 

្រទង់យងមកមុនេហើយ   េទើបពួកទូលបងគមំក មេ្រកយ ។  
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្រពះ ជ្រ ស់ឲយេបើកទ្វ រនគរ  េស្តចយងេទកន់េឆនរសទឹងេហើយ្រ ស់

ថ អនកទងំ យ ចូរនគំន ែស្វងរក េហើយឲយែស្វងរកកនុងទីទងំ យ  

មិនមនអនក េឃើញ្រពះ ជកុមរេឡើយ ។  ចែំណក្រពះ ជកុមរេនះ 

េនេពលែដលេមឃងងឹតស្លុបេហើយធ្ល ក់េភ្ល ងេទៀត អែណ្ត តេនកនុងសទឹង

េឃើញកំ ត់េឈើមួយកំ ត់ េទើបេ ងកំ ត់េឈើេនះ  ្រតូវមរណ-

ភ័យគំ មកទួ៏ញយេំនកនុងសទឹងេនះ ។   

 កនុងកលេនះ មនេសដ្ឋីអនកនគរព ណសីមន ក់ កប់្រទពយ ៤០ 

េកដិេនែកបរេឆនរសទឹង េ្រពះករជប់ជពំក់នឹង្រទពយ ្ល ប់េទេកើតជពស់

េនេលើកណំប់្រទពយេនះ ។ េនមនេសដ្ឋមីន ក់េទៀតកប់្រទពយ ៣០ េកដិ
្រតង់ទីេនះែដរ  េ្រពះករជប់ជពំក់នឹង្រទពយ ្ល ប់េទេកើតជកណ្តុ រេនទី

េនះែដរ ។ ទឹកេ្រចះហូរចូលេទដល់ទីេនៃនពស់និងកណ្តុ រទងំពីរេនះ 

សត្វទងំពីរេនះក៏េចញមក មផ្លូ វែដលទឹកេ្រចះហូរចូលេទេនះឯង 

ែហលកត់ែខ ទឹកេទដល់កំ ត់េឈើែដល្រពះ ជកុមរេ ងេនះ សត្វ

នីមួយៗេឡើងកន់ចុងកំ ត់េឈើមខ ងមួយ េដកេនេលើកំ ត់េឈើេនះ

ឯង ។  េនែកបរេឆនរសទឹងេនះ មនេដើមរកមួយេដើម  មនសត្វេសកមួយ

េននឹងេដើមរកេនះ  សូមបេីដើមរកេនះក៏្រតូវទឹកេ្រចះអូសដួលរលំេទ

កនុងសទឹងែដរ   កលេភ្ល ងកពុំងធ្ល ក់សត្វេសកមនិ ចេហើរេទបនក៏អែណ្ត ត

េទទេំលើចុងមខ ងៃនកំ ត់េឈើេនះ ។ េ យ្របករដូចេពលមកេនះ   



208                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
េទើបរួមគន បន ៤ នក ់អែណ្ត តេនកនុងសទឹងេនះ  ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះម សត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍េន

កនុងែដនកសី ចេ្រមើនវយ័េហើយ បួសជឥសី ង េនេលើេឆនរសទឹង

មួយ  ។  ឥសីេនះកពុំងច្រងកមេនកនុងេវ អ្រធ្រត បនឮសេំឡងយដំ៏

ន់ឮកងរពំងរបស់្រពះ ជកុមរ ក៏្រតិះរះិថ កល បសអនកសមបូរ

េ យេម ្ត  ករុ េនមន  នឹងបេ ្ត យឲយបុរសេនះ ្ល ប់មិនសមគួរ

េឡើយ  អញនឹងជួយបុរសេនះឲយផុតអពីំទឹក ឲយរួចអពីំករអស់ជីវតិ េហើយ

ក៏លួងេ ម្រពះ ជកុមរថ   កុខំ្ល ចេឡើយ  ែហលកត់ែខ ទឹកេទេ ង

ចុងកំ តេ់ឈើមខ ងទញមក បសេនះមនកម្ល ងំដូចដរំ ី រ សមបូរ

េ យកម្ល ងំ  ស្រមកែតម្តងក៏ដល់េ្រតើយ  បី្រពះ ជកុមរេឡើង ក់េលើ
េឆនរសទឹង លុះេឃើញសត្វទងំ យមនពស់ជេដើម កជួ៏យនេំឡើងេទ

កន់ ្រសមបទ បងក ត់េភ្លើងេហើយគតិថ  សត្វទងំេនះមនកម្ល ងំេខ យ

ជង ក៏ឲយពស់ជេដើម ងំេភ្លើងមុន ឲយ្រពះ ជកុមរ ងំេភ្លើងជខងេ្រកយ 

េធ្វើឲយបតរ់ង សូមបេីពលឲយ រក៏ឲយពស់ជេដើមមុនែដរ េហើយយកែផ្ល

េឈើេទថ្វ យ្រពះ ជកុមរជេ្រកយ ។ ្រពះ ជកុមរ្រទង់្រពះត្រមះិថ 

បសេកងេនះ មិនបន ប់ នអញជ្រពះ ជកុមរ ្រតឡប់ជេលើក

តេមកើងពួកសត្វតិរចឆ នេទវញិ េទើបចង ឃតចេំពះ បសេពធិសត្វ  ។  

េ្រកយមកពីរ-បីៃថង  កល្រពះ ជកុមរនិងសត្វទងំេនះមនកម្ល ងំជ
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្រប្រកតីេហើយ ែខ ទឹកកនុងសទឹងក្៏រសក ពស់ថ្វ យបងគំ បសេហើយ

េពលថ បពិ្រត បសដ៏ចេ្រមើន េ កបនេធ្វើឧបករគុណយ៉ងធចំេំពះ

ខញុ  ំ  ខញុមំិនែមនជអនកខ្វះខត កប់្រទពយទុក ៤០ េកដិកនុងទីឯេ ះ  កល

េ ក្រតូវករេ្របើ្របស់្រទពយ ខញុ ំ ចជូន្រទពយទងំអស់េនះដល់េ ក

បន  សូមេ កេទទីេនះេហើយេ ខញុថំ ទីឃៈ ចុះ   េហើយក៏ បស

េទ  ។  ចែំណកកណ្តុ រក៏ប រ បសទុកយ៉ងេនះែដរ  េពលថ  

កលេ ក្រតូវករេ្របើ្របស់ សូមេទឈរកនុងទីឯេ ះេ ខញុថំ ឧនទុ រៈ 

ចុះ  ដូេចនះេហើយក៏ េទ  ។  ចែំណកេសកថ្វ យបងគំ បសេហើយេពល

ថ បពិ្រត បសដច៏េ្រមើន ខញុមំនិមន្រទពយេទ ប៉ុែន្តកលេ ក្រតវូករអងករ

្រសូវ លីពណ៌្រកហម សូមេ កេទកន់លេំនរបស់ខញុកំនុងទីឯេ ះ

េ ខញុថំ  សុវៈ  ខញុ ំ ច្របប់ពួកញតិឲយជួយជញជូ នអងករ្រសូវ លីពណ៌

្រកហមមកជូនេ កេ្រចើនរេទះ  េហើយក៏ បសេទ   ។  ចែំណក្រពះ-

ជកុមរេ្រពះចងចិត្តទុកកនុងធមរ៌បស់អនក្រទុស្តមិត្តគិតបនថ កលែដល

អញមនិនិយយពកយអ្វីៗខ្លះេហើយេនេសង ម មិនសមគួរេឡើយ  អញនឹង

សម្ល ប់ បសេនះ េនេពលែដល បសេនះេទរកអញ  េទើបេពលថ 

បពិ្រត បសដ៏ចេ្រមើន កលខញុ ំ ងំេនកនុង ជសមបត្ត ិសូមេ កនិមន្តេទ

កន់សមន ករ់បស់ខញុ  ំ  ខញុនឹំងបេ្រមើេ កេ យបចច័យ ៤ េហើយក៏ េទ    

្រពះ ជកុមរេនះយងេទមិនយូរបុ៉នម ន   ក៏បនេ យ ជសមបត្ត ិ ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតះិរះិថ អញនឹង កលបងអនកទងំអស់េនះ  

ដូេចនះេហើយ  េទើបេទកន់សមន កព់ស់មុន ឈរេនកនុងទីមិនឆង យេ ថ 

ទីឃៈ ្រតឹមែតមួយម៉ត់ប៉ុេ ្ណ ះ ពស់ក៏លូនេចញមកថ្វ យបងគំ បស-

េពធិសត្វ េហើយេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ្រតង់េនះមន

្រទពយ ៤០ េកដិ   សូមេ កជកីយកេទឲយអស់ចុះ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ ្របៃពេហើយ  កលមនកចិចេកើតេឡើង

សឹមនឹងគស់យក  ្របប់ឲយពស់្រតឡប់េទវញិេហើយ ហួសេទកន់

សមន កក់ណ្តុ របន្លឺសេំឡងេ   សូមបកីណ្តុ រក៏េធ្វើដូចពស់ែដរ ។  ្រពះបរម-

េពធិសត្វក្៏របប់ឲយកណ្តុ រ្រតឡប់េទវញិ ។ េហើយហួសេទកនស់មន ក់

េសកេ ថ សុវៈ ្រតឹមែតមួយម៉ត់ប៉ុេ ្ណ ះ  េសកកេ៏ហើរេចញអពីំចុង

េឈើមកថ្វ យបងគំ បសេពធិសត្វេហើយសួរថ បពិ្រត បសដ៏ចេ្រមើន ខញុ ំ

នឹង្រតូវេទរកពួកញតិរបស់ខញុ  ំ ឲយជួយជញជូ ន្រសូវ លីែដលេកើតឯងអពីំ

ហិមវន្ត្របេទស  មកជូនេ កឬ ?    

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ ចដំល់េពលេយើង្រតូវករ េយើងនឹង

មករកឯង  ្របប់ឲយេសក្រតឡប់េទវញិ  េហើយគិតថ  េពលេនះអញនឹង

កលបង្រពះ ជេទើបេទស្រមកេនកនុង្រពះ ជឧទយន ្រពឹកេឡើងក៏

ស្រងួមមរយទេរៀបរយល្អេហើយ ចូលេទកន់នគរេ យភិកខ ចរវត្ត ។  

្រគេនះ ្រពះ ជអនក្រទុស្តមិត្តអងគេនះ គង់េលើ-កដរំដី៏្របេសើរែដល ក់-
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ែតងេហើយ ្រទង់្របទក ណិនគរេ យ ជបរ ិ រដ៏េ្រចើន ទតេឃើញ បស 

អពីំចមង យ ក៏្រទង់្រពះត្រមិះថ បសេនះ គឺ បសេកងេនះ ្របែហល

ជចង់េនកនុងសមន ក់អញេហើយេមើលេទ េទើបបនមកទីេនះ អញ្រតូវែតឲយ

ជបុរសកត់កបល បសេនះ កុឲំយ បសេនះ្របកសគុណែដលេធ្វើមក

េលើអញក ្ត លហ្វូងមនុស បន េហើយ្រទងស់ម្លងឹេមើល ជបុរស  កល

ជបុរស្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូលបងគទំងំ យ្រតូវេធ្វើ
អ្វី ?   េទើបបញជ ថ  បសកហូំចេនះ ្របែហល្របថន សុអំ្វីពីេយើងេហើយ

េមើលេទ អនកទងំ យមិន្រតូវឲយ បសកហូំចេនះេឃើញេយើងេឡើយ 

ចប់ ចង ្ល បេសក  យបេណ្តើ រ េទ្រគប់ផ្លូ វែបកជ ៤ នេំចញអពីំនគរ 

កត់កបល ្រតង់ទីពិឃត េហើយយកលែំពងចក់ខ្លួន    ។  ជបុរសទងំ

េនះទទួល្រពះ ជឱងក រេហើយ នគំន ចង្រពះបរមេពធិសត្វអនក្របសចក

កហុំស  យបេណ្តើ រេទ្រគប់ផ្លូ វែបកជ ៤  េហើយេ្រត មនឹងនេំទកន់ទី

ពិឃត  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វមនិបនកនទកក់េនទញថ ពុកែម៉ទងំ យ 

េនេពលែដល្រតូវេគ យ្រគប់កែន្លង  ្របសចកករភ័យញប់ញ័រេពល

គថេនះថ  

 សចច ំ កិេរវមហំសុ        ន   ឯកចចយិ  ឥធ  

 កដ្ឋ ំ និបផវតិ ំ េសយយ    នេត្វេវកចចេិយ  នេ តិ ។ 

 បនឮថ  នរៈពួកខ្លះ  កនុងេ កេនះ  បននិយយពិតយ៉ង 
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 េនះថ   ឧសែដលេគ្រសង់េឡើងអពីំទឹក   ្របេសើរជង    នរៈ 

 ពួកខ្លះែដលេគ្រសង់េឡើង   ( អពីំទឹក ) មិន្របេសើរេឡើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ សចច ំ  កិេរវមហំសុ េសចក្តីថ  បន 

ឮថ  បណ្ឌិ តទងំ យេពលទុកយ៉ងេនះមិនខុសេឡើយ ។ 

 បទថ   ន   ឯកចចយិ   ឥធ  េសចក្តីថ  បុរសែដលជបណ្ឌិ ត

ពួកខ្លះកនុងេ កេនះ ។  

 បទថ  កដ្ឋំ នបិផវតិំ  េសយយ   េសចក្តីថ  បនឮថ  បុរសែដល

ជបណ្ឌិ តទងំេនះេពលថ  េឈើសងួតែដលជេឈើ្រ លៗ  អែណ្ត តកនុង

ទឹក  េលើកេឡើង កេ់លើេគកេនះ ្របេសើរជង  េសចក្តីេនះជករពិត  ។  

  សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  េ្រពះថ េឈើេនះេនមន្របេយជន៍ដល់េសចក្តី្រតូវករ  

ចដុត បំយ ទឹំកជេដើម េនមនឧបករៈដល់េសចក្តី្រតវូករ កនុង

ករ ងំេភ្លើងរបស់ពួកជនអនក្រតូវភពរង្រគបសងកត់     ជឧបករៈដល់

េសចក្តី្រតវូករ   កនុងករកមច តអ់ន្ត យដៃទៗ ក៏បន ។ 

 បទថ  នេត្វេវកចចិេយ  នេ តិ   េសចក្តថី   ចែំណកបុគគលខ្លះ

គឺបុគគល្រទុស្តមិត្ត  បុគគលអកតញញូ   បុគគលចិត្តបប  ្រតូវែខ ទឹកបន តយ់ក

េទ ជួយទញៃដឲយេឡើងពីសទឹងបន មិន្របេសើរេឡើយ ជករពិត ស់    

េយើងបនជួយមនុស ចតិ្តបបេនះ ឲយរួចផុតអពីំេសចក្តី ្ល ប់ ្រតឡប់ជ
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នទុំកខមកឲយេយើងវញិ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថេនះ កនុងទីែដលេគ យ្រគប់កែន្លង

េ យ្របករដូេចនះ ពួកជនមន ក់ៗបនឮពកយជគថេនះ ពួកជនែដល

ជបណ្ឌិ តកនុងពួកមនុស ទងំេនះ នគំន េពលថ  បពិ្រតអនកដច៏េ្រមើន 

អនកបនេធ្វើគុណអ្វីដល់្រពះ ជរបស់ពួកេយើងឬ ?  ្រពះបរមេពធិសត្វក៏

តំ លេរឿងេនះេហើយេពលថ  ខញុ េំនះឯងជអនកជួយ្រពះ ជអងគេនះ

ឲយេឡើងអពីំជនំន់ទឹកដធ៏ ំ ្រតឡប់ជនទុំកខមកឲយខញុ វំញិ ខញុ រំលឹកបនថ ខញុ ំ

មិនបនេធ្វើ មពកយរបស់បណ្ឌិ តអពីំកលមុន េទើបេពលយ៉ងេនះ ។  អនក

នគរមនក ្រតនិង្រពហមណ៍ជេដើម ្ត ប់ពកយេនះេហើយ នគំន េពលថ 

េ្រពះ ្រស័យ្រពះ ជអនក្រទុស្តមតិ្ត  មិនបនដឹងសូមប្ីរតមឹែតគុណរបស់

អនកដល់្រពមេ យគុណ អនកឲយជីវតិដល់ខ្លួនយ៉ងេនះ ្រពះ ជអងគេនះ

នឹងញុងំពួកេយើងឲយមនេសចក្តចីេ្រមើនអពីំទី  ចប់ ចុះ  ដូេចនះេហើយ 

មន ក់ៗេ្រកធខឹង សទុះចូលេទជុវំញិ្រពះ ជ  េហើយសម្ល ប់្រពះ ជេនះ 

ទងំែដល្រពះ ជអងគេនះគង់េនេលើដរំនុីះ៎ឯង េ យេ្រគ ង្រប រ មន

្រពួញ លែំពង ដុថំម និងកំ តេ់ឈើជេដើម  រួចចប់េជើងទញចុះមក  

អូសយកេទេចលេនេលើខនង្រប យ េហើយអភិេសក្រពះបរមេពធសិត្វ

ឲយេឡើង្រគង ជយជនួំសវញិ  ។ 

 ចែំណក្រពះបរមេពធសិត្វ្រទង់្រគង ជយេ យធម៌  ។ ៃថងមួយ ្រទង់
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្របថន នឹង កលបងសត្វមនពស់ជេដើម  េទើបេស្តចយងេទកន់លេំន

របស់សត្វពស់េហើយ្រ ស់េ ថ   ទីឃៈ  ពស់លូនមកថ្វ យបងគេំហើយ

េពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  សូមេ កគស់យក្រទពយរបស់េ កេទ

ចុះ  ។   ្រពះ ជបញជ ឲយ មតយមកទទួលយក្រទពយ ៤០ េកដ ិ   េហើយ

យងេទកន់សមន ក់កណ្តុ រ ្រ ស់េ ថ  ឧនទុ រៈ  កណ្តុ រក៏មកថ្វ យបងគ ំ  

ថ្វ យសមបត្តិ ៣០ េកដិ   ្រពះ ជបញជ ឲយ មតយទទួលយក្រទពយេនះ

ទុក  េហើយយងេទកន់លេំនរបស់េសក  ្រ ស់េ ថ  សុវៈ  ។  េសកក៏

េហើរេចញមកថ្វ យបងគបំទមូលេហើយ្រកបទូលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  ខញុ ំ

នឹងេទនយំក្រសូវ លីមកជូន  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ថ េពល េយើង

្រតូវករ្រសូវ លី េយើងនឹង្របបអ់នក  េ ះេទ  េយើងនគំន េទ  េហើយ

្រទង់នសំត្វទងំ ៣ និង្រទពយ ៧០ េកដិេទកន់នគរ ្រទង់បញជ ឲយេធ្វើ
នឡិមស ្រពះ ជទនឲយពស់េដើមបេីធ្វើជលេំន    បញជ ឲយេធ្វើ ្អ ងែកវ

ផលិកស្រមបជ់ទីេនៃនកណ្តុ រ បញជ ឲយេធ្វើ្រទុងមសស្រមប់ជទីេនៃន

សត្វេសក  ្រពះ ជទន ជ យេ យទឹកឃមុ ំ ក់ចនមសឲយពស់និង

េសកសីុ   ្រពះ ជទនអងករ្រសូវ លីឲយកណ្តុ រសីុ ល់ៃថង  ្រទង់េធ្វើបុណយ

មនឲយទនជេដើម   បុគគលទងំ ៤ េនះ មគគីគន  រកី យរកគន  ដ ប

អស់ជវីតិ     េ្រកយអពីំអស់ជវីតិ ក៏េទ មយថកមមេរៀងៗ ខ្លួន  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែត
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េពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលេទវទត្តពយយមសម្ល ប់តថគតេនះ  សូមប ី
កលពីមុនក៏ពយយមសម្ល បត់ថគតែដរ ដូេចនះ  ។   កល្រទង់នយំក

្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ   ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   ្រពះ ជ

អនក្រទុស្តមិត្តកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត ពស់បនមកជ របុីត្ត   

កណ្តុ របនមកជេមគគ ្ល ន   េសកបនមកជ ននទ    ធមម ជ  គឺ  
តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ សចចងកិរជតក ទី ៣ ។ 
 

 

អដ្ឋកថ រកុខធមមជតក ទី ៤ 
  

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ

ម វនិស ែដលកពុំងេកើតមនដល់្រពះញតិទងំ យរបស់្រពះអងគ

េ្រពះេឈ្ល ះដេណ្តើ មទឹកេធ្វើែ្រស េស្តចេ ះេទ ម កស ្រទង់គង់េន

ខងេលើសទឹងេ ហិណី ្រទង់ផ យ្រពះរសមីពណ៌េខៀវ ឲយ្រពះញតទិងំ-

យសេង្វគេហើយ េស្តចចុះចក កសគងេ់នេលើេឆនរសទឹង  ្រទង់្របរពធ

ករេឈ្ល ះទស់ែទងគន េនះ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ 

ធុ   សមពហុ   ញតី    ដូេចនះជេដើម  ។   

 កនុង្រពះជតកែដលេលើកយកមកេនះជេសចក្តីសេងខប    ចែំណក

េសចក្តីពិ ្ត រ នឹង្របកដចបស់េនកនុង  កុ លជតក  ។   កនុង្រគ-
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េនះ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េ ្រពះញតិទងំ យមកេហើយ ្រទង់

្រ ស់ថ  ម បពិ្រតទងំ យ  អនកទងំ យមនេឈម ះថជញតិ

នឹងគន  គួរែត មគគីគន  រួមចតិ្តរួមេថ្លើមគន  ដបតិថ កល្រពះញតទិងំ-

យ មគគីគន     ពួកបចច មិត្តរែមងមិនបនឱកស   កុថំែតពួកមនុស   

សូមបេីដើមេឈើទងំ យែដលមិនមនចតិ្តវញិញ ណ េនែតគួរ មគគីគន  

ដបតិកនុងអតតីកល េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត ម តភយ័បនគំ មកែំហង

ៃ្រព ងំ េ្រពះែតេដើមទងំ យេនះ្របទកគ់ន យ៉ងែណនេទេ យេដើម 

គុមពេឈើ និងវល្លិ េទើបមិន ចេធ្វើឲយេដើម ងំទងំេនះដួលរលបំន បក់

េបកេទ មចុងេដើម ងំប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្តបកយ់កេដើមេឈើមួយេដើមធែំដល

ដុះេនេលើទីទួល សូមបសីមបូរេទេ យែមក្របគប ឲយដួលចុះេលើែផនដ ី  

ដកឫសដកគល់េឡើង  េ្រពះមិន្របទក់គន នឹងេដើមេឈើដៃទៗ  េ យ

េហតុេនះ  េទើបគួរអនកទងំ យ មគគីគន   រួមចិត្តរួមេថ្លើមជមួយគន  ។ 

កលែដល្រពះញតិទងំេនះ ធន េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  េវស វណ័ម ជែដល្រទង់ឧបបត្តិេឡើងដបូំងេនះ ក៏

ចុតិ សកកេទវ ជ្រទងែ់តង ងំេស្តចេវស វណ័អងគថមី ។ កនុងេពលផ្ល ស់ប្តូ រ

េស្តចេវស វណ័េនះ   េស្តចេវស វណ័អងគេ្រកយបញជូ នដណឹំងេទ្របប់
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េទវ ថ ចូរចប់េដើមេឈើ គុមពឫស  ី គុមពេឈើ និងវល្លិែដលជវមិនកនុង

លេំន នដ៏ជទីេពញចិត្តេរៀងៗខ្លួនចុះ  ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធសិត្វ

េ យ្រពះជតិជរុកខេទវ េនកនុងៃ្រព ងំមួយ កនុងហិមវន្ត្របេទស ្រទង់

្របកស្របប់េទវ ែដលជពួកញតថិ  កលអនកទងំ យចប់វមិនកុំ

ចប់េដើមេឈើែដលេនេលើទីទួល  ប៉ុែន្តចូរចប់េដើមេឈើែដលជវមិន 

ែដល ងំេនជុវំញិវមិន   ែដលេយើងចប់េហើយកនុងៃ្រព ងំេនះចុះ  ។ 

ប ្ត េទវ ទងំេនះ ពួកេទវ ែដលជបណ្ឌិ ត ក៏េធ្វើ មករ្របប់

របស់្រពះបរមេពធិសត្វ ចប់េដើមេឈើែដលជវមិន ែដលេនជុវំញិវមិន

របស់្រពះបរមេពធិសត្វ  ចែំណកពួកេទវ ែដលមិនែមនជបណ្ឌិ តនគំន

និយយថ  ពួកេយើង្រតូវករអ្វីេ យវមិនកនុងៃ្រពេនះ  ចូរនគំន ចប់

វមិនែដលេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រសុក និគម និង ជធនីកនុង នមនុស ចុះ 

ដបតិថ ពួកេទវ ែដលេនកនុង្រសុកជេដើមេនះ ែតងែតជួប្របសព្វនូវ

ភដ៏្របេសើរនិងយសដ៏្របេសើរ   េហើយនគំន ចប់យកវមិនេដើមេឈើធំៗ  

ែដលដុះេនេលើទីទួលកនុង នមនុស   ។   ៃថងមួយ មនខយល់និងេភ្ល ងដ៏ធ ំ  

សូមបេីដើមេឈើធំៗ   កនុងៃ្រពែដលមនឫសយ៉ងមមំនែមកធំៗ   ក៏្រតវូខយល់

កច់បក់ដួលរលទំងំឫសទងំគល់  ។   ប៉ុែន្តៃ្រព ងំែដលដុះេនជតិជប់

គន   សូមបខីយល់បក់េបកយ៉ង ក៏េ យ  ក៏មិន ចេធ្វើឲយេដើមដួលរលំ

សូមបែីតមួយេដើម  ។  ពួកេទវ ែដលមនវមិនដួលរល ំ មិនមនទីេន នំ
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គន ដឹកៃដកូនៗ េទកន់ៃ្រពេហមពន្ត  ្របប់េរឿង ៉ វរបស់ខ្លួនដល់េទវ

ែដលេនកនុងៃ្រព ងំ  េទវ ទងំេនះក៏នគំន ្របប់េរឿងែដលពួកេទវ

ទងំេនះមិនមនទីពឹងដល់្រពះបរមេពធិសត្វ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ

េពលថ ធមម អនកែដលមិនេជឿពកយរបស់ពួកបណ្ឌិ តេហើយ  នគំន េទ

កន់កែន្លងែដលមិនមនបចច័យ ចឲយវមិន ងំេនបន  រែមងជយ៉ង

េនះឯង   កលនឹងសែម្តងធម៌េទើបេពលគថេនះថ  

 ធុ  សមពហុ   ញតី     អប ិ រុកខ   អរញញជ 

 េ   វហត ិ ឯកដ្ឋំ             ្រពហន្តមប ិ វនបបតិន្ត ិ។ 

 មនពួកញតិេ្រចើននក់  ្របៃព   សូមបពួីកេឈើ   ែដលដុះកនុង 

 ៃ្រពេ្រចើនេដើម  ក៏្របៃពែដរ  ឯខយល់រែមងរលំ ំ នូវេឈើជធកំនុង 

 ៃ្រព   បរបូិណ៌េ យែមកនិង្របគប  ែដល ងំេនែតឯង  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  សមពហុ  េសចក្តីថ  ញតិ ៤  នក់

េឈម ះថ  េ្រចើន  សូមបៃី្រកែលងជងេនះ   រហូត បរ់យ ប់ពន់  េឈម ះ

ថ េ្រចើនៃ្រកែលង កលពួកញតេិ្រចើនសនធឹកសនធ ប់យ៉ងេនះ ្រស័យ

គន េទវញិេទមក  ក៏្របៃព ស់   គឺល្អ ស់   ្របេសើរបផុំត ស្រតវូនឹង

កមច តម់ិនបន  ។ 

 បទថ   អបិ  រុកខ   អរញញជ   េសចក្តីថ  កុថំែតពួកជនែដលរួម

គន ជពួកមនុស េឡើយ សូមបេីដើមេឈើែដលដុះកនុងៃ្រពេ្រចើនេដើម ងំេន
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េ យករពឹងពក់គន  ទប់ទល់គន េទវញិេទមក ក៏ជករ្របៃពពិត  េ្រពះ

សូមបេីដើមេឈើទងំ យ  ក៏គួរបនករជួយគន េទវញិេទមក  ។ 

 បទថ  េ    វហត ិ   ឯកដ្ឋំ  េសចក្តីថ ខយល់ មនខយល់ែដល

បក់មកអពីំទិសខងេកើតជេដើម បក់េដើមេឈើែដលខពស់្រតែដតែដល ងំ

េនេលើទីទួលែតឯង   ឲយដួលរលទំងំឫសទងំគល់  ។  

 បទថ  ្រពហន្តមប ិ   វនបបត្តឹ  េសចក្តីថ ខយល់រែមងបក់េដើមេឈើ 

ធែំដល ងំេនែតឯង សូមបបីរបូិរេ យែមកនិង្របគប ឲយបក់រល ំរេំលើង-

ឫសរេំលើងគល់េទបន   ។ 

 ្រពះម សត្វេពលេហតុេនះ កលអស់ យុកេ៏ទ មយថកមម ។  

្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ ម បពិ្រតទងំ យ ពួកញតិ្រតូវែត

មគគីគន   េ្រពះេហតុេនះ  ចូរម បពិ្រតទងំ យ មគគីគន    ករពរ

គន    រស់េនេ យេចះ្រស ញ់គន    ។  

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ ពួកេទវ កនុងកលេនះ  បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចែំណកេទវ ែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ  រកុខធមមជតក ទី ៤ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធេភ្ល ង

ែដល្រទង់ប ្ត លឲយធ្ល ក់មក ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើម

ថ   អភតិថនយ   បជជុនន   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ សមយ័មួយ កនុងែដនេកសលមិនមនេភ្ល ងេ ះ សនទូង

ទងំ យហួតែហង អណ្តូ ងទឹក ្រសះេបកខរណី និង្រសះកនុងទីេនះៗ ក៏

រងីសងួត សូមប្ីរសះេបកខរណីេជតពនែដលេនជិតេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពនក៏

ច់ទឹកែដរ  ។  ហ្វូងែក្អកនិងហ្វូងបក ជីេដើម នគំន េចមេ មយកចពុំះ 

ចឹក្រតីនិងអេណ្តើ កែដលកប់ចូលេទកនុងភក់ េចញមកសីុទងំែដលកពុំង

េរ ើប្រមះ    ។    ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ទតេឃើញេសចក្តីវនិសរបស់្រតីនិង

អេណ្តើ ក ្រតូវ្រពះម ករុ ស់េតឿន្រពះទ័យឲយ្រទង់មនឧស ហៈ 

េទើប្រទង់្រពះត្រមះិថ  ៃថងេនះតថគតគួរប ្ត លេភ្ល ងឲយធ្ល ក់ចុះមក  ។ 

លុះ ្រតកីន្លងេទ (ភ្ល ឺ ) ្រទង់បដិបត្តិសររីៈេ្រសចេហើយ ្រទង់កណំត់េវ

ភិកខ ចរ  មនភកិខុសងឃមួយពួកធែំហហម  េស្តចចូលេទបិណ្ឌ បតកនុង

នគរ វតថីេ យ្រពះពុទធលី  េ្រកយភត្ត្រទង់្រតឡប់មកអពីំបិណ្ឌ បត

េហើយ កល្រទង់្រតឡប់មកអពីំនគរ វតថីចូលកន់្រពះវ ិ រ ្រទង់្របថប់

ឈរែកបរជេណ្តើ រ្រសះេបកខរណីេជតពន ្រ ស់េ ្រពះ ននទថ   មន ល

ននទ អនកចូរយកសពំត់ងូតទឹកមក តថគតនឹង្រសង់ទឹកកនុង្រសះ-
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េបកខរណីេជតពន  ។ 

 ្រពះ ននទ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ទឹកកនុង្រសះ-

េបកខរណីេជតពនរងីសងួតអស់េហើយ   េនសល់្រតឹមែតេសើមដីប៉ុេ ្ណ ះ

មិនែមនឬ  ្រពះអងគ ?   

 ្រពះ ្ដ ្រ ស់ថ មន ល ននទ ធមម កម្ល ងំរបស់្រពះពុទធខ្ល ងំ  

អនកចូរេទយកសំពត់ងូតទឹកមកចុះ  ។   ្រពះ ននទក៏េទយកមកថ្វ យ 

្រពះបរម ្ត ្រទង់េស្ល កសពំត់ឧទក ដកេ យជយមខ ង ជយមខ ង

េទៀត្រទង់ដណ្ត ប់្រពះសររីៈ  ្រទង់្របថប់ឈរេនែកបរជេណ្តើ រ  ្រទង់ ងំ

្រពះទយ័ថ   តថគតនឹង្រសង់ទឹកកនុង្រសះេបកខរណីេជតពន  ។ 

 ភ្ល មេនះឯង បណ្ឌុ កមពលសិ សនៈរបស់សកកេទវ ជ ក៏សែម្តង

ករេក្ត   សកកេទវ ជ្រទង់ពិចរ ថ  េតើមនេហតុអ្វីហន៎ ?  ្រទង់្រជប

េហតុេនះ  េទើបមនេទវបញជ េ វ ហកេទវ ជមច ស់េភ្ល ងមកគល់

េហើយ្រ ស់ថ ែនេទវបុ្រត ្រពះបរម ្ត ្រទង់ ងំ្រពះទយ័ថ តថគត

នឹង្រសង់ទឹកកនុង្រសះេបកខរណីេជតពន ្រទង់្របថបឈ់រេនែកបរជេណ្តើ រ

្រសះ  អនកចូរេធ្វើែដនេកសលទងំមូលឲយមនេភ្ល ងធ្ល ក់េជកជ ំ  ប ្ត ល

ឲយេភ្ល ងធ្ល ក់ចុះមកឆប់ៗចុះ ។ វ ហកេទវ ជទទួលេទវបញជ េហើយ 

េស្ល កដុពំពកមួយដុ ំ  ដណ្ត ប់មួយដុ ំ  េ្រច ងបទចេ្រម ងែដលមនេឈម ះ

ថ េមឃសងគីត ែបរមុខេទរកេ កធតុខងេកើត  េ ះេទកន់ទិសខង 
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េកើត   ក៏្របកដដុពំពកមួយដុបំ៉ុន នបញជ ន់្រសូវ   ្រតតួេលើគន ជជន់ៗ 

ទងំរយជន់ ពនជ់ន់ ផគរ ន់្រទហឹងអឺងកង េផ្លកបេនទ រ ល្រច ត់

េភ្ល ងកធ៏្ល កចុ់ះមកដូចេគផក ប់ឆន ងំ ែដនេកសលទងំមូលជន់លិចដូចជនំន់

ទឹកហូរមក េភ្ល ងបង្អុ រចុះមកមិន ច់ែខ  មួយែភ្លតប៉ុេ ្ណ ះ ក៏េពញ្រសះ-

េបកខរណីេជតពន   ទឹកលិចរហូតដល់មតជ់េណ្តើ រ   ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រសង់ទឹកកនុង្រសះេបកខរណីេជតពនេហើយ 

្រទង់្រគងសពំត់ពីរជន់ពណ៌្រកហម ្រក ត់វតថពនធចេងកះ ្រទង់្រគង្រពះ-

សុគតចវីរេឆៀង ម មខ ង ែហហមេ យភិកខុសងឃ េស្តចយងេទ  ្រទង់គង់

េលើបវរពុទធ សនៈ ែដល្រកលទុកេហើយកនុងបរេិវណ្រពះគនធកុដិ  កលភិកខុ
សងឃសែម្តងវត្តបដបិត្តិេហើយ  េស្តចឧ ្ឋ ករ្រទង់្របថបឈ់រេលើៃផទជេណ្តើ រ

ែកវមណី ្របទនឱ ទដល់ភិកខុសងឃ  េហើយ្រទង់បញជូ នភកិខុសងឃឲយ្រតឡប់

េទវញិ េស្តចយងចូលកន់្រពះគនធកុដិែដលមនក្លិនជបច់តិ្ត ្រទង់ផទសីំហ-

េសយយេ យែបរេទខង ្ត  ំ ។  លុះដល់េពលរេសៀល ពួកភិកខុអងគុយ្របជុំ

គន កនុងធមមសភេលើកេរឿងេឡើងសនទនគន ថ  អនកមន យុទងំ យ អនក

ទងំ យចូរេមើល្រពះគុណសមបត្តិ  គឺ ខន្តី េម ្ត  និង្រពះករុ របស់

្រពះទសពល កលសនទូងទងំ យកពុំងែតស្វិត្រសេពន ជ ល័យ

្រគប់កែន្លងក៏រងីសងួត ហ្វូង្រតីនិងអេណ្តើ កជួប្របសព្វទុកខធ ំ ្រទង់ ្រស័យ

្រពះករុ  ្រទង់េស្ល កសពំត់ឧទក ដក េ យ្រពះពុទធបណំងនឹងឲយ
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ម ជនផុតចកទុកខ    ្រទង់្របថប់ឈរេនែកបរជេណ្តើ រៃន្រសះេបកខរណី-

េជតវន ្រទង់ប ្ត លឲយេភ្ល ងបង្អុរចុះមក ដូចជនំន់ទឹកធហូំរមក ជន់លិច

េកសលរដ្ឋ្រគប់កែន្លង  េ យេវ ្រតឹមែតមួយែភ្លត  ្រទង់េ ះម ជន

ឲយរួចផុតអពីំទុកខ មផ្លូ វកយ ទុកខ មផ្លូ វចិត្តេហើយ េស្តចយងចូលកន់

វ ិ រ ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងេចញអពីំ្រពះគនធកុដិមកកនធ់មមសភ 

្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎    កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ

្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ  មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលតថគតេធ្វើឲយេភ្ល ងបង្អុ រចុះមក កនុងកល

ម ជនកពុំងែតជួបករលបំកេ យទឹកេភ្ល ងេនះ  សូមបកីនុងកលមុន 

គឺតថគតេកើតកនុងកេំណើ តសត្វតរិចឆ ន  កនុងកលជេស្ដចៃនហ្វូង្រត ីក៏បន

េធ្វើេភ្ល ងឲយបង្អុ រចុះមកែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូច

តេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល   មន្រតពងំមួយព័ទធជុវំញិេ យៃ្រព្រកស់ៃនវល្លិ 

្រតង់្រសះេបកខរណីេជតពន   ន្រកុង វតថីែដនេកសលេនះឯង  ។   ្រគ-

េនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ ត្រតី មនហ្វូង្រតីជបរ ិ រេន

កនុង្រតពងំេនះ សូមបកីនុងកលេនះ ែដនេនះក៏គម នេភ្ល ងធ្ល ក់ចុះមក

ដូចេពលេនះែដរ សនទូងរបស់ពួកអនក្រសុកេ្រក មស្វិតខូចខតអស់ កនុងបឹង
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ជេដើមគម នទឹក ហ្វូង្រតីនិងអេណ្តើ កនគំន តបុរចូលភក់  ។  សូមបអូីរេនះ 

ហ្វូង្រតីក៏នគំន តបុរចូលភក់្រជកកនុងទីេនះៗ  ហ្វូងែក្អកជេដើមក៏នគំន ចឹក

េចញមកសីុេ យចពុំះ ។ ្រពះេពធិសត្វេឃើញករវនិសៃនពួកញតិក៏

្រតិះរះិថ  អនកដៃទេវៀរ ម អញេចញេហើយ មិនមនអនក ចជួយ

េ ះទុកខពួក្រតីទងំេនះបនេឡើយ អញនឹងេធ្វើសចចករិយិឲយេភ្ល ងបង្អុ រចុះ

មក  េ ះពួកញតអិពីំទុកខគឺេសចក្តី ្ល ប់ឲយទល់ែតបន  េហើយែញកភក់

ពណ៌េខម េចញមក េស្តច្រតីធមំនពណ៌ដូច្រតបកផក អញជ័ន េបើកែភនកទងំ

គូែដលេ្រប បបននឹងែកវមណី មនពណ៌្រកហមសម្លឹងេមើល កស បន្លឺ
សេំឡងេពលេទកន់េទវ ជេឈម ះបជជុននថ   បពិ្រត្រពះបជជុននដ៏ចេ្រមើន 

ខញុ ំ ្រស័យពួកញតិេក្ត ្រក យ ស់  កលខញុជំអនក្រទ្រទង់សីល ដល់

នូវេសចក្តលីបំកយ៉ងេនះ  េហតុដូចេម្តចេ កមិនជួយឲយេភ្ល ងធ្ល ក់ចុះ

មក  ខញុ េំកើតកនុង នៈែដល ចខសំត្វដៃទសីុ  ប៉ុែន្តខញុ មិំនធ្ល ប់មនេឈម ះ

ថសីុមចឆ ជត ិ  ងំពី្រតីតូចប៉ុន្រគប់អងករ   សូមបសីត្វដៃទៗ ខញុកំ៏មិនធ្ល ប់

ផ្ត ច់ជីវតិែដរ  េ យសចច ចេនះ  សូមេ កញុងំេភ្ល ងឲយធ្ល ក់ចុះមក   

េ ះពួកញតិរបស់ខញុ ឲំយរួចផុតចកទុកខចុះ   កលនឹងេ េទវ ជេឈម ះ 

បជជុនន  ដូចេ្របើបេ្រមើ  ក៏េពលគថេនះថ  

 អភតិថនយ  បជជុនន                   និធ ឹ កកស   នសយ 

 កកំ  េ កយ  រេនធហិ     មញច   េ ក  បេមចយត ិ។ 
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 បពិ្រតេមឃ  សូមអនកញុងំផគរឲយ ន់េឡើង  សូមបផំ្ល ញ 

 កណំប់របស់ែក្អកឲយវនិស  សូមេធ្វើទុកខែក្អកឲយេ កេ    

 សូមញុងំខញុ  ំ(និងពួកញតិខញុ  ំ) ឲយរួចចកេសចក្តេី ក ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ អភតិថនយ  បជជុនន  េសចក្តីថ   េមឃ

េ ថ េស្តចបជជុនន  ក៏េស្តច្រតីេនះ េ វ ហកេទវ ជថជមច ស់េភ្ល ង  

អនកមនេឈម ះេ យអំ ចៃនេមឃ ។ បនឮថ េស្តច្រតីេនះមន

បណំងដូេចនះថ  ធមម េភ្ល ងមិន្រគហឹម  មិនឲយមនេផ្លកបេនទ រ  សូមប ី
បង្អុ រចុះមកក៏មិនល្អ  េ្រពះដូេចន ះ  អនកចូរ្រគហឹម   ចូរឲយមនេផ្លកបេនទ រ 

េហើយញុងំេភ្ល ងឲយបង្អុរមកចុះ  ។ 

 បទថ  និធ ឹ  កកស   នសយ  េសចក្តីថ   ហ្វូងែក្អកនគំន

ចឹកហ្វូង្រតីែដលតបុរចូលភក់េដើមប្ីរជក េចញមកេ យចពុំះសីុជ រ    

េ្រពះេហតុេនះ េទើបហ្វូង្រតីែដលតបុរចូលភក់េនះ េ ថកណំប់្រទពយ 

របស់ែក្អកជេដើមេនះ កលេ កប ្ត លឲយេភ្ល ងបង្អុរចុះមកជ្រប្រកតី
េហើយ    ក៏ជករទម្ល យកណំប់្រទពយរបស់ហ្វូងែក្អកេនះ ។ 

 បទថ  កកំ   េ កយ រេនធហិ   េសចក្តថី  ហ្វូងែក្អក  កល 

្រតពងំមនទឹកេពញេហើយ  មិនបនហ្វូង្រតជី រក៏្រតូវសុបេ  កល

អនកេធ្វើឲយ្រតពងំេនះេពញេ្រប បេ យទឹក ក៏ជករទម្ល យហ្វូងែក្អកេនះ

េ យេសចក្តីេ ក  អនកចូរញុងំេភ្ល ងឲយបង្អុរចុះមក  េដើមបរីមង ប់េសចក្តី
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េ ក  គឺេដើមបកីរ្រសឡះចតិ្តរបស់្រតីទងំ យ  ។   អធិបបយថ ហ្វូង

ែក្អកនឹងដល់នូវេសចក្តីសុបេ  ែដលមនលកខណៈេខ្ល ចផ ខងកនុងបន

េ យវធិី    អនកចូរេធ្វើវធិីេនះចុះ  ។  

 ច  អក រកនុងបទគថថ   មញច   េ េក  បេមចយ  េនះ មន

ករ្របមូលមកជអតថ  មននយ័ថ  អនកេម ្ត ឲយខញុ និំងពួកញតទិងំអស់

រួចផុតអពីំេ ក  ែដលេកើតអពីំេសចក្តី ្ល ប់េនះចុះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេ េស្តចបជជុននដូចេ្របើបេ្រមើយ៉ងេនះ ឲយប ្ត ល

េភ្ល ងមួយេមធធំ្ល ក់ចុះមក ទូេទេពញែដនេកសល  េធ្វើឲយម ជនរួចផុត

អពីំមរណទុកខ    កនុងបរេិយ នៃនជីវតិក៏បនេទ មយថកមម  ។  

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  កលែដល

តថគតប ្ត លឲយេភ្ល ងបង្អុ រចុះមកេនះ មិនែមនមនែតកនុងកលឥឡូវ

េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន កលែដលតថគតេកើតកនុងកេំណើ ត្រតី
ក៏ប ្ត លឲយេភ្ល ងបង្អុរចុះមកែដរ  ។  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក

េហើយ  ្រទង់្របជុជំតកថ  ហ្វូង្រតីកនុងកលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទ  

កនុងកលឥឡូវេនះ  បជជុននេទវ ជបនមកជ ននទ  ចែំណកេស្តច្រតី  គឺ  

តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មចឆជតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ អសងកិយជតក ទី ៦ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

ឧបសកអនក្រកុង វតថីមន ក ់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ   

អសង កិ េយម្ហិ    គមម្ហ ិ   ដូេចនះជេដើម   ។  

 បនឮថ ឧបសកេនះជ្រពះអរយិ វកថន ក់េ បនន េធ្វើ
ដេំណើ រេទជមួយនឹងពួករេទះមួយ្រកុម លុះឈមួញរេទះទងំ យេ ះ

រេទះស្រមកេនកនុងៃ្រពមួយ ក៏េដើរច្រងកមេ្រកមេដើមេឈើមួយ  ។   ពួក

េចរ ៥០០ កណំត់េវ របស់ខ្លួនេហើយ គិតគន ថ ពួកេយើងនឹងេចញប្លន់ 

មន ក់ៗកន់ធនូ និងដបំងជេដើម នគំន េទេ មព័ទធទីេនះ ។ ចែំណក

ឧបសកេនះ េនែតេដើរច្រងកមេធ្វើដូចជមិនដងឹ េចរទងំ យេឃើញ

ឧបសកេនះេហើយគិតគន ថ បុរសេនះ្របកដជអនកយមទីស្រមក ចំ

ឲយបុរសេនះេដកលក់សិន ពួកេយើងនឹងប្លន ់កលមិន ច យលុកចូល ក៏

សមងេំនកនុងទីេនះៗ   ។   ចែំណកឧបសកេនះេនែតអធិ ្ឋ នេដើរច្រងកម

ទងំកនុងបឋមយម មជឈមិយម សូមបកីនុងបចឆមិយម រហូតដល់ភ្លឺ ។ ពួក

េចរមិនបនឱកស ក៏េបះដុថំមនិងដបំងជេដើមេចល នគំន ្រតឡបេ់ទ

វញិ ។  ចែំណកឧបសកេនះេធ្វើកចិចរបស់ខ្លួនេ្រសចេហើយ ្រតឡប់មកកន់

នគរ វតថ ី ចូលគល់្រពះបរម ្ត ្រកបទូលសួរថ  បពិ្រត្រពះអងគដ-៏

ចេ្រមើន    អនកែដលកពុំងរក ខ្លួន  ក៏ជអនករក អនកដៃទផងឬ ?  ្រពះបរម-
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្ត ្រទង់្រ ស់ថ ពិតែមនេហើយឧបសក អនករក ខ្លួនេឈម ះថរក

អនកដៃទ  រក អនកដៃទក៏េឈម ះថរក ខ្លួនេនះឯង  ។  ឧបសកេនះ្រកប

ទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ពកយេនះ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ទុក

្របៃពេហើយ ខញុ ្ំរពះអងគេធ្វើដេំណើ រជមួយនឹងពួករេទះមួយ្រកមុ  េដើរច្រងកម

េនេ្រកមេដើមេឈើ  េ យគិតថនឹងរក ខ្លួន ( ក្ល យជអនក ) រក ពួក

រេទះទងំអស់  ។   ្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ   មន លឧបសក សូមបកីល

ពីមុនបណ្ឌិ តទងំ យរក ខ្លួន ក៏ក្ល យជអនករក អនកដៃទេហើយែដរ 

កលឧបសកេនះ្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ។ ្រគេនះ ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយ េឃើញេទសរបស់កមក៏បួសជឥសីេនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  

មកកន់ជនបទេដើមបេីសពរសៃ្របខ្លះ រសជូរខ្លះ កល្រ ច់េទ មជនបទ 

បនេធ្វើដេំណើ រជមួយនឹងពួករេទះមួយ្រកុម  កលពួករេទះស្រមកេន

កនុងៃ្រពមួយ ក៏ស្រមកេនេ យេសចក្តីសុខែដលេកើតអពីំឈន មនិឆង យ

អពីំពួករេទះ ច្រងកមេ្រកមេដើមេឈើមួយេហើយឈរេសង ម ។  ្រគេនះ ពួក

េចរ ៥០០ នគំន មកេ យគិតថ  នឹងប្លន់ពួករេទះកនុងេវ ែដលបរេិភគ

រ ង ចេហើយ  ពួកេចរទងំេនះេឃើញ បសេហើយគិតថ  ្របសិន-
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េបើ បសេនះេឃើញពួកេយើង គងនឹ់ង្របប់អនករេទះមិនខន ចេំពល

បសេនះេដកលក ់ពួកេយើងប្លនចុ់ះ  េហើយនគំន ពួនេនកនុងទីេនះឯង ។ 

ចែំណក បសេដើរច្រងកមជនិចចរហូតទល់ភ្លឺ ពួកេចរមិនបនឱកស ក៏ន ំ

គន េបះដបំងនិងដុថំមែដលកន់មកេនះេចល េហើយែ្រសក្របប់អនករេទះ

ថ អនករេទះដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើ បសែដលេដើរេទេដើរមកេ្រកមេដើមេឈើ
េនះ មិនមនកនុងៃថងេនះេទ  ពួកអនក្រគប់គន ្របកដជ្រតវូជួបករប្លនយ៉់ង

ពិត  ែស្អកេនះ ពួកអនកគួរេធ្វើសកក របូជធចំេំពះ បសអងគេនះ  ដូេចនះ

េហើយ នគំន េចៀសេចញេទ ។ លុះភ្លចឺបស់េហើយ ពួកអនករេទះេឃើញដបំង

និងដុថំមជេដើម ែដលពួកេចរេបះេចល មន ក់ៗ ភ័យខ្ល ចនគំន េទកន់

សមន ក់ បសេពធសិត្វេហើយសួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  េ ក

មច ស់េឃើញពួកេចរឬ ?  ្រពះម សត្វេឆ្លើយថ ចេ្រមើនពរ អនកមន យុ

ទងំ យ ម េឃើញ ។  ពួកអនករេទះសួរថ បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន 

េ កមច ស់េឃើញេចរមន្របមណប៉ុេណ្ណះ មិនមនករភ័យខ្ល ច ករ

តកស់្លុតេកើតេឡើងេ ះេទឬ ?  ្រពះម សត្វេឆ្លើយថ អនកមន យុ

ទងំ យ ករភ័យខ្ល ច ករតកស់្លុតេ្រពះេឃើញពួកេចរមនចេំពះអនក

មន្រទពយ  ប៉ុែន្ត ម ជអនកមិនមន្រទពយនឹង្រតូវខ្ល ចេធ្វើអ្វី  មនអ្វីគួរឲយ

ខ្ល ច ?  េ្រពះកល ម េនកនុង្រសុកក្តី  កនុងៃ្រពក្តី  ករភ័យខ្ល ចឬករ

តក់ស្លុត រែមងមិនមន កលនឹងសែម្តងធមដ៌ល់មនុស ទងំេនះ បន
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េពលគថេនះថ  

 អសង កិ េយម្ហ ិ គមម្ហិ      អរេញញ  នតថ ិ េម  ភយ ំ

 ឧជុមគគ ំ សមរុេ ្ហ         េម ្ត យ  ករុ យ  ចត ិ។ 

 េយើងជអនកមិនមនេសចក្តីរេងក ស  កនុង្រសុក   េយើងជអនក 

 មិនមនភយ័  កនុងៃ្រព   បនេឡើងកន់ផ្លូ វ្រតង ់ េ យេម ្ត  

 និងករុ េហើយ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  អសង កិ េយម្ហិ  គមម្ហិ  េនះ ្រពះ-

បរមេពធសិត្វសែម្តងថ េយើងជអនកមិនមនេសចក្តរីេងក ស  េ្រពះមិន

្របកបេ យធម៌ជេ្រគ ងរេងក ស   មិន ងំេនកនុងធម៌ជេ្រគ ងរេងក ស 

សូមបេីនកនុង្រសុកក៏មិនមនេសចក្តរីេងក ស  ជអនកមិនមនភ័យ  េ្រពះមិន

ងំេនកនុងធម៌ជេ្រគ ងរេងក ស  ។   

 បទថ  អរេញញ  បនដល់  ទីែដលផុតអពីំ្រសុកនិងឧបចរ្រសុក ។ 

 បទថ  ឧជុមគគំ   សមរុេ ្ហ    េម ្ត យ   ករុ យ   ច  េនះ   

្រពះបរមេពធិសត្វេពលទុកថ េយើងបនេឡើងកន់ផ្លូ វ្រតង ់ គឺផ្លូ វេទកន់

្រពហមេ កែដលេវៀរចកករេវៀចកយទ្វ រជេដើម េ យេម ្ត និងករុ

ែដលជ រមមណ៍ៃនតតយិជឈននិងចតុតថជឈន  ន័យមយង៉េទៀត េ យបទ

េនះ ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងថ េ្រពះភពជអនកមនសីលបរសុិទធ េទើប

េឈម ះថ េឡើងកន់ផ្លូ វ្រតងែ់ដលេវៀរចកករេវៀចេ យកយ ច 
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ចិត្ត ែដលបនដល់ផ្លូ វេទកន់្រពហមេ ក ដូេចនះ  េហើយសែម្តងេសចក្តីឲយ

ៃ្រកែលងជងេនះថ េ្រពះ ងំមេំនកនុងេម ្ត និងករុ  េឈម ះថ 

េឡើងកន់ផ្លូ វ្រតង់ គឺផ្លូ វេទកន់្រពហមេ ក ។  អធិបបយថ ធម៌ទងំ យ

មនេម ្ត និងករុ ជេដើម  េឈម ះថជផ្លូវ្រតង់  េ្រពះអនកែដលមន

ឈនមិន បសូនយ  ជអនកមន្រពហមេ កជទិសេ េ យចែំណក

មួយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះសែម្តងធម៌េ យគថេនះ េ យ្របករ

ដូេចនះ កលមនុស ទងំេនះមនចិត្តេ្រតកអរេហើយ េធ្វើសកក របូជេហើយ  

ចេ្រមើន្រពហមវ ិ រ ៤ រហូតអស់ជវីតិ  េ្រកយអពីំចុតិេទបដិសនធិកនុង្រពហម-

េ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ អនករេទះកលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទកនុង

កលឥឡូវេនះ   ចែំណក បស  គ ឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ អសងកិយជតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ ម សបុិនជតក ទី ៧ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធម

សុបិន ១៦ ្របករ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   វនូ ិ  

សីទន្តិ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ៃថងមួយ ្រពះបទេកសលម ជ េស្តចចូលផទកំនុង ្រតី
កល កនុងបចឆិមយម ្រទង់ទតេឃើញសុបិននិមិត្តដ៏ធ ំ១៦្របករ ្រទង់ស្លុត

្រពះទយ័ភ័យញប់ញ័រ  ភញ ក់ពី្រពះបនទំ្រទង់្រពះត្រមិះថ  េ្រពះេឃើញ

សុបិននិមិត្តទងំេនះ  នឹងមនេរឿងអ្វីេកើតេឡើងដល់អញហន៎  ជអនកែដល

មរណភ័យគំ មេហើយ ្រទង់គង់េលើ្រពះ្រក បនទំនុះ៎ឯង រហូតទល់ភ្លឺ  ។ 

 លុះភ្លឺេឡើង   ពួក្រពហមណ៍បុេ ហិតចូលគល់  ្រកបទូលសួរថ   

   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ្រទង់ផទជំសុខឬ  ?   

 ្រទង់្រ ស់ថ   ែន ចរយទងំ យ  េយើងនឹងមនេសចក្តីសុខពី

 កលពីយប់មិញេវ ជិតភ្លឺ េយើងេឃើញសុបិននិមតិ្ត ១៦ ្របករ   

ងំែតពីេឃើញសុបនិនិមិត្តទងំេនះេហើយ េយើងកភ៏យ័ខ្ល ចជខ្ល ងំ ។ 

កលពួកបុេ ហិត្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រទង់េរៀប ប់

្របប់អពីំករេឃើញសុបនិនិមិត្តទងំេនះដល់ពួកទូលបងគចុំះ ពួកទូលបងគំ

្ត ប់េហើយនឹងទយថ្វ យបន  ។  ្រពះ ជក៏្រទង់តំ លអពីំ្រពះសុបិន

ែដល្រទង់េឃើញេហើយឲយពួក្រពហមណ៍ ្ត ប ់ េហើយ្រ ស់សួរថ  េ្រពះ
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ករេឃើញសុបិនទងំេនះ េតើនឹងមនេរឿងអ្វីេកើតេឡើងដល់េយើង ?  ពួក

្រពហមណ៍នគំន ្រគវៃីដ  កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី េទើបអនក

ទងំ យនគំន ្រគវៃីដ ?   

 ្រពហមណ៍ទងំេនះកន៏គំន ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រពះ-

សុបិនទងំ យ ្រកក់ៃ្រកែលង ស់  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   សុបិនទងំេនះនឹងមនផលដូចេម្តចខ្លះ ?  

 ្រពហមណ៍ទងំេនះកន៏គំន ្រកបទូលថ នឹងមនអន្ត យ ៣ យ៉ង

េនះ គឺអន្ត យដល់ ជសមបត្តិ ១   អន្ត យគឺេ គេបៀតេបៀន ១  អន្ត យ

ដល់្រពះជនម ១   ប ្ត អន្ត យទងំ ៣ យ៉ងេនះ នឹងមនអន្ត យ

មួយេកើតមនចេំពះ្រពះអងគ   ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ចែកៃខបន  ឬក៏មនិបន ?    

 ្រពហមណ៍ទងំេនះ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សុបិនទងំ-

េនះអស់ផ្លូ វែកបនេហើយ េ្រពះ ្រកក់ៃ្រកែលង ស់ ប៉ុែន្តពួកទូលបងគំ

ទងំ យនឹងេធ្វើឲយែកៃខវញិបន  កលេបើពួកទូលបងគមំនិ ចែកៃខ្រពះ-

សុបិនទងំេនះបនេហើយ ែដលេឈម ះថភពជអនកសេ្រមចករសិក   

នឹងមន្របេយជន៍អ្វី  ?   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   ែន ចរយទងំ យ  អនកទងំ យនឹងេធ្វើ
ដូចេម្ដចេដើមបឲីយែកៃខបន ?     
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 ្រពហមណ៍ទងំេនះនគំន ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួក

ទូលបងគ្ំរតូវបូជយញញេ យវតថុ មួយមុខៗ   ៤   ្រគប់ៗយ៉ង  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់ស្លុត្រពះទយ័្រ ស់ថ  ែន ចរយទងំ យ  េបើ
ដូេចន ះ េយើងសូម្របគល់ជីវតិទុកកនុងៃដរបស់អនកទងំ យេហើយ     អនក

ទងំ យ្របញបេ់ធ្វើសួស្តីឲយដល់េយើងឆប់ៗ ចុះ ។  ្រពហមណ៍ទងំេនះ

េ្រតកអររកី យថ ពួកេយើងបន្រទពយេ្រចើន បនរបស់បរេិភគេ្រចើនៗ

េហើយ    េហើយនគំន ្រកបទូលលួងេ ម្រពះ ជថ   បពិ្រត្រពះសមមត-ិ

េទព  សូម្រទង់កុ្ំរពួយេឡើយ   េហើយនគំន េចញពី ជនិេវសន៍   ចត់ែចង

េធ្វើរេ ្ត បូជយញញេ្រកនគរ  ចប់សត្វេជើង ៤ យ៉ងេ្រចើន ចងនឹងបេងគ ល

យញញ  េដើរ្របមូលបក បីន្រគប់សព្វេហើយេដើរខ្វ ត់ែខ្វងេទមកេពលថ   

េយើងគួរបនវតថុ េនះៗ    ។ 

 ្រគេនះ  ្រពះនងមល្លិកេទវ្ីរទង់្រជបេហតុេនះេហើយ    ក៏ចូល

គល់្រពះ ជេហើយ្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព មនេហតុអ្វី
េទើបពួក្រពហមណ៍េឆ្លឆ្ល េម្ល៉ះ ?    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ែននងដ៏ចេ្រមើន នងរវល់ែតពីសុខសបបយ 

េទើបមិនដឹងថ សិរ ពសិ សញច រមកជិតៗ ្រតេចៀករបស់ពួកេយើង  ។ 

   ្រពះនងមល្លិក្រកបទូលសួរថ   បពិ្រតម ជ េតើេរឿងេនះ 

ដូចេម្តច ?    
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 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េយើងយល់សប្តិ ្រកក់ែបបេនះ ពួក្រពហមណ៍

ទយថ អន្ត យ ៣ យ៉ង  មួយនឹងេកើតេឡើង េដើមបកីមច ត់អន្ត យ

ទងំេនះ្រតូវបូជយញញ   េទើប្រតូវេដើរេទេដើរមកេរឿយៗ  ។ 

 ្រពះនងមល្លិក្រកបទូលសួរថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បុគគលែដល

ជកពូំលៃន្រពហមណ៍កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក ្រពះអងគបនទូលសួរ

អពីំករែកៃខ្រពះសុបិនេហើយឬ ?   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន បុគគលែដលជកពូំលៃន

្រពហមណ៍កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ កេនះ   េតើជនរ  ?   

 ្រពះនងមល្លិក្រកបទូលថ  ្រពះអងគមនិ គ ល់ម ្រពហមណ៍

េគតមែដលជ្រពះតថគត ្រពះអងគអស់កិេលសេហើយ ជ្រពះសព្វញញូ     

ជអគគបុគគលកនុងេ ក្រពមទងំេទវេ កេទឬ ? ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគ

េនះ ្រពះអងគ្របកដជ្រទង់្រជបេហតុផលៃន្រពះសុបនិទងំេនះ សូម

្រពះអងគយងេទ្រកបទូលសួរ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់យល់្រពមថ ្របៃពេហើយ្រពះេទវ ី  េហើយេស្តចយង

េទកន់្រពះវ ិ រ   ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត េហើយ្រទង់គង់កនុងទីដ៏សម-

គួរ   ។   ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់ែថ្លង្រពះសូរេសៀងដ៏ពីេ ះ្រ ស់សួរថ 

ម បពិ្រត េតើមនេរឿងអ្វី េទើបម បពិ្រតយងមកកន់សមន ក់តថគត

ដូចជមន ជកិចច្របញប់យ៉ងេនះ ?   
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 ្រពះ ជ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  កលពីជិតភ្លឺ ខញុ ំ

្រពះអងគបនេឃើញម សុបិន ១៦ ្របករ   ខញុ ្ំរពះអងគភ័យខ្ល ចក៏្របប់ពួក

្រពហមណ៍ ពួក្រពហមណ៍ទយថ បពិ្រតម ជ ្រពះសុបិនេនះ ្រកក់

ៃ្រកែលង ស់  េដើមបរីមង ប់សុបិនទងំេនះ ្រតវូបូជយញញ េ យយញញ

វតថុ មួយមុខ ៤ ្រគប់វតថុ   េហើយនគំន េ្រត មបូជយញញ  ពួកសត្វជេ្រចើន្រតូវ

មរណភយ័គំ ម   បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រពះអងគជបុគគលដក៏ពូំល

កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ ក េញយយធម៌ែដលគួរកណំត់ដឹងកនុងអតតី 

អនគត  បចចុបបនន   ែដលមិនទន់មកដល់  ែដលកន្លងកនុងញណរបស់

្រពះអងគេនះមិនមនេឡើយ  បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ សូម្រពះអងគ្រទង់

្រពះេម ្ត ពយករសុបិនរបស់ខញុ ្ំរពះអងគទងំេនះផងចុះ  ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ   ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត  ដូេចនះពិត

ែមនេហើយ កនុងេ ក្រពមទងំេទវេ កេវៀរតថគតេចញេហើយ  អនក

ដៃទែដល ចដឹងេហតុឬផលៃនសុបិនទងំេនះ មិនមនេឡើយ តថគត

នឹងពយករឲយម បពិ្រត្រទង់្រជប ក៏ប៉ុែន្តសូមម បពិ្រត្រ ស់្របប់

សុបិន មទនំងែដលម បពិ្រត្រទង់េឃើញេហើយេនះចុះ  ។  ្រពះបទ-

បេសនទិេកសល្រទងទ់ទួល្រពះពុទធត្រមស់ថ ្របៃពេហើយ្រពះអងគ េហើយ

េផ្តើម្រកបទូល្រពះសុបនិ មទនំងែដល្រទង់េឃើញេហើយ្រគប់សព្វ េ យ

្រទង់ កម់តិកដូេចនះថ  
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 ឧសភ   រុកខ    គវេិយ   គ    ច 

 អេស    កំេ    សិគលី   ច   កុេមភ  

 េបកខ រណី   ច   អបកចនទន ំ

 វនូ ិ  សីទន្ត ិ  សិ    ប្លវន្ត ិ

 មណ្ឌូ កិេយ   កណ្ហ សេបប   គិលន្ត ិ

 កកំ   សុវ ្ណ    បរ ិ រយន្ត ិ

 ត    វក   ឯឡកន ំ  ភយ   ហិ 

 វបិបរយិេយ   វត្តត ិ  នយិធមតថីត ិ។ 

 េគេឡើងកទងំ យ ១  េឈើទងំ យ ១  េមេគទងំ យ ១ 

     េគេឈម លទងំ យ ១   េសះ១  ភជន ៍(មស ) ១  េមចចក ១    

 ក្អម ១   ្រសះេបកខរណី ១   បយេឆ ១   ខ្លឹមចនទន ៍១   ែផ្លេឃ្ល ក 

 ទងំ យលិច ១  ថមទងំ យអែណ្ត ត ១  េមកែងកបទងំ យ 

 ខពំស់ែវកទងំ យ  ១      ជហង មសទងំ យេចមេ ម 

 ែក្អក ១  ខ្ល ដបំងទងំ យ ( រត់េទ  )  េ្រពះភញ ក់េផ្អើល  េ យ 

 េសចក្តីខ្ល ចអពីំពែពទងំ យ  ១    បរយិយចែម្លក្រប្រពឹត្តេទ   

 ន័យទងំ យមនកនុងសុបិនទងំេនះ ។ 

 េហើយ្រ ស់ថ   បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញសុបិន 

្របករទី ១ យ៉ងេនះថ េគមនពណ៌ដូចផក អញជ័នចនួំន ៤ េគនីមួយៗ
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គិតថនឹងជល់គន  នគំន មកកន់ ន្រពះ ជ ងំអពីំទិសទងំ ៤  កល

ម ជន្របជុគំន គិតថ ពួកេយើងនឹងេមើលេគជល់គន  េគទងំេនះសែម្តង

ករនឹងជល់គន   បន្លឺសំេឡងគំ ម ក់គន   េហើយមិនជល់គន   ្រតឡប់

ថយេចញេទវញិ  បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ខញុ ្ំរពះអងគេឃើញសុបនិេនះ 

ជបឋម   េតើសុបិនេនះមនផលដូចេម្តច ?  

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ  ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ 

នឹងមិនមនកនុងរជជកលៃនម បពិ្រត កនុងកល សនតថគតេទ ប៉ុែន្ត

កនុងអនគត កលេ កវលិេទដល់ចណុំចវនិស កនុងរជជកលៃន្រពះ-

ជក្ំរពែដលមិនបន្រគង ជយេ យធម៌ និងកនុងកលៃនពួកមនុស

ែដលមិន ងំេនកនុងធម៌ កលកុសលធម៌ បសូនយេទ អកុសលធម៌

ចេ្រមើនេឡើង កនុងកលែដលេ ក បសូនយនឹង ងំេភ្ល ង េហើយសនទូង

សងួតេ្រក មស្វិតអស់  ទុពភិកខភ័យនឹងេកើតេឡើង ពពកទងំ យ ងំេឡើងពី

ទិសទងំ ៤  ដូចនឹងធ្ល ក់្រគប់េភ្ល ង  លុះពួក្រស្តី្របញប់េកើប្រសូវជេដើម 

ែដលយកេចញ លេក្ត ចូលទុកកនុងផទះេ្រពះខ្ល ចទទឹក កលពួកបុរសៗ

កន់ចបនិងបងគីនគំន េចញេទ េដើមបនឹីងទប់ភ្លែឺ្រសករពរទឹក ក្៏រគន់ែត

សែម្តង ករនឹងធ្ល កេ់ភ្ល ង   ផគរ ន់្រគហឹម្រគឹមៗ េផ្លកបេនទ រេឆ្វចឆ្វ ច 

េហើយក៏មនិធ្ល ក់ចុះមក រ ត់បតេ់ទអស់ ដូចេគសែម្តង ករថ នឹង

ជល់គន េហើយ ្រតឡប់មិនជល់គន ដូេចន ះ េនះជផលៃនសុបិននិមតិ្តេនះ 
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ប៉ុែន្តមិនមនអន្ត យ មួយ េកើតេឡើងចេំពះម បពិ្រតេ្រពះេរឿង

េនះជបចចយ័េឡើយ ម បពិ្រតេឃើញសុបនិេនះ្របរពធអនគត ចែំណក 

ពួក្រពហមណ៍ ្រស័យករចិញចឹ មជីវតិរបស់ខ្លួន េទើបទយដូេចនះ ។ ្រពះ-

បរម ្ត  កល្រ ស់ផលៃនសុបិនេ យ្របករដូេចនះេហើយ  េទើប្រទង់

្រ ស់បន្តេទៀតថ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិន្របករទី ២ េទៀតចុះ ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  

ខញុ ្ំរពះអងគបនេឃើញសុបិន្របករទី ២ យ៉ងេនះថ  េដើមេឈើតូចៗ និង

គុមពឫស ែី្រជកែផនដ ី ដុះេឡើងបនមួយចំ មខ្លះ  មួយហតថខ្លះ ដុះេឡើង

បន្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ  ក៏េចញផក  េចញែផ្ល   េនះជសុបិន្របករទី ២ ែដល

ខញុ ្ំរពះអងគបនេឃើញ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  អ្វីជផលៃនសុបិនេនះ ?  

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  ម បពិ្រត សូមបផីលៃនសុបិនេនះ 

ក៏នឹងមនកនុងកលែដលេ កវនិស េវ មនុស មន យុតិច  ដបតិថ 

សត្វទងំ យកនុងអនគតនឹងមន គៈខ្ល ងំក្ល     កុមរមីនវយ័មនិទន់

្រគប់្រគន ់ក៏នឹងរួមសង្វ សជមួយបុរសដៃទ ជ្រស្តីមនរដូវមនគភ៌ នគំន

ចេ្រមើនេ យបុត្តនិងធី   កលែដលកុមរទីងំេនះមនរដូវ េ្រប បដូច

េដើមេឈើតូចៗ មនផក  កលែដលកុមរទីងំេនះចេ្រមើនេ យបុត្តនិង

ធី  ក៏ដូចេដើមេឈើតូចៗ មនែផ្ល  ភ័យមននិមិត្តេនះជេហតុ មិនមន

ដល់ម បពិ្រតេទ   សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិន្របករទី ៣  តេទ
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េទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ       បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ

ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិនេឃើញេមេគទងំ យ    នគំន េបទឹកេ ះកូនេគ

ទងំ យ  ែដលេទើបែតេកើតកនុងៃថងេនះ  េនះជសុបិនទី ៣ ែដលខញុ ្ំរពះ-

អងគបនេឃើញ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  អ្វីជផលៃនសុបិនេនះ ?  

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ  ម បពិ្រត  សូមបផីលៃនសុបិន

េនះ  ក៏នឹងមនកនុងអនគតែដរ    គឺនឹងមនកនុងកលមនុស ទងំ យន ំ

គន លះបង់េជ ្ឋ បចយកិកមម គឺភពជអនក្រប្រពឹត្តឱនលេំទនចេំពះេរៀម-

ចបង េ្រពះកនុងអនគតពួកសត្វនឹងមិនបនតមកល់ទុកនូវករេកតែ្រកង

ចេំពះម បិ ឬចេំពះជីដូនជី  មន ក់ៗែស្វងរក្រទពយេ យខ្លួនឯង 

កល្របថន នឹងឲយរបស់បរេិភគរបស់េ្របើ្របស់ដល់មនុស ចស់ៗ ក៏ឲយ  

កលមិនចង់ឲយ ក៏មិនឲយ  មនុស ចស់ៗទងំេនះ មនិមនទីពឹង ចញិចឹ ម

ខ្លួនឯងមិនបន្រតូវអង្វរពួកេកមងៗ េដើមបចីិញចឹ មជីវតិ ដូចេមេគធំៗ  នគំន

មកសូមេបេ ះកូនេគែដលេទើបែតេកើតកនុងៃថងេនះ សូមបភី័យមនសុបិន

េនះជេហតុ  ក៏មិនមនដល់ម បពិ្រតែដរ   សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរ

សុបិនទី ៤ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ ខញុ ្ំរពះអងគសុបនិ

េឃើញពួកជនមិនទឹមេគធំៗ  ែដលធ្ល ប់ននឹំម ែដលសមបូរេ យ ងកយ
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និងកម្ល ងំេដើមបអូីសនឹមេទ ្រតឡប់ជទឹមេគ ទ វៗែដលកពុំងហ្វឹក ឲយអូស

នឹម  េគ ទ វៗទងំេនះមិន ចននឹំមេទបន   ក៏នគំន រ ស់នឹមឈរេធ្វើ
្រពេងើយ  រេទះទងំ យក៏េទមិនបន េនះជសុបិនទី ៤ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ 

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េតើសុបិនេនះមនផលដូចេម្តច ?  

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ  ម បពិ្រត សូមបផីលៃនសុបិន

េនះ ក៏នឹងមនកនុងរជជសមយ័ៃន្រពះ ជអនកមនិ ងំេនកនុងធម ៌ កនុងអនគត

ែដរ  ដបតិថ កនុងអនគត្រពះ ជអនកមនបុណយតចិ មនិបន ងំេនកនុង

ធម៌ នឹងមិន្រពះ ជទនយសដល់ម មតយែដលជបណ្ឌិ តឈ្ល សៃវ

កនុងបេវណី  ចនឹងញុងំ ជកចិច្រគប់យ៉ងឲយសេ្រមចបន  េហើយ្រទង់

មិនែតង ងំ មតយែដលជធ ំ ែដលជបណ្ឌិ តអនកឈ្ល សៃវកនុងេ រ

ទុកកនុងទីវនិិចឆ័យក្តីកនុងេ ង ល     ប៉ុែន្ត្រទងែ់បរជ្រពះ ជទនយសឲយ

ពួកកេំ ះៗ ផទុយនឹងេរឿងែដលេពលេហើយេនះ ែតង ងំមនុស ដូេចន ះ

ទុកកនុងតែំណងអនកវនិិចឆ័យក្តី  មនុស េកមងៗទងំេនះ មិនដឹងទូេទដល់

ជកិចចនិងករែដលគួរនិងមិនគួរ មិន ចតមកល់យសេនះទុកបន ទងំ

មិន ចចត់ែចង ជកចិចឲយសេ្រមចបន    កលមិន ចក៏នគំន េបះបង់

ធុរៈករងរេចល   ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត   កលមិនបនយស 

សូមប ី ចនឹងញុងំកិចចទងំ យឲយសេ្រមចបន ក៏នគំន េពលថ ពួក

េយើង្រតូវករអ្វីេ យេរឿងទងំេនះ ពួកេយើងក្ល យជមនុស ខងេ្រកេទ
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េហើយ ពួកេកមងកេំ ះេគជមនុស េនកនុងវង េគគង់នឹងដងឹ  េហើយមិន

រក ករងរែដលេកើតេឡើង  កលេបើដូេចន ះ េសចក្តវីនិសប៉ុេ ្ណ ះ នឹង

មនដល់្រពះ ជទងំេនះេ យ្របករទងំពួង ដូចេពលែដលពួកជន

ចប់េគ ទ វៗ ែដលកពុំងហ្វឹក ត់  មិនទន់ ចននឹំមេទបន យកនឹម

មកទឹម  េហើយជេពលែដលមិនយកេគធំៗ   ែដលធ្ល ប់ននឹំមេទបន 

មកទឹមដូេចន ះ  សូមបភី័យមនសុបិនេនះជេហតុ កម៏ិនមនដល់ម -

បពិ្រតែដរ   សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ៥ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ 

ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបនិេឃើញេសះមួយមនមត់ពីរ ពួកជននគំន ឲយេ ម ្រតង់

មត់ទងំពីរខងរបស់   សីុេ ម េ យមតទ់ងំពីរខង  េនះជសុបិនទី 

៥ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េតើសុបិនេនះនឹងមនផលដូច

េម្តច ?  

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបនិេនះ ក៏

នឹងមនកនុងរជជកលៃន្រពះ ជអនកមិន ងំេនកនុងធម៌ កនុងអនគតែដរ  

ដបតិថ កនុងអនគតកលពួក្រពះ ជលងង់េខ្ល មិន ងំេនកនុងធម ៌្រទង់នឹង

ែតង ងំមនុស មិននឹងន  មិន្របកបេ យធម៌ទុកកនុងតែំណងវនិិចឆយ័ក្តី 

មនុស ទងំេនះជបុគគលពល មិនេអើេពើនឹងបុណយបប អងគុយកនុងេ ង

កត់ក្តី កលកត់ក្តីកនឹ៏ងទទួលសណូំកអពីំៃដរបស់កូនក្តទីងំពីរចែំណក
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មកសីុ  ដូចេសះសីុេ ម េ យមត់ទងំពីរដូេចន ះ  ភ័យេ្រពះមនសុបិន

េនះជេហតុ ក៏រែមងមិនមនដល់ម បពិ្រតេឡើយ សូមម បពិ្រត

្រ ស់សួរសុបិនទី ៦ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ខញុ ្ំរពះអងគសុបនិ

េឃើញេគដុសខត់ថសមស តៃម្លទងំែសនក បណៈ  េហើយនគំន យក

េទឲយចចកចស់មួយេ យពកយថ ចូរអនកបេនទ បងប់ស វៈ ក់ថស

មសេនះចុះ  ចចកចស់េនះ ក៏បេនទ បង់បស វៈ ក់ថសមសេនះ  

េនះជសុបនិ្របករទី ៦  របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើនេតើផល

ៃនសុបិនេនះដូចេម្តច ?   

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបនិេនះក៏

នឹងមនកនុងអនគតែដរ  ដបតិថ កនុងអនគតពួក្រពះ ជែដលមិន ងំេន

កនុងធម ៌្រទង់រេងក សកុលបុ្រតអនកសមបូរេ យជតិ  េហើយមិន្រពះ ជទន

យសឲយ ្រតឡប់ជ្រពះ ជទនឲយដល់មនុស មិនមន្រតកូលប៉ុេ ្ណ ះ  

កលេបើដូេចន ះ ្រតកូលធំៗ នឹងធ្ល ក់ខ្លួន្រកលបំក ្រតកូលេថកទបនឹង

ក្ល យជ្រតកូលខពស់េទវញិ  កលពួកអនកមន្រតកូលទងំេនះមិន ច

ចិញចឹ មជីវតិបន នឹងគិតថ េយើង្រតូវ ្រស័យពួកទងំេនះចិញចឹ មជីវតិ 

េហើយក៏នគំន េលើកធី ឲយអនកមិនមន្រតកូលទងំេនះ កលេនរួមជ

មួយនឹងពួកមនុស មនិមន្រតកូលរបស់កុលធី ទងំេនះ  ក៏ដូចជយក
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ថសមស្រតងទឹកមូ្រតចចកដូេចន ះ  ភ័យមនសុបិនេនះជេហតុ  រែមង

មិនមនដល់ម បពិ្រតេឡើយ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ៧ ត

េទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិន

េឃើញយ៉ងេនះថ  បុរសមន ក់េវញែខ េហើយស្រមូត (ែខ  ) ចុះេទជិត

េជើង  េមចចកសគមែសបកដណ្ត ប់ឆ្អឹងមួយេដកេនេ្រកម ងំែដលបុរស

េនះអងគុយ ( រង់ច ំ) ទពំសីុែខ េនះ   បុរសេនះមិនបនដឹងេឡើយ  េនះ

ជសុបិនទី ៧ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េតើផលៃនសុបិន

េនះ ដូចេម្តច ?   

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ ម បពិ្រត សូមបផីលៃនសុបិន

្របករេនះក៏នឹងមនកនុងអនគតែដរ  ដបតិថ កនុងកលខងមុខ ពួក្រស្តី
នឹងនគំន េឡះេ ះ មនិនឹងនចេំពះបុរស ឈ្លក់វេង្វងកនុងសុ  គតិែតពី

ែតងខ្លួន  ចូលចិត្តេដើរេផ្ដសផ្ដ ស មផ្លូ វថនល់  េឃើញែត មិសៈ ជ្រស្តី
្រទុស្តសីល  មនករ្រប្រពឹត្តិ ្រកកក់បត់ចតិ្ត ្វ មី  ្រស្តីទងំអស់េនះនឹងរួម

គន ដេណ្តើ មយក្រទពយែដល ្វ មីេធ្វើករងរ មនកសិកមមនិងេគរកខកមមជ

េដើម  សន ទុំកេ យលំបក  យកេទទិញសុ ផឹកជមួយនឹងស យ

ទិញក្រមងផក និងេ្រគ ង្រកអូបេ្រគ ង បមកែតងខ្លួន រង់ចេំមើលស យ

របស់ខ្លួនខងេលើផទះែដលងងឹតខ្លះ កនុងទីកបំងំែភនកខ្លះ សូមប្ីរសូវែដល 
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េ្រត មទុកស្រមប់េ្រពះៃថងែស្អក កយ៏កេទបុកចត់ែចង បំបរ  បំយ 

និងរបស់គួរទពំសីុជេដើម យកមកសីុជមួយនឹងស យ ដូចេមចចក

សគមែដលេដកេ្រកម ងំ   រង់ចទំពំសីុែខ ែដលេគេវញេហើយ   ស្រមូត

ចុះេទជិតៗេជើងដូេចន ះ  ភ័យែដលមនសុបិនេនះជេហតុ  មិនមនដល់

ម បពិ្រតេទ   សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ៨ តេទេទៀតចុះ ។ 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិន

េឃើញពងទឹកមួយធ ំ  េពញេ្រប បេ យទឹកេនចកំ ្ត ល  េហើយមន

ពងទេទតូចៗជេ្រចើនេនព័ទធជុវំញិ  ម ជនមកពីទិសទងំ៨ នគំន យក

ឆន ងំដងទឹកចក់ពងធែំដលមនទឹកេពញេហើយេនះ ទឹកក៏េហៀរហូរេចញ

េទ សូមបដូីេចន ះេគក៏េនែតនគំន ដងទឹកចក់ពងធែំដលេពញេហើយេនះ

ដែដល  េ យមិនរវល់េមើល   មិនចក់ទឹក ក់េទកនុងពងទេទតូចៗេនះ

េ ះេឡើយ  េនះជសុបិនទី៨ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  

េតើសុបិនេនះនឹង្របកដផលដូចេម្តចែដរ ?  

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ

នឹងមនកនុងអនគតដូចគន   ដបតិថ កនុងអនគតេ កនឹង បសូនយ 

ែដនទងំ យ មិនមនចបប់ទម្ល ប់ ្រពះ ជធ្ល ក់ខ្លួន្រកី្រក េស្ដច

បនជធ ំ េស្ដចេនះមន្រទពយយ៉ងេ្រចើន្រតឹមែត ១ ែសនក បណៈ   

កនុង្រពះ ជឃ្ល ងំប៉ុេ ្ណ ះ ។  េស្ដចទងំេនះ កល្រកលបំកយ៉ងេនះ ក៏
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េកណ្ឌ អនកជនបទឲយេធ្វើែ្រសេធ្វើចមក រេដើមប្ីរពះអងគ ពួកមនុស មិនបនេធ្វើ
ករងររបស់ខ្លួន រវល់ែត បេ្រពះនូវបុព្វននជតិ មន្រសូវ លីជេដើម 

និងអបរននជតិ មនសែណ្ដ កលងជេដើម   េហើយ្រចូតកតេ់បកែបន ជញជូ ន

មក ក់កនុងជ្រងុករបស់្រពះ ជប៉ុេ ្ណ ះ មិនបនសម្លឹងេមើលជ្រងុកទេទ

កនុងផទះទងំ យរបស់ខ្លួនេឡើយ  ដូចជករយកទឹកេទចក់កនុងពងែដល

មនទឹកេពញេហើយ មិនចក់កនុងពងែដលមិនមនទឹកដូេចន ះ ភ័យែដល

មនសុបិនេនះជេហតុ នឹងមិនមនដល់ម បពិ្រតេទ សូមម បពិ្រត

្រ ស់សួរសុបិនទី ៩ តេទេទៀតចុះ ។ 

 ្រពះ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិន

េឃើញ្រសះេបកខរណីមួយេដរ សេទេ យផក ឈូក ៥ ពណ៌ ្រសះេនះ

មនទឹកេ្រជ្រតង់ក ្ត ល មនកពំង់ស្រមប់ចុះេឡើងជុវំញិ ពួកសត្វេទ្វ-

បទ  ចតុបទែតងនគំន ចុះផឹកទឹកកនុង្រសះេនះេ យជុវំញិ ប៉ុែន្តចែម្លក

្រតង់ក ្ត ល្រសះែដលមនទឹកេ្រជេនះ ្រតឡប់ជល្អក់េទវញិ ចែំណក

ទឹកខងៗជុវំញិ្រសះ ែបរជថ្ល ្អ តមិនកករល្អក់េទវញិ   ខញុ ្ំរពះអងគបន

សុបិនេឃើញយ៉ងេនះ    េនះជសុបិនទី ៩ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគ

ដ៏ចេ្រមើន  េតើសុបិនេនះនឹង្របកដផលដូចេម្តចែដរ  ?  

 ្រពះបរម ្ដ ្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ 

នឹងមនកនុងអនគតែដរ   ដបតិថ កនុងកលខងមុខ ្រពះ ជទងំ យ 
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នឹងមិន ងំេនកនុងធម៌  លុះកនុងអំ ចៃនអគតិ មនឆនទ គតិជេដើម នឹង

មិន្រពះ ជទនករវនិិចឆ័យក្តីេ យធម៌ មន្រពះទយ័្របថន ែតសណូំក 

គិតែត្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន េឡះេ ះកនុង្រទពយសមបត្ត ិ  មិនមនេសចក្តី
អត់ធន ់ េម ្ត  ករុ  ដល់្របជ ្រស្តេឡើយ  ែតងែតគបសងកតរ់បឹជន់

យកពនធ រ ករេ្រចើនហួស្របមណ ដូចជេគគបយកទឹកអេំពេ យ

ឃន បយន្តដូេចន ះ ពួក្របជ ្រស្ត្រទមំិនបនក៏នគំន រត់េគចេចញពីនគរ ពី

ទី្របជុ ំេទសមងេំន មតបំន់ជយែដនែណន ន់ ន់ ប់ ដូចទឹក្រសះ

េបកខរណីល្អក់្រតង់ក ្ត លថ្ល ខងជុវំញិដូេចន ះែដរ ភ័យមនសុបិនេនះ

ជេហតុ  រែមងមិនមនដល់ម បពិ្រតេឡើយ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរ

សុបិនទី ១០ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិនេឃើញបយែដលមនុស កំនុងឆន ងំែតមួយ ែតមនិឆ្អិន

ទងំអស់េទ  អនក ពិំនិតយេមើលេឃើញថ  មនិឆ្អិនេ យចែំណក ៣ យ៉ង

គឺ េខ្ល ចមួយចែំណក េឆមួយចែំណក  ឆ្អិនល្អមួយចែំណក ( បយមួយ

ឆន ងំ ឆ្អិនកម៏ន េឆកម៏ន ្រជយក៏មន េនកនុងឆន ងំែតមួយេនះ ) េនះជ

សុបិនទី ១០ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េតើសុបិនេនះនឹង

មនផលដូចេម្តច ?  

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ
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នឹងមនកនុងអនគតែដរ  ដបតិថ កនុងកលខងមុខ្រពះ ជទងំ យនឹង

មិន ងំេនកនុងធម៌  មនិមនទសពិធ ជធម៌  កល្រពះ ជទងំេនះមិន

ងំេនកនុងធម៌េហើយ អនក ជករក្តី ្រពហមណ៍និងគហបតីក្ត ី  អនកនិគម

និងអនកជនបទក្តី រហូតដល់េទវ ក៏មិន ងំេនកនុងធម៌ សូមបែីតសមណ-

្រពហមណ៍ក៏មិន្រប្រពឹត្តធម៌វន័ិយែដរ កនុងរជជកលៃនអធមមិក ជទងំ-

យែដលមនសភពដូេចនះ ជេហតុេធ្វើឲយខយល់ទងំ យបក់មិនេសមើ  

បក់ខ្ល ងំេពក េធ្វើឲយវមិនកនុង កសរបស់េទវ ញប់ញ័រ  កលវមិន

ទងំេនះ្រតូវខយល់បក់ឲយញប់ញ័រ  ពួកេទវ ក៏ខឹងេ្រកធ េហើយមិនឲយ

េភ្ល ងធ្ល ក់  េទះបីឲយេភ្ល ងធ្ល ក់  ក៏មិនធ្ល ក់សព្វែដន និងមិនធ្ល ក់ឲយជ

ឧបករៈដល់ករងរ មនករ បេ្រពះកនុងទីទងំពួងេឡើយ ។ សូមបកីនុង

ជនបទ  កនុង្រសុក  កនុង្រតពងំមួយ  កនុង្រសះតូចមួយ  ក៏ដូចកនុងែដនែដរ  

កលធ្ល ក់កនុងទីទួលក៏មនិធ្ល ក់កនុងទីទនំប កលធ្ល ក់កនុងទីទនំបក៏មិនធ្ល ក់

កនុងទីទួល សនទូងមួយែផនកនឹងខូចេ្រពះលិចទឹក  កលេភ្ល ងមនិធ្ល ក់កនុង

ែផនកមួយ សនទូងនឹងស្វិត្រសេពន កលេភ្ល ងធ្ល ក់ល្អកនុងែផនកមួយ សនទូង

ក៏លូត ស់ល្អ ្រសូវែដល បេ្រពះេហើយកនុងែដនសីមរបស់្រពះ ជែត

មួយនឹងជ ៣ ថ នេ យ្របករដូេចនះ  ដូចបយកនុងឆន ងំែតមួយមនផល 

៣ យ៉ងដូេចន ះ  ។  ភ័យមនសុបិនេនះជេហតុ នឹងមនិមនដល់ម

បពិ្រតេទ  សូមម បពិ្រត ្រ ស់សួរសុបិនទី  ១១  តេទេទៀតចុះ   ។ 
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 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ំ

្រពះអងគបនសុបិនេឃើញមនុស ទងំ យយកខ្លឹមចនទន៍ ែដលជវតថុមន

តៃម្ល ប់ែសនក បណៈ េទដូរយកទឹកេ ះផ្អូមស្អុយ េនះជសុបិនទី 

១១ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  េតើសុបិនេនះមនផលដូច-

េម្តច  ?  

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់តបថ ម បពិ្រត សូមបផីលៃន

សុបិនេនះ ក៏នឹងមនកនុងអនគតែដរ គឺកនុងកល សនតថគត ប-

សូនយេនះឯង  ដបតិថ កនុងកលខងមុខ ពួកភកិខុអលជជី អនកមិនខម សបប

មិនខ្ល ចបប ជអនកេឃើញែតអពីំបចច័យនឹងមនេ្រចើន ភិកខុអនកមនិខម ស

បប  មិនខ្ល ចបបទងំេនះ  នឹងនគំន សែម្តងធម៌េទសនែដលតថគត 

សែម្តងេហើយេ យល្អ េដើមប្ីរពះនិព្វ ន េដើមបរីលំត់ទុកខ េពលតិះេដៀល

អពីំករេ ម ភកនុងបចចយ័ដល់បរស័ិទទងំ យ  េ្រពះេហតុែតបចចយ័បួន

មនចីវរៈជេដើម នឹងមិន ចសែម្តងឲយផុតអពីំបចច័យទងំ យេហើយ

ងំេនកនុងចែំណកៃនធម៌ែដលនសំត្វឲយរួចផុតចកទុកខ េឆព ះេទកន់

្រពះនិព្វ នេឡើយ  ជនទងំ យក៏នឹង ្ត បធ់ម៌ែដលសមបូរេ យបទនិង

ពយញជនៈេហើយ  ពីេ ះជប់ចិត្តែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយនឹង្របេគនខ្លួនឯង

ែថមទងំញុងំអនកដៃទឲយ្របេគននូវបចចយ័ទងំ យ  មនចវីរបចចយ័ជ

េដើម ែដលមនតៃម្លៃថ្ល  ។   ភិកខុទងំ យមួយពួកេទៀត  នឹងនគំន អងគុយ
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ទីេផ ងៗ  មនចេិញចើ មថនល់  ផ្លូ វែបកជបួន  និងែកបរទ្វ រ ងំជេដើម  េហើយ

សែម្តងធមដ៌៏្របេសើរេនះ  ដូរយករូបិយៈ  មនកន្លះក បណៈ  មួយបទ 

ឬមួយមសកៈជេដើម  េ យ្របករដូេចនះ កយ៏កធម៌ែដលតថគតសែម្តង

ទុកេ យល្អេហើយ ែដលមនតៃម្លគួរដល់្រពះនិព្វ ន េទសែម្តងែកៃចនរក

បចច័យបួននិងរូបិយៈជេដើម  ដូចមនុស ទងំ យយកខ្លឹមចនទន៍ែដលជ

វតថុមនតៃម្ល ប់ែសនេទដូរយកទឹកេ ះផ្អូមស្អុយដូេចន ះ  ភ័យែដលមន

សុបិនេនះជេហតុ  នឹងមិនមនដល់ម បពិ្រតេទ  សូមម បពិ្រត

្រ ស់សួរសុបិនទី ១២ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ខញុ ំ

្រពះអងគបនសុបិនេឃើញែផ្លេឃ្ល កែដលេគយកបណ្តូ លេចញេហើយ ជ

វតថុ ្រ ល ស់ ្រតូវអែណ្ត តទឹក ប៉ុែន្ត ្រតឡប់ជលិចទឹកេទវញិ  េនះ

ជសុបិនទី  ១២ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េតើសុបិនេនះ

មនផលដូចេម្តចែដរ ?   

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ

ក៏នឹងមនកនុងអនគត  កលេ កេនះវលិេទដល់ចណុំចវនិស  កនុង

រជជកលៃន្រពះ ជែដល្របសចកគុណធម៌ មិន ងំេនកនុងធម៌  ដបតិថ 

កនុងកលេនះ្រពះ ជទងំ យ នឹងមិន្រពះ ជទនយសដល់កុលបុ្រត

ែដលសមបូរេ យជតិ ្រទង់្រពះ ជទនយសដល់អនកែដលមិនមនពូជ-
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ពង វង ្រតកូលខពង់ខពស់ប៉ុេ ្ណ ះ  ពួកេនះនឹងជធ ំ  មួយែផនកេទៀតនឹងជ

អនក្រកលបំក  ពកយសម្តីរបស់អនកមន្រតកូលខពង់ខពស់ េគមិនយកេទេ្របើ
ករេទ ្រតវូេគេបះបងេ់ចលដូចេឃ្ល កលិចទឹក ្រតូវេគេមើលងយកនុងទី

ចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះ ជ ែកបរេខ្ល ងទ្វ រ ងំ ទី្របជុំ មតយ  ឬេនកនុងេ ង

កត់ក្ដីជេដើម  សូមបកីនុងសងឃសននិបត  (ទី្របជុសំងឃ ) ក៏ដូេចន ះែដរ  ឬកនុង

កិចចកមមែដលសងឃគបបេីធ្វើឬគណៈគបបេីធ្វើក្ត ី ទងំកនុងករវនិិចឆ័យអធិករណ៍

ទក់ទងនឹងប្រតចីវរ និងបរេិវណជេដើមក្ត ី ពកយសម្តរីបស់ភិកខុ ្រកក់

្រទុស្តសីលប៉ុេ ្ណ ះ នឹងជពកយនសំត្វេចញចកទុកខបន មិនែមនពកយ

របស់ភកិខុលជជី គឺភិកខុអនកមនសីលបរសុិទធេទ  កលេបើដូេចនះ ក៏ដូចជករ

លិចចុះៃនេឃ្ល ក េ យ្របករទងំពួង  ភ័យមនសុបិនេនះជេហតុ នឹង

មិនមនដល់ម បពិ្រតេទ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ១៣ ត-

េទេទៀតចុះ   ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន    

ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិនេឃើញដុថំម ន់ប៉ុនផទះកពូំល អែណ្ត តដូចទូក េនះជ

សុបិនទី ១៣ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េតើសុបិនេនះនឹង

្របកដផលដូចេម្តចែដរ ?   

 ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រ ស់តបថម បពិ្រត ផលៃនសុបិនមួយ

េនះក៏នឹងមនកនុងកលអនគតែដរ  ដបតិថ កនុងកលេនះ ្រពះ ជែដល
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មិន ងំេនកនុងធម៌ទងំ យ នឹង្រពះ ជទនយសឲយដល់មនុស េថក-

ទប  ែដលចូលចិត្ត្របចុប្របែចង  ែអបអប  មនចរយិមិនៃថ្លថនូ រ ឲយេធ្វើជ

ម្រន្តី ពួកេនះនឹងបនេឡើងជធ ំ  ពួកអនកមន្រតកូលខពង់ខពស់មិនមន

យសស័ក្ត ិ ធ្ល ក់ខ្លួនជមនុស េថកទប គម នអនក េគរពេកតែ្រកងេជឿ

ពកយសម្តេីឡើយ នឹងេគរពេកតែ្រកងែតម្រន្តីែដលមន្រតកូលេថកទប

ប៉ុេ ្ណ ះ ពកយសម្តរីបស់កុលបុ្រតែដលឈ្ល សៃវកនុងករវនិិចឆយ័  ែដលធងន់

កនុងធម៌ដូចដុថំម ន់  នឹងមិនឈមចុះ ងំមកំនុងទីចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះ ជ 

ឬកនុងទី្របជុំ មតយ ឬកនុង ល្របជុ ំ កលពួកបណ្ឌិ តកពុំងេពល ពួក

េ្រកពីេនះនឹងេពលពកយចអំកចអំន់ថ ពួកេនះនិយយអ្វី  សូមបកីនុងទី

្របជុសំងឃ ពួកភិកខុក៏នឹងមិនេឃើញភិកខុអនកមនសីលជទី្រស ញ់ អនកគួរ

េគរពថជសខំន់េឡើយ  កនុង នៈេផ ងៗដូចេពលមកេនះ ទងំពកយ

សម្តីរបស់ភកិខុអនកមនសីលជទី្រស ញ់ទងំេនះ  ក៏នឹងមិនធងន ់ ដូចដុថំម

ន់អែណ្ត តដូេចន ះ ភ័យែដលមនសុបិនេនះជេហតុ នឹងមិនមនដល់

ម បពិ្រតេឡើយ សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ១៤ តេទេទៀតចុះ ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលសុបិនទី ១៤ ថ  បពិ្រត្រពះ-

អងគដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបនសុបិនេឃើញហ្វូងកូនកែងកបតូចៗ ប៉ុនផក ្រសគំ

េដញ មខហំ្វូងពស់ែវកយ៉ងរហ័ស  ខសីុំៗ  េនះជសុបិនទី ១៤ របស់ខញុ ំ

្រពះអងគ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េតើសុបិនេនះនឹង្របកដផលដូចេម្តច
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ែដរ  ?   

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ

នឹងមនកនុងអនគត  គកឺនុងកលេ ក បសូនយចុះដូចគន   ដបតិថ កនុង

្រគេនះ ពួកមនុស នឹងមន គចរតិខ្ល ងំ ជតិ ្រកក ់ បែណ្ត តបេ ្ត យ

ខ្លួន  បែណ្ត តបេ ្ត យចិត្ត មអំ ចរបស់កិេលស   នឹង្រតូវ្រប្រពឹត្តេទ

មអំ ចៃនភរយិេកមងៗរបស់ខ្លួន  អនកមនទសកមមករជេដើមក្តី  សត្វ

ពហនៈមនេគ្រកបជីេដើមក្ត ី មស្របកក់្តី ែដលមនកនុងផទះ្រគប់យ៉ង 

នឹងេនកនុងករ្រគប់្រគងរបស់ពួកនងទងំអស់ កលពួក ្វ មសួីរដល់

មស្របកឯ់េ ះៗ ថេនទី  ឬសួរដល់ចនួំនថ មនប៉ុនម នក្តី  ពួក

នងនគំន តបថ េនទី ក៏េ យ មិនចបំច់មក្រតតួ្រ  េ កចង់

ដឹងរបស់មនឬមិនមនកនុងផទះរបស់េយើងអ៑ីចឹងឬ ?  េហើយនឹងេជរេ យ

្របករេផ ងៗ ចក់េ តេ យលែំពងគឺមត ់សងកតស់ងកិនទុកកនុងអំ ច

ដូចជទសៈនិងអនកសីុឈនួល ងំភពជមច ស់ជធរំបស់ខ្លួនទុកបន្តេទ 

ដូចេវ ែដលកូនកែងកបប៉ុនផក ្រសគ ំ  នគំន េដញខសីុំហ្វូងពស់ែវកែដល

មនពិសយ៉ងខ្ល ងំក្ល ដូេចន ះ  ភ័យែដលមនសុបិនេនះជេហតុ នឹងមិន

មនដល់ម បពិ្រតេឡើយ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី ១៥  តេទ

េទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខញុ ំ
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្រពះអងគបនសុបិនេឃើញ ជហង មស ែដលមនេឈម ះថ មស េ្រពះ

មនេ មពណ៌ដូចមស នគំន ែហហមែក្អកែដល្របកបេ យអសទធមម ១០ 

្របករែដល្រ ច់រកសីុកនុងភូមិ្រសុក  េនះជសុបិនទី ១៥ របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េតើសុបិនេនះនឹង្របកដផលដូចេម្តចែដរ  ?  

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ ម បពិ្រត ផលៃនសុបិនេនះ  

ក៏នឹងមនកនុងអនគតកលែដរ  គឺកនុងរជជកលៃន្រពះ ជលងង់េខ្ល  ដបតិថ 

កនុងអនគត្រពះ ជទងំ យមនិមនចេំណះវជិជ   មិនឈ្ល សកនុងសិលបៈ 

មនហតថីសិលបៈជេដើម  មិនក្ល ន  មិនមនសមតថភពកនុងយុទធសិលប ៍

ជេដើម ្រពះ ជទងំេនះនឹងមិនែតង ងំកុលបុ្រតែដលមនជតេិសមើគន

ឲយមនបុណយស័ក្តិធដុំអំ្វីេទ   េ្រពះរេងក សករវបិត្តិៃន ជសមបត្តិរបស់្រពះ-

អងគ  នឹងែតង ងំពួកអនកេកើតកនុង្រតកូលេថកទប (មនពួកអនកចតែ់ចង

ទឹក្រសង ់ និងអនកេករពុកមត់ ពុកចងក ជេដើម ) ែដលរស់េនេ្រកមបទ-

មូលរបស់្រពះអងគ (ឲយមនបុណយស័ក្តិធដុំេំទវញិ កលេបើយ៉ងេនះ អនក

េកើតកនុង្រតកូលខពស់ទងំ យ )  មិន ចនឹងចិញចឹ មជវីតិបន្រសួល ( ្រតូវ

ែតេទែអបអបអនកមន្រតកូលទប ែតមនបុណយសក្ត ិ មនឫទធិអំ ច ) 

ពួកកុលបុ្រតអនកសមបូរេ យជតិនិងេគត្ត កលមិនបនទីពឹងកនុង ជ-

្រតកូល ក៏នឹងនគំន ្របតបិត្តិទនុំកប្រមុងពួកជនែដលមិនមន្រតកូល  មន

ជតិនិងេគត្តេថកទបែដលមនឥស រយិយស  ដូចជ ជហង ែហហម
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ែក្អកដូេចន ះ ភ័យែដលមនសុបនិេនះជេហតុ នឹងមនិមនដល់ម -

បពិ្រតេឡើយ  សូមម បពិ្រត្រ ស់សួរសុបិនទី  ១៦ តេទេទៀតចុះ  ។ 

 ្រពះបទបេសនទិេកសល្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន 

កនុងកលមុនៗ ខ្ល ដបំងនគំន ខសីុំហ្វូងពែព  ែតខញុ ្ំរពះអងគសុបិនេឃើញហ្វូង

ពែពេដញខខំ្ល ដបំង្រតបក់សីុកនុងទីេនះៗ  ខ្ល ដៃទៗ គឺខ្ល ធ ំ ខ្ល រខិន

េឃើញហ្វូងពែពអពីំចមង យ ក៏ភយ័ខ្ល ចដល់នូវភពតកស់្លុត នគំន រត់ពួន

មគុមពេឈើ ៃ្រពសបត ញកភន ំ េ្រពះខ្ល ចហ្វូងពែព    េនះជសុបិនទី ១៦ 

របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន   េតើផលៃនសុបិនេនះ នឹង្របកដ

ផលដូចេម្តចែដរ ?   

 ្រពះសមពុទធជមច ស់្រទង់្រ ស់តបថ  ម បពិ្រត សូមបផីលៃន

សុបិនេនះ ក៏នឹងមនកនុងរជជកលៃន្រពះ ជែដលមិន ងំេនកនុងធម៌ កនុង

អនគតកលែដរ   ដបតិថ កនុងកលេនះ ពួកមនុស ែដលមិនមន្រតកូល

នឹងក្ល យជ ជវល្លភៈ ( គឺអនកសនិទធ ន លនឹង្រពះ ជ ) ជធ ំ ជ្របធន    

ពួកមនុស ែដលមន្រតកូលនឹងក្ល យជអនក្រក្ីរកលបំក  ជវល្លភៈទងំ

េនះ ញុងំ្រពះ ជឲយេជឿសម្តរីបស់ខ្លួន មនកម្ល ងំកនុង ថ នទី ជករ 

មន ្របជុជំេដើម  េហើយនគំន ដេណ្តើ មយកដីចមក រ  ដែី្រស ទូក សួន

ជេដើម ែដលជមរតករបស់ពួកអនកមន្រតកូលទងំ យថ ទីេនះជ

របស់េយើង កលពួកអនកមន្រតកូល្របែកកត ៉ថ ទីេនះមិនែមនជរបស់
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ពួកេ កេទ ជរបស់ពួកេយើង េហើយក៏នគំន ែ្រសកទមទរេន

្របជុជំេដើម ពួក ជវល្លភៈក៏នគំន ្របប់ឲយ ក់េខន ះ យេ យេផ្ត ជេដើម 

ចប់្រកបួចកអូសេចញេទ្រពមនឹងបេណ្ត ញគំ មថ  ពួកឯងមិន គ ល់

្របមណខ្លួនមករកេរឿងនឹងពួកេយើង  ្របញប់េទទូល្រពះ ជឲយ ក់

ជញ េផ ងៗ  មនកតេ់ជើងកត់ៃដជេដើម ពួកអនកមន្រតកូលខ្ល ចែ្រកង

ពួក ជវល្លភៈ ក៏នគំន យល់្រពមឲយទីដីរបស់ខ្លួនថ  ទីដទីងំេនះ េបើជ

របស់ពួកេ ក ក៏អេញជើញពួកេ ក្រគប់្រគងចុះ េហើយក៏្រតឡប់មកផទះ

របស់ខ្លួនេដកទងំខ្ល ចញេញើតេរៀងៗខ្លួន  ។   ឯភិកខុ ្រកក់ទងំ យ ក៏

នគំន េបៀតេបៀនភកិខុអនកមនសីលជទី្រស ញ់ មេពញចិត្ត ពួកភិកខុអនក

មនសីលជទី្រស ញ់ទងំេនះមនិបនទីពឹង ក៏នគំន ចូលៃ្រព ពួនសមងំ

កនុងទី ង ត់ ។ ករែដលអនកមន្រតកូលនិងភិកខុអនកមនសីលជទី្រស ញ់ 

្រតូវមនុស ជតិ ្រកកនិ់ងភិកខុ មកទងំ យ ចូលេទ្របទូស្តយ៉ងេនះ 

ក៏ដូចជករែដលពួកខ្ល ដបំងនិងខ្ល ធទំងំ យនគំន រត់េគច េ្រពះខ្ល ច

ហ្វូងពែពដូេចន ះ  ភយ័មនសុបិនេនះជេហតុ នឹងមិនមនដល់ម បពិ្រត

េឡើយ   ដបតិថ សុបនិែដលម បពិ្រតេឃើញេហើយ្របរពធអនគតទងំ

អស់  ប៉ុែន្តពួក្រពហមណ៍មិនបនទយសុបិនេនះ េ យភក្តីភពចេំពះ

ម បពិ្រតេឡើយ ទយេ្រពះ ្រស័យករចញិចឹ មជីវតិជេហតុ េឃើញែត

មិសៈប៉ុេ ្ណ ះថ  ពួកេយើងនឹងបន្រទពយេ្រចើនៗ   លុះ្រទង់ពយករផល
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ៃនម សុបិន ១៦ ្របករយ៉ងេនះេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់បន្តេទៀតថ  

ម បពិ្រត  មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលម បពិ្រត

បនេឃើញសុបិនទងំេនះ សូមប្ីរពះ ជទងំ យអពីំកលមុនក៏្រទង់

បនេឃើញេហើយែដរ សូមបពួីក្រពហមណ៍កនុងកលេនះ ក៏កន់យកសុបិន

ទងំេនះ បប់ញចូ លកនុងកពូំលយញញវធិីយ៉ងេនះែដរ  េ្រកយមក ្រស័យ

ពកយែណនែំដលពួកបណ្ឌិ តនគំន ្រកបទូល េទើបសួរ្រពះបរមេពធិសត្វ  

ឯបុ ណកបណ្ឌិ តទងំ យ  កលនឹងពយករសុបិនទងំេនះថ្វ យ្រពះ-

ជទងំេនះ ក៏នគំន ពយករ មទនំងេនះឯង   ។    កល្រពះបទបេសនទិ-

េកសល្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូច

តេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី     ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍

ចេ្រមើនវយ័េហើយ  បួសជឥសី  ញុងំអភញិញ សមបត្តិឲយេកើតេឡើងេហើយ   

ជអនកេលងឈនេនកនុងៃ្រពេហមពន្ត ។  ្រគេនះ េនកនុងនគរព ណសី

្រពះបទ្រពហមទត្ត្រទង់េឃើញ្រពះសុបិនទងំេនះ   េ យមនទំនងដូច

ម សុបិនែដល្រពះបទបេសនទិេកសល្រទង់េឃើញែដរ  ្រទង់្រ ស់សួរ

ពួក្រពហមណ៍ ពួក្រពហមណ៍្របរពធនឹងបូជយញញយ៉ងេនះែដរ ។  ប ្ត  

្រពហមណ៍ទងំេនះ ្រពហមណ៍បុេ ហិតមន ក ់មនសិស ជបណ្ឌិ តឈ្ល ស- 
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ៃវ    កូនសិស េនះេពលនឹង ចរយែដលជ្រពហមណ៍ថ  បពិ្រតេ ក

ចរយ គមពរីេវទទងំ ៣ េនះ  ្របករែដលថករសម្ល ប់សត្វមួយេហើយ  

េធ្វើឲយេកើតសិរសួីស្តីដល់សត្វមួយេទៀត  មិនមនេឡើយ   មិនែមនឬ ?  

 ចរយេឆ្លើយថ  ែនប េ យឧបយេនះ ្រទពយចនួំនេ្រចើននឹងេកើត

មនដល់ពួកេយើង   ឯង្របែហលជចង់រក ្រពះ ជយ្រទពយេទដឹង ?     

 មណពេពលថ  បពិ្រតេ ក ចរយ  េបើដូេចន ះ សូមេ កេធ្វើ
ករងររបស់េ កេទចុះ ខញុនឹំងេធ្វើអ្វីកនុងសមន ក់ពួកេ កបន េហើយេធ្វើ
ដេំណើ រេចញអពីំទីេនះេទរហូតដល់្រពះ ជឧទយន  ។   កនុងៃថងេនះឯង 

្រពះបរមេពធិសត្វក៏ដឹងេហតុេនះ  េ កគិតថ  ៃថងេនះកលអញេធ្វើ
ដេំណើ រេទកន់ភូមិមនុស  ករផុតអពីំចណំងនឹងមនដល់ម ជន

ដូេចនះេហើយ េទើបេ ះមក ម កស ចុះកនុង្រពះ ជឧទយន គង់េលើផទ ងំ

សិ ែដលជមងគលដូចបដមិមសដូេចន ះ ។  មណពចូលេទរក្រពះ-

បរមេពធសិត្វថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដស៏មគួរ ។  ចែំណក បស-

េពធិសត្វកប៏នេធ្វើបដសិ ្ឋ រៈេ យសេំឡងដ៏ពីេ ះ  េហើយសួរថ  ែន

មណព យ៉ងដូចេម្តចែដរ   ្រពះ ជេនេ យ ជសមបត្តិ្របកបេ យ

ធម៌េទឬ  ?  

 មណពេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ្រពះ ជេនមន

្រពះនមថធមមិក ជដែដល ក៏ប៉ុែន្ត ពួក្រពហមណ៍កពុំងដឹកន្ំរពះអងគឲយ
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េដើរផ្លូ វខុស ្រពះ ជ្រទង់េឃើញ្រពះសុបិន ១៦ ្របករ ្រ ស់្របប់ពួក

្រពហមណ៍     ពួក្រពហមណ៍េពលថ   ពួកេយើងនឹង្រតវូបូជយញញេហើយ

េ្រត មករបូជភ្ល ម បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ករែដលេ កមច ស់េធ្វើ
ឲយ្រពះ ជ្រទង់យល់ថ ផលៃនសុបិនេនះ យ៉ងេនះ េហើយជួយម ជន

ឲយរួចផុតអពីំភ័យ   មិនគួរេទឬ ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ    ែនមណព  េយើងក៏មិន គ ល់្រពះ-

ជ   ្រពះ ជក៏្រទងម់ិន គ ល់េយើង   ្របសិនេបើ្រពះអងគយងមកសួរេន

ទីេនះ   េយើង ច្របប្់រពះ ជបន   ។ 

 មណពេពលថ បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ខញុនឹំងន្ំរពះ ជ

មកកន់ទីេនះ  សូមេ កមច ស់េម ្ត អងគុយរង់ចេំនទីេនះមួយែភ្លត ។ 

កូនសិស េនះសូមឲយ្រពះបរមេពធិសត្វេប្តជញ េហើយ  ក៏េទកន់្រពះ ជ-

ដំ ក់្រកបទូល្រពះ ជថ បពិ្រតម ជ មន បសអនក្រ ចេ់ទ

កនុង កសបនមួយរូប  េ ះចុះមកកនុងឧទយនរបស់្រពះអងគ    េពលថ

នឹងពយករផលៃនសុបិនែដល្រទង់េឃើញេហើយ  េពលេនះកពុំងរង់ច្ំរពះ-

អងគ   ។   ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវពកយរបស់មណពេនះភ្ល ម ក៏

្របញប់យងេទកន់្រពះ ជឧទយនេ យបរ ិ រដ៏េ្រចើន ្រទង់ថ្វ យបងគំ

បសេហើយគង់កនុងទីដ៏សមគួរ   រួចមន្រពះត្រមស់សួរថ  បពិ្រតេ ក

មច ស់ដច៏េ្រមើន បនឮថ េ កមច ស់ដងឹផលៃនសុបិនែដលខញុ េំឃើញឬ ?    
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 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ   ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត ម ភព 

ដឹង  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ និមន្តេ កមច ស់ពយករចុះ ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត ម ភព

នឹងពយករថ្វ យ សូមម បពិ្រត្រ ស់្របប់្រពះសុបិន មែដល្រទងប់ន

េឃើញេហើយឲយ ម ភព ្ត ប់ចុះ ។ ្រពះ ជ្រ ស់ថ ធុេ កមច ស់   

េហើយ្រ ស់្របប់្រពះសុបិនថ   

 េគឧសភ ជ ១   េឈើទងំ យ ១   េមេគទងំ យ ១    

 េគេឈម លទងំ យ ១   េសះ ១    ភជន៍  (មស ) ១   

 េមចចក ១   ក្អម ១     ្រសះេបកខរណី ១    បយេឆ ១     

 ខ្លឹមចនទន៍ ១  ែផ្លេឃ្ល កទងំ យលិច ១  ថមទងំ យ- 

 អែណ្ត ត ១  េមកែងកបទងំ យខពំស់ែវកទងំ យ ១     

 ជហង មសទងំ យ  េចមេ មែក្អកទងំ យ    ១   

 សត្វខ្ល ទងំ យ   (  រត់េទ  )   េ្រពះភញ កេ់ផ្អើលេ យ 

 េសចក្តីខ្ល ចអពីំសត្វពែពទងំ យ ១  បរយិយចែម្លក 

 ្រប្រពឹត្តេទ ន័យទងំ យមនេនកនុងសុបនិទងំេនះ ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់្របប់្រពះសុបិន មនិយមែដល្រពះបទបេសនទិ-

េកសល្រ ស់្របប់េនះឯង  ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វក៏ពយករផលៃន
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សុបិនទងំេនះេ យពិ ្ត រ មទនំងែដល្រពះបរម ្ត ្រទង់ពយករ

កនុងេពលេនះឯង កនុងទីបផុំតថ្វ យ្រពះពរដូេចនះេ យខ្លួនឯងថ នឹង

្រប្រពឹត្តេទកនុងកលេ កដល់ចណុំច បសូនយ មនិទនម់នកនុងយុគ

េនះេទ  ។ 

 េសចក្តអីធិបបយកនុងពកយេនះមនដូេចនះគ ឺ  ថ្វ យ្រពះពរម -

បពិ្រត  ផលៃនសុបិនទងំេនះមនដូេចនះគ ឺ  ករបូជយញញែដលកពុំង

្រប្រពឹត្តេទេដើមបកីមច ត់អន្ត យ្រពះសុបិនទងំេនះ រែមង្រប្រពឹត្តេទខុស

េគលេ   េ កអធិបបយថ  រែមង្រប្រពឹត្តេទខុសរេបៀប ខុសអពីំករ

ពិត ។    

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ  េ្រពះថ ផលៃនសុបិនទងំេនះ នឹងមនកនុងកលែដល

េ កដល់ចណុំច បសូនយ  គឺកនុងកលែដលមនុស មន ក់ៗ កន់យក

្របករែដលមិនែមនេហតុថជេហតុ  កនុងកលែដលសត្វេ កេបះបង់

េហតុថមនិែមនេហតុ កនុងកលែដលសត្វេ កកនយ់កេរឿងមិនពិតថ

ជេរឿងពិត កនុងកលែដលសត្វេ កេបះបង់េរឿងពិតេចល េ យគិតថ 

មិនែមនជេរឿងពិត កនុងកលែដលពួកអលជជីចេ្រមើនេឡើង និងកនុងកល

ែដលពួកលជជីថយចុះ មិនទន់មនកនុងយុគេនះេទ េសចក្តីថ ផលៃន

សុបិនទងំេនះ   មិនទន់មនកនុងកលឥឡូវេនះ  កនុងយុគេនះ  កនុងជនំន់
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ៃនបុរសបចចុបបននេនះ េពលគឺកនុងរជជកលរបស់ម បពិ្រត ឬកនុង សន

របស់តថគតេនះេឡើយ េ្រពះេហតុេនះ ករបូជយញញែដលកពុំង្រប្រពឹត្ត

េទេដើមបកីមច ត់អន្ត យៃន្រពះសុបិនទងំេនះ េទើប្រប្រពឹត្តេទេ យ

េឃ្ល ងឃ្ល ត    សូមម បពិ្រតបញឈបក់របូជយញញេនះចុះ   ភ័យឬករ

តក់ស្លុតែដលមន្រពះសុបិនេនះជេហតុ មិនមនដល់ម បពិ្រតេទ  ។  

្រពះម បុរសេធ្វើឲយ្រពះ ជធូរេសប ើយ្រពះទយ័ េ ះម ជនអពីំចណំង

េហើយេ ះេឡើងកន់ កស ថ្វ យឱ ទ្រពះ ជ ដឹកនឲំយ ងំមកំនុង

សីល ៥ េហើយថ្វ យ្រពះពរថ  ងំពីេពលេនះតេទ សូមម បពិ្រតកុំ

រួមគនិំតជមួយនឹង្រពហមណ៍ បូជយញញែដលមនេឈម ះថ បសុឃត-

យញញ  ( យញញសម្ល បស់ត្វ ) តេទេទៀត    លុះសែម្តងធម៌េហើយ្រតឡប់េទ

លេំនរបស់ខ្លួន ម កស  ។  ចែំណក្រពះ ជ ងំេនកនុងឱ ទរបស់

្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់បេំពញបុណយមនឲយទនជេដើម  េហើយេស្តចេទ

មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រ ស់

ឲយ្រពះបទបេសនទិេកសលបញឈប់ករបូជយញញ េ យ្រពះពុទធត្រមស់

ថ េ្រពះសុបិនជបចច័យ ភ័យមិនមនដល់ម បពិ្រតេទ សូមម -

បពិ្រតបញជ ឲយឈប់បូជយញញចុះ ្រពះ ជទនជីវតិឲយដល់ម ជន

េហើយ្រទងប់ន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ  ្រពះ ជកនុងកលេនះ បនមកជ
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ននទ  មណពជកូនសិស   បនមកជ របុីត្ត  ចែំណក បសគឺ  

តថគត  េនះឯង ។ 

 លុះ្រពះដ៏មន្រពះភគេស្តចបរនិិព្វ នេហើយ ្រពះសងគីតិកចរយ

ទងំ យ េលើកបទទងំ ៣  មន ឧសភ ជេដើម េឡើងកន់អដ្ឋកថ   

េពលបទទងំ ៥   មន វនូិ ជេដើម េលើកេឡើងកន់បលីឯកនិបត

េ យ្របករដូេចនះ ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ម សុបិនជតក ទី ៧ ។ 

 
អដ្ឋកថ ឥល្លសិជតក ទី ៨ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធេសដ្ឋី
េឈម ះ មចឆរយិេកសិយ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  

ឧេភ   ខញជ   ដូេចនះ ជេដើម  ។ 

 បនឮថ េនមិនឆង យអពីំនគរ ជ្រគឹះ មននិគមេឈម ះថសកករៈ 

កនុងនិគមេនះ មនេសដ្ឋីមន ក់េឈម ះថ  មចឆរយិេកសិយ  មនសមបត្ត ិ៨០ 

េកដិ  ។  េសដ្ឋីេនះ សូមបែីតចុងេ ម ្រជលកេ់្របងេហើយឲយទនដល់អនក

ដៃទែតម្តង ក៏មិនមន ទងំខ្លួនឯងក៏មិន ៊ នបរេិភគ េ យ្របករដូេចនះ 

សមបត្តរិបស់គត់មិនបនជ្របេយជន៍ដល់បុ្រតនិងភរយិជេដើម ទងំ

មិនបនជ្របេយជន៍ដល់សមណ្រពហមណ៍ ងំេនេ យមិនេ្របើ្របស់  
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ដូច្រសះេបកខរណីែដលមន រក ទឹកឃុ្ំរគងដូេចន ះ ។ 

 ៃថងមួយ ្រពះបរម ្ត  េស្តចេចញចកម ករុ សមបត្តិ
េវ ជិតភ្ល ឺ ្រទង់្រតួតេមើលសត្វេ កែដលជេផពង ៃនអនកែដល្រទង់ ច

ែណនឲំយ្រ ស់ដងឹបន ទូេទកនុងេ កធតុទងំមូល ្រទង់ទតេឃើញឧប- 

និស យ័ៃនេ បត្តិផលរបស់េសដ្ឋី មួយអេន្លើេ យភរយិែដលេនចមង យ 

៤៥ េយជន៍  ។  ៃថងមុនអពីំៃថងេនះ េសដ្ឋបីនេទកន់្រពះ ជ ងំចូល

គល់្រពះ ជ េពលេធ្វើដេំណើ រមក មផ្លូវបនេឃើញអនកជនបទមន កក់ពុំង 

បរេិភគនំអែំបងែដលផ េំ យសែណ្ត ក េកើតករឃ្ល នចង់បរេិភគនេំនះ 

េទដល់ផទះរបស់ខ្លួនេហើយ្រតិះរះិថ  ្របសិនេបើអញ្របបថ់ ចងប់រេិភគនំ

អែំបង មនុស ជេ្រចើនក៏នឹងចងប់រេិភគជមួយអញែដរ កលេបើដូេចនះ 

្រទពយសមបត្តិទងំ យមនអងករ ទឹកេ ះថ្ល  សករអេំពជេដើមរបស់អញ

នឹង្រតូវវនិសហិនេ ចអស់ អញនឹងមិន្របប់អនក ៗទងំអស់ អញ

សុខចិត្តអត់សងកតក់រឃ្ល នទុក ។ លុះករេ្រសកឃ្ល នេនះ ខ្ល ងំេពក គត់

ក៏េកើតេ គសគមេលឿងមនខ្លួនរវមីរ មេ យសរៃស េពលេនះគត់មិន

ចអត់្រទនឹំងចណំងប់ន េទើបចូលេដកទទូរេនេលើែ្រគតូចមួយ សូមប ី
មន ករដូេចន ះក៏េ យ ក៏េនែតមិន្រពម មត់្របប់អនក ៗេឡើយ 

េ្រពះខ្ល ចអស់្រទពយ ។ ចែំណកភរយិរបស់គត់ក៏ចូលេទរកគតអ់ងគុយ

អែង្អលខនង  េហើយសួរថ  បពិ្រតអនកជមច ស់  េ កមនជមងឺ ឬ ?  
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 េសដ្ឋីេឆ្លើយថ   ខញុមំិនឈ ឺ មិន្រគនុ  មិនេកើតអ្វីេទ  ។ 

 ភរយិសួរថ   ្រពះ ជ្រទង់្រពះពិេ ធនឹងេ កឬ ?  

 េសដ្ឋីេឆ្លើយថ  សូមប្ីរពះ ជក៏្រទងម់ិនបនពិេ ធនឹងខញុ ែំដរ  ។ 

 ភរយិសួរថ   កលេបើដូេចន ះ កូន្របសុកូន្រសីជេដើម ឬបរ ិ រមន

ទសៈនិងកមមករជេដើម   បនេធ្វើនូវអេំពើអ្វីែដលេ កមិនេពញចិត្តឬ ?  

 េសដ្ឋីេឆ្លើយថ  សូមបេីរឿងយ៉ងេនះ  ក៏មិនមនដល់ខញុ  ំ ។ 

 ភរយិសួរថ  ្របែហលជេ កនឹកចង់បរេិភគអ្វីេទដឹង ?   េសដ្ឋី
សូមបភីរយិេពលយ៉ងេនះ ក៏េនែតមិន្រពម្របប់ សុខចិត្តេដកេសង ម

េ្រពះខ្ល ចអស់្រទពយ   ។    េពលេនះ ភរយិរបស់គត់ក៏េពលនឹងគត់ថ        

 បពិ្រតអនកជមច ស់ េ កចង់បរេិភគអ្វី  សូម្របប់មកចុះ ។  

 េសដ្ឋីេធ្វើ កបបករិយិអត់ធនព់កយសម្តី  េហើយេពលថ  បទ ខញុ ំ

ចង់បរេិភគនំមយង៉ ។ 

 ភរយិសួរថ   េតើេ កចង់បរេិភគនំអ្វី ?  

 េសដ្ឋីេឆ្លើយថ    ខញុចំង់បរេិភគនំអែំបង  ។ 

 ភរយិេពលថ កលេបើដូេចន ះ េហតុអ្វីេ កមិន្របបខ់ញុ  ំ  េ ក

ជមនុស ្រកឬ ?  េពលេនះ េ កកុ្ំរពួយ ខញុនឹំងេចៀននំអែំបងឲយលមមែចក

អនកសុកករនិគមបរេិភគ  ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ  នងនិយយដល់ពួកេនះេធ្វើអ្វី   ពួកេគេធ្វើករងរ
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របស់ខ្លួនេហើយ  ក៏នឹងេធ្វើបរេិភគខ្លួនឯងេទ   ។ 

 ភរយិេពលថ   េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងេធ្វើឲយលមមែចកពួកអនកេនផ្លូ វជ 

មួយេយើង  ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ   ខញុដំឹងថនងជអនកមន្រទពយេ្រចើនេហើយ   ។ 

 ភរយិសួរថ   េបើដូេចន ះ េធ្វើឲយលមមែចកកូន្របពនធកនុងផទះប៉ុេ ្ណ ះ

បនេទ ?   

 េសដ្ឋីេពលថ   នងេទរវល់នឹងពួកេនះេធ្វើអ្វី ?  

 ភរយិសួរថ    េបើដូេចន ះ េធ្វើឲយលមមបរេិភគចេំពះែតេ កនឹងខញុ ំ

បនេទ ?   

 េសដ្ឋីសួរថ  ទក់ទងនឹងនងអ្វីែដរ ?  

 ភរយិេពលថ  េបើដូេចន ះ  េធ្វើឲយលមមែតេ កបរេិភគបនេហើយ ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ   កលេបើនងេធ្វើេនទីេនះ មនុស ជេ្រចើននឹងនគំន

មកេមើល  នងចូរយកចុងអងករេវៀរេដើមអងករេចញ  ទងំខទះនិងេជើង្រកនក៏

យកេទផង  កន់យកទឹកេ ះ្រសស់ ទឹកេ ះថ្ល  ទឹកឃមុ  ំ សករអេំពបន្តិច

បន្តួច  េឡើងេទកន់្រប ទជន់ទី ៧   េហើយេធ្វើេនទីេនះចុះ  ខញុមំន ក់

ឯងប៉ុេ ្ណ ះ នឹងអងគុយបរេិភគេនទីេនះ   ។   

 ភរយិទទួលពកយេហើយ ឲយអនកបេ្រមើជញជូ នរបស់ែដល្រតូវេ្របើ្របស់

េឡើងេទកន់្រប ទ េដញទសីឲយចុះអពីំ្រប ទ េហើយឲយអេញជើញ
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េសដ្ឋីេឡើងកន់្រប ទ ។ េសដ្ឋបីិទទ្វ រដបូំង ក់គន្លឹះ្រសួលបួលេហើយ 

េឡើងកន់្រប ទ ៧ ជន ់ លុះដល់ជន់ទី ៧ បទិទ្វ រេហើយ អងគុយរង់ច ំ

ភរយិេចៀននំ  ។  ចែំណកភរយិរបស់េសដ្ឋចីត់ែចងបងក ត់េភ្លើង េលើកខទះ

េឡើង ក់េលើេជើង្រកន   េផ្តើមនឹងេចៀននំ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េ ្រពះម េមគគ ្ល នអពីំ

្រពឹក្រពលឹម  រួច្រទង់្រ ស់ថ  មន លេមគគ ្ល ន េសដ្ឋកីំ ញ់េនកនុង

សកករនិគមមិនឆង យអពីំនគរ ជ្រគឹះមន ក់បន្រតិះរះិថ  អញនឹងបរេិភគ

នំអែំបង ខ្ល ចអនកដៃទេឃើញឲយភរយិេចៀននំេនេលើ្រប ទជន់ទី ៧ 

អនកចូរេទកន់ទីេនះ  ទូនម នេសដ្ឋេីធ្វើឲយអស់ពយសន៍  េហើយឲយ ្វ មភីរយិ

ទងំពីរនកេ់នះយកនំ ទឹកេ ះថ្ល  ទឹកឃមុ  ំ សករអេំពមកកន់វត្តេជតពន

េ យកម្ល ងំរបស់ខ្លួនចុះ  ៃថងេនះ តថគតនិងភិកខុ  ៥០០រូប នឹងគងរ់ង់ច ំ

េនកនុងវ ិ រ នឹងេធ្វើភត្តកិចចេ យនំេនះឯង ។ ្រពះេថរៈទទួល្រពះត្រមស់

របស់្រពះបរម ្ត ថ  ្រពះករុ ្រពះអងគ  េហើយេទកន់និគមេនះ

េ យកម្ល ងំឫទធិ   ភ្ល មេនះឯង ្រគងចីវរេស្ល កសបង់េរៀបរយេហើយ ឈរ

េនកនុង កសែកបរបង្អួច  ដូចរូបែដលេធ្វើេ យែកវមណីអែណ្ត តមក

ដូេចន ះ ។  េសដ្ឋី្រតះិរះិថ  េ្រពះខ្ល ចមនុស ្របេភទេនះ េទើបអញមកកន់

ទីេនះ  ប៉ុែន្តបុរសេនះមកកន់ទីជិតបង្អួចទល់ែតបន  រកេមើលមិនេឃើញ

វតថុ ែដល ចកន់យកបនក៏បេញចញសេំឡង តដៈ តដៈ មកេ យករ
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ចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត ដូចយកដុអំបំលិ ក់េទកនុងេភ្លើងផទុះេ្របះៗដូេចន ះ េហើយ

េពលយ៉ងេនះថ ែនសមណៈ កុថំែតេ កឈរេនកនុង កស សូមប ី
នឹងេដើរេទមក សែម្តង ន មេជើងកនុង កសែដលរក ន មមិនបន ក៏េន

ែតមិនបនអ្វី  ។  ្រពះេថរៈក៏និមន្តច្រងកមេទមកេនទីេនះឯង  ។  េសដ្ឋី
េពលថ  េ កច្រងកមនឹងបនអ្វី  សូមបអីងគុយែពនែភននកនុង កស កេ៏ន

ែតមិនបនអ្វីដែដល ។ ្រពះេថរៈកគ៏ង់ែពនែភននកនុង កស ។  ្រគេនះ 

េសដ្ឋីេពលថ  កុថំែតេ កែពនែភននកនុង កស  សូមបនឹីងមកឈរេន

នឹងធរណីបង្អួចក៏ខញុ េំនែតមិនឲយដែដល ។   ្រពះេថរៈក៏បនមកឈរេននឹង

ធរណីបង្អួច  ។  េពលេនះ េសដ្ឋីេពលថ សូមបេី កឈរេននឹងធរណី

បង្អួចេហើយក៏េ យ ខញុ េំនែតមិនឲយដែដល សូមបែីតេ កេធ្វើែផ ងឲយេកើត

មន ក៏ខញុ េំនែតមិនឲយដែដល ។ ្រពះេថរៈក៏េធ្វើឲយមនែផ ងហុយចូល

្រប ទ  កលែដល្រពះេថរៈេធ្វើដូេចន ះ មន ករដូចយកមជុលចក់ែភនក

េសដ្ឋី   េសដ្ឋីមិន ៊ នេពលថ  កុថំែតេ កេធ្វើែផ ងឲយេកើតមន សូមប ី
េ កេធ្វើេភ្លើងឲយេឆះ្រប ទក៏ខញុ េំនែតមិនឲយ េ្រពះខ្ល ចេភ្លើងេឆះ្រប ទ  

គត់្រតិះរះិថ សមណៈេនះសូមស្វិត ស់ មិនបន ្របែហលជមិន្រពម

េទេទ េទើប្របប់ភរយិថ ែននងដ៏ចេ្រមើន នងចូរេចៀននំ ១ បនទះតូច

ឲយសមណៈ េហើយបញជូ នេ កឲយេទចុះ  ។  ភរយិេសដ្ឋដួីសេម បន្តិច

ប៉ុេ ្ណ ះ េហើយ ក់េទកនុងខទះស្រមប់េចៀននំ នំធេំពញខទះ ្រកស់េពញ
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វង់្របកដដល់េសដ្ឋី ។ េសដ្ឋីេឃើញនំេនះេហើយនិយយថ  នង្របែហល

ជ ក់េម េ្រចើនេពកេទដឹង ?   េហើយយកចុងែវកដួសេម បន្តិច ក់េទ

កនុងខទះខ្លួនឯង  នំរតឹែតធជំងមុន មិនថជ ក់នំេ យវធិី ៗ  នកំ៏រតឹ

ែតធេំឡើងៗ  ។   េសដ្ឋហីត់េនឿយក៏្របប់ភរយិថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន នង

ចូរឲយនំដល់សមណៈេនះមួយចណិំតចុះ  ។   កលភរយិេសដ្ឋីេបះនំមួយ

ចណិំតេចញពីថស  នំទងំអស់ជប់គន ែតមួយផទ ងំ  ។  នង្របប់េសដ្ឋីថ  

បពិ្រតអនកជមច ស់ នំជប់គន ទងំអស់  ខញុមំិន ចែហកបនេទ  ។  េសដ្ឋី
េពលថ ខញុ ំនឹងេធ្វើខ្លួនឯង ក៏មិន ចែហកនំេចញបន កលេសដ្ឋី
ពយយមខ្ល ងំេដើមបែីហកនំេនះ េញើសក៏ហូរេចញអពីំកយ េសចក្តីេ្រសក-

ឃ្ល នក៏បតអ់ស់េទ  ។  ្រគេនះ េសដ្ឋីក៏និយយេទកន់ភរយិថ   ែន

នងដ៏ចេ្រមើន   ខញុមំិន្រតូវករនំេទៀតេទ   នងចូរ្របេគនភកិខុ េនះទងំថស

ចុះ  ។  ភរយិេសដ្ឋីក៏េលើកថសចូលេទរក្រពះេថរៈ េហើយ្របេគននទំងំ

អស់ចេំពះ្រពះេថរៈ  ។ 

 ្រពះេថរៈកលសែម្តងធម៌ដល់មនុស ទងំពីរនក់េនះ កេ៏ពលអពីំ

គុណ្រពះរតនៈទងំបី     េហើយបង្ហ ញផលៃនករឲយទនជេដើមថ   ទន

ែដលបុគគលឲយេហើយមនផល  ករបូជមនផល  ភ្លឺចបស់ដូចសែម្តងឲយ

េឃើញ្រពះចនទេពញវង់េនេលើៃផទនភល័យដូេចន ះ ។ លុះ ្ត ប់ធម៌េហើយ   

ម េសដ្ឋមីនចតិ្ត្រជះថ្ល េពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន  និមន្តគង់
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េលើ សនៈេនះ េហើយឆន់នំេនះចុះ  ។    

 ្រពះេថរៈេពលថ ចេ្រមើនពរម េសដ្ឋ ី  ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់បន

្រ ស់ថ តថគតនឹងឆន់នំ ឥឡូវេនះ្រទង់គង់េនកនុង្រពះវ ិ រមួយអេន្លើ
េ យភិកខុ  ៥០០ រូប  កលេបើេ កេពញចិត្ត ចូរឲយភរយិកន់ននិំងទឹក-

េ ះជេដើម  េយើងនឹងេទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត    ។   

 េសដ្ឋីសួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  ឥឡូវេនះ ្រពះបរម-

្ត     ្រទង់គង់េនទី  ?  

 ្រពះេថរៈេឆ្លើយថ ្រពះបរម ្ត ្រទង់គងេ់នកនុងវត្តេជតពន ឆង យ

អពីំទីេនះ ៤៥ េយជន៍  ។    

 េសដ្ឋីេពលថ    បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន   េយើងនឹងេធ្វើដេំណើ រ

េទកន់ទីឆង យែបបហនឹង  េ យមិនឲយហួសភត្តកលដូចេម្តចបន ?  

 ្រពះេថរៈេពលថ  ម េសដ្ឋ ី  ្របសិនេបើេ កេពញចិត្ត ម

នឹងនេំ កេទេ យកម្ល ងំឫទធិរបស់ខ្លួន កបលជេណ្តើ រេននឹង្រប ទ

របស់េ ក   នឹង្របកដេនកនុងទី ងំរបស់ខ្លួន    ប៉ុែន្តទីបផុំត  គឺេជើងៃន   

ជេណ្តើ រនឹង្របកដេននឹងេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពន ម នឹងនេំ កេទកន់

វត្តេជតពន េ យរយៈេពលេសមើនឹងកលែដលេ កចុះអពីំ្រប ទជន់

េលើ  មកកន់្រប ទជន់េ្រកមប៉ុេ ្ណ ះ   ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ  ធុេ កមច ស់  ។  ្រពះេថរៈកអ៏ធិ ្ឋ នថ  កបល
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ជេណ្តើ រចូរេនកែន្លងេដើម   េជើងជេណ្តើ រចូរេនេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពនចុះ ។ 

ជេណ្តើ រក៏បន ងំេនកនុងទីទងំ យ ដូចែដល្រពះេថរៈអធិ ្ឋ នេ យ

ករយ៉ងេនះ ្រពះេថរៈនេំសដ្ឋនិីងភរយិេទដល់វត្តេជតពន រហ័ស

ជងេពលចុះអពីំ្រប ទជន់េលើ មកដល់្រប ទជន់េ្រកមេទេទៀត ។ 

េសដ្ឋីនិងភរយិទងំពីរនក់ប្តី្របពនធចូលគល់្រពះបរម ្ត   ្រកបទូល

ភត្តកលចេំពះ្រទង់  ្រពះបរម ្ត ្រទង់យងចូលកន់េ ងភត្ត ្រទង់គង់

េលើបវរពុទធ សនៈែដលេគចត់ែចងទុកមួយអេន្លើេ យភិកខុសងឃ ។  េសដ្ឋី
បន្របេគនទឹកទកខិេ ទកចេំពះភិកខុសងឃមន្រពះសមម សមពុទធជ្របធន  

ភរយិរបស់េសដ្ឋីក៏បន ក់នំកនុងប្រតរបស់្រពះតថគត ។  ្រពះបរម-

្ត ្រទង់ទទួលនំលមមនឹង្រពះបណំងរបស់្រពះអងគ សូមបភីិកខុ  ៥០០ រូប

េនះក៏ទទួលដូេចន ះែដរ  ។  េសដ្ឋកី៏េដើរ្របេគនទឹកេ ះ្រសស់  ទឹកេ ះថ្ល   

ទឹកឃមុ  ំ  ទឹកអេំព  និងសករេ ន តជេដើម  ។  ្រពះបរម ្ត និងភិកខុសងឃ 

៥០០ រូបេធ្វើភត្តកិចចេ្រសចេហើយ    ម េសដ្ឋនិីងភរយិក៏ទទួលទនលមម

ដល់េសចក្ត្ីរតូវករ ករអស់េទៃននំទងំ យក៏មិន្របកដ  សូមប្ីរបេគន

ចេំពះភិកខុសងឃទងំ យនិងអនកសីុែដលកនុងវត្តទងំអស់េហើយ   ករអស់

េទៃននំទងំ យក៏េនែតមិន្របកដដែដល ។ េសដ្ឋីនិងភរយិ្រកបទូល

្រពះដ៏មន្រពះភគថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន នំេនសល់េ្រចើនេទៀត  ។   

្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ថ េបើដូេចន ះ អនកចូរចក់េចលេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ
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វត្តេជតពនចុះ ។ ពីរនក់ ្វ មីភរយិក៏យកនេំទចក់េចលេនកែន្លងមួយ

មិនឆង យអពីំេខ្ល ងទ្វ រវត្តេជតពន ទីេនះេទើប្របកដេឈម ះថ  េ្រជយនំ-

ចក់អែំបង  រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ ។  ម េសដ្ឋីនិងភរយិនគំន ចូល

គល់្រពះដ៏មន្រពះភគ េហើយឈរេនកនុងទីដស៏មគួរ ។  ្រពះដ៏មន្រពះ-

ភគ្រទងស់ែម្តងអនុេមទនកថ លុះចបអ់នុេមទនកថ េសដ្ឋីនិងភរយិ

ទងំពីរនកប់នសេ្រមចេ បត្តិផល ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត េហើយ 

េឡើងជេណ្តើ រឋិតេនកនុង្រប ទរបស់ខ្លួនេនះឯង  ។  ចប់ ងំពីេពល-

េនះមក  ម េសដ្ឋីកប៏រចិច គ្រទពយ ៨០ េកដិកនុង្រពះពុទធ សន  ។ 

 ែស្អកេឡើង កល្រពះសមម សមពុទធេស្តចនិមន្តបិណ្ឌ បតកនុងនគរ

វតថីេហើយ េស្តចយងមកកន់វត្តេជតពន ្របទនសុគេ ទដល់ពួក

ភិកខុ េហើយ  ្រទង់យងចូលកន់្រពះគនធកុដ ិ   ្រទង់ស្រមក្រពះកយ  លុះ

េវ រេសៀល   ពួកភិកខុអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ   េពលអពីំគុណកថ

របស់្រពះេថរៈថ អនកមន យុទងំ យ អនកទងំ យចូរេមើល នុ-

ភពរបស់្រពះម េមគគ ្ល នចុះ  េ កមិនបនេធ្វើឲយេគខូចសទធ   មិន

បនប៉ះពល់្រទពយសមបត្តិ ទូនម នេសដ្ឋីែដលកំ ញ់ស្វិតែតប៉ុេ ្ណ ះ េធ្វើ
ឲយអស់ពយសន៍ ឲយកន់នំមកវត្តេជតពនគល់្រពះបរម ្ត  េធ្វើឲយបន

សេ្រមចេ បត្តិផល  ឱ    ្រពះេថរៈមន នុភពហន៎   ។  ្រពះបរម ្ត  

េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មញិេនះ  
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អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ

្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ 

ធមម ភិកខុអនកទូនម ន្រតកូល  មិន្រតូវេបៀតេបៀន្រតកូលឲយលបំកេទ  គបប ី
េធ្វើខ្លួនឲយដូចជភមរជតិេ្រកបយកលអំងផក  ចូលេទកន់្រតកូលេហើយេធ្វើ
ឲយេគដឹងពុទធគុណ កល្រទង់សរេសើរ្រពះេថរៈ ក៏បន្រ ស់្រពះគថកនុង

ធមមបទេនះថ  

 យថប ិ ភមេ   បុបផំ     វណ្ណគនធ ំ អេហឋយ ំ

 បេលត ិ រសមទយ   ឯវ ំ គេម  មុន ី ចេរ ។ 

 ភមរជតិ      មិនេធ្វើផក េឈើែដលមនពណ៌និងក្លិនឲយ 

 វនិសេទ  េ្រកបយកែតរស   េហើរេទ   យ៉ង មិញ 

 អនក្របជញ   គបប្ីរ ច់េទកនុង្រសុក  ក៏យ៉ងេនះឯង ។ 

 េដើមបនឹីង្របកសគុណរបស់្រពះេថរៈឲយៃ្រកែលងេឡើង េទើប្រទង់

្រ ស់ថ    មន លភិកខុទងំ យ  មនិែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   

ែដលមចឆរយិេសដ្ឋី្រតវូេមគគ ្ល នទូនម នេនះ  សូមបកីលពីមុនេមគគ ្ល ន

ក៏ធ្ល ប់ទូនម នេសដ្ឋីេនះឲយដឹងកមមផលែដរ  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីត

មកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  េសដ្ឋីេឈម ះឥល្លិសៈមន្រទពយសមបត្ត ិ៨០ េកដិ   ្របកប 
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េ យបុរសេទសេ្រចើន ថ ន ជមនុស ខចក ែកងង ែភនក្រសេលៀង មនិមន

សទធ  មិន្រជះថ្ល  កំ ញ់មិនឲយអ្វីៗដល់អនកដៃទ ទងំមិនបរេិភគខ្លួនឯង 

មន្រប្រកតេីនកនុង្រកុង វតថ ី ផទះរបស់េសដ្ឋីេនះដូច្រសះេបកខរណីែដល

មន រក ទឹកហួងែហង ប៉ុែន្តម បិ របស់េសដ្ឋេីនះជអនកឲយទន ជ

ទនបតរីហូតមក ៧ ជួរ្រតកូល ។  លុះឥល្លិសៈេនះបនតែំណងេសដ្ឋី
េហើយ ក៏ទម្ល យវង ្រតកូលេចល ដុតេ ងទន យបេណ្ត ញពួកសមូម-

យចក   រក ែត្រទពយសមបត្តិប៉ុេ ្ណ ះ  ។   ៃថងមួយ ឥល្លិសេសដ្ឋីេនះេទ

គល់្រពះ ជ េពលេដើរមកផទះវញិេឃើញអនក្រសុកេ្រកមន ក់េសប ើយកម្ល ងំ

េ្រពះករេធ្វើដេំណើ រ កន់ដប្រ មកមួយដប អងគុយេលើ ងំតូចមួយ ចក់

សុ ក់ែពង េហើយផឹក បរេិភគេ្រគ ងែក្លមនិងសម្លឧត្តរភិងគបង់្របហុក 

នឹកចង់ផកឹែដរ    ប៉ុែន្តគិតេឃើញថ ្របសិនេបើអញនឹងផកឹសុ  កលអញ

កពុំងផឹកមនុស ជេ្រចើនក៏នឹងចង់ផឹកែដរ ករអស់េទៃន្រទពយសមបត្តិក៏

នឹងមនដល់អញេ យ ករយ៉ងេនះ ។ ឥល្លិសេសដ្ឋីេនះ ្រគបសងកត់

ចណំង់េនះទុក  លុះេវ កន្លងេទមិន ច្រគបសងកតប់ន ក៏េកើតេ គ

សគមេលឿង មនខ្លួនរវមីរ មេ យសរៃសដូចស្លឹកកបបសែដលទុដូំេចន ះ ។   

ៃថងមួយ េទើបចូលបនទបេ់ដក  ចូលេទេដកទទូរេនេលើែ្រគតូចមួយ  ភរយិ

របស់គត់ចូលេទអែង្អលខនងរួចសួរថ  បពិ្រតអនកជមច ស់ េ កមនជមង ឺ

ឬ ?  ពកយទងំអស់  គបប្ីរជប មទនំងែដលេពលេហើយេនះចុះ  ។     
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កលភរយិេពលថ េបើដូេចន ះ ខញុ ំនឹងផ សុំ ស្រមប់ែតេ កមន ក់

ប៉ុេ ្ណ ះ  ។  េសដ្ឋី្រតះិរះិថ  កលេបើផ សុំ កនុងផទះ មនុស ជេ្រចើនកច៏ង់

ផឹកែដរ  ឲយេទទិញមកអពីំផ រ  ប៉ុែន្តមិន ចអងគុយផឹកេនកនុងទីេនះបន   

េទើបឲយ្របក់េទ្របមណមួយមសកៈ ឲយេទទិញសុ មកអពីំផ រមួយ

ដប ឲយបវបេ្រមើកន់េចញអពីំ្រកងុេទដល់េឆនរសទឹង លបចូលកនគុ់េមព ត

ៃ្រពមួយ ឲយបវបេ្រមើ ក់ដបសុ ទុកេហើយេពលថ   ឯងេទចុះ   ឲយបវ

បេ្រមើេទអងគុយកនុងទីឆង យ   ចក់សុ ក់ែពង  េផ្តើមផឹកសុ  ។ 

 ចែំណកបិ របស់េសដ្ឋីេនះ បដិសនធិជសកកេទវ ជកនុងេទវេ ក

េ្រពះបនេធ្វើបុណយទងំ យមនឲយទនជេដើម ។  ្រគេនះ សកកេទវ-

ជ្រតះិរះិថ  ទនរបស់អញេន្រប្រពឹត្តេទេទហន៎   លុះេឃើញថទនមិន

្រប្រពឹត្តេទ  េហើយេឃើញបុ្រតទម្ល យវង ្រតកូល ដុតេ ងទនបេណ្ត ញ

ពួកសមូមយចក ងំេនកនុងភពជអនកកំ ញ់ កពុំងចូលកនុងៃ្រពផឹក

សុ ែតមន កឯ់ងេ្រពះខ្ល ចអនកដៃទេឃើញ   េទើបសកកេទវ ជ្រទង់្រតិះរះិថ 

អញ្រតវូេទទូនម នឥល្លិសៈេនះ   ឲយដឹងអពីំកមមនិងផលៃនកមម  េហើយឲយ

បេំពញទន  េធ្វើឲយេគសមគួរនឹងេកើតកនុងេទវេ ក ដូេចនះ    គិតេហើយ 

េស្តចចុះមកកន់ នមនុស   ្រទង់និមិត្តអត្តភពជមនុស ែកងងនិងែភនក

្រសេលៀងដូចេសដ្ឋីេឈម ះឥល្លិសៈ ចូលេទកន់នគរព ណសី ស្រមក

េនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជនិេវសន៍  ឲយ្រកបទូលករមករបស់ខ្លួន  កល
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បនទទួល្រពះបរម ជនុញញ តថ  ចូរចូលមកចុះ   េទើបចូលេទថ្វ យបងគំ

្រពះ ជេហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។  ្រពះ ជមន្រពះត្រមស់សួរ

ថ   ែនម េសដ្ឋ ី  មនករអ្វី  េទើបអនកមកកន់សមន ក់របស់េយើងខុស

កលេវ ដូេចនះ  ?       

 សកកេទវ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូលបងគមំកេ យ

បណំងថ  កនុងផទះរបស់ទូលបងគមំន្រទពយ ៨០ េកដិ  សូម្រពះអងគបញជ

ជបុរសឲយេទជញជូ នមក ក់ឃ្ល ងំរបស់្រពះអងគចុះ  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  កុេំឡើយម េសដ្ឋី ្រទពយកនុងឃ្ល ងំរបស់េយើង

មនេ្រចើនជង្រទពយរបស់អនក  ។ 

 សកកេទវ ជ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ្របសិនេបើ្រពះ-

អងគមិន្រតវូករេទ ទូលបងគនឹំងចំ យ្រទពយទងំេនះឲយជទន មករ

េពញចិត្តរបស់ទូលបងគ ំ ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  ឲយចុះ ម េសដ្ឋី   ។   ឥនទេសដ្ឋីទទួល្រពះបរម-

ជនុញញ តេហើយ   ថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ    េចញេទកន់ផទះរបស់ឥល្លិស-

េសដ្ឋី   ។   ពួកអនកបេ្រមើ្រគប់គន ក៏េចមេ ម  សូមបអីនកបេ្រមើែតមន ក់ែដល

នឹង ចដងឹថ   អនកេនះមិនែមនជឥល្លិសេសដ្ឋ ី  មិនមនេឡើយ  ។ 

 លុះសកកេទវ ជចូលកន់ផទះេហើយក៏ឈរេន្រតង់ធរណីទ្វ រ  េ

អនកយមទ្វ រមក្របបថ់  េបើអនក មនរូប ងដូចេយើងចូលមកេ យ
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េពលថ េនះផទះរបស់េយើង ពួកអនកគបប ី យខនងអនកេនះេហើយបេណ្ត ញ

េចញ  ។ លុះផ្ត ដូំេចនះេហើយ ក៏េឡើងកន់្រប ទគង់េលើ សនៈដ៏្របេសើរ  

បញជ ឲយេ ភរយិរបស់េសដ្ឋមីក សែម្តង ករដូចេសដ្ឋីមនិខុស្រតង់

េឡើយ    រួចេពលថ   ែននងដ៏ចេ្រមើន  េយើងនឹងឲយទនជមួយគន ចុះ  ។   

ភរយិ បុ្រតធី  និងទសកមមករ បនឮពកយរបស់សកកេទវ ជេហើយ  នំ

គន េពលថ  អស់កល្របមណប៉ុេណ្ណះ  ករគិតថនឹងឲយទនមនិមន

េឡើយ   ប៉ុែន្តៃថងេនះផឹកសុ េហើយេកើតចតិ្តល្អចង់ឲយទនជ្របកដ  ។    

េពលេនះ ភរយិរបស់េសដ្ឋកី៏េពលថ បពិ្រតអនកជមច ស់ សូមេ កឲយ

ទន មសបបយចុះ  ។  

 សកកេទវ ជេពលថ េបើដូេចន ះ នងចូរេ អនក យសគរមក ឲយន ំ

សគរេទ យ្របកសទូេទកនុងនគរថ  អនកែដល្រតូវករមស ្របក់ ែកវ-

មណី និងែកវមុក្ត ជេដើម ចូរនគំន េទកនផ់ទះរបស់ឥល្លិសេសដ្ឋីចុះ  អនក

ទូងសគរក៏បនេធ្វើដូេចន ះ  ម ជនមន ក់ៗនគំន កន់ភជនជ៍េដើម  េទជុគំន

េនមុខេខ្ល ងទ្វ រផទះ  ។  សកកេទវ ជ្រទង់បញជ ឲយេបើកបនទប់ែដលេពញេទ

េ យរតនៈ ៧ ្របករជេ្រចើនបនទប់  រួចេពលថ េយើងឲយដល់អនកទងំ-

យ  អនកទងំ យចូរនគំន ជញជូ នយកេទ មករេពញចិត្តចុះ ។  

ម ជននគំន ជញជូ ន្រទពយេចញេទគរទុកកនុងទីទូ យ រួច ក់កនុងភជន៍

ែដលយកមករហូតេពញ  េហើយេទើបនគំន េចៀសេចញេទ  ។ 
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 ចែំណកអនក្រសុកជនបទមន ក ់ ទឹមេគរបស់ឥល្លិសេសដ្ឋ ី ឲយអូសរថ

របស់េសដ្ឋីេនះ  ផទុកេពញេ យរតនៈ ៧ ្របករ េចញអពីំនគរេទ ម

ផ្លូ វធ ំបររថេទមិនឆង យអពីំគុេមព តៃ្រពេនះ បររថបេណ្តើ រេពលសរេសើរ

គុណរបស់េសដ្ឋីបេណ្តើ រថ បពិ្រតេ កឥល្លិសេសដ្ឋីដច៏េ្រមើន សូមេ ក

មនជវីតិអស់រយឆន ចុំះ េពលេនះ ខញុមំិនចបំច់េធ្វើករងរចិញចឹ មជវីតិរហូត

អស់មួយជីវតិ េ្រពះ ្រស័យេ ក រថេនះក៏ជរបស់េ ក  េគមួយនឹម

េនះក៏ជរបស់េ កែដរ  ែកវ ៧ ្របករកនុងផទះរបស់េ ក ម របស់

េ កក៏មិនបនឲយ  បិ របស់េ កក៏មិនបនឲយ   ខញុបំនេ្រពះ ្រស័យ

េ កពិតៗ  ។  ឥល្លិសេសដ្ឋី ្ត ប់សេំឡងេនះេហើយ េកើតករខ្ល ច្រពួយ

បរមភនឹកភនកកនុងចិត្តថ  បុរសេនះយកេឈម ះរបស់អញមកេពល ងកនុង

េរឿងេនះៗ ្រពះ ជ្រពះ ជទន្រទពយរបស់អញដល់ម ជនេទដងឹ សទុះ

េចញអពីំគុេមព តៃ្រពចប់េគនិងរថបន ក៏េពលគំ មថ ែនមនុស ្រកក ់ 

េគក៏របស់អញ រថករ៏បស់អញ  េពលបេណ្តើ ររត់េទចប់ែខ េគបេណ្តើ រ  ។  

គហបតីកចុ៏ះអពីំរថេពលថ  ែនមនុស ្រកក់   ឥល្លិសេសដ្ឋីឲយទនដល់

មនុស កនុង្រកុងទងំអស់ ឯងជអ្វី ?   រួចសទុះេទ យកញចឹ ងក រហ័សដូច

េផ្លកបេនទ រ  េហើយទញរថមកបរេទេទៀត  ។   ចែំណកឥល្លិសេសដ្ឋី
េ្រកកេឡើងញ័រខ្លួនខឹង្រចេ ត រត់េទទញរថម្តងេទៀត ។  គហបតីកចុ៏ះ

អពីំរថចប់្រកបួចសកទ់ញមកអុកនឹងជងគង ់ ចប់ក្រគវេីទមកេហើយក៏
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េចៀសេចញេទ ។  កល្រតូវដណំំយ៉ងេនះ  ករ្រសវងឹសុ របស់េសដ្ឋីក៏

បត់អស់េទ  េដើរេខញើកៗេទកន់េខ្ល ងទ្វ រនិេវសន៍យ៉ងរហ័ស   េឃើញ

ម ជននគំន ជញជូ ន្រទពយយកេទក៏ែ្រសកសួរថ ែនអនកទងំ យ  េតើ
មនេរឿងអ្វី ្រពះ ជបញជ ឲយមកប្លន់្រទពយរបស់េយើងឬ ?  េហើយេទចប់

មនុស ទងំេនះ  ។  មនុស ទងំេនះ  អនកែដល្រតូវចបក់៏នគំន យេសដ្ឋី
រហូតទល់ែតដួលេនេលើដី ។ េសដ្ឋីឈចឺប់ខ្ល ងំ ស់្របថន នឹងចូលផទះ 

ពួកអនកយមទ្វ រែ្រសកសួរថ   ែនគហបតី ្រកក ់  ឯងចង់ចូលេទ  ?   

រួច ត់េ យបនទះឫស ចីប់កអូសេចញេទ  ។ េសដ្ឋីគិតថ េពលេនះេវៀរ

្រពះ ជេចញ អនកដៃទែដលជទីពឹងពំនក់ ្រស័យរបស់អញមិនមន

េឡើយ        េហើយកេ៏ទកន្់រពះ ជដំ ក្់រកបទូលសួរថ     បពិ្រត្រពះ-

សមមតិេទព     ្រពះអងគបញជ ឲយមនុស េទប្លនផ់ទះរបស់ទូលបងគឬំ  ?  

 ្រពះ ជ្រ ស់តបថ ែនេសដ្ឋី េយើងមិនបនបញជ ឲយមនុស េទ

ប្លន់ផទះរបស់េ កេទ េ កខ្លួនឯងេទេតើែដលមក្របបេ់យើងថ ្របសិន- 

េបើ្រពះអងគមនិ្រតូវករ្រទពយរបស់ទូលបងគេំទ  ទូលបងគនឹំងឲយ្រទពយរបស់

ទូលបងគជំទន  ឲយមនុស េដើរទូងសគរ្របកសកនុងនគរេហើយបនឲយទន   

មិនែមនឬ  ?   

  េសដ្ឋី្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព   ទូលបងគមំិនបនមកកន ់

សមន ករ់បស់្រពះអងគេទ ្រទង់មិន្រជបថទូលបងគជំមនុស កំ ញ់េទឬ ?  



280                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
ទូលបងគមំិន្រពមឲយ សូមបែីតតណំក់េ្របងែដលជប់នឹងចុងសបូវដល់អនក

ៗេឡើយ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព សូម្រទង់្រពះករុ បញជ ឲយេ

មនុស ែដលឲយទនេនះមក េហើយ្រទង់ពិចរ ចុះ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់

ឲយេ សកកេទវ ជមក  ករែប្លកគន ៃនមនុស ទងំពីរនក់េនះ  ្រពះ ជក៏

្រទង់្រជបមិនបន  ពួក មតយក៏មិនដឹងែដរ ។  

 េសដ្ឋីកំ ញ់្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រទង់ចទូំលបងគំ

មិនបនឬ  ?  ទូលបងគជំេសដ្ឋ ី បុរសេនះមិនែមនជេសដ្ឋេីទ ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់តបថ េយើងចមំិនបន េនមនអនក ែដល ច

ចអំនកបនខ្លះេទ ?   

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ  ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស ភរយិរបស់ទូលបងគ ំ ។

 ្រពះ ជមន្រពះត្រមស់ឲយេ ភរយិេសដ្ឋីចូលគល់    េហើយ

្រ ស់សួរថ    ែននងដច៏េ្រមើន  េតើមន ក់ ជ ្វ មីរបស់នង ?  

 នង្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  មន ក់េនះ  េហើយេទឈរ

ជិតសកកេទវ ជ   ។   ្រពះ ជបញជ ឲយេ  បុត្ត ធី  ទសៈ កមមករមកសួរ   

្រគប់គន នគំន ឈរេនកនុងសមន ក់សកកេទវ ជទងំអស់ ។  េសដ្ឋី្រតឡបគ់ិត

បនថ  េលើកបលរបស់អញមនពក  សក់ដុះជិតឈងឹ  មនែតជងកត់-

សក់មន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ  ែដលដឹងពកេនះ    ្រតូវ្រកបទូល្រពះ ជឲយេ ជង

កត់សក់មក ។ លុះគតិដូេចនះេហើយក៏្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព 
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ជងកត់សក់ពិតជចទូំលបងគបំន សូម្រពះអងគ្រទងប់ញជ ឲយេ ជង

កត់សក់េនះមកចុះ   ។   កនុង្រគេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វបនជជង

េករកតរ់បស់ឥល្លិសេសដ្ឋី  ។  ្រពះ ជបញជ ឲយេ ជងេករកត់េនះ

មកសួរថ    ែនអនកដច៏េ្រមើន  អនកចឥំល្លិសេសដ្ឋបីនឬេទ ?  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគំ

ពិនិតយេមើលកបលេហើយ  ពិតជចបំន  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េបើដូេចន ះ អនកចូរពិនិតយេមើលកបលៃនមនុស

ទងំពីរនក់េនះចុះ ។ ភ្ល មេនះឯង សកកេទវ ជក៏ប ្ត លឲយេកើតពកេន

េលើកបល ្រពះបរមេពធិសត្វពិនិតយេមើលសីសៈៃនមនុស ទងំពីរនក់ ក៏

េឃើញពិត ( ដូចគន  ) េទើប្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  េនេលើ
កបលៃនមនុស ទងំពីរនក់េនះ មនពកដូចគន   ប ្ត មនុស ទងំពីរ

នក់េនះ  ទូលបងគមំិន ចចបំនេទ សូមបែីតឥល្លិសៈមន ក់ េហើយេពល

គថេនះថ   

 ឧេភ  ខញជ   ឧេភ  កុណី  ឧេភ  វសិមចកខុ ក 

 ឧភិននំ  បិឡក  ជ          នហំ  បស ម ិ ឥល្លិសន្ត។ិ 

 ជនទងំពីរនក់ខចក   ជនទងំពីរនក់ែកងង   ជនទងំពីរនក់ 

 មនែភនក្រសេលៀង    ពកេកើត  (េលើកបល )  របស់ជនទងំ 

 ពីរនក់ ខញុ ំ្រពះអងគមិន គ ល់ (អនក ) ជឥល្លិសេសដ្ឋីេទ ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ឧេភ  បនដល់  ជនទងំពីរនក ់។   

 បទថ   ខញជ    បនដល់  មនេជើងខចក ។   

 បទថ   កុណី   បនដល់  មនៃដែកងង  ។   

 បទថ  វសិមចកខុ ក បនដល់  មនែភនកមនិេសមើគន   អធិបបយ

ថ   មនែភនក្រសេលៀង  ។   

 បទថ  បិឡក េសចក្តីថ េនេលើកបលៃនជនទងំពីរនក់េនះ  

មនពកេកើតេឡើងេហើយ  មនស ្ឋ នដូចគន   េន្រតង់កែន្លងដូចគន  ។

 បទថ  នហំ   បស មិ   េសចក្តីថ  ជងេករកត់ទូលថ  ជន

ទងំពីរនកេ់នះ  ទូលបងគមំិនដងឹចបស់ថអនក ជឥល្លិសេសដ្ឋីេទ   គឺ
មិនដឹងចបស់នូវភពជឥល្លិសេសដ្ឋីរបស់បុរសមន ក់ៗ េឡើយ  ។  

 ឥល្លិសេសដ្ឋី ្រគន់ែតបន ្ត ប់ពកយរបស់្រពះបរមេពធិសត្វភ្ល ម 

ក៏ញបញ័់រមិន ចទប់ ម រតីបនេ្រពះករេ ម ភកនុង្រទពយ   ក៏ដួលេនទី- 

េនះឯង  ។   ្រគេនះ សកកេទវ ជេពលថ  ែនម ជ េយើងមិនែមន

ជឥល្លិសៈេទ េយើងជសកកេទវ ជ េហើយបនេទ្របថប់ឈរេនកនុង

កសេ យ កបបកិរយិដ៏អង់ ច ។  ពួក មតយជួយបេបសអែង្អល

មុខឥល្លិសេសដ្ឋីេហើយេ្របះេ យទឹក ឥល្លិសេសដ្ឋី្របញប់េ្រកកេឡើង

ថ្វ យបងគសំកកេទវ ជ ភ្ល មេនះឯង សកកេទវ ជេពលេទកន់េសដ្ឋថី ែន

ឥល្លិសៈ ្រទពយេនះជរបស់េយើង មិនែមនជរបស់អនកេទ េ្រពះេយើងជ
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បិ របស់អនក អនកជបុ្រតរបស់េយើង េយើងេធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម  

េទើបបនដល់ភពជសកកេទវ ជ  ប៉ុែន្តអនកកត់វង របស់េយើង ចអ់ស់ ជ

អនកមិន្រពមឲយទន    ងំេនកនុងភពជមនុស កំ ញ់   ដុតេ ងទន 

បេណ្ត ញពួកសមូមយចក គិតែតពីករសន ្ំរទពយ បរេិភគខ្លួនឯងក៏មិន

្រពម ឲយអនកដៃទក៏មិនឲយ  េធ្វើខ្លួនឯងដូច រក ទឹកហួងែហង្រសះ  ្របសិន- 

េបើអនក្រតឡប់ ងេ ងទនឲយជ្រប្រកតី េហើយឲយទនេនះ ជករ្របៃព  

្របសិនេបើអនកមិនឲយទន េយើងនឹងេធ្វើឲយ្រទពយរបស់អនកវនិសរហូតទល់ែត

អស់ េហើយនឹង យកបលរបស់អនកេ យឥនទវជិរៈេនះឲយអស់ជីវតិ ។ 

ឥល្លិសេសដ្ឋ្ីរតូវគំ មេ យម ភ័យបនេប្តជញ ថ  ចប់ ងំពីៃថងេនះេទ  

ខញុនឹំងឲយទន ។ សកកេទវ ជទទួលករេប្តជញ របស់េសដ្ឋីេហើយ ្រទង់គង់

កនុង កសសែម្តងធម ៌ ដឹកនេំសដ្ឋីឲយ ងំេនកនុងសីលេហើយេស្តចេទ

កន់ នរបស់្រពះអងគវញិ ។ ចែំណកឥល្លិសេសដ្ឋីក៏េធ្វើបុណយទងំ យ

មនឲយទនជេដើម   បនជអនកមន ថ នសួគជ៌ទីេទខងមុខ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែត

កនុងេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលេមគគ ្ល នទូនម នេសដ្ឋីកំ ញ់េនះ សូមប ី

កលពីមុនក៏ធ្ល ប់ទូនម នេហើយែដរ  ។  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះ

មកេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ឥល្លិសេសដ្ឋីកនុងកលេនះ 

បនមកជមចឆរយិេកសិយេសដ្ឋីកនុងកលឥឡូវេនះ សកកេទវ ជបនមក
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ជេមគគ ្ល ន  ្រពះ ជបនមកជ ននទ  ចែំណកជងេករកត់ គឺ 

តថគត  េនះឯង ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ  ឥល្លិសជតក ទី ៨ ។ 
 

អដ្ឋកថ ខរស រជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

មតយមន ក់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ   យេ   

វលុិ ្ត    ច   ហ   ច  គេ    ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ   មតយមន ក់របស់្រពះបទេកសល  ញុងំ្រពះ ជឲយ

េ្របស្របណេហើយ  បនកម្ល ងំកនុងបចចន្ត្រគម  បនេទឃុបឃិតនឹងពួក

េចរ  គិតថ   េយើងនឹងនពួំកមនុស ចូលកន់ៃ្រព  ឲយពួកេចរប្លន់្រសុក

េហើយែបង្រទពយសមបត្តឲិយេយើងពក់ក ្ត ល  លុះគិតដូេចនះេហើយ ក៏េ

ពួកមនុស ឲយមកជុគំន េហើយនចូំលៃ្រព កលពួកេចរនគំន ចប់េមេគ

សម្ល បសីុ់ ប្លន់ផទះអនក្រសុក េហើយនគំន េចៀសេចញេទ  មតយេនះមន

ម ជនែហហម្រតឡប់ចូល្រសុកកនុងេវ រេសៀល មិនយូរបុ៉នម នករេធ្វើ
របស់េគក៏្របកដ ពួក្របជ ្រស្តនគំន ្រកបទូល្រពះ ជ ។  ្រពះ ជ

បញជ ឲយេ មតយេនះមកេហើយឲយកណំត់េទស ្រទង់ ក់្រពះ ជ-

ជញ សមគួរដល់េទ នុេទស បញជូ នេច ្វ យ្រសុកដៃទឲយេទជនួំស
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េហើយេស្តចយងេទកន់វត្តេជតពនថ្វ យបងគ្ំរពះតថគត ្រកបទូលេរឿង

េនះចេំពះ្រពះដ៏មន្រពះភគ  ។  ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ   

ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល

មតយេនះមន្រប្រកតី្រប្រពឹត្តយ៉ងេនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏មន

្រប្រកតី្រប្រពឹត្តយ៉ងេនះែដរ  ។  កល្រពះបទេកសល្រកបទូល ធន  

េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី    ្រទង់បន្រពះ ជទនបចចន្ត្រគមឲយដល់ មតយមន ក ់  ។   

េរឿងតេទទងំអស់កដូ៏ចេរឿងមុនេនះឯង  ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ

្រ ច់េទកន់បចចន្ត្រគមេដើមបជួីញែ្រប  ស្រមកេនកនុង្រសុកេនះ  កល

េច ្វ យ្រសុកេនះ ទូងសគរេធ្វើដេំណើ រមកេ យមនម ជនែហហមកនុង

េពលរេសៀល  ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េពលថ េច ្វ យ្រសុក ្រកកម់ន ក់

េនះ ឃុបឃិតជមួយពួកេចរ  ឲយពួកេចរប្លនអ់នក្រសុក   លុះពួកេចរន ំ

គន េគចចូលៃ្រពេហើយ យសគរឲយមនសេំឡងខ្ល ងំ េដើរមក េធ្វើដូចមនុស

សងប់េសង ម  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះេពលដូេចន ះេហើយ េទើបេពល

គថេនះថ  

 យេ    វលុិ ្ត    ច   ហ    ច   គេ   

 ទឌ ន ិ  េគ ន ិ  ជេន   ច   នេី   
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 អថគម   បុត្តហ យ   បុេ ្ត  

 ខរស រ ំ  េទណ្ឌិ ម ំ  ទយេន្ត តិ ។  

 កល   (ពួកេចរ )  ប្លន់សម្ល ប់េគទងំ យដុត 

 ផទះទងំ យ   នឹងនជំនយកេទេហើយ    កនុងកល 

 េនះ    កូនរបស់្រស្តីែដលមនកូន ្ល ប់េហើយ     ( គ ឺ

 េច ្វ យ្រសុកឥតមនេសចក្តីេអៀនខម ស  ) យសគរ 

 ឲយមនសេំឡងខ្ល ងំ  េដើរមក ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  យេ   ែ្របថ   កល  ។  បទថ    

វលុិ ្ត   ច  ហ  ច  េសចក្តីថ  ពួកេចរប្លនស់ម្ល ប ់ រកេគទងំ យ

េដើមបសីុី ច់   ។    បទថ   គេ    បនដល់   ហ្វូងេគ  ។  

 បទថ  ទឌ និ   បនដល់  ដុតផទះឲយេឆះ  ។ 

 បទថ  ជេន  ច  នីេ   បនដល់  ចប់មនុស   នយំកេទេធ្វើជ

ចំ ប់ខម ងំ  ។ 

 បទថ  បុត្តហ យ  បុេ ្ត   បនដល់ កូន្រស្តីែដលម េបះបង់

េចលេហើយ អធិបបយថ បនដល់មនុស មុខ្រកស់េ្រពះថ មនុស

ែដល្របសចកហិរនិិងឱត្តបបៈេហើយ េឈម ះថ មិនមនម  េ្រពះ

េហតុេនះ សូមបមី េនមនជីវតិ បុគគលេនះក៏មិន ងំេនកនុង នៈជ

កូន េ្រពះេហតុដូេចន ះ បុគគលេនះរែមងមនេឈម ះថ ជកូនរបស់្រស្តី
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ែដលម បិ ្ល ប់  ។ 

 បទថ  ខរស រ ំ  បនដល់  សេំឡង្រទហឹងអឺងកង  ។ 

 បទថ   េទណ្ឌិ មំ  បនដល់  យសគរ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វបរភិសេច ្វ យ្រសុកេ យគថេនះ េ យ

្របករដូេចនះ  កមមរបស់េច ្វ យ្រសុកេនះ  បន្របកដេឡើងកនុងកលមិន

យូរេឡើយ ។  ្រគេនះ ្រពះ ជ្រទង់ ក់្រពះ ជទណ្ឌ ដល់េច ្វ យ្រសុក

េនះ   សមគួរដល់េទ នុេទស   ។      

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ   ថ្វ យ្រពះពរម បពិ្រត មិនែមន

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល មតយេនះ មន្រប្រកតី្រប្រពឹត្ត 

យ៉ងេនះ  សូមបកីនុងកលមុនកម៏ន្រប្រកត្ីរប្រពឹត្ត ្រកក់ដូេចនះែដរ  ។ 

លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ   

មតយកនុងកលេនះ បនមកជ មតយកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក

បណ្ឌិ តអនកេលើកគថេឡើងេពលេនះ គឺ  តថគត  េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ខរស រជតក ទី ៩ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកេ្រចើនេទេ យករអួត ងមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្តើមថ  យេន្ត   បវកិតថិតំ   បុេរ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ភិកខុ មួយរូបេដើរនិយយអួត ង េពលពកយេឡះេ ះ

និយយកុហកភិកខុទងំ យ ទងំែដលជេថរៈ ទងំែដលជនវក ទងំ

ែដលជមជឈមិ េ យអំ ចសមបត្តមិនជតិជេដើមថ អនកមន យុ

ទងំ យ ្របសិនេបើេពលេ យជតិ អនកទងំ យមនិេសមើនឹងខញុ េំឡើយ 

េបើេពលេ យេគត្ត កគ៏ម នផ្លូ វ េសមើនឹងេគត្តរបស់ខញុ ែំដរ  ពួកេយើង

េកើតកនុង្រតកូលម ក ្រតែបបេនះ អនកែដលេសមើនឹងេយើងេ យេគត្តក្ដ ី

េ យ្រទពយក្តី  េ យ្រតកូលក្តី  មិនមនេឡើយ មស្របក់ជេដើមរបស់

ពួកេយើងមនរហូតទល់ែត ប់មនិអស់ ្រគន់ែតពួកទសកមមកររបស់ពួក

េយើងកន៏គំន សីុបយែដលជអងករ្រសូវ លី េស្ល កសពំត់ែដលមកអពីំ

ែដនកសីជេដើម បេ្រគ ង្រកអូបែដលមកអពីំែដនកសី េ្រពះែតពួក

េយើងជបព្វជិតេទ េទើបពួកេយើងបរេិភគេភជនេ ហមង្រពមទងំេ្របើ-

្របស់ចីវរដ៏េ ហមងយ៉ងេនះ  ។  ្រគេនះ ភិកខុ មួយរូប បន កសួរអពីំ

ភូមិកេំណើ តៃន្រតកូលរបស់េ កដឹងជក់ចបស់ ក៏េពល្របប់ភិកខុទងំ-

យថ ភកិខុ រូបេនះ េពលអួត ពួកភិកខុអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ នគំន
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និយយដល់េទសមិនែមនគុណរបស់ភិកខុ េនះថ អនកមន យុទងំ យ

ភិកខុ េនះបួសកនុង សនែដលជ សននសំត្វេចញចកទុកខែបបេនះ 

េនែតនិយយអួត និយយេឡះេ ះ  និយយកុហកេទៀត  ។   ្រពះបរម-

្ត   េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់- 

មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុ
ទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ-

យ មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុ េនះនិយយ

អួត សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់និយយអួត និយយេឡះេ ះ និយយ

កុហកែដរ   លុះ្រទង់្រ ស់ដូេចនះេហើយ  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក

សែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍ កនុង

និគមមួយ ចេ្រមើនវយ័េហើយ  េរៀនៃ្រតេវទែដលជទី ងំៃនវជិជ  ១៨ ្របករ

កនុងសមន ក់ ចរយទិ បេមកខេនកនុងនគរតកកសិ  េរៀនចប់សិលបៈ

្រគប់្របករ  មនេឈម ះថ  ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត  ។  ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត

េចញអពីំតកកសិ នគរ  ស្វះែស្វងរកសិលបៈកនុងលទធិសមយ័្រគប់យ៉ង េធ្វើ
ដេំណើ រេទដល់មហិស ករដ្ឋ   កនុងជតកេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វមន ង

េតឿបន្តិច ដេំណើ រដូចមនុស គម  ។  ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត្រតិះរះិថ ្របសិន-
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េបើអញចូលគល់្រពះ ជអងគ  ្រពះ ជអងគេនះនឹងេពលថ អនក

មន ងេតឿយ៉ងេនះ នឹងេធ្វើជអនក ជករបនឬ ?  េណ្ហើ យចុះ អញែស្វង

រកអនកែដលមន ងកយខពស់មមួំនមន កេ់ធ្វើជែខល េហើយនឹងចញិចឹ មជីវតិ

្រស័យអនកេនះ    លុះគិតដូេចនះេហើយ ក៏ែស្វងរកបុរសែដលមនរូប ង

យ៉ងេនះ   ។   លុះេទដល់កែន្លងៃនជងតមបញមន កេ់ឈម ះ ភមីេសន ក៏

េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈនឹងភមីេសនបេណ្តើ រ  សួរបេណ្តើ រថ   ែនសម្ល ញ់   សម្ល ញ់

ឯងេឈម ះអ្វី ?    

 ភីមេសនេឆ្លើយថ    ខញុ េំឈម ះភីមេសន    ។ 

 ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ តសួរថ អនកជមនុស មនរូប ង ្អ ត ្របកប

េ យអវយវៈ្រគប់យ៉ងដូេចនះ   នឹងេធ្វើករងរេថកទបេនះេធ្វើអ្វី ?  
 ភីមេសនេឆ្លើយថ ខញុ ំមិន ចេនេសង មបន (េ យមិនេធ្វើករងរ ) ។ 

    ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ តេពលថ ែនសម្ល ញ់  សម្ល ញ់ឯងកុេំធ្វើករងរ

េនះអី កនុងជមពូទ្វីបទងំមូលនឹងែស្វងរកនយខម ន់ធនូ ែដលមនកម្ល ងំខ្ល ងំ

ពូែកដូចខញុមំិនមនេឡើយ  ប៉ុែន្តេបើខញុ ចូំលគល់្រពះ ជអងគ   ្រពះ ជ

អងគេនះនឹងេ្រកធចេំពះខញុថំ  មនុស េតឿយ៉ងេនះនឹងេធ្វើជអនក ជករ

បនដូចេម្ដច  អនកគបបចូីលគល់្រពះ ជ្រកបទូលថ  ខញុ ្ំរពះអងគជនយ-

ខម ន់ធនូ ដូេចនះ  ្រពះ ជនឹង្រពះ ជទនរង្វ នឲ់យអនក េហើយ្រពះ ជទន

េសប ងេរឿយៗ  ខញុនឹំងរង់ចេំធ្វើករងរែដលេកើតេឡើងដល់អនក ខញុសូំមរស់
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េ្រកយខនងអនកេ យពិធីយ៉ងេនះ  េយើងទងំពីរនក់កនឹ៏ងរស់េនជសុខ  

អនកចូរេធ្វើ មពកយរបស់ខញុ  ំ  ភីមេសនក៏យល់្រពម  ។  ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត

ក៏នភំីមេសនេទកន់នគរព ណសី េធ្វើខ្លួនឯងជអនកបេ្រមើ េលើកភីម-

េសន ក់ខងមុខ ឈរេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រ្រពះ ជ ្ឋ ន ឲយ្រកបទូល្រពះ-

ជ  លុះបនទទួល្រពះបរម ជនុញញ តថ  នគំន ចូលមកចុះ ទងំពីរ-

នក់ក៏ចូលេទថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ  េហើយឈរេនកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។   

កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    អនកទងំពីរនគំន មកេធ្វើអ្វី ?   

 ភីមេសនក៏្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូលបងគជំនយ

ខម ន់ធនូ    កនុងជមពូទ្វីបទងំមូលនឹងែស្វងរកនយខម ន់ធនូ ដូចទូលបងគ ំមិនមន 

េឡើយ  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ែននយខម នធ់នូ  អនកបនអ្វីេទើបសុខចិត្តបេ្រមើ
េយើង  ?  

 ភីមេសន្រកបទូលថ     កលបន្រពះ ជ្រទពយ ១ ពន់ក បណៈ

ល់ៗ កន្លះែខ   េទើបទូលបងគចូំលមកទទួល ជករ    ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    បុរសមន ក់េនះ  ្រតូវជអ្វីនឹងអនក ?  

 ភីមេសន្រកបទូលថ  ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  បុរសមន ក់េនះ  ជ

អនកបេ្រមើរបស់ទូលបងគ ំ ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយ  ចូរបេ្រមើេយើងចុះ  ។  ចប់ពីេពល-
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េនះមក  ភីមេសនកចូ៏លទទួលបេ្រមើ ជករ  ប៉ុែន្ត ជកិចចែដលេកើតេឡើង

េហើយ  ្រពះបរមេពធិសត្វចត់ែចងេធ្វើែតមន កឯ់ង ។ 

 កនុងសមយ័េនះ មនៃ្រពមួយែដលេនកនុងែដនកសី មនខ្ល ដ៏កច

វ ទ ក់ផ្លូ វេទមកៃនមនុស ទងំ យ ចប់ពួកមនុស យកេទសីុ

ជេ្រចើន  ។  អនក្រកុងនគំន ្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ ជ    ្រពះ ជ

បញជ ឲយេ ភីមេសនចូលគល់រួចសួរថ   ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនក ចចប់

ខ្ល បនេទ ?    

 ភីមេសនក៏្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ្របសិនេបើទូលបងគំ

មិន ចចប់ខ្ល បន ទូលបងគនឹំងមនេឈម ះថនយខម ន់ធនូ ដូចេម្តចបន ?    

្រពះ ជ្រពះ ជទនរង្វ ន់ឲយភីមេសនេហើយ    ្រទង់បញជូ នឲយេទចប់ខ្ល  

ភីមេសនេទដល់ផទះ្របប់្រពះបរមេពធិសត្វ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វេពល

ថ    ្របៃពេហើយសម្ល ញ់    សម្ល ញ់ឯងេទចុះ  ។ 

 ភីមេសនសួរថ     អនកមិនេទេទឬ ?    

 ្រពះបរមេពធិសត្វេឆ្លើយថ   ខញុមំិនេទេទ  ប៉ុែន្តនឹង្របប់ឧបយ ។ 

 ភីមេសនេពលថ   ចូរ្របប់មកចុះ សម្ល ញ់   ។      

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្របបថ់  អនកកុ្ំរបញបេ់ទកែន្លងខ្ល ែតមន ក់ឯង

ជ ច់ខត  ្រតូវ្របជុអំនកជនបទ  េកណ្ឌ ឲយកន់ធនូ េទឲយបនមួយពន់ ឬ 

ពីរពន់នកេ់ហើយេទកែន្លងខ្ល េនះ លុះដឹងថ េ្រកកេឡើង្រតូវ្របញប់
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ចូលគុេមព តៃ្រព េដក្រកប ចែំណកពួកអនក្រសុកនឹងនគំន យខ្ល រហូត

ទល់ែតចប់បន  លុះអនក្រសុកទងំេនះចប់ខ្ល បនេហើយ  អនក្រតូវយក

េធមញខវំល្លិមួយសរៃស ចប់ចុងវល្លិេដើរេទកន់ទីេនះ លុះេទដល់ទីជិត

ខ្ល ែដលងប់េហើយគបបេីពលថ ែនអនកដច៏េ្រមើនទងំ យ  អនក េធ្វើ
ឲយខ្ល េនះងប់  ?  ខញុគំតិថនឹងចងខ្ល េ យវល្លិេនះ ដូចេគចងេគដកឹេទ

កន់ ជដំ ក់ឲយទល់ែតបន ខញុចូំលេទកន់គុេមព តៃ្រពេដើមបរីកវល្លិ 

កលមិនទន់បននវំល្លិមក អនក សម្ល បខ់្ល េនះឲយងប់បត់េទេហើយ 

កលេបើដូេចនះ អនក្រសុកទងំេនះភ័យខ្ល ចេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់  

សូមេ កេម ្ត កុ្ំរកបទូល្រពះ ជេឡើយ  េហើយនគំន ឲយ្រទពយជេ្រចើន

ដល់អនក ខ្ល ក៏អនកចប់បន ទងំ្រទពយក៏អនកបនអពីំសមន ក់្រពះ ជេទៀត

ផង ។  ភីមេសនយល់្រពមថ   ្របៃពពិតែមន  េហើយេទចប់ខ្ល មករ

ែណនរំបស់្រពះបរមេពធិសត្វ េធ្វើៃ្រពឲយអស់ភ័យេហើយមនម ជន

ែហហមមកកន់នគរព ណសី ចូលគល់្រពះ ជ្រកបទូលថ បពិ្រត

្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគចំប់ខ្ល បនេហើយ  េធ្វើៃ្រពឲយអស់ភ័យេហើយ ។ 

្រពះ ជ្រទង់រកី យសបបយ្រពះទយ័ ្រពះ ជទន្រទពយយ៉ងេ្រចើន ។  ៃថង

ែស្អកេឡើង ពួកអនក្រកុងមក្រកបទូលថ  មន្រកបីកច ទ ក់ផ្លូ វអនកដេំណើ រ

មួយកែន្លង  ្រពះ ជក៏បញជូ នភីមេសនេទេ យទនំងដូចមុន  ភីមេសនក៏

ចប់្រកបីេនះបនមក មពកយែណនរំបស់្រពះបរមេពធិសត្វដូច
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េពលចប់ខ្ល ដូេចន ះ ។ ្រពះ ជកប៏ន្រពះ ជទន្រទពយឲយជេ្រចើនេទៀត 

េកើតមនឥស រយិយសដ៏ធៃំ្រកែលង ភីមេសនេផ្តើម្រសវងឹ េ យករ្រសវងឹ

កនុងភពជធ ំ េមើលងយ្រពះបរមេពធិសត្វ មនិេជឿពកយែណន ំ េពល

ពកយេ្រគត្រគតអសុេ ះជេដើមថ  េយើងមិនបនចញិចឹ មជីវតិ ្រស័យ

អនកេទ   អនកែតប៉ុេ ្ណ ះឬែដលជកូន្របុសេនះ ?    

 េ្រកយមកមិនបនប៉ុនម នៃថងផង ្រពះ ជៃន្របេទសជិតខងមួយ

្រពះអងគេលើកទព័មកេ មព័ទធនគរព ណសី រួចបញជូ ន្រពះ ជ សន៍

េទថ្វ យ្រពះ ជថ  ្រពះអងគ្រពមឲយ ជសមបត្តិដល់ទូលបងគ ំ ឬចបំង ។   

្រពះ ជ្រទង់បញជូ នភីមេសនឲយេចញេទថ  អនកចូរេចញេទចបំង  ។  

ភីមេសនពក់េ្រគ ងចមបំង្រគប់យ៉ង ែតងខ្លួនជ្រពះ ជអងគុយេលើខនង

ដរំែីដល ក់ែតងល្អេហើយ សូមប្ីរពះបរមេពធិសត្វកព៏ក់េ្រគ ងចមបំង

្រគប់យ៉ង   អងគុយដឹកនខំងចុងទីអងគុយរបស់ភីមេសនេនះឯង     េ្រពះ

ខ្ល ចភីមេសន ្ល ប ់  ។  េស្តចដរំែីហហមេ យម ជន េលើកកបួនេចញ

េទ មេខ្ល ងទ្វ រនគរ   លុះដល់សមរភូម ិភីមេសន្រគន់ែតបនឮសេំឡង

សគរចមបំងភ្ល មក៏ភ័យញប់ញ័រ  ្រពះបរមេពធិសត្វខ្ល ចភីមេសនធ្ល ក់អពីំ

ខនងដរំ ី ្ល ប ់ េទើបយកែខ ចងភីមេសនឲយជបេ់ដើមបមីិនឲយធ្ល ក់អពីំខនងដរំ ី 

លុះបនេឃើញសមរភូមភិ្ល ម ភីមេសនរតឹែតខ្ល ច ្ល ប់ខ្ល ងំេឡើងៗ រហូត

ដល់ឧចច រៈបស វៈហូរេ្រ ចខនងដរំ ី  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  ែន
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ភីមេសន ករេធ្វើេនេពលេនះ មិនដូចពកយនិយយេនេពលមុនៗរបស់

អនកេឡើយ េពលមុនេមើលេទអនក ក់ដូចជអនកេក្ល វក្ល  ជអនក ទ ត់

ជនំញកនុងស្រងគ ម  េពលេនះអនកបន្របទូស ៉យខនងដរំេីហើយ  រួចេពល

គថេ យមនេសចក្តថី  

 យេន្ត   បវកិតថិត ំ  បុេរ  

 អថ   េត   បតូិស    សជន្ត ិ  បចឆ  

 ឧភយ ំ  ន   សេមត ិ  ភីមេសន 

 យុទធកថ   ច   ឥទញច    េត   វហិញញន្ត ិ។  

 មន លភីមេសន  កនុងកលមុន   ឯងបនអួតេហើយ  កនុងកល 

 េ្រកយ   ្រ ប់ែតេ្រគ ងសអុំយស្រមប់ហូរេចញ  ( ចម ៍) 

 របស់ឯង   ហូរេចញមក    េហតុទងំពីរមិនសមគន      គឺករ 

 និយយអពីំចមបំងនិងករចេង្អ តចង្អល់ចិត្តរបស់ឯងេនះ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ    បទថ   យេន្ត   បវកិតថិត ំ   បុេរ   េសចក្តី
ថ ពកយ   គឺពកយែដលអនកបនអួតេហើយថ  ឯងែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះឬ

ែដលជកូន្របុសេនះ ខញុមំិនែមនជកូន្របុសឬ ? សូមបខីញុកំ៏ជទ ន

ែដលជនំញខងចមបំង ដូេចនះ   េនះជពកយមុន  ។ 

 បទថ   អថ  េត   បតូិស   សជន្តិ   បចឆ   េសចក្តីថ   កនុងកល

ខងេ្រកយមូ្រតនិង មកែដលមនេឈម ះថ េ្រគ ងសម្អុយ េ្រពះ ជ
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របស់ស្អុយផង  ជរបស់ហូរបនផង  បនហូរេចញមក ។ ពកយថ   បចឆ   

បនដល់  េ្រកយអពីំករអួតេនះ  អធិបបយថ  េពលេនះ  គឺេពលែដល

េនកនុងសមរភូមិេនះ  ។ 

 បទថ  ឧភយ ំ  ន  សេមតិ   ភីមេសន   ែនភមីេសន ពកយទងំ-

ពីរេនះ   េមើលេទមិនសមគន េឡើយ ។ 

 សួរថ    ពកយ ខ្លះ ? 

 េឆ្លើយថ  គឺពកយែដលអួតអពីំករចបំង និងករចេង្អ តចង្អល់ចិត្ត

របស់អនកេនះ  មនអធិបបយថ  បនដល់ពកយែដលេពលអពីំចមបំង

កនុងកលមុន និងករចេង្អ តចង្អល់ ករលបំកចិត្តរហូតដល់ហូរមូ្រតនិង

មកេ្រ ចខនងដរំមីនិសមគន េឡើយ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វតះិេដៀលភីមេសនយ៉ងេនះេហើយ លួងេ មថ 

កុខំ្ល ចេឡើយសម្ល ញ់ ដ ប េនមនខញុ  ំអនកកុខំ្ល ចេឡើយ   ដូេចនះេហើយ 

ឲយភីមេសនចុះអពីំខនងដរំ ី រួចេពលថ  ចូរេទងូតទឹកចុះ  បញជូ នភីមេសន

ឲយ្រតឡប់េទេ យ្រតិះរះិថ  ៃថងេនះអញគួរបង្ហ ញខ្លួន េហើយបេំបលដរំ ី
ចូលកន់ស្រងគ ម បន្លឺសីហនទ េ មព័ទធ យបែំបកកងទព័  េ្របើឲយចប់

្រពះ ជែដលជស្រតូវបនេហើយេទគល់្រពះបទព ណសី ។ ្រពះ ជ

្រទង់សបបយ្រពះទយ័ ្រពះ ជទនយសដ៏ធដំល់្រពះបរមេពធិសត្វ  ។  

ចប់ ងំពីេពលេនះមក េឈម ះថ ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត ក៏ខចរខច យេទ
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េពញជមពូទ្វីប  ។  ្រពះបរមេពធសិត្វបនឲយរង្វ នដ់ល់ភមីេសន េហើយ

បញជូ នឲយ្រតឡប់េទភូមកិេំណើ តវញិ  េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម  េហើយ

ក៏េទ មយថកមម  ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតកនុង

កលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលភិកខុ េនះេ្រចើនេទេ យករអួត ងេនះ   

សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ជអនកអួត ងែដរ ។ លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសន

េនះមកេហើយ ្រទង់បន្តអនុសនធិ្របជុជំតកថ ភីមេសនកនុងកលេនះ  

បនមកជភិកខុអនកេ្រចើនេទេ យករអួត ងកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណក

ចូឡធនុគគហបណ្ឌិ ត គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ ភីមេសនជតក ទី ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ វរណុវគគ ទី ៨ ។ 

 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគ ឺ
 វរុណជតក   ១  សីលវនគជតក ១  សចចងកិរជតក ១    

 រុកខធមមជតក  ១   មចឆជតក   ១     អសងកិយជតក   ១ 

 ម សុបិនជតក ១ ឥល្លិសជតក  ១ ខរស រជតក ១ 

 ភីមេសនជតក ១  ។ 

3
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អបយមិ្ហវគគ ទី ៩ 
អដ្ឋកថ សុ បនជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ ្រស័យនគរេកសមពី ្រទង់គងេ់នកនុង

េឃសិ ម ្រទង់្របរពធ្រពះ គតេតថរ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្តើមថ  អបយិម្ហ   អនចចិម្ហ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ  កល្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់ច្ំរពះវស េនកនុង

នគរ វតថីេហើយ េស្តចយងេទកន់ចរកិរហូតដល់និគមេឈម ះ ភទទវតិក 

ពួកអនកចញិចឹ មេគ ចិញចឹ មសត្វ អនកែ្រស និងអនកេធ្វើដេំណើ រ  េឃើញ្រពះបរម-

្ត េស្តចយងមកេហើយ នគំន េទថ្វ យបងគ ំ រួច្រកបទូលឃត់ថ   

បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន    សូម្រទង់កុយំងេទកន់កពំង់េឈម ះអមពៈេឡើយ  

នគេឈម ះ អមពតិតថកៈ ែដលេននឹង ្រសមរបស់ជដិល្រតង់កពំង់អមពៈ

កច វ ស់  នឹងេបៀតេបៀន្រពះអងគបន  ។  ្រពះដ៏មន្រពះភគ 

្រទង់េធ្វើដូចជ្រទង់មិនបនឮពកយរបស់មនុស ទងំេនះ  សូមបមីនុស ទងំ

េនះឃតអ់ស់ រៈ ៣ ដង ក៏្រទង់េនែតយងេទដែដល  ។  បនឮថ 

េពលេនះ ្រពះដម៏ន្រពះភគេស្តចយងេទគង់េនកនុងដងៃ្រពមួយកែន្លង 

មិនឆង យអពីំភទទវតិកនិគមេនះ ។   ្រគេនះ ្រពះ គតេតថរជពុទធុប ្ឋ ក 

្របកបេ យឫទធិែដលជរបស់បុថុជជនចូលេទជិត ្រសមេនះ ្រកល

ក្រមលែដលេធ្វើអំពីេ ម េនកនុ ងលំេនរបស់េស្ដចនគេនះ េហើយគង់
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ពត់ែភនន  នគអត់ធននឹ់ងករេមើលងយមនិបនក៏បេញចញែផ ង ្រពះេថរៈ

ក៏បេញចញែផ ងតប ។  នគេធ្វើឲយេភ្លើងេឆះ ្រពះេថរៈកេ៏ធ្វើឲយេភ្លើងេឆះែដរ  

េតជះរបស់នគ្រគបសងកត់្រពះេថរៈមិនបន ប៉ុែន្តេតជះរបស់្រពះេថរៈ

្រគបសងកតន់គបន  ។  ្រពះេថរៈទូនម នេស្តចនគេនះេធ្វើឲយ ងំេនកនុង

សរណៈកនុងសីលបនេហើយ   េទើបនិមន្តេទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត   ។   

ចែំណក្រពះដ៏មន្រពះភគ  ្រទង់គង់េនកនុងនិគមេឈម ះភទទវតិក ម

្រពះពុទធអធយ្រស័យេហើយ  េស្តចយងេទកន់នគរេកសមពីវញិ ។ េរឿង-

៉ វែដល្រពះ គតេតថរទូនម នេស្តចនគ បនឮសុស យផ យទូេទ

េពញជនបទ ។ 

 អនកនគរេកសមពីេធ្វើករទទួល្រពះបរម ្ត   នគំន ថ្វ យបងគ្ំរពះ-

អងគេហើយ ក៏ហួសេទកន់សមន ក្់រពះ គតេតថរ ថ្វ យបងគេំហើយឈរេន

កនុងទីដ៏សមគួរ រួចនគំន េពលយ៉ងេនះថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន 

វតថុ ែដលេ កមច ស់បនេ យក្រម  សូមេ កមច ស់្របប់វតថុ េនះចុះ 

ពួកខញុ ្ំរពះករុ នឹងចត់ែចងវតថុ េនះ្របេគន ។ ្រពះេថរៈក៏េនេសង ម ប៉ុែន្ត

ពួកឆព្វគគិយភិកខុនគំន និយយថ អនកមន យុទងំ យ សុ ពណ៌

្រកហមដូចេជើង្រពបជវតថុ ែដលបព្វជិតរកបនេ យក្រមៃ្រកែលង េហើយ

ក៏ជវតថុ គួរឲយេពញចិត្តផងែដរ ្របសិនេបើអនកទងំ យ្រជះថ្ល ចេំពះ្រពះ-

េថរៈ ចូរចត់ែចងសុ ពណ៌្រកហមដូចពណ៌េជើង្រពប្របេគនចុះ ។  អនក
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នគរទងំេនះក៏យល់្រពមេ យពកយថ ្របៃពេហើយេ កមច ស់ នគំន

្រកបទូលនិមន្ត្រពះបរម ្ត េដើមប្ីរទង់ឆន់កនុងៃថងែស្អក េហើយនគំន

ចូលកន់នគរ   មន ក់ៗ ចត់ែចងសុ ែដលមនពណ៌្រកហមដូចេជើង្រពប

ទុកកនុងផទះរបស់ខ្លួនេ យបណំងថ នឹង្របេគន្រពះេថរៈ និមន្ត្រពះេថរៈ

េទេហើយ  នគំន ្របេគនសុ ្រគប់ៗផទះ  ។  ្រពះេថរៈឆនសុ់ េហើយ្រសវងឹ 

និមន្តេចញអពីំនគរ ដួលេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រនគរេដកថងូ រេនទីេនះឯង ។ 

្រពះបរម ្ត ្រទង់េធ្វើភត្តកិចចេហើយ កល្រទង់យងេចញអពីំនគរ ្រទង់

ទតេឃើញ្រពះេថរៈេដកេ យ ករដូេចន ះ មន្រពះពុទធត្រមស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ  អនកទងំ យចូរជួយ្រគហ៍ គតេទ   ្រទង់ឲយពួកភិកខុ
្រគហ៍្រពះ គតេតថរេទកន់ ម   ។  ពួកភិកខុ កសី់សៈរបស់្រពះេថរៈ

េនែកបរបទមូល្រពះតថគត  េហើយឲយេដកែបរសីសៈេទរក្រពះតថគត 

្រពះ គតេតថរ្រតឡប់េដកសណ្តូ កេជើង េឆព ះេទរក្រពះភ្រក្ត្រពះបរម ្ត

េទវញិ ។ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរពួកភិកខុថ  មន លភិកខុទងំ យ  ករ

េគរពតថគតែដល គតធ្ល បម់នពីមុនេនះ  ឥឡូវេនះេនមនឬេទ ?   

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន មិនមនេទ ។    

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់សួរថ    មន លភិកខុទងំ យ   ភិកខុ
ចបំងជមួយេស្តចនគេឈម ះអមពតិតថកៈ ?   

 ភិកខុទងំេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន គឺ គតភិកខុ  ។
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 ្រពះដម៏ន្រពះភគ្រ ស់សួរថ ឥឡូវេនះ គតេន ចចបំង

ជមួយពស់ទឹកបនឬ  ?   

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  េរឿងេនះមិន

ចេទ  ។    

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់សួរេទៀតថ   មន លភិកខុទងំ យ ផឹកវតថុ
េហើយ ្របសចកករចងច ំ  វេង្វង ម រតីយ៉ងេនះ   វតថុ េនះ ភិកខុ គួរ

ផឹកឬ ?  

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ   មិនគួរេឡើយ ្រពះអងគ  ។      

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទងត់ិះេដៀល្រពះេថរៈេហើយ  ្រទង់្រ ស់េ

ភិកខុទងំ យមក ្រទង់បញញត្តសិកខ បទ  ភិកខុ ្រតូវ បត្តិបចិត្តិយៈ េ្រពះ

ផឹកសុ និងេមរយ័  េហើយេស្តចេ្រកកចក សនៈយងចូលកន់្រពះគនធ-

កុដិ  ។  ភិកខុទងំ យ្របជុគំន កនុងធមមសភនិយយអពីំេទសៃនករផឹក

សុ ថ អនកមន យុទងំ យ ែដលេឈម ះថករផឹកសុ មនេទស

ខ្ល ងំ ស់ េធ្វើឲយ្រពះ គតេតថរែដលមនេឈម ះថសមបូរេ យបញញ

មនឫទធិ  មិនដឹងសូមបែីតគុណរបស់្រពះបរម ្ត   េទើបបនេធ្វើយ៉ង

េនះ  ។   ្រពះបរម ្ត េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភកិខុទងំ-

យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿង

អ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់
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ថ មន លភកិខុទងំ យ ពួកបព្វជិតផឹកសុ េហើយសន្លប់បត់ ម រតីេដក

ស្តូកស្តឹងេនះ  មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកល

មុនកម៏នេរឿងដូេចនះែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូច

តេទេនះថ     

 កនុងអតីតកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍

កនុងែដនកសី ចេ្រមើនវយ័េហើយ បួសជឥសី បនសេ្រមចអភញិញ និង

សមបត្ត ិ េលងឈនរស់េនកនុងហិមវន្ត្របេទស ែហហមេ យអេន្ត សិក

្របមណ ៥០០ អងគ ។ លុះដល់រដូវេភ្ល ង ពួកអេន្ត សិកនគំន ្របប់ ចរយ

ថ  បពិ្រតេ ក ចរយ ពួកេយើងនគំន េទកន់ែដនមនុស បរេិភគរបស់

ជូរ  ៃ្រប  េហើយសឹម្រតឡប់មកវញិ   ។  ឥសីេពធិសត្វេពលថ    វុេ

េយើងនឹងរងច់េំនទីេនះ  អនកទងំ យនគំន េទចុះ ទនុំកប្រមុង ងកយ

រហូតអស់រដូវេភ្ល ងេហើយ  ចូរនគំន ្រតឡប់មកវញិ ។  អេន្ត សិកទងំេនះ

យល់្រពមេ យពកយថ ្របៃពេហើយេ ក ចរយ េហើយនគំន ចរយ

េទកន់នគរព ណសី ន ក់េនកនុង្រពះ ជឧទយន ។  លុះ្រពឹកេឡើង ក៏

នគំន ្រ ច់េទភិកខ ចរេនកនុង្រសុកមួយ ខងេ្រកេខ្ល ងទ្វ រនគរ បន

ទទួលករឧបតថមភយ៉ងល្អ ។  ៃថងែស្អកេទៀត ក៏នគំន ចូលេទកន់នគរ  អនក

នគរនគំន រកី យ្របេគនភិកខ ចរ ។ កន្លងមកពីរ-បីៃថង អនកនគរកន៏គំន
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្រកបទូល្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ  ឥសី ៥០០ អងគ  មកអពីំៃ្រព

េហមពន្ត ន ក់េនកនុង្រពះ ជឧទយន មនតបធម៌ដខ៏្ល ងំក្ល   មនឥ្រនទីយ៍

ែដលឈនះេហើយយ៉ងកពូំល ជអនកមនសីល ។  ្រពះបទព ណសី្រទង់

្រពះស ្ត ប់គុណរបស់ឥសីទងំេនះេហើយ េស្តចយងេទកន់្រពះ ជ-

ឧទយន  ្រទង់នម ក រេហើយេធ្វើបដសិ ្ឋ រៈ  និមន្តឲយគងេ់នកនុង្រពះ ជ-

ឧទយនេនះ  រហូត ៤ ែខរដូវេភ្ល ង  ។   ចប់ ងំពីេពលេនះមក  ឥសី

ទងំេនះកឆ៏ន់កនុង្រពះ ជ ងំ ស្រមកេនកនុង្រពះ ជឧទយនេនះឯង  ។ 

 ៃថងមួយ កនុងនគរមនបុណយនកខត្តឫក មួយ េឈម ះថសុ នកខត្តឫក   

្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមះិថ  សុ ជរបស់ែដលបព្វជិតទងំ យរកបន

េ យក្រម េទើបបញជ ឲយថ្វ យសុ យ៉ងល្អជេ្រចើនដល់ បសទងំេនះ ។  

បសទងំេនះផឹកសុ េហើយ្រតឡប់េទកន់្រពះ ជឧទយនវញិ     មួយ

រូបៗក៏្រសវងឹសុ   ពួកខ្លះេ្រកកេឡើង  ំ ពួកខ្លះេ្រច ង លុះ េំ្រច ងេហើយ 

ក៏នគំន េដកលក់សងកតប់រកិខ រមនេឈើ្រចត់ជេដើម លុះ ្វ ងសុ ក៏ភញ ក់

េឡើងេឃើញ ករដ៏ែប្លកមិនគួរដល់បព្វជិតេឡើយ ក៏េពលថ  ពួកេយើង

េនឆង យអពីំ ចរយ នគំន េធ្វើអេំពើដ៏ មកយ៉ងេនះ   ភ្ល មេនះឯង កន៏គំន

េបះបង់្រពះ ជឧទយន្រតឡប់េទកន់ៃ្រពេហមពន្តវញិ ទុក កប់រកិខ រ

្រតឹម្រតូវេហើយ  ចូលេទថ្វ យបងគំ ចរយ រួចអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ  ។  

កល ចរយសួរថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  អនកទងំ យមនិលបំក
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េ យភិកខ េទឬ ? រស់េនជសុខសបបយកនុងភូមិមនុស ឬ ? អនកទងំ-

យេនែត មគគីគន េទឬ ?   ក៏េឆ្លើយថ   បពិ្រតេ ក ចរយដ៏ចេ្រមើន 

ពួកខញុ រំស់េនជសុខសបបយេទ ក៏ប៉ុែន្តពួកខញុនំគំន ផឹកទឹកែដលមិនគួរផឹក 

សន្លប់បត់ ម រតីេដកស្តូកស្តឹងេរៀងៗខ្លួន   មិន ចទប់ ម រតីបន  នគំន

េ្រច ង ំ មទេំនើងចិត្ត    កល្របប់េរឿងេនះចេំពះ ចរយក៏នគំន េពល

គថេនះថ  

 អបយិម្ហ  អនចចិម្ហ         អគយិម្ហ  រុទមិ្ហ  ច 

 វសិញញិករណឹ  បិ ្វ     ទិ ្ឋ   នហុម្ហ  ន ត ិ។ 

 ពួកេយើងបនផឹកសុ     បន  ំ  បនេ្រច ង  បនយ ំ

 េហើយ  ពួកេយើង មិនែមនជពនរ  េ្រពះែតផឹកសុ  

 ែដលេធ្វើឲយខូចសញញ   េទើបេឃើញ ( ្រកក់ជល្អ )  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  អបយិម្ហ  ែ្របថ   ពួកខញុនំគំន ផឹក

សុ  ។ 

 បទថ  អនចចិម្ហ   េសចក្តីថ  លុះផកឹេហើយ ក៏ឆគងេ យៃដ   ឆគង

េ យេជើង    នគំន  ំ ។ 

 បទថ អគយិម្ហ  េសចក្តីថ   េបើកមត់េ្រច ងេ យមនសេំឡង

ខ្ល ងំ  ។ 

 បទថ   រុទិម្ហ   ច  េសចក្តីថ  ្រតឡប់មនវបិបដិ រៈ  នគំន ែ្រសក
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យថំ   ពួកេយើងបនេធ្វើនូវអេំពើែដលមិនសមគួរ  ។ 

 បទថ   ទិ ្ឋ    នហុម្ហ  ន    េសចក្តីថ   េ្រពះផឹកសុ ែដល

ជេហតុេធ្វើឲយសញញ វបិរតិ េ្រពះទម្ល យសញញ េចល េរឿងេនះេនល្អែដរ 

្រតង់ែដលថពួកខញុមំិនក្ល យេទជ ្វ   ពួកអេន្ត សិកទងំេនះ េពល

េទសរបស់ខ្លួនេ យ្របករដូេចនះ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ     ធមម នរជនែដលេនឆង យអពីំ្រគូ

រែមងដូេចនះឯង    ្រពះបរមេពធិសត្វតិះេដៀល បសទងំេនះេហើយ ឲយ

ឱ ទថ  អនកទងំ យកុេំធ្វើអេំពើែបបេនះតេទេទៀត មនឈនមិន ប-

សូនយ    េ្រកយអពីំចុតបិនេទកន់្រពហមេ ក  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្របជុំ

ជតកថ ពួកឥសីកនុងកលេនះ បនមកជពុទធបរស័ិទ ចែំណក ចរយ គ ឺ

តថគត េនះឯង  ។  សូម្របកសថ ចបពី់េរឿងេនះេទនឹងមិនេពល

ដល់បទថ     អនុសនធឹ  ឃេដ ្វ    េនះតេទេទៀតេទ  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ សុ បនជតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ មិត្តវិនទជតក ទី ២ 

 ្រពះបរម ្ត     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
្របេ ្រកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   អតកិកមម   

រមណកំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 កនុងជតកេនះ   ជេរឿងេកើតេឡើងកនុង សនៃន   ្រពះកស ប-

សមម សមពុទធ នឹងជកច់បស់កនុង ម មិត្តវិនទុកជតក  ។ កនុងកល

េនះ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថេនះថ  

 អតិកកមម   រមណកំ                 សទមត្តញច    ទភូកំ 

 ្វ សិ   ប ណមសីេន    យ ម    ជីវ ំ  ន   េមកខសីតិ។ 

 អនកេនះ  កន្លងនូវ្រប ទែកវេផ្លកផង  ្រប ទ្របក់ផង ្រប ទ 

     ែកវមណីផង   ជអនក្រតូវថម    ( គឺច្រកមនមុខមុតដូចកបំតិេករ  ) 

    ្រគបសងកត់េហើយ    អនកកលរស់េនមិនរួចអពីំច្រកេនះេទ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   រមណកំ   ជេឈម ះៃនែកវេផ្លក កនុង

កលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងថ  អនកេនះកន្លងផុត្រប ទែកវ

េផ្លកេទេហើយ ។ 

 បទថ  សទមត្តញច    ជេឈម ះៃន្របក់  ្រពះបរមេពធសិត្វសែម្តង 

ថ   អនកេនះកន្លងនូវ្រប ទ្របក់េទេហើយ  ។ 

 បទថ  ទភូកំ ជេឈម ះៃនែកវមណី  ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តង
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ថ   អនកេនះកន្លងនូវ្រប ទែកវមណីេទេហើយ ។ 

 បទថ  ្វ សិ  កត់បទជ  េ   អសិ  ែ្របថ  អនកេនះ ។ 

 បទថ  ប ណមសីេន  េសចក្តីថ  ច្រកេនះសេ្រមចអពីំថម

ក៏មន  សេ្រមចអពីំែកវមណីកម៏ន  ប៉ុែន្តច្រកែដល យបែំបកកបលអនក

េនះ  សេ្រមចអពីំថម  កលេបើេពល គួរេពលថ   ប សីេន 

ប៉ុែន្ត្រតឡប់ជេពលថ ប ណមសីេន េ យកន់យក ម  អក រ

េ យអំ ចពយញជនសនធិ  មនអធិបបយមយង៉េទៀតថ ទូលកង់ច្រក

ែដលសេ្រមចអពីំថម  គឺ្រតូវកងច់្រកេនះៃខកបល។ 

 បទថ  យ ម   ជីវ ំ  ន  េមកខសិ  េសចក្តថី ទងំែដលេនរស់

េនះឯង នឹងមិនផុតអពីំកង់ច្រកេនះេទ ្រតូវទូល ជនិចច រហូតបបកមម

របស់អនកអស់ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថេនះេហើយ េស្តចេទកន់េទវេ ក 

ភ្ល ម  ចែំណកមិត្តវនិទក៏េនទូលកង់ច្រកេ យទុកខយ៉ងមហន្ត   លុះបប- 

កមមអស់  ក៏េទ មយថកមម ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ  មិត្តវនិទកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចែំណកេទវ ជ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មិត្តវនិទជតក ទី ២ ។ 
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អដ្ឋកថ កឡកណ្ណិជតក ទី ៣  
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតវន ្រទង់្របរពធមតិ្ត

របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីមន ក ់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    ែដលមនពកយ

េផ្តើមថ   មិេ ្ត   ហេវ  សត្តបេទន  េ ត ិ ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮមកថ បុរសេនះធ្ល បជ់សម្ល ញ់េលងដីជមួយនឹងអនថ- 

បិណ្ឌិ កេសដ្ឋី   ងំពីកលេនេរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់ ចរយជមួយគន  

េ យេឈម ះមនេឈម ះថ  កឡកណ្ណី  ។  កឡកណ្ណី េនះេ្រកយមកក៏

ធ្ល ក់ខ្លួន្រក  មិន ចចញិចឹ មជីវតិបន ក៏េទកនស់មន កអ់នថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី 

េ កេសដ្ឋកី៏លួងេ មសម្ល ញ់េនះ ឲយេសប ងេហើយ្របគល់សមបត្តរិបស់

ខ្លួនឲយមួយចែំណក  ។  កឡកណ្ណី េនះជអនកេធ្វើឧបករៈចេំពះេ ក

េសដ្ឋ ី េធ្វើកិចច្រគប់យ៉ងេពលែដលេគមកកន់សមន ក់េសដ្ឋី ។ មនុស

ទងំ យនគំន េពលថ ឈប់សិនកឡកណ្ណី  អងគុយសិនចុះកឡកណ្ណី  

បរេិភគសិនចុះកឡកណ្ណី  ។  ៃថងមួយ មិត្តនិង មតយរបស់េ កេសដ្ឋ ី  

នគំន ចូលេទរកេ កេសដ្ឋីេហើយនិយយយ៉ងេនះថ ម េសដ្ឋ ី េ ក

កុចំិញចឹ មកឡកណ្ណី   កុជំិតសនិទធនឹងបុរសេនះេឡើយ េ្រពះសូមបយីក ក៏្រតូវ

េចៀសេចញេទេ យសេំឡងេនះថ ឈប់សិនកឡកណ្ណី  អងគុយសិនចុះ

កឡកណ្ណី   បរេិភគសិនចុះកឡកណ្ណី   េគក៏មនិេសមើនឹងេ ក ធ្ល ក់ខ្លួន្រក

េហើយ  េ កចិញចឹ មមនុស ែបបេនះេធ្វើអ្វី  ? 
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 អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីេពលថ  ធមម េឈម ះស្រមប់េ  បណ្ឌិ ត

ទងំ យមនិកនយ់កជ្របមណេទ  ( គតគ់ិតថ )  មិនគួរជ្របេភទ

មនុស ែដលមនេឈម ះថ សុតមងគលិក ( ្របកន់មងគល មសេំឡងែដល

បនឮ ) អញមិន ច ្រស័យេហតុ្រតឹមែតេឈម ះ  េហើយេបះបងស់ម្ល ញ់

ែដលេលងដីជមួយគន េចលបនេទ  ។  លុះគតិដូេចនះេហើយ មិនបនកន់

យកពកយសម្តីរបស់មនុស ទងំេនះេទ ។ ៃថងមួយ កលនឹងេទ្រសុកសួយ

របស់ខ្លួន  បន្របគល់កឡកណ្ណី ឲយជអនករក េគហ ្ឋ ន ។  

 ពួកេចរគិតគន ថ  បនឮថេសដ្ឋេីទ្រសុកសួយរបស់គត់េហើយ  

ពួកេយើងេទប្លន់ផទះរបស់គត់ចុះ  នគំន កន់ វុធេផ ងៗ មកកនុងេវ

អ្រធ្រតព័ទធផទះេ កេសដ្ឋ ី។ ចែំណកកឡកណ្ណី សង យ័ខ្ល ចពួកេចរមក

ប្លន់ េទើបអងគុយយមមិន្រពមេដក  លុះដឹងថពួកេចរមក េដើមបនឹីង ស់

ពួកមនុស េទើបែ្រសកេឡើងថ អនកទងំ យ ចូរផ្លុ ស័ំងខ ចូរ យសគរ  លុះ

ែ្រសកដូេចន ះេហើយ ក៏េធ្វើឲយដូចជមនេ ងមេ ្រសពធ ំ េធ្វើនិេវសន៍ទងំ

អស់ឲយមនសេំឡងកងរពំងទូេទ ។ ពួកេចរនិយយ្របប់គន ថ ពួកេយើង

បនឮថ ផទះគម នអនក េន ពួកេយើងបន ្ត ប់មកមនិល្អេហើយ  េសដ្ឋី
គម នេធ្វើដេំណើ រេទ េទ  គឺេនកនុងផទះេនះឯង   េហើយមន ក់ៗ េបះដុដំី  ដុថំម   

និងដបំងជេដើមេចលទីេនះឯង រួចរត់េចៀសេចញេទ ។  លុះ្រពឹកេឡើង 

មនុស ទងំ យេឃើញដុថំមនិងដបំងជេដើម ែដលពួកេចរេបះេចល
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េនទីេនះៗ  មន ក់ៗ កត៏ក់ស្លុតេហើយនិយយថ  ្របសិនេបើៃថងេនះ មិន

មនអនកយមផទះែដលសមបូរេ យករេចះដឹង និងឈ្ល សៃវែបបេនះេទ  

ពួកេចរនឹងចូល មករេពញចិត្ត ប្លន់ផទះបនទងំអស់ជ្របកដ េ្រពះ

្រស័យមតិ្តែដលេមះមុតអង់ ចក្ល នែបបេនះ  េទើបេសចក្តីចេ្រមើន 

េកើតមនដល់េ កេសដ្ឋី  មន ក់ៗនគំន សរេសើរកឡកណ្ណី  ។ េពលែដល 

េសដ្ឋីមកអពីំ្រសុកសួយ ក៏នគំន ្របប់េរឿង ៉ វេនះឲយ្រជប្រគប់្របករ  ។  

្រគេនះ េសដ្ឋីបននិយយេទកន់មនុស ទងំេនះថ អនកទងំ យេ្របើ
េយើងឲយេដញមិត្តអនករក ផទះយ៉ងេនះ េចញអពីំផទះរបស់េយើង  ្របសិនេបើ
េយើងបេណ្ត ញេគឲយេចញអពីំផទះ មពកយរបស់អនកទងំ យេនះ ៃថង

េនះ ្រទពយរបស់េយើងនឹងមិនេសសសល់េឡើយ    ធមម ថ េឈម ះមិនជ

្របមណេទ  ចិត្តែដលគតិជួយប៉ុេ ្ណ ះ េទើបជ្របមណ  លុះេពលដូេចនះ

េហើយ  ក៏ឲយ្រទពយជេដើមទុនដល់កឡកណ្ណី េ្រចើនេឡើងៗ   ។   េសដ្ឋបីន

្រតិះរះិថ េពលេនះអញមនេរឿងែដលជ្របធនលមម្រកបទូល្រពះដម៏ន-

្រពះភគបនេហើយ ក៏េធ្វើដេំណើ រេទកន់សមន ក់្រទង់ ្រកបទូលេរឿង ៉ វ

េនះ ងំអពីំេដើមដល់ចប់ចេំពះ្រពះអងគ  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  

មន លគហបតី មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលមិត្តេឈម ះ

កឡកណ្ណី រក ្រទពយកនុងផទះមិត្តរបស់ខ្លួនទុកេនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏

រក េហើយែដរ   ។   កលេសដ្ឋី្រកបទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកេរឿង 
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កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបនជេសដ្ឋមីនយសដធ៏ៃំ្រកែលង  

េសដ្ឋមីនមតិ្តមន កេ់ឈម ះកឡកណ្ណី  ។ េរឿង ៉ វទងំអស់កដូ៏ចេរឿងបចចុបបនន

េនះឯង  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វមកអពីំ្រសុកសួយេហើយ ្ត ប់េរឿងេនះ 

រួចេពលថ  ្របសិនេបើេយើងបេណ្ត ញមិត្តដូេចនះេចញអពីំផទះរបស់េយើង

មពកយរបស់អនកទងំ យេនះ េម៉្លះសមៃថងេនះ្រទពយសមបត្តរិបស់

េយើងនឹងមនិេសសសល់េឡើយ    េហើយេពលគថេនះថ  

 មិេ ្ត   ហេវ  សត្តបេទន  េ ត ិ

 ស េយ  បន  ទ្វ ទសេកន  េ ត ិ

 មសឌ មេសន  ច  ញត ិ េ ត ិ

 តតុត្តរ ឹ អត្តសេមបិ  េ ត ិ

 េ ហំ  កថ ំ អត្តសុខស   េហតុ 

 ចិរសនថុត ំ កលកណ្ណឹ   ជេហយយន្តិ ។ 

 បុគគលែដលជមិត្តបន     េ យ   (  េហតុ្រតឹមែតេដើរជ 

 មួយគន   )  ្របពីំរជំ ន  បុគគលជសម្ល ញ់បន  េ យ 

 ( េហតុ្រតឹមែតេដើរជមួយគន  )     ដប់ពីរជំ ន    បុគគល 

 ែដលជញតិបន  េ យ  ( ករេនជមួយគន  ) មួយែខ 
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 ឬកន្លះែខ   បុគគលែដលទុកេសមើនឹងខ្លួន  េ្រពះេនេលើស 

 អពីំកលេនះេទេទៀត    ខញុ េំនះនឹងលះបង់នូវសម្ល ញ់ 

 េឈម ះកឡកណ្ណី     ែដលធ្ល ប់សនិទធ ន លអស់កលយូរ 

 េ្រពះេហតុៃនេសចក្តសុីខរបស់ខ្លួនដូចេម្តចបន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ហេវ ្រតឹមែតជនិបត ។ ែដលេឈម ះ

ថ មិត្ត េ្រពះអតថថ ្រប្រពឹត្តេ យេម្រតី  អធិបបយថ  ចូលេទ ងំទុក

នូវេម្រតីចិត្ត  េធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន ល   ក៏បុគគលែដលជមិត្តបន  េ យេហតុ

្រតឹមែតេដើរជមួយគន ្របពីំរជំ ន ។ 

 បទថ   ស េយ  បន   ទ្វ ទសេកន   េ ត ិ  េសចក្តថី 

ែដលេឈម ះថ  សម្ល ញ់ េ្រពះអតថថ  រួមគន កនុងឥរយិបថទងំពួងេ យ

អំ ចៃនករេធ្វើកចិច្រគប់យ៉ងរួមគន  អធិបបយថ បុគគលែដលជសម្ល ញ់

បន  េ យេហតុ្រតឹមែតេដើរជមួយគន ដប់ពីរជំ ន ។ 

 បទថ  មសឌ មេសន   េសចក្តីថ  េនរួមគន មួយែខ  ឬ កន្លះ

ែខ ។  

 បទថ  ញត ិ  េ តិ   េសចក្តីថ  រែមងមនេឈម ះថ  ជអនក

េសមើនឹងញតិ  ។ 

 បទថ  តតុត្តរ ឹ េសចក្តថី  េ្រពះករេនរួមគន េលើសអពីំកលេនះ   

រែមង ប់ថ  ជអនកេសមើនឹងខ្លួនបន  ។ 
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 បទថ  ជេហយយ ំ  េសចក្តីថ  ខញុនឹំងេបះបង់នូវសម្ល ញ់ដូេចន ះ 

ដូចេម្តចបន  ។ 
 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលដល់គុណៃនមិត្តេនះ េ យ្របករដូេចនះ ។ 

ងំពីេនះមក គម នអនក ៊ ន្រប្រពឹត្តេលមើសកឡកណ្ណី េទៀតេឡើយ ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ   កឡកណ្ណី កនុងកលេនះ   បនមកជ ននទ   ចែំណក

ព ណសីេសដ្ឋ ីគ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ កឡកណ្ណិ ជតក ទី ៣ ។ 

 
អដ្ឋកថ  អតថស  ទ្វ រជតក ទី ៤ 

 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

កុលបុត្តែដលឈ្ល សៃវកនុង្របេយជន៍មន ក់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   

មនពកយេផ្តើមថ  េ គយមិេចឆ   បរមញច  ភំ  ដូេចនះជេដើម ។ 
  មនេរឿងសេងខបថ កនុងនគរ វតថី បុត្តរបស់េសដ្ឋអីនកមនសមបត្តិ
េ្រចើនមន ក ់ េកើតមកបន ៧ ឆន ជំអនកមនបញញ ឈ្ល សៃវកនុង្របេយជន៍ ។  

ៃថងមួយ េកមងេនះបនចូលេទរកេសដ្ឋីជបិ  សួរបញ្ហ ែដលជទ្វ រៃន

្របេយជន៍  េសដ្ឋីជបិ មិនដឹងបញ្ហ េនះ េទើបេកើតបរវិតិកកថ បញ្ហ េនះ

ល្អិតសុខុមៃ្រកែលង ស់   េវៀរ្រពះសមម សមពុទធេចញេហើយ   អនកដៃទ
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កនុងេ កសននិ ស ែដលកណំតេ់ យភវគគ្រពហមជចែំណកខងេលើបផុំត 

និងេ យអវចិីជចែំណកខងេ្រកមបផុំត ែដល ចនឹងេ ះ្រ យបញ្ហ

េនះបន មនិមនេឡើយ  ។  លុះគិតដូេចនះេហើយ ឲយបុត្តកន់ផក និងេ្រគ ង

្រកអូបជេ្រចើននេំទកន់វត្តេជតពន  បូជ្រពះបរម ្ត េហើយថ្វ យបងគ ំ 

រួចអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរ  េសដ្ឋី្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះដ៏មន្រពះ-

ភគថ បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន េកមងេនះមនបញញ ឈ្ល សកនុង្របេយជន៍ 

សួរបញ្ហ នឹងខញុ ំ្រពះអងគអពីំទ្វ រៃន្របេយជន៍ ខញុ ំ្រពះអងគមិន ចេ ះ-

្រ យបញ្ហ េនះបន េទើបមកកន់សមន ក់្រពះអងគ បពិ្រត្រពះអងគដ៏

ចេ្រមើន ខញុ ំ្រពះអងគសូមឱកស សូម្រពះដ៏មន្រពះភគេ ះ្រ យបញ្ហ

េនះចុះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់តបថ  មន លឧបសក សូមបកីនុងកល 

មុន តថគតក៏្រតូវេកមងេនះសួរបញ្ហ េនះែដរ  េហើយតថគតក៏្រ យ

បញ្ហ េនះេហើយែដរ   ្រគេនះ េកមងេនះដឹងបញ្ហ េនះ  ប៉ុែន្តឥឡូវេនះ 

េកមងេនះចមំិនបនេ្រពះភពបិទបងំ  ។  កលេសដ្ឋី្រកបទូល ធន  

េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេសដ្ឋមីន្រទពយ

សមបត្តិេ្រចើន  ។  ្រគេនះ បុត្តរបស់េសដ្ឋីេកើតមកបន ៧ ឆន  ំជអនកមន
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បញញ ឈ្ល សកនុង្របេយជន៍  ។  ៃថងមួយ បុ្រតេនះចូលេទរកបិ សួរបញ្ហ

អពីំទ្វ រៃន្របេយជន៍ថ  បពិ្រតបិ  អ្វីជទ្វ រៃន្របេយជន៍ ?  ្រគេនះ  

េសដ្ឋីកលនឹងេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ   បនេពលគថេនះថ  

 េ គយមិេចឆ   បរមញច    ភ ំ

 សីលញច    ពុទធ នុមត ំ  សុតញច  

 ធមម នុវត្ត ី  ច   អលីន    ច 

 អតថស    ទ្វ    បមុខ   ឆេឡេតត ិ។ 

 បុគគលគបប្ីរបថន ភដ៏ឧត្តម    គឺករមិនមនេ គ ១    សីល (គឺ 

 មរយទ ) ១  ករយល់េឃើញ មបណ្ឌិ តអនកដឹង ១ ករឧស ហ៍ 

 ្ត ប់ ១     ករអនុវត្តននូ៍វសុចរតិធម៌ ១    ករមិនរួញ ៃនចិត្ត  ១ 

 ធម៌ទងំ ៦ េនះ    ជទ្វ រ    ទងំជ្របធនៃនេសចក្តីចេ្រមើន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ច  អក រកនុងបទថ េ គយមិេចឆ   

បរមញច  ភំ  ្រតឹមែតជនិបត  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វកលនឹងសែម្តង

េសចក្តីេនះថ  ែនកូនដច៏េ្រមើន  មុនដបូំងគបប្ីរបថន ភដ៏ឧត្តម េពលគឺ

ករមិនមនេ គ  េទើបេពលយ៉ងេនះ ។ 
 ែដលេឈម ះថភពជអនកមិនមនេ គ  កនុងបទគថថ  េ គយ- 

មិេចឆ  បរមញច   ភំ េនះ  បនដល់  ករែដលមិនមនករចក់េសៀត 

មិនមនកររ បរ់សល់ៃនកយនិងចិត្ត ។ េ្រពះថ កល ងកយ្រតូវ
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ចក់េសៀត  ឈចឺប់្រកវល់្រក យ  បុគគលរែមងមិន ចញុងំ ភែដល

មិនទន់េកើតឲយេកើតេឡើងបនេឡើយ ភែដលបនេហើយក៏មិន ចេ្របើ-

្របស់បន  ប៉ុែន្តកលកយមិនមនេ គ រែមងញុងំ ភឲយេកើតបនទងំ

ពីរយ៉ង  មយង៉េទៀត កលចិត្តេក្ត ្រក យេ្រពះឧបកកិេលស មនុស កម៏និ

ចញុងំ ភគគុឺណវេិសសមនឈនជេដើម ែដលមិនទន់េកើតឲយ

េកើតេឡើង ឈនែដលបនេហើយក៏មិន ចនឹងរកី យេ យអំ ចៃន

សមបត្តិបន កលេ គេនះេនមន សូមប ី ភែដលមនិទន់បនកម៏ិន

បន សូមប ី ភែដលបនេហើយក៏ឥត្របេយជន៍  ប៉ុែន្តកលមនិមនេ គ 

សូមប ី ភែដលមិនទន់បនក៏នឹង្រតូវបន  សូមបបីនេហើយក៏រែមង

អេំ យផល េហតុេនះករមិនមនេ គ េទើបេឈម ះថជ ភដ៏ៃ្រក-

ែលង  ចបំច់្រតូវ្របថន ករមិនមនេ គេនះ មុនេគទងំអស់  េនះជទ្វ រ

ឯកៃន្របេយជន៍   ទងំអស់េនះជករអ ថ ធិបបយកនុងេសចក្តីេនះ  ។ 

 បទថ   សីលញច   បនដល់  ចរសីល  គឺរេបៀបរបបកនុងចែំណក

ៃនមរយទ    ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងដល់ចរតិៃនសត្វេ កេ យបទ

េនះ ។ 

 បទថ   ពុទធ នុមត ំ    បនដល់  ករយល់ មបណ្ឌិ តអនកចេ្រមើន

េ យគុណទងំ យ   ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងឱ ទរបស់្រគូទងំ-

យ  អនកសមបូរេ យករេចះដឹងេ យបទេនះ ។ 
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 បទថ  សុតញច   េសចក្តីថ  គឺករ ្ត ប់ែដល ងេហតុផល  ្រពះ-

បរមេពធិសត្វសែម្តងដល់ពហុសចចៈ ភពជអនកឧស ហ៍កនុងករ ្ត ប់

ែដល ្រស័យខ្លួនកនុងេ កេនះ   េ យបទេនះ  ។ 

 បទថ   ធមម នុវត្ត ី  ច   បនដល់   ករ្រប្រពឹត្តិ មសុចរតិធម៌ ៣

យ៉ង ។ ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងដល់ករេវៀរចកទុចចរតិធម៌ េហើយ

្រប្រពឹត្តសុចរតិធម៌េ យបទេនះ ។ 

 បទថ  អលីន   ច  បនដល់  ករែដលចតិ្តមិនរួញ   មិនធ្ល ក់

ទប ។ ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងដល់សភពៃនចិត្តែដលជជសភវៈ

្របណីត និងជសភវៈដ៏ខពស់បផុំត  មិន បសូនយេ យបទេនះ ។ 

 បទថ    អតថស   ទ្វ    បមុខ   ឆេឡេត   េសចក្តថី   េសចក្តី
ចេ្រមើនេឈម ះថ ្របេយជន៍  ធម៌ទងំ ៦ ្របករេនះ  ជទ្វ រ ជឧបយ  គឺ
ជផ្លូ វដ៏ខពង់ខពស់ៃន្របេយជន៍  ជេ កិយផង  ជេ កុត្តរផង   េពល

គឺេសចក្តចីេ្រមើន  ។ 

  ្រពះបរមេពធិសត្វេ ះ្រ យបញ្ហ ែដលជទ្វ រៃន្របេយជន៍-

ដល់បុ្រតេ យ្របករដូេចនះ ងំពីេនះមកបុ្រតរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ

េនះក៏្រប្រពឹត្តធម ៌ ៦ ្របករេនះជនិចច ។ ្រពះបរមេពធិសត្វបេំពញ

បុណយមនឲយទនជេដើមេហើយ    លុះអស់ជីវតិក៏េទ មយថកមម  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្របជុំ
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ជតកថ បុត្តកនុង្រគេនះ បនមកជបុត្តេសដ្ឋីកនុងបចចុបបននេនះ ចែំណក

ម េសដ្ឋ ីគឺ  តថគត  េនះឯង  ៕     
 

ចប់  អដ្ឋកថ  អតថស  ទ្វ រជតក ទី ៤ ។ 

 
អដ្ឋកថ  កិមបកកជតក ទី ៥ 

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធភិកខុ
អផ ុកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   យត ឹ  

េទសំ   នញញ យ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កុលបុត្តមួយរូបបួសឧទទិសជីវតិចេំពះ្រពះពុទធ សន ។ 

ៃថងមួយ ្រ ច់បិណ្ឌ បតកនុងនគរ វតថី  េឃើញ្រស្តីមន ក់ែតងខ្លួនគួរឲយ

្រស ញ់ក៏េកើតករអផ ុក ។   ្រគេនះ ចរយនិងឧបជឈយ៍របស់េ ក 

នេំ កមកកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត    ។  ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរថ  

មន លភិកខុ  អនកេកើតករអផ ុកែមនឬ ?   កលភកិខុ េនះ្រកបទូលថ   ពិត

ែមនេហើយ្រពះអងគ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភកិខុ ែដលេឈម ះថបញចកម-

គុណ ជវតថុ គួរឲយេ្រតកអរកនុងេវ បរេិភគ ប៉ុែន្តករបរេិភគបញចកម-

គុណេនះ  េ្រប បដូចនឹងករបរេិភគែផ្លកិមបកកៈ  ( ែផ្លេឈើពុលមួយ្របេភទ  

ែផ្លកិមបកកៈេនះ ប៉ុនែផ្ល ្វ យ )   េ្រពះជេហតុឲយេកើតកនុងនរកជេដើម ែផ្ល

កិមបកកៈេនះ  សមបូរេ យពណ៌ ក្លនិ និងរស   ប៉ុែន្តបរេិភគេទេហើយកត់ 
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េពះេវៀន េធ្វើឲយអស់ជីវតិ ។ កនុងកលមុនមនុស ជេ្រចើនមិនេឃើញេទស

របស់ែផ្លេនះ ជប់ចតិ្តកនុងពណ៌  ក្លិន  និងរស មន ក់ៗ បរេិភគែផ្លេនះ ក៏

អស់ជវីតិ ។ កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល ធន េទើប្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វជ្របធនៃនពួករេទះ ្រគប្់រគងពួក

រេទះ ៥០០  េធ្វើដេំណើ រេទកន់ជយែដន ច្់រសយល  េទដល់មតៃ់្រព

មួយឈបស់្រមកេហើយេ អនករេទះេនះមក្របជុ ំ ស់េតឿនថ កនុងៃ្រព

េនះ មនេដើមេឈើែដលមនេឈម ះថ កិមបកកៈ (េឈើពុល ) េបើអនកមិនទន់

បនសួរខញុជំមុនេទេនះ កុបំរេិភគផ ផលែដលមិនធ្ល ប់បរេិភគមកពី

មុនជ ចខ់ត ។ អនកេធ្វើដេំណើ រក៏បនេដើរចូលេទកន់ៃ្រព បនេឃើញ

េដើមកិមបកកៈ (េដើមេឈើពុលមួយ្របេភទ មនែផ្លប៉ុនែផ្ល ្វ យ ) មួយេដើម  

មនែមកេកងចុះ េ្រពះែផ្លេ្រចើន េដើម ែមក ស្លឹករបស់ ដូចេដើម ្វ យ 

ទងំស ្ឋ ន  ពណ៌ ក្លិន និងរសក៏ដូចែផ្ល ្វ យែដរ  នគំន បរេិភគែផ្លេឈើ
េនះ េ យសមគ ល់ថជែផ្ល ្វ យ ពួកខ្លះក៏និយយថ  ្រតូវសួរ្របធន

រេទះសិន សឹមបរេិភគ  កន់ែផ្លេឈើេនះឈររង់ច្ំរពះបរមេពធិសត្វ ។

លុះ្រពះបរមេពធិសត្វមកដល់ ក៏ែ្រសក្របប់ពួកែដលកន់ែផ្លេឈើរង់ច ំ

េនះឲយេបះែផ្លេនះេចល េហើយឲយថន ដំល់ជនែដលបរេិភគចូលេទ ឲយ



320                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
ក្អួតេចញមក   អនកបរេិភគទងំេនះ  អនកខ្លះក៏រួចផុតពីករពុល  ប៉ុែន្តពួក

ែដលបរេិភគចូលេទយូរេពក  ក៏ដល់នូវករអស់ជីវតិ  ។  ចែំណក្រពះ-

បរមេពធិសត្វេធ្វើដេំណើ រេទដល់ទិសេ េ យសុវតថភិព បន ភេហើយ

្រតឡប់មកផទះវញិ េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើមេហើយ លុះអស់ជីវតិក៏េទ

មយថកមម ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េរឿងេនះេហើយ  ្រ ស់្រពះគថេនះថ 

 យត ឹ េទសំ  នញញ យ   េយ  កេម  បដិេសវត ិ

 វបិកេន្ត  ហនន្ត ី នំ     កិមបកកមវិ  ភកខិ តន្ត ិ។ 

 បុគគល   មិនយល់េទសកនុងអនគត  េហើយេសពកម 

 ទងំ យ  (កមទងំេនះ ) ែតងសម្ល បបុ់គគលេនះ  កនុង 

 ទីបផុំតៃនផល ដូចបុគគលសីុែផ្លេឈើកិមបកកៈ ( េឈើពុល ) ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  យត ឹ  េទសំ  នញញ យ េសចក្ត ី

ថ  មិនដឹង  គឺ  មិន្រជបេទសកនុងកលខងមុខ ។ 

 បទថ  េយ  កេម  បដិេសវត ិ េសចក្តថី  បុគគលេសពវតថុកម

និងកិេលសកម ។ 

 បទថ  វបិកេន្ត  ហនន្ត ី   នំ  េសចក្តីថ  កមទងំេនះ កនុងទី

បផុំត នឹងញុងំបុគគលេនះែដលេកើតេហើយកនុងនរកជេដើម េពលគវឺបិក

របស់ខ្លួន ឲយជួប្របសព្វនូវទុកខមន្របករេផ ងៗ  េឈម ះថរែមងកមច តនូ់វ



                       អបយិម្ហវគគ ទី ៩     កិមបកកជតក ទី ៥                              321 

  

បុគគលេនះ ។  

 សួរថ  កមច ត់ដូចេម្តច  ?  

 េឆ្លើយថ ដូចែផ្លកិមបកកៈែដលបុគគលបរេិភគេហើយដូេចន ះ អធិ-

បបយថ ឧបមដូចែផ្លកិមបកកៈ  គួរេពញចិត្ត  េ្រពះដល់្រពមេ យពណ៌  

ក្លិន និងរស កនុងេវ បរេិភគេធ្វើឲយមនុស មិនេឃើញេទសកនុងអនគត 

បរេិភគ េហើយដល់នូវករអស់ជវីតិយ៉ង   កមទងំ យសូមបេីធ្វើឲយ

េ្រតកអរកនុងេវ បរេិភគ ក៏ប៉ុែន្តរែមងសម្ល ប់បុគគលអនកបរេិភគេនះ កនុង

េវ ឲយផលដូេចន ះ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់សែម្តងធម៌ មអនុសនធិ េហើយ្រទង់្របកស

សចចធម ៌  កលចប់សចចធម៌  ភិកខុអនកអផ ុកេនះ បនសេ្រមចេ បត្ត-ិ

ផល បរស័ិទដ៏េសស  ពួកខ្លះបនជ្រពះេ បនន    ពួកខ្លះបនជ្រពះ-

សកទគម ី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអនគម ី ពួកខ្លះបនជ្រពះអរហន្ត ។  

្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុជំតកថ  

បរស័ិទកនុងកលេនះ  បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណក

្របធនពួករេទះ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ កិមបកកជតក ទី  ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ  សលីវីមំសនជតក ទី ៦ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

្រពហមណ៍អនក កលបងសីលមន ក់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្តើមថ  សីលំ   កិេរវ   កលយណំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ ្រពហមណ៍េនះចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យ្រពះបទេកសល  

ជអនកដល់ៃ្រតសរណគមនម៍នសីល ៥ មិន ច ់  េរៀនេចះចប់ៃ្រតេវទ 

្រពះ ជ្រទង្់រពះត្រមះិថ ្រពហមណ៍េនះមនសីល   ដូេចនះេហើយ ្រទងក់៏

សរេសើរ្រពហមណ៍េនះយ៉ងៃ្រកែលង ។   ្រពហមណ៍គតិថ ្រពះ ជអងគ

េនះ សរេសើរអញៃ្រកែលងជង្រពហមណ៍ដៃទៗ ្រទង់េឃើញអញដូចអនកគួរ

ឲយេគរពយ៉ងៃ្រកែលង ្រទង់េលើកតេមកើងអញយ៉ងេនះ េ្រពះ ្រស័យ

ជតិសមបត្ត ិ  េគ្រតសមបត្តិ  កុលសមបត្តិ បេទសសមបត្តិ  និងសីលសមបត្តិ
របស់អញឬ ?  ឬថ្រទង់ ្រស័យសីលសមបត្តរិបស់អញែតមយង៉ ? អញនឹង

ពិេ ធេមើល ។  ៃថងមួយ គត់ចូលេទគល់្រពះ ជ  កល្រតឡប់មកផទះ

វញិ បនយកក បណៈ ១ អពីំកែន្លងហិរញញិ កមន ក់េ យមិនបន្របប់ ។  

្រគេនះ ហិរញញិ កមិនបននិយយអ្វីនឹង្រពហមណ៍េនះេឡើយ អងគុយេធ្វើ
្រពេងើយេ្រពះេគរព្រពហមណ៍  ។  ៃថងែស្អក បនកន់យក ២  ក បណៈ

ហិរញញិ កក៏អងគុយេធ្វើមនិដឹងេទៀត ។  ៃថងទី ៣ ្រស ចបេ់ពញៃដ  ្រគេនះ 

ហិរញញិ កក៏និយយនឹង្រពហមណ៍េនះថ ៃថងេនះ ជៃថងទី ៣ ែដលេ ក
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លួចយក្រទពយរបស់្រពះ ជ   និយយបេណ្ដើ រ ែ្រសកបេណ្ដើ រ ៣ ដងថ 

េយើងចប់េចរលួច្រទពយ្រពះ ជបនេហើយ ។ ្រគេនះ មនុស ទងំ-

យនគំន រត់មកអពីំទិសេផ ងៗ រួចនិយយនឹង្រពហមណ៍ថ េ កេធ្វើ
ខ្លួនដូចជអនកមនសីលអស់កល្របមណប៉ុេណ្ណះ ដូេចនះេហើយ មន ក់ៗក៏

តិះេដៀល្រពហមណ៍ រួចចប់ចងយកេទថ្វ យ្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ្រទង់

េក្ត ្រពះទយ័ ្រ ស់សួរថ   ែន្រពហមណ៍  េហតុអ្វីេទើបអនកេធ្វើអេំពើរបស់អនក

្រទុស្តសីលដូេចនះ ?  េហើយ្រ ស់បន្តេទៀតថ  ែនអនកទងំ យ  អនកទងំ-

យ ចូរ ក់ ជញ ដល់្រពហមណ៍េនះចុះ ។   

 ្រពហមណ៍្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ទូលបងគមំនិែមនជ

េចរេទ  ។    

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ្របសិនេបើអនកមិនែមនជេចរេទ េហតុដូច-

េម្តច  េទើបយកក បណៈអពីំកែន្លងៃន្រពះ ជយ្រទពយ ?   

 ្រពហមណ៍្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ករែដលទូលបងគំ

េធ្វើកនុងកល្រពះអងគ្រទង់េលើកតេមកើងទូលបងគយ៉ំងៃ្រកែលងដូេចនះេនះ ក៏

េដើមបពិីេ ធេមើលថ ្រពះ ជ្រទងេ់លើកតេមកើងអញយ៉ងេនះ េ្រពះ្រទង់

្រស័យសមបត្តមិនជតិជេដើមឬ  ?  ឬថ្រទង់ ្រស័យសីល ?  ែតេពល

េនះទូលបងគ្ំរជបេ យចបស់ ស់េហើយ េ្រពះ្រពះអងគ្រទង់បញជ ឲយ

ជបុរស ក់្រពះ ជ ជញ ដល់ទូលបងគេំនេពលេនះ ជករេ្រប បេធៀប
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បនថ ករេសងើចសរេសើរែដល្រពះអងគេធ្វើចេំពះទូលបងគេំនះ ្រស័យ

សីលែតមយង៉ ្រទងម់ិនបនេធ្វើេ្រពះ ្រស័យសមបត្តមិនជតជិេដើមេឡើយ   

េហើយ្រកបទូលតេទេទៀតថ ទូលបងគេំនះបនយល់េឃើញថ កនុងេ ក

េនះ សីលប៉ុេ ្ណ ះខពស់បផុំត  សីលជ្របមុខ កលទូលបងគនឹំងេធ្វើឲយសម-

គួរដល់សីលេនះ េហើយេន្រគប់្រគងផទះបរេិភគកមគុណេនះ នឹងមនិ

ចេធ្វើបនេឡើយ  ៃថងេនះ ទូលបងគនឹំងេទកន់វត្តេជតពនបួសកនុងសមន ក់

្រពះបរម ្ត  សូម្រទង់អនុញញ តឲយទូលបងគេំចញេទបេំពញបព្វជជ ផង

ចុះ  ។  លុះសូម្រពះបរម ជនុញញ តបនេហើយ ក៏េធ្វើដេំណើ រសេំ េទ

កន់វត្តេជតពន ។ ្រគេនះ ពួកញតិនិងអនកសនិទធ ន លនគំន េចមេ ម 

កលមិន ចឃត់្រពហមណ៍េនះបន  ក៏នគំន ្រតឡប់មកវញិ  ។ 

 ្រពហមណ៍េទកនស់មន ក់្រពះបរម ្ត ទូលសូមបព្វជជ  លុះបន

បព្វជជ និងឧបសមបទេហើយ ក៏មិនេបះបងក់មម ្ឋ ន ចេ្រមើនវបិស នបន

សេ្រមចអរហត្តផល ចូលគល់្រពះបរម ្ត ្រកបទូលពយករអរហត្តផល

ថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  បព្វជជ របស់ខញុ ្ំរពះអងគដល់ទីបផុំតេហើយ ។ 

ពកយពយករអរហត្តផលរបស់េ កេនះ បន្របកដដល់ភិកខុសងឃ  ។  ៃថង

មួយ ភិកខុទងំ យ្របជុគំន កនុងធមមសភ អងគុយសនទនអពីំគុណរបស់

េ កថ វុេ ទងំ យ ្រពហមណ៍អនកឧប ្ឋ ក្រពះ ជេឈម ះឯ-

េ ះ កលបងសីលរបស់ខ្លួនេហើយ ្រកបទូល្រពះ ជសូមបព្វជជ   
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ឥឡូវេនះបនសេ្រមចអរហត្តផលេហើយ  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយង

មក  ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភកិខុទងំ យ អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ-

យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎    កលភិកខុទងំ យ្រកប

ទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ មិន

ែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដល្រពហមណ៍េនះ កលបង

សីលរបស់ខ្លួន  េហើយបួសេធ្វើទីពឹងឲយខ្លួនបន  សូមបកីនុងកលមុន បណ្ឌិ ត

ទងំ យក៏ធ្ល ប់ កលបងសីលរបស់ខ្លួន  េហើយបួសេធ្វើទីពឹងឲយដល់ខ្លួន

េហើយែដរ   ។  កលភកិខុទងំេនះ្រកបទូល ធនេហើយ េទើប្រទង់ន ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបនជបុេ ហិតរបស់្រពះបទ្រពហមទត្ត

អងគេនះ ជអនកមនចតិ្តបេង្អ នេទកនុងទន មនសីលជអធយ្រស័យ  កន់

សីល ៥ មិន ច់    ្រពះ ជ្រទង់េលើកតេមកើង្រពះបរមេពធិសត្វៃ្រកែលង

ជង្រពហមណ៍ដ៏េសស េរឿងទងំអស់ដូចេរឿងដបូំងេនះឯង ែប្លកែតថ 

កល្រពះបរមេពធសិត្វ្រតូវេគចងនយំកេទកន់សមន ក្់រពះ ជ  ពួក្រគូ

ពស់កពុំងបង្ហ ត់ពស់ឲយេលងេនែកបរថនល់  នគំន ចប់ពស់្រតង់កនទុយ ចប់

្រតង់ក យកពស់មករុកំ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញ្រគូពស់ទងំេនះ

េហើយេពលថ  ែនអនកទងំ យ   អនកទងំ យកុចំប់ពស់្រតង់កនទុយ 



326         អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 

  

កុចំប់្រតងក់ កុយំក េទរុកំ េ្រពះពស់េនះខេំហើយ  ក៏នឹងដល់នូវករ

អស់ជវីតិ ។   

 ្រគូពស់ទងំេនះេពលថ  ែន្រពហមណ៍ ពស់េនះមនសីល  បរបូិរ

េ យមរយទ  មិនែមនជអនក្រទុស្តសីលដូចេ កេទ  ចែំណកេ កជ

មនុស មនិមន ចរៈ េ្រពះភពជអនក្រទុស្តសីល ្រតូវេគេចទថជេចរ

លួច្រពះ ជ្រទពយ កពុំង្រតូវចងនខំ្លួនេទ  ។ ្រពហមណ៍បនគិតថ  សូមប ី
ពស់ែដលមនិខអំនក  មិនេបៀតេបៀននរ  កម៏នេឈម ះថជអនក

មនសីល ចបំច់េទេពលថ្វដីល់ពួកមនុស  ែដលេនកនុងេ កេនះ 

សីលប៉ុេ ្ណ ះ  េឈម ះថជធមមជតិដ៏ខពង់ខពស់បផុំត វតថុដៃទែដលៃ្រកែលង

ជងសីលេនះ  មិនមន  ។ 

 លុះ ជបុរសន្ំរពហមណ៍េទថ្វ យ្រពះ ជេហើយ  ្រពះ ជ្រ ស់

សួរថ    ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  េតើេរឿងេនះដូចេម្តច  ?   

 ជបុរស្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព េចរលួច្រពះ ជយ

្រទពយ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ  អនកទងំ យចូរេធ្វើ ម្រពះ ជ-

ជញ ចុះ  ។   

 ្រពហមណ៍្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគមំិនែមនជ

េចរេទ ។  កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   កលេបើដូេចន ះ  េហតុដូចេម្តច

បន ជអនកយកក បណៈអពីំ្រពះ ជឃ្ល ងំ ?  េទើប្រពះបរមេពធិសត្វ
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្រកបទូលេរឿង ៉ វទងំអស់ េ យន័យដូចែដលមនខងេដើមេនះឯង 

េហើយ្រកបទូលថ េ យេហតុេនះ ទូលបងគសំេ្រមចចតិ្តេហើយថ កនុង

េ កេនះ សីលប៉ុេ ្ណ ះ ខពង់ខពស់បផុំត សីលជ្របធន  េហើយ្រកបទូល

តេទេទៀតថ េរឿងេនះេលើកទុកសិនចុះ្រពះអងគ សូមបែីត សិរ ពសិមិនខ ំ

អនក   មិនេបៀតេបៀនអនក   គង់េនមនេឈម ះេបះសេំឡងថជ

អនកមនសីល  េ្រពះេហតុេនះ  សីលប៉ុេ ្ណ ះ   ខពង់ខពស់បផុំត  សីលជ

ធមមជតិដ៏្របេសើរ       កលនឹងសរេសើរសីលបនេពលគថេនះថ  

 សីលំ  កិេរវ   កលយណំ   សីលំ   េ េក   អនុត្តរ ំ

 បស   េឃរវេិ   នេគ  សីល ត ិ ន  ហញញតតី ិ។ 

 បនឮថ     សីលជគុណជតល្អ     សីលជគុណជតដ ៏

 េលើសលុប កនុងេ ក  សូម្រពះអងគទតចុះ  ពស់មនពិស 

 ដ៏ពន្លឹក មិនេបៀតេបៀនេគ    េឈម ះថជសត្វមនសីល ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ សីលំ កិេរវ បនដល់ សីល គឺ
មរយទ  េពលគឺករមិន្រប្រពឹត្តេលមើសេនះឯង ។ 

 បទថ   កិរ  េសចក្តថី    ្រពះបរមេពធិសត្វេពល មែដលបន 

ឮមក    ។     បទថ   កលយណំ   ែ្របថ  ល្អ្របេសើរ  ។  

 បទថ អនុត្តរ ំ េសចក្តថី ដ៏េលើសលុប ដ៏កពូំល គឺឲយគុណបន

្រគប់យ៉ង  ។   
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 បទថ បស   បនដល់ េពលសេំ ដល់េហតុែដលខ្លួនបន

េឃើញ ។ 

 បទថ   សីល ត ិ ន   ហញញត ិ េសចក្តីថ   សូមបពីស់មនពិស

ដ៏ពន្លឹក  េនបនទទួលករសរេសើរថជសត្វមនសីល  េ យេហតុ្រតឹម

ែតមិនខអំនក   មិនេបៀតេបៀនអនក   រែមងមិន្រតូវអនក េបៀត-

េបៀន គឺមនិ្រតូវអនក សម្ល ប់  េ យេហតុដូចេពលមកេនះ  េទើបសីល

េនះឯង  េឈម ះថជគុណជតិដេ៏លើសលុប ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌ថ្វ យ្រពះ ជេ យគថេនះ េ យ-

្របករដូេចនះ  លះបងក់មទងំ យ បួសជឥសី ចូលកន់ៃ្រពេហមពន្ត 

ញុងំអភញិញ  ៥  សមបត្ត ិ៨ ឲយេកើតេហើយ  មន្រពហមេ កជទីេទខង

មុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ   ្រពះ ជកនុងកលេនះ  បនមកជ ននទ   បរស័ិទបន

មកជពុទធបរស័ិទ   ចែំណកបុេ ហិត គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ  សីលវមំីសនជតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ  មងគលជតក ទី ៧ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធ

្រពហមណ៍អនក គ ល់លកខណៈសពំត់ ដកមន ក់ ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្តើមថ   យស   មងគ   សមហូ   ដូេចនះជេដើម  ។  

 បនឮថ ្រពហមណ៍អនកនគរ ជ្រគឹះមន ក ់ ជអនក្របកនម់ងគលភញ ក់

េផ្អើល  មិន្រជះថ្ល កនុង្រពះរតន្រត័យ  ជមនុស មិចឆ ទិដ្ឋិ  ជអនកស្តុកស្តមភ

មន្រទពយេ្រចើន មនេភគេ្រចើន កណ្តុ រខគូំៃនសពំត់ ដកែដលគត់ទុក

កនុងហិប  លុះដល់េពលែដលគត់ងូតទឹក កេ៏ពលថ  អនកទងំ យ ចូរ

យកសពំត់ ដកមក  អនកបេ្រមើក៏្របប់ថ កណ្តុ រខសំពំត់ ដកេនះ

ច់អស់េហើយ   ។  ្រពហមណ៍គតិថ   េ្រពះ ្រស័យសពំត់ ដកមួយគូ

ែដលកណ្តុ រខ ំ ែដលមនេនកនុងផទះេនះ េសចក្តីវនិសធនឹំងេកើតមន

េ្រពះសពំតមួ់យគូជអពមងគល  ដូចមនុស កឡកណ្ណី  ទងំមិន ចឲយ

ដល់បុ្រតធី ឬទសកមមករបនេឡើយ េ្រពះករវនិសធនឹំងមនដល់អនក

ែដលទទួលសពំត់េនះ្រគប់គន  ្រតូវឲយយក េទេបះេចលេនៃ្រពេខម ច ។   

ប៉ុែន្ត្រពហមណ៍មិន ៊ នឲយពួកទសៈជេដើមយកេទ  េ្រពះខ្ល ចពួកទសៈ

ទងំេនះ េកើតេ ភកន់យកសពំត់មួយគូេនះ    េហើយដល់នូវេសចក្តី
វនិសតៗគន   ( េទើបគត់គិតបន្តេទៀតថ )  អញនឹងឲយកូនរបស់អញយក

េទេចល  គត់េ កូនមក្របប់េរឿង ៉ វទងំេនះ  េហើយេ្របើឲយេទេ យ
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ពកយថ  ែនកូនសម្ល ញ់  កូនឯងក៏មិន្រតវូយកៃដចប់  កូនឯងចូរយក

កំ ត់េឈើឆកឹះយកេទេចលកនុងៃ្រពេខម ច  រួចងូតទឹកឲយ ្អ ត េហើយ

សឹមមកវញិ  ។ 

 កនុងៃថងេនះ េវ ជិតភ្លឺ  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្របេមើលេមើលពួក

េវេនយយសត្វ េឃើញឧបនិស យ័ៃនេ បត្តិផលរបស់ឪពុកកូនទងំពីរ-

នក់េនះ ្រទង់ក៏យងេទដូច្រពន្រមឹគេដើរ ម ន មេជើង្រមឹគដូេចន ះ ្រទង់

បន្របថបឈ់រេនែកបរៃ្រពេខម ច ្រទង់ផ យ្រពះពុទធរសមី ៦ ្របករ  ។  

ចែំណកមណពទទួលពកយបិ េហើយ  ឆកឹះសពំត់មួយគូេនះេ យចុង

េឈើ្រចត់ ដូចឆកឹះពស់េឈម ះអជគរៈ ( ពស់េខៀវ ) េដើរេទដល់មត់ៃ្រព

សម ន ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរមណពេនះថ   មន ល

មណព  អនកេធ្វើអ្វី ?   

 មណព្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន សពំត់មួយគូ

េនះ្រតវូកណ្តុ រកត់ ជវតថុនមំកនូវេសចក្តីវនិស េ្រប បដូចថន ពុំលដ៏កច

វ  បិ របស់ខញុ ្ំរពះអងគខ្ល ចែ្រកងថ   េបើឲយអនកដៃទយក េទេចល 

មនុស ដៃទេនះ ចេកើតេ ភេឡើងកន់យក    េទើបេ្របើខញុ ្ំរពះអងគឲយ

យកមកេចលេនទីេនះ  បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគមកទីេនះ

េ យបណំងថ  នឹងេចល េនទីេនះ  ។  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ 

េបើដូេចន ះ ចូរអនកេចលចុះ ។  មណពក៏េបះេចល   ្រពះបរម ្ត
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្រ ស់ថ  េពលេនះសមគួរដល់តថគតេហើយ  លុះ្រទង់្រ ស់ដូេចនះ

េហើយ្រទង់ក៏កន់យកសពំត់េនះចេំពះមុខមណព ទងំែដលមណព

េនះឃតថ់   បពិ្រត្រពះេគតមដ៏ចេ្រមើន  េនះជអពមងគល ដូចមនុស

កឡកណ្ណី   កុចំប ់  កុចំប់េឡើយ  ។   ្រពះបរម ្ត ក៏្រទង់កនយ់ក

សពំត់េនះេហើយ  ្រទង់ែបរ្រពះភ្រក្តេឆព ះេទកន់វត្តេវឡុវន័ ។  មណព

្របញប់េទ្របប់្រពហមណ៍ជបិ ថ  បពិ្រតបិ  សពំត់ចស់ែដលខញុយំក

េទេចលេនៃ្រពេខម ចេនះ ្រពះសមណេគតម្រ ស់ថ គួរដល់តថគត

ទងំែដលខញុឃំត ់ ក៏្រទង់កនយ់ក   េហើយយងេទកន់វត្តេវឡុវន័ កល

្រពះសមណេគតម្រទង់េ្របើ្របស់សពំត់ ដកេនះ ក៏នឹង្រតូវវនិស សូមប ី
្រពះវ ិ រក៏នឹង្រតូវវនិស េពលេនះពួកេយើងនឹង្រតូវេគតិះេដៀល េយើង

្រតូវថ្វ យសពំត់ ដកដៃទៗេ្រចើនផទ ងំចេំពះ្រពះសមណេគតម េដើមប ី
ឲយ្រទង់េចលសពំត់េនះ ។  ្រពហមណ៍ឲយអនកបេ្រមើកន់សពំត់ ដក

េ្រចើនផទ ងំេទកន់វត្តេវឡុវន័ជមួយនឹងបុ្រត ថ្វ យបងគ្ំរពះដម៏ន្រពះភគ

េហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរ     េហើយ្រកបទូលយ៉ងេនះថ    បពិ្រត្រពះ- 

សមណេគតម បនឮថ ្រទង់កន់យកសពំត់ ដកមួយគូកនុងៃ្រពេខម ច 

ពិតែមនឬ  ?    ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់្រ ស់ថ  ពិតែមនេហើយ្រពហមណ៍  ។  

្រពហមណ៍្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមណេគតម សពំត់ ដកេនះជ

អពមងគល កល្រទង់េ្របើ្របស់ នឹង្រតូវវនិស សូមបវី ិ រទងំអស់កនឹ៏ង
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វនិសែដរ ្របសិនេបើសពំត់េស្ល កសពំត់ដណ្ត ប់របស់្រពះអងគមិន្រគប់្រគន់

សូម្រពះអងគទទួលសពំត់ ដកទងំេនះទុក េហើយេចលសពំត់ ដក

េនះចុះ ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់េទកន់្រពហមណ៍ថ មន ល

្រពហមណ៍ តថគតមននមថបព្វជិត សពំត់ចស់ៗែដលេគេចល ឬធ្ល ក់

េនកនុងទីដូេចន ះ  គឺកនុងៃ្រពេខម ចក្ដី  មផ្លូ វក្តី េលើគនំរសំ មក្ដី េនែកបរ

កពំង់ទឹកក្ត ី េន មផ្លូវធកំ្តី រែមងសមគួរដល់តថគតទងំអស់ ចែំណក

អនកមិនែមនេទើបែតជមនុស មនទិដ្ឋិយ៉ងេនះ កនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់មនករយល់េឃើញយ៉ងេនះែដរ  ។  កល

្រពហមណ៍្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល ្រពះបទមគធ ជអនក្រទ្រទងធ់ម៌េ យ ជសមបត្តិ 

េនកនុងនគរ ជ្រគះឹ ែដនមគធៈ ។  ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិ
កនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍  ធេំពញវយ័េហើយ បួសជឥសី  ញុងំអភញិញ

និងសមបត្តិឲយេកើតេហើយ ស្រមកេនកនុងៃ្រពេហមពន្ត ។  កនុងកលមួយ

បសេពធិសត្វេចញអពីំៃ្រពេហមពន្ត េធ្វើដេំណើ រមកដល់្រពះ ជ-

ឧទយនកនុងនគរ ជ្រគឹះ សមន ក់េនទីេនះ  ៃថងទីពីរចូលកនន់គរេដើមប ី
បិណ្ឌ បត ។ ្រពះ ជទតេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វភ្ល មក៏្រ ស់ឲយនិមន្ត

មក  ធនឲយគង់េនកនុង្រប ទឲយឆន់េភជន រ  េហើយ្រទង់សូម
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ឲយ្រពះបរមេពធិសត្វកន់យកករេប្តជញ  េដើមបកីរេនកនុង្រពះ ជឧទយន

ជនិចច ។  បសេពធិសត្វឆន់េនកនុង្រពះ ជនិេវសន៍  ន ក់េនកនុង្រពះ-

ជឧទយន  ។   កនុងកលេនះ េនកនុងនគរ ជ្រគឹះ  មន្រពហមណ៍មន ក់

េឈម ះ  ទុស លកខណ្រពហមណ៍ ( ្រពហមណ៍អនក គ ល់លកខណៈសពំត់ ) 

េរឿងទងំអស់ ងំពីគត់ទុកសពំត់ ដកកនុងហិបជេដើមេទ  ដូចេរឿង

មុនេនះឯង ( ែប្លកែតមួយចណុំច ) កលមណពេទដល់ៃ្រពេខម ច  ្រពះ-

បរមេពធិសត្វេទរង់ចមុំន េរ ើសយកសំពត់ ដកែដលមណពេចល

េហើយ ្រតឡប់េទកន់ឧទយនវញិ  ។  មណពកេ៏ទ្របប់បិ   ្រពហមណ៍

គិតថ  បសអនកជិតសនិទធនឹង ជ្រតកូលេនះនឹងវនិស  េទើបេទកន់

សមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វ រួចេពលថ  បពិ្រត បស សូមេ កេចល

សពំត់ ដកែដលេ កេរ ើសយកេហើយេនះចុះ សូមេ កកុវំនិស

េឡើយ ។  បសេពធិសត្វសែម្តងធម៌ឲយ្រពហមណ៍ ្ត ប់ថ សពំតច់ស់ៗ 

ែដលេគេចលកនុងៃ្រពេខម ច  សមគួរដល់ពួកេយើង  ពួកេយើងមិនែមនជ

អនក្របកនម់ងគលភញ ក់េផ្អើលេទ ែដលេឈម ះថករ្របកន់មងគលភញ ក់េផ្អើល

េនះ ្រពះសមម សមពុទធ ្រពះបេចចកពុទធ និង្រពះេពធិសត្វទងំ យមិន

សរេសើរេឡើយ  េហតុេនះ បណ្ឌិ តមិន្រតូវជមនុស ្របកនម់ងគលភញ ក់េផ្អើល

េឡើយ ។  ្រពហមណ៍ ្ត ប់ធម៌េហើយទម្ល យទិដ្ឋិេចល  ដល់្រពះបរមេពធិ-

សត្វជសរណៈ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វមនឈនមិន បសូនយ  បនជ
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អនកមន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតេនះមកេហើយ លុះ្រទង់

បន្រ ស់ដងឹ្រពះសមម សេមព ធញិណេហើយ   កលនឹងសែម្តងធមដ៌ល់

្រពហមណ៍   ្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះថ 

 យស    មងគ    សមហូ   

 ឧបប    សុបនិ   ច   លកខ    ច  

  េ    មងគលេទសវតីិវេ ្ត  

 យុគេយគធគិេ    ន   ជតុេមតតី ិ។ 

 មងគលទងំ យក្តី  ឧតបតទងំ យក្តី  សុបិនទងំ យ 

 ក្តី    លកខណៈទងំ យក្តី    ែដលបុគគល បនផ្ត ច់បង់ 

 េហើយ   បុគគលេនះ   េឈម ះថ    អនកកន្លងផុតនូវេទសៃន 

 មងគល  ( ភញ ក់េផ្អើល ) ជអនក្រគបសងកត់នូវយុគកកិេលស និង 

 េយគកកិេលស   រែមងមិនមកេកើតេទៀត  ។ 

  ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  យស   មងគ  សមហូ   េសចក្តី
ថ  មងគលទងំេនះគឺ  ទិដ្ឋមងគល មងគលែដលេកើតេ្រពះវតថុ ែដលេឃើញ ១ 

សុតមងគល មងគលែដលេកើតេ្រពះករ ្ត ប់ ១   មុតមងគល មងគលែដល

េកើតេ្រពះ រមមណ៍ែដលបនដឹង ១    មងគលទងំេនះ ែដល្រពះអរហន្ត-

ខី ្រសពដកបនេហើយ  ។ 
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 បទថ   ឧបប   សុបនិ  ច  លកខ    ច   េសចក្តីថ ឧតបត

ែដលជេរឿងធ ំ៥ ្របករគ ឺ ច្រនទ្រគសយ៉ងេនះនឹង្រតូវមន ១ សូរយ្រគស

យ៉ងេនះនឹង្រតូវមន ១  ផក យនកខត្តឫក យ៉ងេនះនឹង្រតវូមន ១ ឧតបត

យ៉ងេនះនឹង្រតូវមន ១   ទិសទងំ យនឹង្រតូវមន ១    មយ៉ងេទៀត 

ទងំករយល់សប្តិេផ ងៗ លកខណៈទងំ យមនជ ទិ៍យ៉ងេនះគឺ 

លកខណៈមនុស មនេជគល្អ  លកខណៈមនុស មនេជគមិនល្អ  លកខណៈ-

្រស្តី   លកខណៈបុរស   លកខណៈទសៈ  លកខណៈទសី    លកខណៈភូម ិ

លកខណៈសរ  លកខណៈ វុធ លកខណៈសពំត់ ទងំេនះជ នៃនទិដ្ឋិ 

បុគគល ដកបនអស់េហើយ គឺមិនេជឿ មិនកន់យកជមងគល ឬអព-

មងគលដល់ខ្លួនេ យេរឿងឧតបតជេដើមេនះ ។  

 បទថ  េ   មងគលេទសវតីិវេ ្ត   េសចក្តីថ  បុគគលេនះជ

ភិកខុ ខី ្រសព កន្លងផុត ឈនផុត លះបង់បននូវេទសៃនមងគលភញ ក់

េផ្អើល្រគប់យ៉ង  ។ 

 បទថ  យុគេយគធគិេ   េសចក្តីថ  កិេលសែដលមករួមគន

ជគូៗ  េ យន័យមនជ ទិ៍ថ  េកធ េសចក្តីេ្រកធ  និង ឧបនហ   

ករចងេសចក្តីេ្រកធ  មកខ   ករលុបគុណ  និង  ប ស   ករ យឫក

េសមើ  ដូេចនះ   េឈម ះ  យុគ   ។     កិេលស ៤ យ៉ងេនះគឺ     កមេយគ   

ភវេយគ  ទិដ្ឋិេយគ  អវជិជ េយគ េឈម ះថ េយគ  េ្រពះជេហតុ
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្របកបសត្វទុកកនុងវដ្តទុកខ  ភិកខុ ខី ្រសពសេ្រមចេហើយ គឺ្រគបសងកត់បន

េហើយ កន្លងផុតេហើយ បនឆ្លងេទេហើយេ យល្អ  នូវ យុគ និង េយគ 

គឺទងំ យុគ និង េយគ  ។ 

 បទថ  ន  ជតុេមតិ  េសចក្តីថ  បុគគលេនះរែមងមិនដល់ គឺមនិ

មកកន់េ កេនះ  េ យអំ ចៃនបដិសនធិថមីេ យពិត្របកដ ។  

  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់សែម្តងធម៌ដល់្រពហមណ៍េ យ្រពះគថ

េនះ េ យ្របករដូេចនះេហើយ ្រទង់្របកសសចចធម៌ កលចប់សចចធម៌ 

្រពហមណ៍និងបុ្រតបនសេ្រមចេ បត្តិផល  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់

្របជុជំតកថ បិ និងបុ្រតកនុងកលេនះ បនមកជបិ និងបុ្រតកនុង

កលឥឡូវេនះ   ចែំណក បស  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មងគលជតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ រមភជតក ទី ៨ 
  

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់ ្រស័យនគរ វតថី   ្រទង់គង់េនកនុង

វត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ ឱមស ទសិកខ បទ (សិកខ បទេពលអពីំករ

េជរ ) ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  កលយណិេមវ    

មុេញចយយ   ដូេចនះជេដើម ។  

 េរឿងទងំពីរ ( េរឿងបចចុបបនន ១ េរឿងអតីតៈ ១ ) ក៏ដូចេរឿងែដល

េពលទុកេហើយកនុង ននទវិ លជតក  េនះឯង ( ែប្លកែតថ ) កនុង

ជតកេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេគ្រទ្រទង់កម្ល ងំខ្ល ងំ 

េឈម ះ រមភ របស់្រពហមណ៍មន ក់  ែដលមន្រប្រកតីេនកនុងនគរតកក-

សិ  ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េរឿងកនុងអតីតេនះេហើយ លុះ្រទង់បន

្រ ស់ដឹងនូវសេមព ធញិណេហើយ  ្រ ស់្រពះគថេនះថ   
 កលយណិេមវ  មុេញចយយ               ន  ហិ  មុេញចយយ  បបិកំ 

 េមេកខ   កលយណិយ  ធុ     មុ ្វ   តបបតិ  បបិកន្តិ ។ 

 បុគគលគបបបីេញចញ ចល្អែតមយ៉ង         មិនគបបបីេញចញ ច 

 ្រកក់េឡើយ      ករបេញចញ ចល្អ     ជករ្របៃព        េ្រពះ 

 បុគគលបេញចញ ច ្រកក់       រែមងេក្ត ្រក យ    ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ កលយណិេមវ  មុេញចយយ េសចក្តថី 
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បុគគលគបបែីថ្លង  គឺគបបបីន្លឺ បនដល់ គបបេីពលពកយែដល្របសចក

េទស ៤ ្របករ   េឈម ះថ ចល្អ  គឺមិនមនេទសប៉ុេ ្ណ ះ  ។ 

 បទថ ន  ហិ   មុេញចយយ  បបកំិ   េសចក្តីថ  មិនគបបេីពល

ពកយ ្រកក់  គឺ ច មក  បនដល់  ពកយែដលមិនជទី្រស ញ់ មិន

ជទីេពញចិត្តៃនអនកដៃទៗ  ។ 

 បទថ   េមេកខ   កលយណិយ  ធុ   េសចក្តីថ  ករេពល 

ចល្អប៉ុេ ្ណ ះ  រែមងញុងំ្របេយជន៍ឲយសេ្រមច គជឺករល្អ  ជេសចក្តី
ចេ្រមើនកនុងេ កេនះ ។  

 បទថ  មុ ្វ   តបបត ិ  បបិកំ  េសចក្តីថ កលែថ្លង គឺបេញចញ

បនដល់ េពលពកយ ្រកក់ គឺេពលពកយេ្រគត្រគតេហើយ បុគគលេនះ  

រែមងេក្ត ្រក យ   គឺេ កេ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេ យ

្របករដូេចនះេហើយ  ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពហមណ៍កនុងកលេនះ    បន

មកជ ននទ ្រពហមណីបនមកជឧបបលវ ្ណ  ចែំណកេគ រមភ គឺ  

តថគត េនះឯង ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ រមភជតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ កហុកជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកេ្រចើនេទេ យករនិយយកុហកមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   

មនពកយេផ្តើមថ  ចវ   កិរ   េត   សិ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 េរឿងករកុហកឆេបកនឹង្របកដចបស់េនកនុង  ឧទទ លកជតក ។ 

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជយសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ជដិលេកងមន កជ់ បសនិយយកុហក ្រស័យេន

កនុង្រសុកមួយ កុដុមពកិៈមន ក់ជួយ ងបណ្ណ េនកនុងៃ្រពឲយ បស

េនះ េហើយឲយ បសេនះេនកនុងបណ្ណ  បេ្រមើេ យ រដ៏

្របណីតកនុងផទះរបស់ខ្លួន  កុដុមពិកៈេនះេជឿ បសេកងេនះថ បស

េនះជអនកមនសីល  យកមស ១០០ ដុេំទកន់ ែដល បសេនះ

េន កប់ទុកកនុងដីេ្រពះខ្ល ចេចរលួច  រួចេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏

ចេ្រមើន សូមេ កមច ស់ជួយេមើលែថមសេនះផង  ។  ្រគេនះ បស

េពលេទកន់កុដុមពិកៈថ   ែនកុដុមពិកៈ ករនិយយែបបេនះ ចេំពះពួក

ែដលមនេឈម ះថបព្វជិតមនិសមគួរេឡើយ ែដលេឈម ះថករសម្លងឹរៃំព

ចង់បន្រទពយរបស់អនកដៃទរបស់ពួកេយើង  មនិមនេឡើយ   ។   កុដុមពកិៈ

េពលថ ្របៃពេហើយេ កមច ស់  េជឿពកយ បសេហើយេចៀសេចញេទ ។ 

បស ្រកក់េនះគិតថ អញ ចចិញចឹ មជីវតិេ យ្រទពយមន្របមណ
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ប៉ុេណ្ណះបន  ។ កន្លងេទបនពីរ-បីៃថងគស់យកមសេនះេទទុក្រតង់ 

ចេន្ល ះផ្លូ វ េហើយ្រតឡប់មកកន់បណ្ណ វញិ ។ លុះៃថងែស្អកេឡើងេធ្វើ
ភត្តកិចចកនុងផទះកុដុមពិកៈេហើយ េពលយ៉ងេនះថ  អនកមន យុ ម

្រស័យអនកយូរមកេហើយ   ករ្រចឡូក្រចឡនឹំងពួកមនុស រែមងមន ក៏

ធមម ថករ្រចឡូក្រចឡេំនះជមនទិលរបស់បព្វជិត  េ្រពះេហតុដូេចន ះ

ម នឹងចេ្រមើនពរ  សូមបកុីដុមពិកៈអង្វរយ៉ង កេ៏ យ  ក៏មិន្រពម    

្រគេនះ កុដុមពិកៈក៏េពលេទកន់ បសេនះថ  េបើដូេចន ះ សូមេ ក

មច ស់និមន្តេទចុះ  ដូេចនះេហើយ មជូនេទរហូតដល់ទ្វ រ្រសុកេហើយេទើប

្រតឡប់មកវញិ  ។  បសេដើរបនបន្តិចកគ៏តិថ  អញគួរេបកកុដុមពកិៈ

េនះ   ក៏យកេ ម ក់កនុងចេន្ល ះជ េហើយ្រតឡប់មកវញិ      ។       

 កុដុមពិកៈសួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  េ កមច ស់្រតឡប់មក

វញិេធ្វើអ្វី  ?  

 បសេឆ្លើយថ អនកមន យុ េ ម មួយទងជប់នឹងជ របស់ ម  

ែដលេឈម ះថអទិនន ទនមិនសមគួរដល់បព្វជតិេឡើយ េទើប ម ្របញប់

យក ្រតឡប់មកវញិ  ។ 

 កុដុមពកិៈេពលថ  សូមេ កមច ស់េបះ េចល  េហើយនិមន្តេទ

ចុះ   ។    កុដុមពិកៈ្រជះថ្ល ថ      បសមិនកនយ់ករបស់អនកដៃទ    សូមបែីត 

េ ម មួយទង  ឱ េ កមច ស់របស់េយើង ្រប្រពឹត្តតឹងរុងឹពិតែមនហន៎  លុះគិត
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ដូេចនះេហើយថ្វ យបងគ ំ រួចបញជូ ន បសេទ ។ 

 កនុងកលេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វេទកន់ជនបទជយែដនេដើមប ី
្រតូវករ្រទពយ  បន ន ក់េនកនុងផទះរបស់កុដុមពកិៈ ្ត ប់ បសេហើយគិត

ថ  បស ្រកក់េនះ នឹងកន់យក្រទពយ មួយរបស់កុដុមពិកៈេនះជ

្របកដ    េទើបសួរកុដុមពិកៈថ  ែនសម្ល ញ់ អនកបនកបអ់្វីៗទុកកនុងសមន ក់

បសេនះែដរឬ  ?  

 កុដុមពិកៈេឆ្លើយថ  ែនសម្ល ញ់  មន  ខញុបំនកបម់ស ១០០ ដុ ំ ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ េបើដូេចន ះ ចូរអនក្របញបេ់ទេមើល

មសេនះចុះ ។ កុដុមពិកៈេទកន់បណ្ណ មិនេឃើញមសេនះ

្របញប់្រតឡប់មក្របប់ថ    ែនសម្ល ញ់  មសបត់អស់េហើយ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្របបថ់ មសរបស់អនកគម នអនក យកេទ  

មនែត បស ្រកក់េនះមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ លួចយកេទ មកេយើងេដញ ម

ចប់ បសេនះ េហើយ្របញប់េដញ មចប់ បស ្រកក់េនះ  ចប់

បនេហើយ គក់ផង ទត់ផង ឲយយកមសមកសងវញិ  ។  ្រពះេពធិសត្វ

េឃើញមសេហើយ េពលថ បសេនះលួចមស ១០០ ដុយំកេទមិន

រេងក សេ ះ ្រតឡប់ជរេងក សកនុងវតថុ ្រតឹមែតេ ម មួយទង កលនឹងតិះ-

េដៀល បសេនះ   បនេពលគថេនះថ  

 ចវ  កិរ  េត  សិ     ស ្ហ   សខិលភណិេន 
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 តណិមេត្ត  អសជជិ េ ថ      េន  ច  និកខសត ំ ហរន្ត ិ។ 

 បនឮថ  ចរបស់អនកែដលេពលទន់ភ្លន ់ ជ ចពីេ ះ 

 អនកបនជប់កនុងវតថុ ្រតមឹែតេ ម      ្រតង់នេំឆ្ត រមស ១០០ 

 យកេទ     មិនជប់េ ះ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ   ចវ  កិរ  េត   សិ    ស ្ហ   

សខលិភណិេន  េសចក្តថី  កលអនកេពលពកយទន់ភ្លនជ់ ចពីេ ះ

គួរឲយ ប់ នយ៉ងេនះថ ករកន់យករបស់ែដលេគមិនបនឲយ  សូមប ី
្រតឹមែតេ ម មួយទង ក៏មិនសមគួរដល់បព្វជិតែដរ  ដូេចនះពកយរបស់អនក

េនះ ទនភ់្លនជ់ ចពីេ ះ ស់ អធិបបយថ ពកយរបស់អនកេនះពីេ ះ

ពិតៗ  ។ 

 បទថ   តិណមេត្ត   អសជជិេ ថ    េសចក្តីថ  ែនជដិលេកងអនក

សែម្តងករមនិេពញចតិ្តនឹងេ ម មួយទង  េមើលេទដូចជរេងក សពិត  ៗ ប៉ុែន្ត

្រតង់អនកលួចេឆ្ត រមស ១០០    េហតុដូចេម្តចមនិរេងក សេ ះ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ លុះតិះេដៀល បសេនះេ យ្របករដូេចនះ

េហើយ  ក៏ឲយឱ ទ បសថ ែនជដលិេកង  អនកកុេំធ្វើអេំពើែបបេនះតេទ

េទៀត   ដូេចនះេហើយ   លុះអស់ជីវតិកេ៏ទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ េទើប្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   
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ែដលភិកខុ េនះជអនកេបកបេញឆ តេនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ជអនក

េបកបេញឆ តែដរ  ដូេចនះេហើយ ្រទង់្របជុជំតកថ  បស ្រកក់កនុង

កលេនះ បនមកជភិកខុ ែដលេពលពកយកុហកកនុងកលឥឡូវេនះ  

ចែំណកបុរសែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កុហកជតក ទី ៩ ។ 

 
អដ្ឋកថ អកតញញូជតក ទី ១០ 

 ្រពះបរម ្ត     កល្រទងគ់ងេ់នកនុងវត្តេជតពន    ្រទង្់របរពធ

អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្តើមថ     

េយ  បុេព្វ   កតកលយេ   ដូេចនះជេដើម  ។  
 បនឮថ     េសដ្ឋីែដលេនបចចន្តជនបទមន ក ់  បនជអទិដ្ឋសម្ល ញ់ 

( សម្ល ញ់មនិែដលបនេឃើញគន  ) របស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី  ។   សម័យ

មួយ េសដ្ឋេីនះផទុករបស់ែដលេកើតេឡើងកនុងបចចន្តជនបទ េពញកនុងរេទះ 

៥០០ រួចេពលនឹងអនកបេ្រមើថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ អនកទងំ យ

ចូរនរំបស់ទងំេនះេទកន់នគរ វតថី លក់ឲយម េសដ្ឋីអនថបិណ្ឌិ ក

ជសម្ល ញ់របស់េយើង ជនួំសេយើង  េហើយនគំន យករបស់ែដលម េសដ្ឋី
ឲយមកចុះ   ។ អនកបេ្រមើទងំេនះ ទទួលពកយរបស់េសដ្ឋីេហើយនគំន េទ

កន់នគរ វតថី     ជួបម េសដ្ឋីអនថបិណ្ឌិ កេហើយក៏្របគល់ប ្ណ ករ
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ែដលេសដ្ឋីេនបចចន្តជនបទេផញើេទ និង្របប់េរឿងេនះឲយ្រជប  ។  ចែំណក

ម េសដ្ឋីេឃើញអនកបេ្រមើទងំេនះេហើយេពលថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ-

យ អនកទងំ យមកល្អេហើយ ចត់ែចងកែន្លងស្រមប់ ន ក់និងេសប ង

ឲយដល់អនកបេ្រមើទងំេនះ សួរសុខទុកខរបស់េសដ្ឋីែដលជសម្ល ញ់ ទទួល

ទិញរបស់េហើយឲយរបស់ជបេញញើ េទ  ។    អនកបេ្រមើទងំេនះនគំន ្រតឡប់

េទកនប់ចចន្តជនបទវញិ ្របបេ់រឿងេនះដល់េសដ្ឋរីបស់ខ្លួន ។ េ្រកយមក

អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីកប៏ញជូ នរេទះ ៥០០ ែដលេពញេទេ យរបស់េទ

កន់បចចន្តជនបទេនះែដរ  ។  អនកបេ្រមើទងំេនះេទដល់បចចន្តជនបទ

េនះេហើយ នបំ ្ណ ករេទ្របគល់ឲយេសដ្ឋកីនុងបចចន្តជនបទេនះ េសដ្ឋី
េនះសួរថ  អនកទងំ យមកអពីំទី  ?  កលអនកបេ្រមើទងំេនះ

េពលថ មកពីនគរ វតថី មកពីសមន ករ់បស់អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋីែដលជ

សម្ល ញ់របស់េ ក ក៏េសើចចអំកថ ពកយថអនថបណិ្ឌិ កេនះ នឹងជ

េឈម ះរបស់អនក ៗកប៏ន  េហើយទទួលេ្រគ ងប ្ណ ករទុក បញជូ នឲយ

្រតឡប់េទថ  អនកទងំ យចូរេទចុះ   មិនបនចត់ែចងកែន្លងស្រមក

និង រឲយេឡើយ   អនកបេ្រមើទងំេនះ្រតូវលក់របស់ទងំេនះេ យ

ខ្លួនឯង រួចនយំកតៃម្លែដលលកប់នមកកនន់គរ វតថ ី េហើយ្របបេ់រឿង

េនះដល់េ កេសដ្ឋ ី ។  េ្រកយមកេសដ្ឋែីដលេនកនុងបចចន្តជនបទេនះ 

បញជូ នរេទះ ៥០០ ែដលេពញេទេ យរបស់េទកនន់គរ វតថមី្តងេទៀត ។ 
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អនកបេ្រមើយកប ្ណ ករេទជួបម េសដ្ឋី ។ ចែំណកអនកបេ្រមើរបស់

អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីេឃើញអនកទងំេនះេហើយេពលថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន

ទងំ យ ពួកខញុនឹំង្របប់កែន្លងស្រមក រ និងេសប ងរបស់ពួកអនក 

េហើយ្របបឲ់យអនកបេ្រមើទងំេនះេ ះរេទះេនខងេ្រកនគរ េ យេពល

ពកយថ អនកទងំ យេនទីេនះចុះ បបរនិងភត្តស្រមប់ពួកអនក  កនុងផទះ

របស់ពួកអនកនឹងមន្រគប់្រគន់េហើយ េហើយនគំន េទេ ពួកទសកមមករ

មក្របជុគំន   លុះេវ អ្រធ្រតក៏នគំន ប្លន់រេទះទងំ ៥០០ ដេណ្តើ មយក

សូមបែីតសពំត់េស្ល កនិងសពំត់ដណ្ត ប់របស់អនកបេ្រមើទងំេនះ  េដញេគ

ឲយរត់ខច តខ់ច យអស់ េ ះកង់រេទះទងំ ៥០០ ក់េលើែផនដ ី េហើយជញជូ ន

យកកងរ់េទះទងំ យេទ អនក្រសុកបចចន្តជនបទ មិនសល់សូមបែីតសពំត់

េស្ល ក មន ក់ៗ ខ្ល ចនគំន ្របញប់រត់េគចេទកនប់ចចន្តជនបទ  ។  ចែំណក

អនកបេ្រមើរបស់អនថបណិ្ឌិ កេសដ្ឋនីយំកេរឿងេនះេទ្របប់ម េសដ្ឋី ។  

ម េសដ្ឋគីិតថ េពលេនះ មនេរឿងែដល ចយកេទ្រកបទូល្រពះ-

សមម សមពុទធបនេហើយ េទើបេទកន់សមន ក្់រពះបរម ្ត  ្រកបទូល

េរឿង ៉ វទងំអស់ ងំអពីំេដើមចេំពះ្រទង់ ។ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ 
មន លគហបតី េសដ្ឋីកនុងបចចន្តជនបទេនះ ជអនកមន្រប្រកតី្រប្រពឹត្ត

យ៉ងេនះ ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏េទ សូមបកីនុងកលមុនក៏មន

្រប្រកតី្រប្រពឹត្តយ៉ងេនះែដរ  ។  កលេសដ្ឋី្រកបទូល ធន   េទើប្រទង់
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នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបនជេសដ្ឋីមនសមបត្តិស្តុកស្តមភកនុង

នគរព ណសី  ។  េសដ្ឋីអនកបចចន្តជនបទមន ក់បនជអទិដ្ឋសម្ល ញ់របស់

្រពះម សត្វ ។  េរឿងកនុងអតីតទងំអស់ដូចេរឿងកនុងបចចុបបននែដរ ( ែប្លកគន

ែតថ ) េសដ្ឋីេពធិសត្វកលអនកបេ្រមើរបស់ខ្លួន្របប់ឲយដឹងថ  ៃថងេនះ ពួក

ខញុ េំធ្វើករងរេឈម ះេនះ ដូេចនះ   កេ៏ពលថ អនកទងំេនះមិនដងឹឧបករ-

គុណែដលេគេធ្វើេហើយចេំពះខ្លួន  េទើបបនទទួលកមមដូេចនះ  ។   កនុងកល 

ជខងេ្រកយ  េដើមបនឹីងសែម្តងធម៌ដល់បរស័ិទែដលមក្របជុគំន   េទើប

េពលគថេនះថ   

 េយ  បុេព្វ  កតកលយេ      កតេ ថ   នវពុជឈត ិ

 បចឆ   កិេចច  សមុបបេនន               ក ្ត រ ំ នធិគចឆតតី ិ។ 

 បុគគល  មិនដឹង នូវអេំពើល្អែដលេគេធ្វើេហើយ   នូវ 

 ្របេយជន៍ែដលេគេធ្វើេហើយ  កនុងកលមុនេទ  បុគគលេនះ 

 កលេបើកិចចេកើត្រពមេហើយ   កនុងកលខងេ្រកយ    រែមង 

 មិនបននូវបុគគលអនកេធ្វើ     (  ឧបករគុណមុនេនះជគន   )    

 េឡើយ   ។ 

 កនុង្រពះគថេនះ ្របមូលេសចក្តីអធិបបយបនដូេចនះ    ប ្ត
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ជនទងំ យ មនក ្រតជេដើម  បុគគល មួយមនេសចក្តលី្អែដលអនក

ដៃទ  គមឺនឧបករៈែដលអនកដៃទេធ្វើឲយមុន  មន្របេយជនែ៍ដលអនកដៃទ

េធ្វើឲយ គឺមនអនកជួយេធ្វើកិចចករឲយសេ្រមចបនមុន មិនបនដឹងគុណនិង

្របេយជន៍ែដលអនកដៃទេធ្វើចេំពះខ្លួនេ ះ បុគគលេនះកលកិចចកររបស់

ខ្លួនេកើតេឡើងកនុងកលខងេ្រកយ រែមងមនិបននូវបុគគលអនកេធ្វើឧបករ-

គុណមុនេនះជគន េឡើយ  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌េ យគថេនះ   េ យ្របករដូេចនះ

េហើយ េធ្វើបុណយទងំ យមនឲយទនជេដើម  លុះអស់ជវីតិក៏េទ ម

យថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របជុជំតកថ េសដ្ឋអីនក្រសុកបចចន្តជនបទកនុងកលេនះ បនមកជេសដ្ឋី
បចចន្តជនបទកនុងកលឥឡូវេនះ  ចែំណកព ណសីេសដ្ឋី គឺ តថគត

េនះឯង  ៕ 

 

ចប់   អដ្ឋកថ អកតញញូជតក ទី ១០ ។ 
ចប់   អដ្ឋកថ អបយិម្ហវគគ ទី ៩ ។ 
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រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  

  

 សុ បនជតក ១       មិត្តវនិទជតក ១    កឡកណ្ណិ ជតក  ១ 

 អតថស  ទ្វ រជតក  ១  កិមបកកជតក  ១  សីលវមីសំនជតក ១ 

 មងគលជតក  ១         រមភជតក  ១         កុហកជតក   ១  

 អកតញញូ ជតក  ១ ។ 
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លតិ្តវគគ ទី ១០ 

អដ្ឋកថ លតិ្តជតក ទី ១ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

បរេិភគបចចយ័ែដលមិនបនពិចរ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដល

មនពកយេផ្តើមថ  លិត្តំ  បរេមន  េតជ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 បនឮថ កនុងកលេនះ  ពួកភិកខុបនបចច័យទងំ យ    មនចីវរ

ជេដើម េ យេ្រចើនមិនបនពិចរ េហើយបរេិភគ  ប ្ត ភិកខុទងំ

េនះ ភិកខុ ែដលមិនបនពិចរ បចច័យ ៤ េហើយបរេិភគ  េ យេ្រចើន

មិនផុតអពីំកេំណើ តនរកនិងកេំណើ តសត្វតរិចឆ ន  ។ ្រពះបរម ្ត ្រទង់

្រជបេហតុេនះ េទើប្រ ស់្រពះធមមកថដល់ភិកខុទងំ យេ យបរ-ិ 

យយជេ្រចើន  ្រ ស់អពីំេទសកនុងករមិនពិចរ បចច័យ ៤ េហើយ

េ្របើ្របស់  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  ធមម ភិកខុបនទទួល

បចច័យ ៤ េហើយ  មិនពិចរ  មិនគួរបរេិភគេឡើយ  េ្រពះេហតុេនះ 

ចប់ពីេពលេនះតេទ អនកទងំ យ្រតូវពិចរ េហើយសឹមបរេិភគ  

កល្រទង់សែម្តងវធិីពិចរ   ្រទង់ ក់ែបបែផនទុកេ យន័យមនជ

ទិ៍ថ  មន លភិកខុទងំ យ មយង៉េទៀត ភិកខុកនុងធមមវនិ័យេនះ គបប ី
ពិចរ េ យឧបយថ  អញ ្រស័យេសព គឺេ្របើ្របស់នូវសពំត់ចីវរ 

កណំត់ទុកេដើមបនឹីងករពរនូវ្រតជក់ េដើមបនឹីងករពរនូវសមផស  រេបម
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មូស ខយល់ កេំ ៃថង និងពស់តូច ពស់ធទំងំ យ កណំត់ទុកេដើមបនឹីង

បិទបងំនូវអវយវៈែដលេធ្វើនូវេសចក្តីខម សឲយកេ្រមើក េហើយ្រទង់្រ ស់បន្ត

េទៀតថ  មន លភិកខុទងំ យ កលពិចរ បចចយ័ ៤ យ៉ងេនះេហើយ

សឹមបរេិភគ រែមងសមគួរ ែដលេឈម ះថករមិនពិចរ េហើយបរេិភគ 

ដូចបរេិភគថន ពុំលដ៏កច វ ដបតិថ មនុស កនុងកលមុន មិន

ពិចរ   មិនដឹងេទស  បរេិភគថន ពុំលលទធផលចុងេ្រកយ្រតូវេ យ

ទុកខធ ំដូេចនះ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលែដលមនេភគ

េ្រចើន ចេ្រមើនវយ័ជអនកេលងបសក េ្រកយមកមនអនកេលងបសក

្រកកម់ន កេ់លងជមួយនឹង្រពះបរមេពធសិត្វ កលខ្លួនឈនះក៏មនិទម្ល យ

វង់េលង  ប៉ុែន្តេពលខ្លួនចញ់ក៏យកកូនបសក ក់កនុងមត់េហើយេពល

ថ កូនបសករបស់ខញុបំត់េហើយ  ឈប់េលងេទ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ

ដឹងគនិំត ្រកក់របស់បុរសេនះក៏គិតថ េណ្ហើ យចុះ  អញនឹងរកឧបយ

េ ះ្រ យបញ្ហ កនុងេរឿងេនះ  លុះគិតដូេចនះេហើយ ្របមូលយកកូន

បសកេទ្រជលក់េ យថន ពុំលកនុងផទះរបស់ខ្លួន រួចេហើយ លឲយសងួត 

បន្តិចេ្រកយមក នយំកកូនបសកទងំេនះេទកន់សមន ក់បុរសេនះ 

រួចេពលថ មកសម្ល ញ់ េយើងេលងបសកជមួយគន េទៀត  ។ បុរសេនះ
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ទទួលពកយថ ល្អេហើយសម្ល ញ់  ចតែ់ចងកែន្លងេលង  េលងជមួយ្រពះ-

បរមេពធសិត្វេរឿយៗ   លុះេពលខ្លួនចញ់កយ៏កកូនបសកមួយ ក់កនុង

មត់ ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញបុរសេនះេធ្វើយ៉ងេនះ េដើមបនឹីងេតឿនថ  

េលបចូលេទចុះ  ខងេ្រកយឯងនឹងដឹងកនុងេរឿងេនះ  េទើបេពលគថថ  

 លិត្ត ំ  បរេមន   េតជ  

 គិលមកខំ    បុរេិ    ន   ពុជឈត ិ

 គិល   េរ   គិល   បបធុត្តក 

 បចឆ    េត   កដុកំ   ភវសិ តតីិ ។ 

  បុរស     កលេលបនូវកូន ក     ្រប ក់េ យថន ពិំស   

 មនេតជះដខ៏្ល ងំ  ក៏មិនដឹងខ្លួន   មន លអនកចៃ្រង   អនក 

 ចូរេលបេទ     ែនអនកេលង ្រកក់     អនកចូរេលបេទ    

 ពិសដ៏ផ េក្ត       នឹងមនដល់អនក     កនុងកលជខង 

 េ្រកយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ លិត្ត ំ េសចក្តថី  កូនបសកែដល 

្រប ក់េហើយ  គឺ្រជលក់ទុកេហើយ ។ 

 បទថ  បរេមន  េតជ   េសចក្តថី  េ យថន ពិំសដព៏ន្លឹក សមបូរ

េ យេតជះដ៏ខ្ល ងំ  ។ 

 បទថ    គិលំ    ែ្របថ   េលប  ។ 
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 បទថ   អកខំ    ែ្របថ   កូនបសក  ។ 

 បទថ  ន   ពុជឈតិ  េសចក្តីថ  មិនដឹងខ្លួនថ  កលអញេលប

កូនបសកេនះ  េឈម ះថ  ្រតូវេធ្វើកមមេនះ  ។ 

 បទថ   គិល   េរ   េសចក្តីថ   ែនអនកចៃ្រង   អនកចូរេលបេទ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេពល ស់េតឿនដែដលេទៀតថ  គិល  ចូរេលប  ។ 

 បទថ  បចឆ   េត  កដុកំ  ភវសិ ត ិ  េសចក្តីថ កលអនកេលប

កូនបសកេនះេទេហើយ   ខងេ្រកយពិសដផ៏ េក្ត នឹងមនដល់អនក ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វកពុំងនិយយយ៉ងេនះ បុរសេនះក៏

សន្លប់េ យកម្ល ងំថន ពុំល ្រតឡប់ែភនក ទន់ក ដួលេទេលើែផនដី  ។  ្រពះ-

បរមេពធសិត្វគិតថ   គួរឲយជវីតិជទនដល់េគ  េទើបឲយថន បំេណ្ត ញជត

ពុលែដលផ េំ យឱសថ  រហូតបេណ្ត ញជតពុលេចញមក  េហើយឲយ

ផឹកទឹកេ ះ    ទឹកអេំព     ទឹកឃមុ និំងសករេ ន តជេដើម     េធ្វើឲយជេ គេហើយ 

ទូនម នថ  កុេំធ្វើអេំពើែបបេនះេទៀត  ដូេចនះេហើយ េធ្វើបុណយមនឲយទនជ

េដើម    េ្រកយអពីំចុតកិេ៏ទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្រ ស់ថ   មន លភកិខុទងំ យ ករមនិពិចរ េហើយបរេិភគ  រែមងដូច

ករបរេិភគថន ពុំលែដលខ្លួនធ្ល ប់េធ្វើទុក  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ   អនក-

េលងជបណ្ឌិ តកនុងកលេនះ គ ឺ តថគត  េនះឯង ចែំណកអនកេលង
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្រកកនឹ់ងមនិេពលដល់កនុងេរឿងេនះ   ឯបុគគល មនិ្របកដកនុងកល

េនះ    បុគគលេនះក៏មនិេពលដល់កនុងេរឿងទងំពួង ៕ 

 

ចប់   អដ្ឋកថ លិត្តជតក ទី ១ ។ 

 
អដ្ឋកថ ម រជតក ទី ២ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ-

ននទេតថរ  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ     ឧកកេដ្ឋ    

សរូមចិឆន្ត ិ  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 សម័យមួយ ពួក្រសីសនរំបស់្រពះបទេកសលគតិ្របឹក គន ថ ែដល

េឈម ះថ ករេកើតេឡើងៃន្រពះពុទធជសភវៈរកបនេ យក្រម ករ្រតឡប់

បនអត្តភពជមនុស និងភពជអនកមន យតនៈបរបូិណ៌  ក៏រកបន

េ យក្រមែដរ   មយង៉េទៀត  ពួកេយើងបនជួប្របសព្វករដល់្រពមេ យ

ខណៈែដលរកបនេ យក្រមេនះ េហើយមិន ចេទកន់្រពះវ ិ រ

េដើមប ី ្ត បធ់ម ៌ឬេធ្វើករបូជ ឬឲយទន មករេពញចតិ្តរបស់ខ្លួនបន  ដូច

ជ្រតវូេគទុកកនុងហិប  ពួកេយើងនឹង្រកបទូល្រពះ ជ  សូមឲយ្រទងនិ់មន្ត

ភិកខុ មួយរូប ែដល ចសែម្តងធម៌េ្របសពួកេយើង  ពួកេយើងនឹងនគំន ្ត ប់

ធម៌កនុងសមន ករ់បស់េ ក  ធម៌ ែដលពួកេយើង្រតវូសិក ក៏នឹងនគំន

សិក ធមេ៌នះអពីំេ ក  នគំន បេំពញបុណយមនឲយទនជេដើម  េ យ
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្របករដូេចនះ ករបនចេំពះនូវខណៈរបស់ពួកេយើងនឹងមនផល ។  ្រសី-

សនទំងំអស់េនះ នគំន ចូលគល់្រពះ ជ ្រកបទូលេហតុែដល្របឹក គន  ។  

្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយ  ។   ៃថងមួយ ្រពះ ជមន្រពះ ជបណំង

នឹង្រទង់កំ ន្ត្រពះ ជឧទយន  កប៏ញជ ឲយេ នយឧទយនបលមកគល់ 

េហើយ្រ ស់ថ ែនអនកដច៏េ្រមើន អនកចូរជ្រមះឧទយន ។  នយឧទយនបល 

កលកពុំងជ្រមះ្រពះ ជឧទយនបនជួបនឹង្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់គងេ់្រកម

េដើមេឈើមួយេដើម ក៏្របញប់េទកន់ ជដំ ក់្រកបទូល្រពះ ជថ 

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ឧទយន ្អ តគួរឲយមេនរមយេហើយ  ប៉ុែន្ត្រពះដ៏មន-

្រពះភគ  ្រទង់គង់េ្រកមេដើមេឈើមួយេដើមកនុងឧទយនេនះ  ។      

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ ្របៃពេហើយសម្ល ញ់ េយើងនឹងេទ ្ត ប់ធម៌កនុង

សមន ក់្រពះបរម ្ត  ។ ្រពះ ជេស្តចេឡើង ជរថែដល្រប ប់េហើយ

យងេទកន់្រពះ ជឧទយន  សេំ េទកនស់មន ក់្រពះបរម ្ត   ។ 

 កនុងសមយ័េនះ ឧបសកជ្រពះអនគមិបុគគលមន ក់ មនេឈម ះ

ថ  ឆត្តបណី  អងគុយ ្ត ប់ធមក៌នុងសមន ក់្រពះបរម ្ត  ្រពះ ជទត

េឃើញឆត្តបណិឧបសកេហើយ ្រទង់រេងក ស ្រទង់េនេសង មបន្តិចេហើយ

្រទង់្រពះត្រមិះថ  ្របសិនេបើបុរសេនះជមនុស ្រកក់ក៏គង់មនិអងគុយ

្ត ប់ធម៌កនុងសមន ក់្រពះបរម ្ត   បុរសេនះ្របែហលមិនែមនជមនុស

្រកកេ់ទ  េហើយេស្តចចូលគល់្រពះបរម ្ត  ថ្វ យបងគេំហើយ្រទង់គង់
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កនុងទីដ៏សមគួរមួយ ។ ឧបសកមនិបនេ្រកកទទួល ឬថ្វ យបងគ្ំរពះ ជ

េឡើយ េ យេគរព្រពះពុទធ  េ្រពះេហតុេនះ  េទើប្រពះ ជ្រទង់មិនេពញ

្រពះទយ័នឹងឆត្តបណិឧបសក  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជបថ ្រពះ ជ

្រទង់មិនេពញ្រពះទយ័នឹងឧបសក   េទើប្រទង់្រ ស់គុណរបស់ឧបសក

ថ ម បពិ្រត  បុរសេនះជឧបសក  ជពហុស ូត ្របសចកេសចក្តី
េ្រតកអរកនុងកម ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមះិថ  ្រពះបរម ្ត ្រទង្់រជប

គុណរបស់បុគគល  បុគគលេនះមិនែមនជមនុស េថកថយេឡើយ េទើប

្រ ស់ថ  ែនឧបសក  អនក្រតវូករវតថុ  ច្របប់ខញុបំន  ។  ឧបសក

ទទួល្រពះត្រមស់ថ   ្របៃពេហើយ្រពះអងគ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប ់

ធម៌កនុងសមន ក់្រពះបរម ្ត េហើយ ្រទង់្របទក ណិ្រពះបរម ្ត    

េហើយេស្តច្រតឡប់េទវញិ  ។ 

 ៃថងមួយ ្រពះ ជ្រទងេ់បើកសីហបញជ រ្របថបឈ់រេនេលើ្រប ទ

ជន់េលើ ទតេឃើញឧបសកេនះបរេិភគ រេហើយ កនុងេវ រេសៀល 

កន់ឆ័្រតេដើរេទកន់វត្តេជតពន ក៏្រ ស់ឲយ ជបុរសេទអេញជើញមក

គល់េហើយ្រ ស់យ៉ងេនះថ  ែនឧបសក បនឮថ អនកជពហុស ូត     

ពួក្រសីសនរំបស់ខញុ ្ំរតូវករ ្ត ប់និង្រតូវករេរៀនធម៌ ។ ឧបសកេនះេពល

ថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ធមម ្រគហសថទងំ យមិនសមគួរសែម្តង

ធម៌ឬបេ្រង នធម៌កនុង្រពះ ជ ្ឋ នេឡើយ  ករបេ្រង ននិងករសែម្តងធម៌
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េនះ សមគួរែតេ កមច ស់ទងំ យប៉ុេ ្ណ ះ   ។    ្រពះ ជ្រទង់្រពះ-

ត្រមិះថ ឧបសកេនះនិយយ្រតមឹ្រតូវ  ្រទង់ក៏បញជូ នឧបសកេនះេទ 

េហើយបញជ ឲយេ ្រសីសនំមកគល់ រួចមន្រពះត្រមស់ថ ែននងដ៏

ចេ្រមើន េយើងនឹងេទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត ្រកបទូលសូមភិកខុ មួយរូប 

េដើមបសីែម្តងធម៌និងបេ្រង នធមដ៌ល់ពួកនង  ប ្ត ្រពះម វកទងំ 

៨០ អងគ េយើងគួរទូលសូមអងគ ល្អ ?  ្រសីសនទំងំអស់្របឹក គន េហើយ

្រកបទូលថ ្រពះ ននទេតថរជឃ្ល ងំធម៌ែតមួយអងគ  ។  ្រពះ ជក៏យង

េទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត   ថ្វ យបងគេំហើយ្រទង់គង់កនុងទីដ៏សមគួរ

មួយ  រួច្រកបទូលយ៉ងេនះថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  ពួក្រសីសនកំនុង

ងំរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ ្របថន ្ត បធ់ម៌និងេរៀនធម៌កនុងសមន ក់្រពះ ននទេតថរ 

្របសិនេបើ្រពះ ននទេតថរ ចសែម្តងធម៌ ចបេ្រង នធម ៌ កនុង ងំរបស់ខញុ ំ

្រពះអងគពិតែមនេនះ ជករល្អ្របៃព ស់ ។  ្រពះបរម ្ត ្រទងទ់ទួល

្រពះត្រមស់ថ   ល្អេហើយម បពិ្រត  េហើយ្រ ស់បញជូ ន្រពះេថរៈឲយ 

េទ  ។  ចប់ ងំពីេពលេនះមក ្រសីសនរំបស់្រពះ ជក៏នគំន ្ត បនិ់ង

េរៀនធម៌កនុងសមន ក់្រពះេថរៈ  ។ 

 េនៃថងមួយ ្រពះចូ មណីរបស់្រពះ ជបតេ់ទ  ្រពះ ជ្រទង់

្រជបថ្រពះចូ មណីេនះបត ់ ក្៏រទងប់ងគ បថ់ អនកទងំ យ ចូរចប់

អនកបេ្រមើខងកនុងទងំអស់ រួចបញជ ឲយនចូំ មណីឲយខងែតបន ពួក



លិត្តវគគ ទី ១០     ម រជតក ទី ២                       357 

  

មតយេសុើបសួររក្រពះចូ មណី ងំែតពីមតុ្រគមមក ក៏មិនបនករ 

េធ្វើឲយម ជនលបំក  ។  កនុងៃថងេនះ  ្រពះ ននទេតថរចូលកន់្រពះ ជ-

ងំ ពួក្រសីសនទំងំេនះ ដបូំង្រគន់ែតេឃើញ្រពះេថរៈប៉ុេ ្ណ ះ ក៏នគំន

េ្រតកអរ  ងំចិត្ត ្ត ប់  ងំចិត្តេរៀនធម៌    មិនបនគិតដល់េរឿងែដល

្រពះ ជបត់្រពះចូ មណីេនះេឡើយ បន្តិចេ្រកយមកក៏បននគំន

េទមនស ្រគប់គន   ។  ្រពះេថរៈក៏សួរថ េហតុដូចេម្តច េទើបអនកទងំ យ

មិនសបបយចិត្ត  ?      

 ពួក្រសីសនេំឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន ពួក មតយេពល

ថ ពួកេយើងនឹងែស្វងរក្រពះចូ មណីរបស់្រពះ ជ េហើយនគំន ចប់

មតុ្រគមេធ្វើឲយអនកបេ្រមើខងកនុងលំបក្រគប់ៗគន   ពួកខញុ ្ំរពះករុ ក៏

មិនដឹងថនឹងេធ្វើយ៉ង  េហតុេនះេទើបខញុ ំ្រពះករុ ទងំ យមិន

សបបយចិត្ត  ។  ្រពះេថរៈេពលេទកន់្រស្តីទងំេនះថ កុគំិតថ្វីេឡើយ  

ដូេចនះេហើយ ក៏និមន្តេទកន់សមន ក់្រពះ ជ គង់េលើ សនៈែដលេគ

្រកលទុកេហើយថ្វ យ្រពះពរសួរថ  បពិ្រតម ជ  បនឮថែកវមណី

របស់្រទង់បត់ឬ ?     

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   ពិតែមនេហើយ  េ កមច ស់  ។ 

 ្រពះ ននទថ្វ យ្រពះពរសួរថ ម បពិ្រត មិន ចនឹងឲយអនក

នមំកសងវញិឬ ?  
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 ្រពះ ជ្រ ស់ថ េ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន ខញុ ្ំរពះអងគបញជ ឲយចប់

មនុស ខងកនុងទងំអស់  សូមបេីធ្វើឲយដល់នូវករលបំក  កម៏និទនម់នអនក

នមំកឲយ   ។ 

 ្រពះ ននទថ្វ យ្រពះពរថ  បពិ្រតម ជ ឧបយែដលមិន្រតូវឲយ

ម ជនលបំក   េហើយឲយេគនែំកវមណីមកវញិេនមន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   បពិ្រតេ កមច ស់  េតើ្រតវូេធ្វើយ៉ង  ?  

 ្រពះ ននទេឆ្លើយថ    បពិ្រតម ជ  បិណ្ឌ ទន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរេទៀតថ   បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន  បណិ្ឌ -

ទនេនះ ដូចេម្តច  ?  

 ្រពះ ននទថ្វ យ្រពះពរថ ម បពិ្រត មនេសចក្តីសង យ័

មនុស មន្របមណប៉ុ ្ណ  ក៏ចប់មនុស ្របមណប៉ុេ ្ណ ះ េហើយឲយបច់

ចេំបើង ឬដុដំី មន កមួ់យបច់ ឬមន កមួ់យដុ ំេហើយ្របប់ថ េវ ជិតភ្លឲឺយន ំ

បច់ចេំបើងឬដុដំីេទេចលេនទីឯេ ះ  អនក ជអនកយកែកវមណី 

អនកេនះនឹង ក់ែកវមណីទុកកនុងបច់ចេំបើងឬដុដំីេនះ នេំទេចលេន

ទីឯេ ះ  ្របសិនេបើនគំន យកមកេចលកនុងៃថងដបូំងេនះ ជករល្អ  េបើ
មិននមំកេចលេទ កគ៏បបេីធ្វើយ៉ងេនះេទេទៀត  សូមបកីនុងៃថងទី ២  ទី ៣  

ក៏គបបេីធ្វើេ យវធិីេនះែដរ  ម ជននឹងមនិលបំកផង នឹង្រតូវបនែកវ-

មណីមកវញិផង  លុះថ្វ យឧបយយ៉ងេនះេហើយ ្រពះេថរៈក៏ចេ្រមើនពរ
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េទ ។ 

 ្រពះ ជបញជ ឲយ្រពះ ជទន មន័យែដល្រពះេថរៈ្របប់ អស់ 

៣ ៃថង មិនមនអនក នែំកវមណីមកេ ះ   ៃថងទី ៣ ្រពះេថរៈក៏និមន្ត

មកសួរ្រពះ ជថ  ចេ្រមើនពរម បពិ្រត  មនអនកយកែកវមណីមក

ថ្វ យឬេទ ?  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  មិនទន់មនអនក នមំកឲយេទ េ កមច ស់  ។ 

 ្រពះេថរៈេពលថ  េបើដូេចន ះ សូមម បពិ្រត្រ ស់ឲយ ក់ពងធំ

កនុងទីកបំងំកនុងេ ងដ៏ធេំនះ រួចបញជ ឲយដងទឹក ក់ឲយេពញ ឲយបងំ

ងំនន  េហើយបញជ ថ  អនកបេ្រមើខងកនុង្រគបគ់ន និងពួក្រស្តី ចូរដណ្ត ប់

សពំត ់ ចូលេទកនុង ងំននេនះមន ក់ម្តងៗ   ងៃដេហើយេចញមក  ។  

្រពះេថរៈថ្វ យឧបយយ៉ងេនះេហើយក៏ចេ្រមើនពរ េទ  ។  ្រពះ ជ

បញជ ឲយេធ្វើយ៉ងេនះ អនកែដលលួចែកវមណីេនះ  បនគិតថ ្រពះេថរៈ

ែដលជធមមភ ្ឌ គរកិមកេ ះ្រ យអធិករណ៍េនះ មិនទនប់នែកវ-

មណី េពលេនះអញគួរេចលែកវមណីេនះ លុះគិតដូេចនះេហើយក៏យក

ែកវមណី ក់ឲយជិតកន់េដើរចូលេទកនុង ងំនន េបះេទកនុងពងេហើយ

្របញប់េចញមក  េពលមនុស ្រគប់គន េចញអស់េហើយ ពួក ជបុរសចក់

ទឹកេចលបនេឃើញែកវមណី ្រពះ ជ្រទងស់បបយ្រពះទយ័ថ អញ

្រស័យ្រពះេថរៈបនែកវមណីមកវញិ េ យមិនបច់េធ្វើឲយម ជន
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លបំក  ។   ចែំណកអនកបេ្រមើក៏េ្រតកអរថ ពួកេយើង ្រស័យ្រពះេថរៈ

េទើបផុតទុកខដ៏ធ ំ ។ ដណឹំងែដលថ្រពះ ជបន្រពះចូ មណីមកវញិ

េ យ នុភពរបស់្រពះេថរៈបនផ ព្វផ យេពញនគរ  រហូតដល់ភិកខុ
សងឃ  ។ 

 ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ ពណ៌នគុណរបស់្រពះ-

េថរៈថ   អនកមន យុទងំ យ   ្រពះ ននទេតថរបនេ្របើឧបយេ យ

មិនេធ្វើឲយម ជនលបំក េធ្វើឲយ្រពះ ជបនែកវមណីមកវញិ េ្រពះែត

េ កជពហុស ូត ជបណ្ឌិ ត និងជអនកឈ្ល សកនុងឧបយ ។  ្រពះបរម-

្ត   េស្តចយងមក ្រទង្់រ ស់សួរថ   មន លភកិខុទងំ យ   អមបញ់-

មិញេនះ   អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុ
ទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មិនែមនែត

ននទមន កប់៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលេធ្វើឲយែកវមណីែដលធ្ល ក់េទកនុងៃដអនកដៃទ

បនមកដល់្រពះហសថ្រពះ ជវញិេនះ  សូមបកីនុងកលមុន បណ្ឌិ តទងំ-

យមិនបនេធ្វើឲយម ជនលបំក  េ្របើែតឧបយប៉ុេ ្ណ ះ  ក៏យកភណ្ឌ

ែដលធ្ល ក់េទកនុងៃដសត្វតិរចឆ នបន ។ កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល

ធន    េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេរៀនចប់សិលប ្រស្ត្រគប់យ៉ងេហើយ 
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បនជ មតយរបស់្រពះបទ្រពហមទត្តអងគេនះឯង  ។   ៃថងមួយ ្រពះ ជ

យងេទកន់្រពះ ជឧទយនេ យបរ ិ រជេ្រចើន េស្តច្រ ច់េទកន់ទីជិត

ៃ្រព េហើយ្រទង់្របថន នឹងេលងទឹក  យងចុះកន់្រសះេបកខរណីែដលជ

មងគល ្រ ស់េ ្រសីសនឲំយចុះេលងទឹកែដរ  ពួក្រសីសនកំ៏េ ះអភរណៈមន

េ្រគ ង្រប ប់សីសៈនិង្រប ប់កជេដើម ក់កនុងសពំត់ដណ្ត ប់ រួច ក់េលើ
ហិប្របគល់ឲយទសីទងំ យរក  េហើយនគំន ចុះកន់្រសះេបកខរណី ។  

្រគេនះ េម ្វ មួយេនកនុងសួនេនះអងគុយ្រចងក់េលើែមកេឈើ េឃើញ្រពះ-

េទវេី ះេ្រគ ង្រប ប់ ក់េលើហិប  នឹកចងែ់តងខ្លួនេ យក្រមងែកវមុក្ត

របស់្រពះេទវ ី អងគុយរង់ចកំរេធ្វស្របែហសរបស់ទសី ។  ចែំណកទសី

អនករក េ្រគ ង្រប ប់របស់្រពះេទវេីនះ រវល់ែតេមើលេទកនុងទីទងំ យ

រួចក៏េដកលក់េទ  ្វ េឃើញទសីេដកលក ់ ក៏េ តចុះយ៉ងេលឿនដូច

ខយល់បក ់ យកក្រមងែកវមុក្ត មកពកឰ់ដក៏ េហើយេ តេឡើងយ៉ងរហ័ស

ដូចខយល់ែដរ  ្រតឡប់អងគុយេលើែមកេឈើវញិ   ខ្ល ចេម ្វ ដៃទៗេឃើញក៏

ក់កនុង្របេ ងេឈើមួយ ែក្លងេធ្វើដូចជេសង ម ង តអ់ងគុយយមេ្រគ ង

្រប ប់េនះ ។ ចែំណកទសីេនះភញ ក់េឡើងមនិេឃើញក្រមងែកវមុក្ត  ក៏

ភ័យញ័រខ្លួន   កលមិនេឃើញឧបយដៃទ  ក៏ែ្រសកេឡើងថ មនមនុស

ដេណ្តើ មក្រមងែកវមុក្ត របស់្រពះេទវេីទេហើយ ។ ពួកអនកករពរ្របជុគំន

មតែំណងេនះៗ  លុះបនឮពកយទសីេនះ ក៏្រកបទូល្រពះ ជ ។  
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្រពះ ជបញជ ថ  ពួកអនកចូរចប់េចរឲយបន ។  ពួក ជបុរសទងំ យ

កន៏គំន េចញអពីំ្រពះ ជឧទយន  េហើយេពលថ  អនកទងំ យ ចូរចប់

េចរ ចូរចប់េចរ  រួចែស្វងរកខងេនះខ្លះ ខងេនះខ្លះ ។ ្រគេនះ បុរស

អនកេធ្វើពលិកមមេនជនបទមន ក់បនឮសេំឡងេនះ ក៏ភយ័ញប់ញ័ររត់េគច 

ពួក ជបុរសេឃើញដូេចន ះក៏េដញ មេទថ បុរសេនះជេចរ  ចប់ឲយ

បន  លុះចប់បនេហើយ យផងគំ មផងថ ែនបុរស ្រកក់  ឯង ៊ ន

លួចេ្រគ ង្រប ប់េឈម ះម រៈ ( ក្រមងែកវមុក្ដ  ) យ៉ងេនះឬ ?  បុរស

េនះគិតថ  ្របសិនេបើអញ្របបថ់ ខញុមំិនបនយកេទ ៃថងេនះគង់មនិរួច

ជីវតិ ពួក ជបុរសគងនឹ់ង យអញរហូតទល់ែត ្ល ប់ ដូេចនះ អញចបំច់

្រតូវទទួល រភព  បុរសេនះក៏្របបថ់  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុបំនយក ។  

េពលេនះ ពួក ជបុរសក៏ចងបុរសេនះនេំទកន់សមន ក់្រពះ ជ ។   

្រពះ ជ្រ ស់សួរថ េ្រគ ង្រប បម់នតៃម្លេ្រចើន  អនកលួចយកេទឬ  ?    

 បុរសេនះ្រកបទូលថ    ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរេទៀតថ   េពលេនះអនកយកេទទុកេនឯ  ?  

 បុរសេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ែដលេឈម ះថវតថុ
មនតៃម្លេ្រចើន  សូមបែីតែ្រគ ងំ ក៏ទូលបងគមំនិធ្ល ប់បនេឃើញែដរ  ប៉ុែន្ត

េសដ្ឋី្របប់ឲយទូលបងគលួំចេ្រគ ង្រប ប់ែដលមនតៃម្លេ្រចើនេនះ ទូលបងគំ

ក៏លួចយកេទឲយេសដ្ឋេីទ   េសដ្ឋីេនះឯងេទើបដឹង  ។ ្រពះ ជបញជ
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ឲយេ េសដ្ឋមីកគល់  ។  េពលេសដ្ឋីចូលមកគល់ក៏្រ ស់សួរថ  េ្រគ ង

្រប ប់ែដលមនតៃម្លេ្រចើន   អនកបនទទួលអពីំៃដបុរសេនះឬ  ?   

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ   ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស   ។ 

 ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរេទៀតថ    អនកយកេទទុកេនទី  ?  

 េសដ្ឋី្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ទូលបងគឲំយេទបុេ ហិត

េហើយ  ។  ្រពះ ជបញជ ឲយេ បុេ ហិតេនះមកគល់  េហើយ្រ ស់សួរ

ដូេចន ះែដរ  សូមបបុីេ ហិតក៏ទទួល រភពេហើយ្រកបទូលថ  ទូលបងគំ

ឲយេទគនធព្វ ( អនកជនំញកនុងត្រន្តី )េហើយ ។  ្រពះ ជបញជ ឲយេ គនធព្វ

មកគល់ េហើយ្រ ស់សួរេទៀតថ អនកទទួលយកេ្រគ ង្រប បែ់ដលមន

តៃម្លេ្រចើន អពីំៃដបុេ ហិតឬ ?  

 គនធព្វក៏្រកបទូលថ   ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរេទៀតថ    អនកយកេទទុកេនទី  ?   

 គនធព្វ្រកបទូលថ    ទូលបងគឲំយេទនងវណ្ណទសីេហើយ    េ យ

អំ ចៃនកិេលស  ។  ្រពះ ជក៏បញជ ឲយេ នងវណ្ណទសីមក្រ ស់ 

សួរ នង្រកបទូលថ  ខញុមំច ស់មនិបនទទួលេទ   ។  កល កសួរមនុស

ទងំ ៥ នកេ់នះ ្រពះ ទិតយកអ៏ស្តងគត ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េពលេនះងងឹត

េហើយ  េយើងនឹងដឹងេរឿងេនះកនុងៃថងែស្អក  ្របគល់មនុស ទងំ ៥ នកេ់នះ

ឲយេទ មតយេហើយ្រទង់យងចូលកន់នគរ  ។  ្រពះបរមេពធសិត្វ្រតះិរះិ
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ថ  េ្រគ ង្រប ប់េនះបត់កនុងបរេិវណខងកនុង ចែំណកគហបតីេនះជ

មនុស ខងេ្រក ករយមទ្វ រក៏មទំ ំ  េហតុេនះ សូមបមីនុស េនខងកនុង

លួចេ្រគ ង្រប ប់េនះ ក៏មិន ចរត់រួច កលេបើដូេចនះ  ផ្លូ វែដលមនុស

ខងេ្រកលួចក្តី  ែដលអនកបេ្រមើខងកនុងលួចក្តី  មិនមនឱកសេឡើយ  

ពកយែដលទុគគតបុរសេនះេពលថ ទូលបងគឲំយេទេសដ្ឋីេហើយ ្របកដជ

ពកយេពលេដើមបេី ះខ្លួន សូមបពីកយែដលេសដ្ឋីេពលថ ទូលបងគឲំយ

បុេ ហិតេហើយ ្របកដជពកយេពលេ្រពះគិតថ ពួកេយើង្រតវូរួមគន

េ ះ្រ យបញ្ហ  សូមបពីកយែដលបុេ ហិតេពលថ ទូលបងគឲំយេទគនធព្វ

េហើយ  ក៏គង់ជករេពលេ្រពះគិតថ ពួកេយើង្រតូវ ្រស័យគនធព្វនឹងន ំ

គន េនសបបយកនុងគុក ពកយែដលគនធព្វនិយយថ ឲយេទនងវណ្ណទសី

េហើយក៏ជករេពលេ្រពះគិតថ  ពួកេយើងនឹងមិនអផ ុក  មនុស ទងំ ៥ 

នក់េនះ ពិតជមិនែមនេចរ កនុងឧទយនមន ្វ ជេ្រចើន េ្រគ ង្រប ប់

្របកដជធ្ល ក់េទកនុងៃដេម ្វ េ យមិនបច់សង យ័ ។  ្រពះបរមេពធិ-

សត្វក៏ចូលេទគល់្រពះ ជ ្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ សូម្រទង់

្របគល់េចរទងំេនះឲយទូលបងគ ំ ទូលបងគនឹំងជ្រមះេរឿងេនះ ។  ្រពះ ជ

្រ ស់ថ  ្របៃពេហើយបណ្ឌិ ត អនកចូរជ្រមះចុះ េហើយ្រទង់្របគល់មនុស

ទងំ ៥ នក់េនះឲយេទ្រពះបរមេពធិសត្វ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វឲយេ

បេ្រមើរបស់ខ្លួនមក  ឲយនមំនុស ទងំ ៥ នក់េនះេទេនកនុងទីជមួយគន   
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េហើយឲយេធ្វើជញជ ងំបងំឲយជិត  បញជ ឲយលប ្ត ប់អនកទងំ ៥ នក់េនះ   

និយយពកយអ្វីខ្លះ ឲយអនកបេ្រមើ្របប់ពកយេនះដល់ខ្លួន េហើយេចៀសេចញ

េទ   អនកបេ្រមើទងំេនះក៏បនេធ្វើដូេចន ះ  ។ 

 លុះេពលែដលមនុស ទងំ ៥ នកេ់នះសនទនគន   េសដ្ឋេីពលេទ

កន់គហបតីថ ែនគហបតី ្រកក់  ឯងធ្ល បជួ់បអញ  ឬអញធ្ល បជួ់បឯង

អពីំកល  ?   ឯងឲយេ្រគ ង្រប ប់េនះដល់អញអពីំកល  ?   

 គហបតីេពលថ បពិ្រតម េសដ្ឋីដ៏ចេ្រមើន ខញុមំិន គ ល់វតថុ ែដល

មនេឈម ះថ ម រៈ េទះជែ្រគ ងំែដលមនេជើងេធ្វើេ យេឈើខ្លឹម

ក៏ខញុមំិន គ ល់ ករែដលខញុ េំពលយ៉ងេនះ េ្រពះគិតថ នឹង ្រស័យេ ក

បនកររួចផុត   សូមេ កកុខឹំងនឹងខញុ េំឡើយ   ។  សូមបបុីេ ហិតកនិ៏យយ

េទកន់េសដ្ឋីថ េ កឲយេ្រគ ង្រប ប់ែដលគហបតីមិនបនឲយដល់

េ ក    ដល់ខញុបំនដូចេម្ដច ?    

 េសដ្ឋេីពលថ  ខញុ េំពលេទេ្រពះថ េយើងទងំពីរនកជ់អនកធំ

េពលែដលេយើងរួមគន និយយ   ករងរនឹងសេ្រមចេ យឆប់   ។ 

 ចែំណកគនធព្វក៏េពលេទកន់បុេ ហិតថ  ែន្រពហមណ៍ អនកឲយ

េ្រគ ង្រប ប់ដល់ខញុអំពីំកល  ?   

 បុេ ហិតេពលថ ខញុ េំពលេទេ្រពះគិតថ នឹងបន ្រស័យ

េ កេនជសុខកនុងទីែដល្រតូវឃុឃំងំ  ។  ចែំណកនងវណ្ណទសីក៏េពល
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េទកន់គនធព្វថ  ែនមនុស ្រកក់  គនធព្វជួរជតិ េយើងធ្ល ប់េទរកអនក ឬ

អនកធ្ល ប់មករកេយើងអពីំកល  ?  អនកឲយេ្រគ ង្រប ប់ដល់េយើងេន

េពល  ?   

 គនធព្វេពលថ ែនប្អូន្រសី េ្រពះេហតុដូចេម្តចេទើបមកខឹងនឹងខញុ ំ

យ៉ងេនះ ?  កលពួកេយើងទងំ ៥ នក់េនរួមគន   េរឿងេភទសមពនធនឹង្រតូវ

មន  េ្រពះ ្រស័យនង  ពួកេយើងនឹងមនិកេ ្ត ចកែណ្ត ង  េនរួមគន

យ៉ងសបបយ   ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ ្ត បព់កយេនះ អពីំសមន ក់ៃនអនកបេ្រមើក៏ដឹង

ចបស់ថ  មនុស ទងំ ៥ នក់េនះមិនែមនជេចរ   គិតថ េ្រគ ង្រប ប់

េនះពិតជេម ្វ យកេទ នឹងេធ្វើឧបយឲយ យកមកវញិឲយទល់ែតបន ។    

គិតេហើយេធ្វើេ្រគ ង្រប ប់អពីំជរ័េឈើ ឲយចប់ ្វ ញីទងំ យកនុងឧទយន 

េហើយឲយបពំក់េ្រគ ង្រប ប់ែដលេធ្វើអពីំជរ័េឈើេនះ ឰដ៏កៃដ កេជើង និង

ឰដ៏ក េហើយែលងេទ  ចែំណកេម ្វ ែដលអងគុយចេំ្រគ ង្រប បេ់នះក៏

អងគុយេនកនុងឧទយនេនះឯង ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្របប់អនកបេ្រមើទងំ-

យថ  អនកទងំ យ  ចូរនគំន ពិនិតយហ្វូង ្វ កនុងឧទយនឲយសព្វ្រគប់  

េឃើញេ្រគ ង្រប ប់េនះេននឹងេម ្វ មួយ  ចូរេធ្វើឲយ ភ័យ េហើយ

យកេ្រគ ង្រប ប់េនះមកឲយខងែតបន  ។  ហ្វូង ្វ ទងំេនះកស៏បបយ

ចិត្តថ ពួកេយើងបនេ្រគ ងែតងខ្លួនេហើយ  ក៏រត់េទមកកនុងឧទយន  េទ
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ដល់កែន្លងេម ្វ េនះ នគំន េពលថ  ចូរេមើលេ្រគ ង្រប ប់របស់ពួក

េយើង  េម ្វ េនះអត់្រទមំិនបន ក៏គិតថ  ្របេយជន៍អ្វីេ យេ្រគ ង

្រប ប់ែដលេធ្វើអពីំជរ័េឈើេនះ េហើយែតងខ្លួនេ យក្រមងែកវមុក្ត េនះ

េចញមកបង្អួត ។ េពលេនះអនកបេ្រមើេឃើញេម ្វ េនះេហើយ ក៏េធ្វើឲយ

េបះេ្រគ ង្រប ប់េចល េហើយនមំក្របគល់ជូន្រពះបរមេពធិសត្វ ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វនេំ្រគ ង្រប ប់េនះេទថ្វ យ្រពះ ជ េហើយ្រកប

ទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េនះជេ្រគ ង្រប ប់របស់្រពះេទវ ី  មនុស

ទងំ ៥ នក់េនះ មនិែមនជេចរេទ  េ្រគ ង្រប ប់េនះបនមកអពីំេម ្វ

កនុងឧទយន  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែនបណ្ឌិ ត អនកដឹងថេ្រគ ង្រប ប់េនះេន

កនុងៃដ ្វ បនេ យរេបៀប ែដរ  ?    ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលេរឿង

ទងំអស់ឲយ្រទង់្រជប   ។  ្រពះ ជ្រទង់សបបយ្រពះទយ័្រ ស់ថ  ធមម

មនុស ក្ល ន ជបុគគលែដលគួរ្របថន កនុងតែំណងេមទព័ជេដើម  ដូេចនះ

េហើយ  កល្រទង់សរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វ  េទើប្រ ស់គថេនះថ 

 ឧកកេដ្ឋ   សរូមចិឆន្តិ       មន្តសុី   អកុតហូលំ 

 បិយញច    អននបនម្ហិ      អេតថ   ជេត   ច   បណ្ឌិ តន្ត ិ។ 

 កនុងកលស្រងគ ម      េកើតេឡើង      ពួកជនរែមង្របថន នូវ 

 បុរសអនកេក្ល វក្ល      កនុងពួកអនក្របឹក ករ       េគ្របថន នូវ 
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 បុរសអនកមន ចមិនេ យ យ         កនុងកលមនបយ 

 ទឹកឆង ញ់     េគ្របថន នូវបុរសជទី្រស ញ់       កនុងកល 

 ថ៌ (កបំងំ) េកើតេឡើង       េគ្របថន នូវបណ្ឌិ ត ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ ឧកកេដ្ឋ  េសចក្តីថ កនុងេពល នតឹង  

គឺកនុងេពលែដលទ នទងំពីរចែំណកចូលជតិគន   អធិបបយថ  កនុង

កលចមបងំ    កនុងស្រងគ មកពុំងដេំណើ រេទ  ។ 

 បទថ សរូមចិឆន្តិ េសចក្តីថ េគរែមង្របថន នូវបុរសអនកេក្ល វក្ល  

ែដលមន្រប្រកតីមិនថយេ្រកយ  សូមប្ីរតូវអសនីបត  គឺរនទះធ្ល ក់មកេលើ
កបល  េ្រពះថ កនុងេពលេនះ បុរសែបបេនះគួរបនទទួលករែតង ងំ

ឲយជេមទព័ ។ 

 បទថ មន្តសុី អកុតហូលំ  េសចក្តីថ កលមនកចិចែដលនឹង

្រតូវ្របឹក អពីំកិចចែដលគួរេធ្វើនិងមិនគួរេធ្វើ  កនុងេពល្របឹក កិចចករ  េគ

រែមង្របថន អនកែដលមន ចមិនេ យ យ  មិននិយយេផ្តសផ្ត ស  គឺ

មិនសុស យេបើកបង្ហ ញនូវេរឿងែដល្របឹក គន េនះ េ្រពះមនុស ដូេចន ះ   

សមគួរែតង ងំកនុងតែំណងេនះៗ  ។ 

 បទថ បយិញច     អននបនម្ហ ិ   េសចក្តថី  កលមនបយទឹក

ឆង ញ់ េគរែមង្របថន មនុស ែដលជទី្រស ញ់ េដើមបបីបួលឲយបរេិភគ 

រួមគន    េ្រពះមនុស ដូេចន ះ   ចបំច់កនុងេវ េនះ ។ 
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 បទថ   អេតថ  ជេត  ច  បណ្ឌិ ត ំ  េសចក្តថី កលអតថដ្៏រជល-

េ្រជេកើតេឡើង ឬកលេហតុ ឬបញ្ហ មួយេកើតេឡើង េគរែមង្របថន

បណ្ឌិ តអនកមនបញញ  េ្រពះអនកមនលកខណៈដូេចន ះ េគេពញចិត្តនឹង

្របថន កនុងសម័យេនះ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សរេសើរ្រពះបរមេពធិសត្វ េ យ្របករដូេចនះ  

្រទង់បូជេហើយេ យរតនៈ ៧្របករ ដូចម េមឃញុងំេភ្ល ង្រពឹលឲយ

ធ្ល ក់ចុះដូេចន ះ តមកល់ខ្លួន្រពះអងគកនុងឱ ទរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់

បេំពញបុណយមនឲយទនជេដើម   េ្រកយអពីំេ យទិវងគតេស្តចេទ ម

យថកមម    សូមប្ីរពះបរមេពធិសត្វក៏េទ មយថកមមែដរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមក េហើយ្រ ស់គុណ

របស់្រពះេថរៈ ។  ្រទង្់របជុជំតកថ ្រពះ ជកនុងកលេនះ    បនមកជ

ននទ    ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ   តថគត  េនះឯង   ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ ម រជតក ទី ២ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

បរេិភគេ យសនិទធ ន ល   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្តើមថ  

ន   វសិ េស   អវសិ េតថ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ កនុងសម័យេនះ ពួកភិកខុ េ យេ្រចើនទុកចិត្តគន  

មិនពិចរ បរេិភគបចច័យ ៤ ែដលពួកញតិ្របេគន េ្រពះគិតថ ម  

របស់ពួកេយើង្របេគន បិ របស់ពួកេយើង្របេគន បង្របសុ ប្អូន្របុស  បង

្រសី  ប្អូន្រសី  ពូ  មងី  អ៊្ំរបុស  អ៊្ំរសី្របេគន  អនកទងំអស់េនះសមគួរនឹង

្របេគនេយើង សូមបកីនុងកលេនជ្រគហសថ  ដល់េពលេយើងបួសជភិកខុក៏

គង់ជអនកសមគួរនឹងឲយ ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជបេហតុេនះ     ្រទង់

្រពះត្រមះិថ  តថគតគួរនឹងសែម្តងធម៌េទសនដល់ភកិខុទងំ យ   លុះ

្រទង់្រពះត្រមិះដូេចនះេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ឲយេ ភិកខុ ្របជុ ំ េហើយ្រទង់

្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ ធមម ភិកខុ ្រតូវពិចរ េហើយសឹមបរេិភគ

បចច័យ ៤  សូមបបីចចយ័ែដលពួកញតិ្របេគនក៏េ យ  ដបតិថ ពួកភិកខុ
ែដលមិនពិចរ េហើយបរេិភគ េធ្វើកលករិយិេទ   រែមងមិនផុតអពីំ

អត្តភពយក និងេ្របត ែដលេឈម ះថករបរេិភគបចចយ័ ៤ ែដលមិន

ពិចរ េនះដូចករបរេិភគថន ពុំល  េទះបីបចច័យែដលមនុស សនិទធ-

ន ល្របេគនេហើយក្ដី មនុស ែដលមិនសនិទធ ន ល្របេគនេហើយក្ដី រែមង
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េធ្វើឲយ ្ល បប់នទងំអស់ សូមបកីនុងកលមុនសត្វទងំ យបរេិភគថន ំ

ពុលែដលេគឲយេ យេសចក្តី្រស ញ់  ក៏ ដល់នូវករអស់ជីវតិេហើយ

ែដរ   ។  កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល ធន  េទើប្រទងន់យំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតជេសដ្ឋមីនសមបត្តិេ្រចើន  ។  អនក

ឃ្វ លេគរបស់្រពះបរមេពធិសត្វមន ក់ េកៀងេគចូលៃ្រពកនុងសមយ័ែដល

ដីែ្រសេពរេពញេទេ យសនទូង េធ្វើេ្រកលេហើយឃ្វ លេគេនកនុងៃ្រព

េនះ  េហើយនេំគរសមកជូនេ កេសដ្ឋី មេពលេវ   ។  េនកនុងទី

មនិឆង យអពីំអនកឃ្វ លេគេនះ  សីហៈហួងែហងយកេធ្វើជទីេន ហ្វូងេគ

សគមេ្រពះខ្ល ចសីហៈ ទឹកេ ះក៏ថ្ល  ។ ៃថងមួយ អនកឃ្វ លេគយកទឹកេ ះ 

មកជូនេ កេសដ្ឋី  ។ េ កេសដ្ឋីក៏សួរថ  ែន សម្ល ញ់េគបល  េហតុ-

ដូចេម្តច   េទើបទឹកេ ះថ្ល   ?         អនកឃ្វ លេគក៏្របប់េហតុេនះ   ។  

 េសដ្ឋីសួរថ      ែនសម្ល ញ់   េតើសីហៈេនះជប់ចិត្តនឹងអ្វី  ?   

 អនកឃ្វ លេគេឆ្លើយថ    ជប់ចិត្តនឹងេម្រមឹគមួយ  ។ 

 េសដ្ឋីសួរថ    អនក ចចប់េម្រមឹគេនះបនេទ  ?   

 អនកឃ្វ លេគេឆ្លើយថ   បន  េ កមច ស់   ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ  េបើដូេចន ះ អនកចូរចប់ ឲយបន យកថន ពុំល ប
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េ មរបស់  ងំពីថង សរបស់ ចុះេទដល់កនទុយ េធ្វើឲយសងួត ឃត់ទុកពីរ-

បីៃថង សឹមេ ះែលងេម្រមឹគេនះេទ សីហៈេនះនឹងលិទធសររីៈរបស់េម្រមឹគ

េនះេ យេសចក្តីេសន  ដល់នូវករអស់ជីវតិមិនខន  េពលេនះ អនកចូរ

យកែសបក ្រកចក ចងកូម និង ចរ់បស់ មកឲយេយើង   េហើយ្របគល់ថន ំ

ពុលមនពិសដ៏ពន្លឹកឲយអនកឃ្វ លេគយកេទ ។ អនកឃ្វ លេគ ក់អនទ ក់

ចប់េម្រមឹគេនះេ យឧបយ េហើយបនេធ្វើ មករែណនរំបស់េសដ្ឋី ។

ចែំណកសត្វសីហៈេឃើញេម្រមឹគេនះេហើយ លិទធសររីៈរបស់េម្រមគឹេនះ

េ យេសចក្តីេសន ដ៏ខ្ល ងំក្ល  េហើយក៏ដល់នូវករអស់េទនូវជីវតិ  អនក

ឃ្វ លេគកយ៏កែសបកជេដើមេទកន់សមន ក្់រពះបរមេពធិសត្វ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រជបេហតុេនះេហើយេពលថ  ែដលេឈម ះថ

េសន កនុងអនកដៃទមនិគួរេធ្វើេឡើយ សីហៈជេស្តច្រមឹគ សូមបសីមបូរេ យ

កម្ល ងំយ៉ងេនះ ប៉ុែន្តេ្រពះ ្រស័យេសចក្តី្រស ញ់ េ យអំ ច

កិេលស  លិទធសររីៈេម្រមឹគ បរេិភគថន ពុំលដល់នូវករអស់ជវីតិ កលនឹង

សែម្តងធមដ៌ល់បរស័ិទែដល្របជុគំន     បនេពលគថេនះថ  

 ន   វសិ េស   អវសិ េតថ      វសិ េតថប ិ  ន   វសិ េស  

 វសិ    ភយមេន្វត ិ     សីហំវ   មិគមតុកតិ ។ 

 បុគគលមិនគបបសីនិទធ ន ល  កនុងបុគគលែដលមិនធ្ល ប់សនិទធ- 

 ន ល    មិនគបបសីនិទធ ន លកនុងបុគគល     សូមបធី្ល ប់សនិទធ- 
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 ន លេហើយ    ភ័យរែមងេទ មបុគគលេនះ      េ្រពះ 

 េសចក្តីសនិទធ ន ល    ដូចជភ័យែដលជប់ មនូវសត្វ- 

 សីហៈ   េ្រពះេម្រមឹគ។ 

 កនុងគថេនះ មនេសចក្តសីេងខបដូេចនះ    បុគគល  កនុងកលមុន

ជទីនមំកនូវភ័យ មិនទន់សនិទធ ន លនឹងខ្លួន មិនគបបទុីកចិត្ត គឺមនិគបប ី
េធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លនឹងបុគគលែដលមិនទន់សនិទធ ន លេនះ  បុគគល  

សូមបកីនុងកលមុនមិនែមនជអនកនមំកនូវភ័យ ជអនកសនិទធ ន លនឹងខ្លួន  

សូមបបុីគគលអនកសនិទធ ន លេនះ   កម៏ិនគួរេជឿទុកចិត្ត  គឺមនិគបបេីធ្វើេសចក្តី
សនិទធ ន ល ។   

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  េ្រពះភ័យរែមងេកើតមកអពីំអនកសនិទធ ន ល បនដល់

ភ័យេនះឯង   រែមងេកើតអពីំករសនិទធ ន លទងំកនុងមិត្តទងំកនុងស្រតវូ  ។     

 សួរថ  េសចក្តីេនះដូចេម្តច  ?    

 េឆ្លើយថ ដូចភ័យរបស់ ជសីហ៍េកើតអពីំេម្រមគឹដូេចន ះ គឺដូចភ័យ

ែដលេកើតមនដល់សីហៈ េ្រពះេម្រមឹគែដលខ្លួនធ្ល ប់សនិទធ ន លេ យ

អំ ចមតិ្តសនថវៈ  មយង៉េទៀត មនេសចក្តអីធិបបយថ  ដូចេម្រមគឹែដល

្របថន នឹងចូលជិតសីហៈេ យេសចក្តី្រស ញ់ដូេចន ះ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វសែម្តងធមដ៌ល់បរស័ិទែដលមក្របជុគំន  េ យ្របករ
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ដូេចនះ  េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម   លុះអស់ជវីតិក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ    ម េសដ្ឋកីនុងកលេនះ គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ វសិ សេភជនជតក ទី ៣ ។ 
 
 

អដ្ឋកថ េ មហសំជតក ទី ៤ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ ្រស័យនគរេវ លី ្រទង់គង់េនកនុង

បដិក ម   ្រទង់្របរពធសុនកខត្ត   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្តើមថ    េ តេ ្ត   េ សីេ    ដូេចនះជេដើម ។ 
 បនឮថ សមយ័មួយ សុនកខត្តេតថរជឧប ្ឋ ករបស់្រពះបរម ្ត  

កន់ប្រតចីវរ មេ្រកយ្រពះបរម ្ត  េកើតករេពញចិត្តចេំពះធម៌

របស់េករកខត្តយិបរពិ្វ ជក  ថ្វ យប្រតចវីរដល់្រពះទសពល េទ ្រស័យ

េករកខត្តយិបរពិ្វ ជក ។ កលេករកខត្តិយបរពិ្វ ជកេនះេទេកើតកនុងកេំណើ ត

អសុរពួកកលកញជិ កៈ   ក៏សឹកេទជ្រគហសថេដើរេពលេទស្រពះបរម-

្ត មកែំពងទងំបីកនុងនគរេវ លីថ    ឧត្តរមិនុស ធម៌គឺញណ-

ទស នៈដ៏វេិសស ែដលេធ្វើឲយបនេទជ្រពះអរយិបុគគលរបស់្រពះសមណ-

េគតមមិនមនេទ ្រពះសមណេគតមសែម្តងធម៌ែដលខ្លួននឹកគិតេ យ

ខ្លួនឯង ្រ វ្រជវយក មែដលខ្លួនពិចរ ជបដិភណរបស់ខ្លួន 
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េហើយធម៌ែដល្រពះសមណេគតមសែម្តងេនះ ក៏មនិបននេំទេដើមបកីរ

អស់ទុកខេ យ្របៃពដល់អនកបដបិត្តិ មេឡើយ  ។  ្រគេនះ ្រពះ របុីត្ត-

េតថរ ្រ ចប់ិណ្ឌ បតបនឮសុនកខត្តេពលេទស្រពះបរម ្ត  ្រតឡប់

មកអពីំបណិ្ឌ បតវញិ ក៏្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះដ៏មន្រពះភគ  ។  

្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ  មន ល របុីត្ត សុនកខត្តជមនុស េ្រចើនេទ

េ យេសចក្តីេ្រកធ ជេមឃបុរស េពលយ៉ងេនះេ យអំ ចេសចក្តី
េ្រកធប៉ុេ ្ណ ះ  េពលថ ធមេ៌នះមនិែមននេំទេដើមបកីរអស់ទុកខេ យ

្របៃពដល់អនកបដិបត្តិ មេនះ  ដូេចនះ   សូមប្ីរតូវអំ ចៃនេសចក្តីេ្រកធ

ខ្ល ងំ  េ្រពះែតមិនដងឹករពិត  េទើបេពលេទសតថគតមិនឈបយ៉់ងេនះ  

សុនកខត្តជេមឃបុរស េទើបមិនដងឹគុណតថគត មន ល របុីត្ត គុណ-

វេិសសែដលេឈម ះថ អភិញញ  ៦ របស់តថគតមន  សូមបធីម៌េនះ ក៏ជ

ឧត្តរមិនុស ធម៌របស់តថគតែដរ  ពលៈ ១០ ក៏មន  េវ រជជញញ ណ ៤ 

្របករក៏មន  ញណែដលកណំត់ដឹងកេំណើ តទងំ ៤ ក៏មន  ញណ

ែដលដឹងគតិទងំ ៥ កម៏ន សូមបគុីណធមទ៌ងំអស់េនះក៏ជឧត្តរមិនុស -

ធម៌របស់តថគតែដរ  បុគគល េពលចេំពះតថគតែដលដល់្រពម

េ យឧត្តរមិនុស ធមម៌ន្របមណប៉ុេណ្ណះ យ៉ងេនះថ ឧត្តរមិនុស ធម៌

របស់្រពះសមណេគតមមនិមន បុគគលេនះមនិលះបងព់កយេនះេទ  មនិ

លះបងក់រគតិេនះេទ  មនិដកេចលនូវករយល់េឃើញេនះេទ រែមង្រតូវ
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កប់កនុងនរកដូច្រតវូេគចប់យកេទកប់ដូេចន ះ ។ លុះ្រទង់្រ ស់្រពះគុណ

ៃនឧត្តរមិនុស ធម៌ែដលមនេនកនុង្រពះអងគយ៉ងេនះេហើយ េទើប្រទង់

្រ ស់ថ  មន ល របុីត្ត បនឮថសុនកខត្ត្រជះថ្ល ចេំពះមិចឆ តបៈ េ យ

កិរយិៃនកមមែដលបុគគលេធ្វើបនេ យក្រមរបស់េករកខត្តិយៈ  កល្រជះ-

ថ្ល ក៏មិនបន្រជះថ្ល ចេំពះតថគតេឡើយ ពិត ស់កនុងទីបផុំតៃនកបប 

៩១ អពីំភទទកបបេនះ តថគត កលបងមិចឆ តបៈរបស់ពហិរលទធិ    គឺ
លទធិខងេ្រក េដើមបឲីយដឹងថ រៈកនុងតបៈេនះមនពិតឬេទ ? បេំពញ

្រពហមចរយិៈែដល្របកបេ យអងគ ៤  តថគតេបើេពលេ យេរឿងតបៈ  

តថគត្របកបេ យតបៈដ៏កពូំល េបើេពលេ យភពេ ហមង  តថគត

ជអនកេ ហមងយ៉ងកពូំល  េបើេពលេ យភពគួរេខពើម  តថគតគួរេខពើម

បផុំត   េបើេពលេ យភពសងប់េសង ម   តថគតជអនកសងប់េសង មបផុំត     

លុះ្រទង់្រ ស់ដូេចនះេហើយ កល្រពះេថរៈ្រកបទូល ធន   េទើប្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល ទីបផុំតៃនកបបទី ៩១ ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតះិរះិថ    

អញនឹងពិេ ធពហិរតបៈរបស់ពួកលទធិខងេ្រក  ក៏បួសជ ជវីក មិន

េស្ល កសពំត់ ្រប កេ់ យធូលី េនេសង ម ង ត់ែតមន ក់ឯង េឃើញពួក

មនុស េហើយរត់េគចដូច្រមឹគ  មនម វកិតជិេភជន  បរេិភគ ចម៍

កូនេគជេដើម  េដើមបរីស់េនេ យករមិន្របមទ េទើបេនកនុងដងៃ្រពមួយ 
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កលេនកនុងទីេនះ  ទឹកសេន ើមធ្ល ក់េពលអ្រធ្រត  េចញអពីំដងៃ្រពេន

ក ្ត ល ល េជកេទេ យទឹកសេន ើម េវ ៃថង្រតងក់៏មនទនំងដូេចនះ

ែដរ   េធ្វើខ្លួនឲយេជកេ យដណំក់ទឹកែដលហូរមកអពីំដងៃ្រព េ យ

ទុកខេ្រពះរង ទងំេពលៃថង្រតង់ផង េពលអ្រធ្រតផងយ៉ងេនះ  ។ មយង៉

េទៀត កនុងែខជខងចុងៃនរដូវេក្ត   េពលៃថង្រតង់ក៏ដល់នូវករេក្ត ឆួល

អនទះអែនទងេ យកេំ ៃថងេនកនុងទី ល េពលអ្រធ្រតក៏ដូេចនះែដរ គដឺល់

នូវករអនទះអែនទងេនកនុងដងៃ្រពែដល្របសចកខយល់ ដណំក់េញើសហូរ

េចញអពីំសររីៈ   ្រគេនះ  គថេនះ មិនធ្ល ប់បនឮមកអពីំមុនេឡើយ  

បន្របកដចបស់ថ   

 េ តេ ្ត    េ សីេ    គេ      ឯេក   ភឹសនេក   វេន 

 នេគគ    ន   ចគគិនសីេន               ឯសន   បសុេ    មុនីតិ ។ 

 ម អញ  េក្ត ស់េហើយ ្រតជក់ ស់េហើយ   េនែតមន ក ់

 ឯង   កនុងៃ្រពគួរខ្ល ច  ជមនុស ្រកត  ទងំមិន ងំេភ្លើង   ជ 

 អនកខ្វល់ខ្វ យកនុងករែស្វងរក    ( នូវ្រពហមចរយិធម៌ )    ្របតិបត្ត ិ

 េដើមបេីមនៈ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ    បទថ     េ តេ ្ត    េសចក្តីថ  ម អញ 

េក្ត ្រក យេ យករដុតេ លអពីំ្រពះ ទិតយ   ។ 

 បទថ េ សីេ   េសចក្តីថ  ម អញរង ស់ គឺេជកេទ
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េ យទឹកសេន ើម  ។  

 បទថ     ឯេក   ភឹសនេក  វេន   េនះ    ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់

សែម្តងថ  ម អញេនែតមន ក់ឯងមិនមនសម្ល ញ់  េនកនុងៃ្រពស្តុក

ែដលគួរខ្ល ច    េធ្វើឲយអនកែដលចូលេទ្រពឺេ ម្រគប់គន   ។ 

 បទថ   នេគគ     ន    ចគគនិសីេន    េនះ      ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់  

សែម្តងថ  ម អញជមនុស ្រកតផង  មនិបន ងំេភ្លើងផង គសូឺមប ី
ខយល់រងេបៀតេបៀន កម៏ិនបន ្រស័យសពំតេ់ស្ល កសពំត់ដណ្ត ប់ជេដើម    

និងមិនបន ងំេភ្លើងេទៀតផង   ។      

 បទថ  ឯសន  បសុេ  េនះ   ្រពះសមម សមពុទធ្រទងស់ែម្តងថ 

សូមបអី្រពហមចរយិៈ ក៏មនន័យថ ជ្រពហមចរយិៈកនុងេសចក្តីពយយម

េនះ  គឺជអនកខ្វល់ខ្វ យកនុងេសចក្ដីពយយម ដល់នូវករ្របឹងែ្របងែស្វង

រកនូវ្រពហមចរយិៈយ៉ងេនះថ   អេំពើេនះជ្រពហមចរយិៈពិត  ករែស្វងរក

ជឧបយៃន្រពហមេ ក ។ 

 បទថ  មុនី េនះ  ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់សែម្តងថ      ជអនកែដល

សត្វេ កសរេសើរយ៉ងេនះថ បុគគលេនះបដិបត្តិេដើមបញីណ ជេ្រគ ង

្រ ស់ដឹង   េដើមបបីនេទជមុនី  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រប្រពឹត្ត្រពហមចរយិៈ្របកបេ យអងគ ៤ យ៉ងេនះ  

សម្លឹងេឃើញ្របផនូលនរក្របកដចបស់េឡើងកនុងេវ អរុណរះ ក៏ដឹងថ  



លិត្តវគគ ទី ១០     ម សុទស នជតក ទី ៥                     379 

  

ករសមទនវត្តេនះឥត្របេយជន៍    េទើបទម្ល យលទធិេនះេចល    កនុង 

ខណៈេនះឯង្រតឡប់សមទនសមម ទិដ្ឋិ    េ្រកយអពីំចុតិបដិសនធិកនុង

េទវេ ក ។ 

 ្រពះបរម ្ត    លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់ 

្របជុជំតកថ   សម័យេនះ   តថគត  បនជ ជវីកេនះ ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ េ មហំសជតក ទី ៤ ។ 
 

 

អដ្ឋកថ ម សទុស នជតក ទី ៥ 
  

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់ផទេំលើែ្រគបរនិិព្វ ន  ្រទង់្របរពធពកយរបស់

្រពះ ននទេតថរែដល្រកបទូលថ  ្រពះដម៏ន្រពះភគ  ្រទងកុ់បំរនិិព្វ នកនុង

នគរតូចៗ េនះេឡើយ   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    ែដលមនពកយេផ្តើម

ថ   អនិចច    វត  សងខ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ កល្រពះតថគត្រទងគ់ង់េនកនុងវត្តេជតពន 

្រទង់្របរពធ្រពះ របុីត្តេតថរបរនិិព្វ នេនកនុងបនទប់ែដលេ ក្របសូត កនុង

្រសុកនលកៈ កនុងៃថងេពញបូណ៌មីែខកត្តិក  ្រពះម េមគគ ្ល នេតថរបរ-ិ

និព្វ នកនុងៃថងអមវសី ( ចែ់ខ ) កនុងកឡបកខៃនែខកត្តកិេនះឯង   ្រពះ-

បរម ្ត ្រទង់្រពះត្រមះិថ   កលគូៃនអគគ វកបរនិិព្វ នេហើយយ៉ង

េនះ សូមបតីថគតក៏នឹងបរនិិព្វ នកនុងនគរកុសិន ែដរ ។ េស្តចចរកិេទ
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េ យលំ ប់កនុងនគរេនះ េស្តចផទេំ យអនុ ្ឋ នេសយយេលើ្រពះ្រក -

បនទំ  ែបរ្រពះសិរ េទទិសឧត្តរ  ចេន្ល ះេដើម ងំទងំគូ   ។   ្រគេនះ  

្រពះ ននទេតថរ្រកបទូល ធន្រពះអងគថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  សូម

្រពះអងគកុបំរនិិព្វ នកនុងនគរកុសិន េនះ  ែដលជនគរតូច  នគរទួល  ជ

ខនគរេឡើយ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  នគរធំៗ ឯេទៀតក៏មន ដូច

យ៉ងនគរចមប ៉ ជ្រគះឹ  វតថី េកត  េកសមពី   និងនគរព ណសី 

សូម្រពះដម៏ន្រពះភគ្រទង់បរនិិព្វ នកនុងនគរទងំេនះវញិ ។   ្រពះដ-៏

មន្រពះភគ្រទង្់រ ស់ថ មន ល ននទ  អនកកុេំពលថ  នគរេនះ ជនគរ

តូច នគរទួល  ជ ខនគរយ៉ងេនះេឡើយ  ។   មន ល ននទ  កលពី

េ្រពងនយមក មន្រពះ ជ្រទង់្រពះនមថម សុទស ន ជក ្រត

បនមុទធ ភិេសក ( ឥស រេលើែផនដ ី ) មនម សមុ្រទទងំបួនជទីបផុំត 

្រពះអងគជេស្តចឈនះស្រងគ ម ្រទង់មនជនបទដល់នូវករមមួំន  មន

កែំពងព័ទធជុវំញិ ១២ េយជន៍ ជម នគរ   ។   កល្រពះេថរៈ្រកប

ទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកម សុទស នសូ្រតកនុងអតីតមក ធក

ដូចតេទេនះថ   

 កនុង្រគេនះ កល្រពះនងសុភទទ េទវ្ីរទង់ទតេឃើញ្រពះបទម -

សុទស ន េស្តចចុះចក្រប ទសុធមម  ្រទង់ផទេំ យអនុ ្ឋ នេសយយ 

េ យែបរ្រពះបិដ្ឋិមកខង ្ត  ំ េលើ្រក ្រពះបនទំដស៏មគួរ ែដលសេ្រមច
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េ យរតនៈ៧្របករ  ែដល ជបុរសចត់ែចងទុកកនុងៃ្រពេ ន តមិនឆង យ

ប៉ុនម ន  េទើប្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព នគរ ៨៤ .០០០  មន

ជធនីកុ វតីជ្របមុខេនះ ជរបស់្រពះអងគ  សូម្រទង់េពញ្រពះទយ័

កនុងនគរទងំេនះចុះ   ។ ្រពះបទម សុទស ន្រ ស់ថ   ែនេទវ ីនងកុំ

្រ ស់យ៉ងេនះេឡើយ  នងចូរ ស់េតឿនេយើងយ៉ងេនះថ  សូម្រពះអងគ

្រទង់កមច តក់រេពញចតិ្តកនុងនគរទងំេនះចុះ  ្រទង់កុសំម្លងឹេឡើយ  ។ 

 ្រពះេទវទូីលសួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី  ម បពិ្រត ?    

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ   េយើងនឹង្រតវូេ យទិវងគតកនុងៃថងេនះ  ។  ភ្ល ម

េនះ ្រពះេទវ្ីរទង់្រពះកែន ងជូត្រពះេន្រត  ្រ ស់ពកយេនះនឹង្រពះបទ

ម សុទស នេ យលបំក្រពះទយ័ គិតែតពី្រទង់្រពះកែន ង ពួក្រស្តី 

៨៤.០០០ នក់ដ៏េសស   ក៏នគំន េ កខ កឹខ ួលែដរ   សូមបពួីក មតយ

ជេដើម ែតមន កក់មិ៏ន ចទបេ់សចក្តេី កបន  មន ក់ៗ េ កខ កឹខ ួលយំ

េរៀប ប់ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ មមនុស ទងំអស់ថ កុេំឡើយអនក

ទងំ យ  កុបំេញចញសេំឡងខ កឹខ ួលេឡើយ េ្រពះសងខ រែដលេឈម ះ

ថ េទៀង សូមបបី៉ុន្រគប់លងក៏មនិមនេឡើយ សងខ រទងំអស់សុទធែតមិន

េទៀង  មនករែបកធ្ល យជធមម   កលនឹងទូនម ន្រពះេទវ ី  បន្រ ស់

គថេនះថ  

 អនចិច    វត   សងខ     ឧបបទវយធមមិេន  
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 ឧបបជជិ ្វ    និរុជឈន្តិ        េតសំ   វបូសេម   សុេខត ិ។ 

 សងខ រទងំ យមិនេទៀងេទ      មនករេកើតេឡើងនឹងសូនយ 

 េទជធមម    ( េ្រពះ )   េកើតេឡើងេហើយែតងរលត់េទវញិ 

 កររមង បស់ងខ រទងំេនះបន   េទើបនមំកនូវេសចក្តីសុខ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  អនិចច   វត សងខ   េសចក្តីថ ែន

នងសុភទទ េទវដី៏ចេ្រមើន  សងខ រទងំ យមន ខនធ   យតនៈជេដើម  

ែដលបចចយ័មន្របមណប៉ុ ្ណ   មក្របជុំ ក់ែតងេហើយ  សងខ រទងំអស់

េនះ មិនេទៀងែមនពិត េ្រពះប ្ត សងខ រទងំេនះ រូបមិនេទៀង េវទនមិន

េទៀង  សញញ មិនេទៀង  សងខ រទងំ យមិនេទៀង   វញិញ ណមនិេទៀង    

ចកខុមិនេទៀង  េ តមិនេទៀង  ឃនមិនេទៀង  ជិ ្ហ មនិេទៀង កយមិន

េទៀង  ធមទ៌ងំ យមិនេទៀង  រួមេសចក្តថី  វតថុ ែដលញុងំេសចក្តីេ្រតក-

អរឲយេកើត ទងំែដលមនវញិញ ណនិងមិនមនវញិញ ណឯ  វតថុទងំអស់

េនះមិនេទៀងែមនពិត  េ យេហតុេនះ  ចូរកណំត់ដឹងថ សងខ រទងំ-

យមិនេទៀងហន៎ ។   

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ េ្រពះជឧបបទវយធម៌  (ធម៌ែដលេកើតេឡើងេហើយរលត់

េទ ) គឺេ្រពះសងខ រទងំេនះ មនករេកើតេឡើងជធមម ផង និងមនករ

រលត់េទជធមម ផង  សុទធែតមនករេកើតេឡើងេហើយរលត់េទជសភវៈ
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ទងំអស់  េ្រពះេហតុេនះ បណ្ឌិ តគបប្ីរជបថ ជរបស់មិនេទៀង  េ្រពះ

មិនេទៀង  េទើបេកើតេហើយក៏រលត់េទ គសូឺមបេីកើតេហើយដល់នូវករ ងំ

េនបន ក៏្រតូវរលត់ទងំអស់ ពិត ស់ សងខ រទងំេនះកពុំងេកើត េឈម ះ

ថ រែមងេកើត  កពុំងែបកធ្ល យេឈម ះថ  រែមងែបកធ្ល យ   កលេកើតៃន

សងខ រទងំេនះមន  េទើបមនឋិត ិ   កលឋិតិមន  ភងគៈក៏មន  េ្រពះ

កលសងខ រមិនេកើតេឡើង  ឋិតិក៏មិនមន  ឋិតិខណៈមនិ្របកដេហើយ  

ករមិនែបកធ្ល យក៏មិនមន  េ្រពះេហតុដូេចន ះ  សងខ រទងំអស់ដល់ខណៈ

ទងំ ៣ េហើយក៏រែមងរលត់េទកនុងខណៈេនះៗឯង   េ្រពះេហតុេនះ 

សងខ រទងំអស់េនះ  ជរបស់មិនេទៀង ្រប្រពឹត្តេទជខណៈៗ   ជរបស់

ែ្រប្របលួ  ផ្ល ស់ប្តូរមិនឋតិេថរ  ពុកផុយ ញប់ញ័រ ងំេនមិនបនយឺន-

យូរ គម នខ្លឹម រ ដូចៃថងបេណ្តើ រកូន  និងដូចពពុះទឹក  េ យអតថថ  ជ

របស់្រប្រពឹត្តេទមួយជួរខណៈ  ។  ែននងសុភទទ េទវដ៏ីចេ្រមើន   េ្រពះ

េហតុអ្វីេទើបនងញុងំសុខសញញ   ( ករសមគ ល់ថជសុខ ) ឲយេកើតេឡើង

កនុងសងខ រទងំ យេនះ  កុកំន់យកយ៉ងេនះេឡើយ  ។ 

 បទថ េតសំ  វបូសេម  សុេខ  េសចក្តីថ ែននងសុភទទ េទវ ី
ដ៏ចេ្រមើន  សភវៈែដលេឈម ះថ  រមង ប់នូវសងខ រទងំេនះ េ្រពះរលត់

បននូវវដ្តទងំមូល បនដល់្រពះនិព្វ ន  េហើយ្រពះនិព្វ នេនះែតមយង៉

ប៉ុេ ្ណ ះ  េទើបជសុខ   របស់ដៃទៗ មិនជសុខេឡើយ ។ 
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 ្រពះបទម សុទស ន ្រទង់កន់យកកពូំលៃនេទសនេ យ

អមតម និព្វ នេ យ្របករដូេចនះេហើយ ្រទង់្របទនឱ ទដល់ម ជន 

ដ៏េសសេទៀតថ អនកទងំ យចូរឲយទន ចូររក សីល ចូរេធ្វើឧេបសថ-

កមម   ដូេចនះេហើយ  បនជអនកមនេទវេ កជទីេទខងមុខ ។ 

 ្រពះបរម ្ត    ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុ ំ

ជតកថ សុភទទ េទវកីនុងកលេនះ បនមកជ ហុលម  បរនិយកែកវ 

គឺបុ្រតចបងរបស់េស្តចច្រក   បនមកជ ហុល   ចែំណក្រពះបទម -

សុទស ន គ ឺ តថគត   េនះឯង ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ម សុទស នជតក ទី ៥ ។ 
 

អដ្ឋកថ េតលបត្តជតក ទី ៦ 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់ ្រស័យេនននិគមេឈម ះេសតកៈ  

កនុងសុមភរដ្ឋ ្រទង់គង់េនកនុងដងៃ្រពមួយ ្រទង់្របរពធជនបទកលយណី

សូ្រត  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមនពកយេផ្តើមថ   សមតិត្តិកំ   

អនវេសកំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 ពិត ស់ កនុងកលេនះ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រ ស់ ជនបទ-

កលយណីស្ូរត ្រពមេ យអតថ មួយអេន្លើេ យពយញជនៈ យ៉ងេនះថ  

មន លភិកខុទងំ យ ឧបមថ បនឮថ ្រស្តីលអំកនុងជនបទ ្រស្តីលអំកនុង
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ជនបទដូេចនះ ពួកម ជនគបប្ីរបជុគំន  លុះបនឮេទៀតថ ្រស្តីលអំជនបទ

េនះ  ជអនក ទ ត់ជនំញយ៉ងកពូំលកនុងករ  ំ  កនុងករេ្រច ង  ជនបទ-

កលយណីេនះនឹង  ំ នឹងេ្រច ង ពួកម ជននឹង្របជុគំន យ៉ងែណន ន-់ 

ប់  េពលេនះ បុរសអនកត្រមង់ ជីពែស្វងរកករសបបយ ស្អបេ់ខពើម

ទុកខក៏នឹងមក ្រពះ ជនឹងបញជ ពួកេគយ៉ងេនះថ ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  

ថសេ្របងែដលេពញេ្រប បយ៉ងេនះ  អនកចូរនេំទកនុងរ ងម ជន 

និងនងជនបទកលយណី េហើយនឹងមនមនុស ង វេដើរ មេ្រកយខនង

អនក េបើអនកេធ្វើេ្របងេនះឲយកពំប់សូមបែីតបន្តិច េនទី   េយើងនឹងបញជ

ឲយេគកត់កបលអនកេនទីេនះ  ។  មន លភិកខុទងំ យ   អនកទងំ យ

នឹងសមគ ល់េសចក្តីេនះដូចេម្តច  ?  េតើបុរសេនះមិនយកចិត្តទុក កនឹ់ង

ថសេ្របងេនះ   េហើយរវល់ែត្របមទកនុង រមមណ៍ខងេ្រកឬ ?    

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូលថ េសចក្តីេនះ មិនជយ៉ងេនះេឡើយ

្រពះអងគ   ។  

 ្រទង់្រ ស់បន្តេទៀតថ   មន លភិកខុទងំ យ  េសចក្តីឧបមេនះ   

តថគតេពលេដើមបឲីយអនកទងំ យដឹង  មន លភិកខុទងំ យ េសចក្តី
េនះកនុងេរឿងេនះថ ថសេ្របងេពញេ្រប បមត់ ជេឈម ះៃនសតិែដល

្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ  មន លភិកខុទងំ យ  េ្រពះេហតុេនះ  អនកទងំ-

យគបបសិីក កនុងេសចក្តីេនះថ សតិ្រប្រពឹត្តេទកនុងកយ នឹងជករ
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ែដលពួកេយើងទងំ យ្រតូវេធ្វើឲយមន េផ្តើមេ យល្អឲយបន មន លភិកខុ
ទងំ យ   អនកទងំ យគបបសិីក យ៉ងេនះ  ។ 

 កនុង្រពះសូ្រតេនះ មនេសចក្តីអធបិបយសេងខបដូេចនះ ែដលេឈម ះ

ថ  ជនបទកលយណីេនះ  បនដល់្រស្តីែដល ្អ តកនុងជនបទ គឺ្រស្តីមន

លអំ្របសចកេទសៃនសររីៈ ៦ ្របករ  ដល់្រពមេ យលអំ ៥ ្របករ 

េ្រពះេហតុែតនងជនបទកលយណីេនះ ជ្រស្តីមិនខពស់េពក មិនទប

េពក មិនធត់េពក មិនសគមេពក មនិេខម េពក មិនសេពក មនពណ៌សមបុរ

ល្អៃ្រកែលងជងពណ៌សមបុរមនុស  ែតមិនដល់ពណ៌សមបុរេទវ ដូេចន ះ 

េទើបនងមនេឈម ះថ េវៀរចកេទសៃនសររីៈ ៦ ្របករ  និងេ្រពះេហតុ

ែតនង្របកបេ យលអំ ៥ ្របករេនះ  គឺលអំពណ៌សមបុរ លអំ ច់ លអំ

សរៃស លអំឆ្អឹង  លអំវយ័ ដូេចនះេទើបេឈម ះថដល់្រពមេ យលអំ ៥ 

្របករ   ពិត ស់  នងបញចកលយណីេនះ  មិនចបំច់ ក់ែតងេទ 

រែមងេធ្វើឲយភ្លឺបនកនុងទី្របមណ ១២ ហតថ េ យពន្លឺៃន ងកយរបស់ខ្លួន 

ពណ៌សមបុរនងដូចផក ្របយងគុ  ឬមិនដូេចន ះ ក៏ដូចមសេនះជករមន

ពណ៌សមបុរល្អរបស់នង    មយង៉េទៀត ៃដនិងេជើងរបស់នងទងំ ៤ ្រពម

ទងំបបូរមត់ ដូច្រជលក់េ យល័ក្ត មនពណ៌សមបុរដូចែកវ្រប ឡពណ៌

្រកហម និងសពំត់កមពលពណ៌្រកហម េនះជលអំ ច់របស់នង ផទ ងំ

្រកចកទងំៃមភកនុងទីែដលមិនទន់ផុតអពីំ ច់ េមើលេទដូចែឆ្អតេ យ
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ទឹកល័ក្ត កនុងទីែដលផុត ច់េមើលេទដូចធន រៃនទឹកេ ះ េនះជលអំ

សរៃសរបស់នង  េធមញទងំ ៣២ បេសមើល្អដូចក្រមងេព្រជែដលេគៃឆន

េហើយ េនះជលអំឆ្អងឹរបស់នង មយង៉េទៀតសូមបនីងមន យុ ១២០ ឆន  ំ

ក៏េមើលេទេន្រសស់ ្អ តដូចមន យុ ១៦ ឆន  ំ  ន ម្រជញួ  ្ល ក ន ម  

ក៏មិន្របកដ  សក់ក៏មនិសកូវ  េនះជលអំវយ័របស់នង   ។    កនុងពកយថ   

“ នងជអនកជនំញយ៉ងៃ្រកែលង ” មនេសចក្តអីធិបបយថ  មនករ

ជនំញ គឺបុិន្របសប ់ ករជនំញ ក៏គឺករបុនិ្របសប់េនះឯង   ករជនំញ

ដល់កពូំល េឈម ះថ មនករជនំញយ៉ងៃ្រកែលង  នងមនេឈម ះថ  

បរមប វនីិ  េ្រពះជ្រស្តីមនករជនំញយ៉ងកពូំល  េ កអធិបបយ

ទុកថ   មនខ្លួនល្វតល្វន់យ៉ងៃ្រកែលង  គឺមនលនំដំ៏្របេសើរកនុងករ ំ

និងកនុងករេ្រច ង  គឺ បំនយ៉ងទន់ភ្លន់  និងេ្រច ងបនយ៉ងពីេ ះ ។ 

 ពកយថ  “្រគេនះ បុរសគបបមីក ”  េនះ  មនិបនសេំ យក 

បុរសមកេ យករេពញចិត្តរបស់ខ្លួន  កនុងេសចក្តីេនះេ កអធិបបយថ 

កលនងជនបទកលយណីេនះ  កពុំង េំនក ្ត លហ្វូងម ជនេនះ 

េហើយមនសេំឡង ធុករថ ្រសស់ ស់ ល្អ ស់ ទងំសេំឡងផទ ត់

្រមមៃដ ទងំករ្រគវសីពំត់កពុំង្រប្រពឹត្តេទយ៉ងខទរខទ រ  ្រពះ ជ្រទង់

្រជបេរឿងេនះបញជ ឲយេ អនកេទសមន ក ់ េចញមកអពីំគុក្រ យចណំង

េចញ ្របគល់ថសេ្របងែដលមនេ្របងេពញេ្រប បមត់ឲយបុរសេនះ ឲយ
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កន់ថសេ្របងេនះេ យៃដទងំពីរ  ្រទង់បញជ បុរសអនកកន់ វមន កថ់

ចូរនអំនកេទសេនះ េទកន់មេ ្រសពរបស់នងជនបទកលយណីចុះ  

្របសិនេបើបុរសេនះ្របមទ េធ្វើឲយកពំប់េ្របងសូមបែីតមួយតណំក់កនុងទី  

អនកចូរកតក់បលបុរសេនះកនុងទីេនះចុះ ។ បុរសេនះង វសម្លុត អនក

េទសេនះ នេំទកន់ទីេនះ ។ អនកេទសេនះ្រតូវមរណភយ័គំ មេហើយ 

មិន ក់ចតិ្តចេំពះនងជនបទកលយណី េ យអំ ចៃនេសចក្តី្របមទ

េឡើយ  មនិ ក់ែភនកេមើលនងជនបទកលយណីេនះ សូមបែីតម្តង េ្រពះ

្រតូវកររួចផុតអពីំេសចក្តី ្ល ប់  េរឿងេនះជេរឿងែដលធ្ល បម់នមកេហើយ

យ៉ងេនះ ក៏េរឿងេនះគបប្ីរជបថ ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រពះអងគ្រទង់្រ ស់

េហើយ េ យអំ ចៃនករេ្រប បេធៀបកនុង្រពះសូ្រត   កនុងបទថ  ឧបម

េខ   មយយ ំ េនះ ្រទង់េធ្វើករឧបមផ្តលិេ្របងនិងកយគ សតិជទី-

ងំ  ។ 

 កនុងេរឿងេនះ  កមម   គបបេីឃើញដូច្រពះ ជ  កិេលស  េ្រប បដូច

វ  មរ ដូចអនកង វ  ្រពះេយគវចរអនកចេ្រមើនកយគ សតិ  ដូចអនក

កន់ផ្តិលេ្របង ។ 

 ្រពះមនដ៏្រពះភគ្រទងន់្ំរពះសូ្រតេនះមកេហើយ     ្រទង់សែម្តងថ   

ភិកខុអនក្របថន ចេ្រមើនកយគ សតិ  មិន្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យសតិ ជ

អនកមិន្របមទ ចេ្រមើនកយគ សតិ ដូចអនកកន់ថសេ្របងេនះ េ យ
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្របករដូេចនះ  ។  ភកិខុទងំ យ  លុះបន ្ត ប្់រពះសូ្រតេនះនិងអ ថ ធបិបយ

េហើយ ក៏្រកបទូលយ៉ងេនះថ ករែដលបុរសេនះមិនសម្លឹងេមើលនង

ជនបទកលយណីអនកល្អ ច់េគ ខ្ំរបឹងទប់ ម រតីកន់ផ្តិលេ្របងេដើរេទជ

ករេធ្វើបនេ យលបំក  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ-

យ   ករែដលបុរសេនះេធ្វើេហើយ  មិនែមនជអេំពើែដលេធ្វើបនេ យ

លបំកេទ  េនះជអេំពើែដលេធ្វើបនេ យងយពិត  េ្រពះេហតុអ្វី ?  

េ្រពះមនអនកង វចសំម្លុតពីេ្រកយ ប៉ុែន្តអេំពើែដលបណ្ឌិ តទងំ យ

េធ្វើេហើយកនុងកលមុន មិនបែណ្ត តបេ ្ត យសត ិ  មិនទម្ល យឥ្រនទីយ៍ មិន

សម្លងឹេមើលរូបសូមបជីទិព្វ  េដើរេទរហូតទល់ែតបន្រគង ជសមបត្តិ េទើប

េធ្វើបនេ យក្រម  ។  កលភិកខុទងំេនះ្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់ន ំ

យកអតីតនិទនមក្រ ស់សែម្តងដូចតេទេនះ ថ  

 កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបនជ្រពះឱរសេពៃន្រពះឱរស ១០០ 

អងគរបស់្រពះ ជអងគេនះ  ។  ្រទង់សេ្រមចភពជអនកដឹងក្តីេ យលំ ប់ 

េហើយកនុង្រគេនះ ្រពះបេចចកពុទធេ្រចើន្រពះអងគឆន់កនុង្រពះ ជ ងំ ្រពះ-

េពធិសត្វ្រទង់មននទីជេវយយវចចកររបស់្រពះបេចចកពុទធទងំេនះ ។  ៃថង

មួយ ្រទង់្រពះត្រមិះថ បង្របុសរបស់អញមនេ្រចើន អញនឹងបន ជ-

សមបត្តិបន្តវង កនុងនគរេនះែដរឬហន៎  លុះ្រទង់្រពះត្រមិះដូេចនះេហើយ ្រទង់
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មនបរវិតិកកថ  ្រតូវសួរ្រពះបេចចកពុទធេមើលេទើបនឹងដឹង្របកដ  ។   កនុងៃថង

ទីពីរ  កល្រពះបេចចកពុទធទងំ យនិមន្តមកេហើយ យកធមម្រកកមក្រតង

ទឹកស្រមបឆ់ន់ ងេជើង បេ្របង  េពលែដល្រពះបេចចកពុទធទងំេនះ

ឆន់ភត្តេហើយ ក៏ថ្វ យបងគេំហើយ្រទង់គង់កនុងទីដ៏សមគួរមួយ មន្រពះ-

ត្រមស់សួរអពីំេរឿងេនះ  ។  េពលេនះ ្រពះបេចចកពុទធទងំេនះបន្របប់

្រពះបរមេពធិសត្វថ  ែន ជកុមរ  ្រទង់នឹងមិនបន ជសមបត្តិកនុងនគរ

េនះេទ   ប៉ុែន្ត ចបនេ យ ជយកនុងនគរដៃទ ែដលេនឆង យអពីំទីេនះ 

១២០ េយជន៍ កនុងគនធ ររដ្ឋ ។  ទីេនះមននគរេឈម ះថ តកកសិ  ្រទង់

ចេទកន់នគរេនះ នឹង្រតូវបន ជសមបត្តិកនុងៃថងទី ៧ អពីំៃថងេនះ   

ប៉ុែន្តកនុងចេន្ល ះផ្លូ វ   កនុងៃ្រពធមួំយមនអន្ត យ កលនឹងេធ្វើដេំណើ រ ង

ៃ្រពេនះ នឹងជផ្លូ វឆង យ ១២០ េយជន៍  កលេធ្វើដេំណើ រកត់្រតងក់ម៏ន

ចមង យផ្លូ វែត ៥០ េយជន៍  ផ្លូ វេនះមនេឈម ះថ អមនុស កន្ត រ   កនុង

តបំនេ់នះ ្រកមុយកខនីិនគំន និមមតិផទះនិង ទុក មផ្លូវ កែ់តងទីេដក

ដ៏មនតៃម្ល េលើពិ នចងលម្អេទេ យផក យមស បងំ ងំននែដល

្រជលក់េ យពណ៌េផ ងៗ ក់ែតងអត្តភពេ យេ្រគ ងអលងក រដ៏ជ

ទិព្វ នគំន អងគុយកនុង ទងំ យ ទក់ពួកបុរសែដលេធ្វើដេំណើ រេទ

មកេ យពកយដ៏ែផ្អមែល្ហមថ  អនកទងំ យេមើលេទដូចជហត់េនឿយ

ខ្ល ងំេហើយ  អេញជើញចូលអងគុយកនុង េនះផឹកេ្រគ ងផឹកេហើយសឹម
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េទចុះ   េហើយឲយទីអងគុយដល់អនកែដលមកដល់    នគំន លួងេ មេ យ

អកបបកិរយិ្របេ មរបស់ខ្លួន េធ្វើឲយធ្ល ក់េនកនុងអំ ចកិេលសទល់

ែតបន កលបនេធ្វើអជឈចររួមជមួយនឹងខ្លួនេហើយ កទ៏ពំសីុបុរសទងំ-

េនះ កនុងទីេនះឯង េធ្វើឲយដល់នូវករអស់ជីវតិទងំែដលេ ហិតេនហូរ

េនះឯង ពួកយកខិនីរង់ចចំប់សត្វអនកមនរូបជ រមមណ៍ េ យរូបេនះ

ឯង  អនកមនសេំឡងជ រមមណ៍ េ យសេំឡងេ្រច ងដ៏ពីេ ះ  អនកមន

ក្លនិជ រមមណ៍ េ យក្លនិជទិព្វ  អនកមនរសជ រមមណ៍  េ យេភជន

ដ៏មនរសេផ ងៗ ដូចរសទិព្វ អនកមនេផដ្ឋព្វៈជ រមមណ៍ េ យទីេដក

ដូចទីេដកទិព្វ ជក្រមលមនពណ៌្រកហមទងំពីរខង ្របសិនេបើ្រទង់

នឹងមិនទម្ល យឥ្រនទីយ៍ទងំ ៥ សម្លឹងេមើលពួក   ងំសតិឲយមេំដើរេទនឹង

បន ជសមបត្តិកនុងនគរេនះ  កនុងៃថងទី ៧ មិនខន  ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន េរឿងេនះ

េលើកទុកសិនចុះ ខញុ ្ំរពះករុ ទទួលឱ ទរបស់េ កមច ស់ទងំ យ

េហើយ នឹងសម្លឹងេមើលពួក ដូចេម្តច   ដូេចនះេហើយ សូមឲយ្រពះបេចចកពុទធ

ទងំ យេធ្វើ្រពះបរតិ្ត ទទួលខ ច់េ្របះ្រពំេ យ្រពះបរតិ្តនិងអេំបះ

េ្របះ្រពំេ យ្រពះបរតិ្ត  ថ្វ យបងគំ ្រពះបេចចកពុទធ និង្រពះ ជម

្រពះ ជបិ យងេទកន់្រពះ ជដំ ក់  ្រ ស់េទកន់អនកបេ្រមើរបស់

្រពះអងគថ េយើងនឹងេទ្រគប់្រគង ជសមបត្តិេនឯនគរតកកសិ  ពួកអនក
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ចូរេនទីេនះចុះ  ។  ្រគេនះ មនុស ទងំ៥ នក់  ្រកបទូល្រពះបរមេពធិ-

សត្វថ   សូមបពួីកទូលបងគកំ៏នឹងេទ ម្រពះអងគែដរ   ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ  ពួកអនកមិន ច មេយើងេទបនេទ

េ្រពះបនឮថ មផ្លូ វពួកយកខនីិរង់ចលួំងេ មពួកមនុស មនរូបជ

េដើមជ រមមណ៍ េ យកមរមមណ៍ មនរូបជេដើមេ្រចើនយ៉ងេ យវធិី
េផ ងៗ េហើយចប់សីុជ រ អន្ត យមនយ៉ងធ ំ េយើងេ្រត មខ្លួនទុក

េហើយេទើបេទបន  ។ 

 ជបុរសេពលថ    បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  កលពួកទូលបងគំ ម

្រទង់េទ  នឹងសម្លឹងេមើលរូបជេដើមែដលគួរ្រស ញ់ដូចេម្តចបន សូមប ី
ពួកទូលបងគកំ៏នឹងេទកនុងទីេនះបនែដរ   ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ អនកទងំ យ ចូរជអនកមនិ

្របមទចុះ    េហើយនអំនកទងំ ៥ នក់េនះេទ   ។ 

 ពួកយកខនីិនគំន និមមតិផទះជេដើម  អងគុយរង់ចេំហើយជេ្រសច  ប ្ត

អនកទងំេនះ  អនកែដលេពញចិត្តរូប សម្លងឹេមើលយកខនីិេនះេហើយ   មន 

ចិត្ត្របតិព័ទធ ជប់ជពំក់នឹងរូបរមមណ៍ ងថយកម្ល ងំបន្តិច ។ ្រពះបរម-

េពធិសត្វក្៏រ ស់ថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន េហតុដូចេម្តចេទើបដេំណើ ររបស់អនក

ទងំ យេខ យេម្លះ៉ ?  

 ជបុរស្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព េជើងរបស់ទូលបងគំ
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ឈ ឺ  សូមអងគុយស្រមកកនុង េនះបន្តិចសិន  េហើយនឹង ម្រពះអងគ

េទៀត  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ  នុះ៎ជយកខិនី អនកទងំ យកុ្ំរបថន  

េឡើយ ។  

 ជបុរស្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន េទះជយ៉ង ក៏

េ យចុះ   ទូលបងគ្ំរទមំិនបនេទ  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ អនកនឹងដឹងខ្លួនឯងចុះ ្រទង់

នបុំរស ៤ នក់ យងតេទេទៀត    អនកែដលេពញចិត្តេមើលរូប  បនេទ

កន់សមន កយ់កខិនី  កលបនេធ្វើអជឈចរជមួយនឹងខ្លួនេហើយ  ពួកយកខិនី

ក៏េធ្វើឲយបុរសេនះអស់ជីវតិកនុងទីេនះឯង ។ េហើយេទ ទ ក់អពីំខងមុខ

និមមិត មួយេផ ង អងគុយកន់េ្រគ ងត្រន្តីទងំ យ េ្រច ងយ៉ង

ពីេ ះ ប ្ត អនកទងំេនះ អនកែដលេពញចិត្តនឹងសេំឡងក៏េខ យកម្ល ងំ 

យកខិនីក៏នគំន សីុបុរសេនះ ។ េហើយនគំន េទ ទ ក់អពីំខងមុខ ចត់ែចង

កុណ្ឌី ទឹកែដលបរបូិណ៌េ យក្លិន្រកអូបេផ ងៗ ្រកលនូវសំពត់េហើយ

អងគុយចេំនទីេនះ បុរសែដលេពញចិត្តនឹងក្លិនក៏្រកញេនេ យករធុំ

ក្លិនកនុងទីេនះ  យកខនីិក៏នគំន ទពំសីុបុរសេនះ មនយ័មុនេនះឯង ។  

េហើយនគំន េទ ទ ក់អពីំខងមុខ ចត់ែចងេភជនែដលមនរសដូចជទិព្វ

ក់េពញភជនៈ  អងគុយេបើក នលក់ម្ហូបសម្លេនទីេនះ   អនកែដលេពញ
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ចិត្តកនុងរសក៏េខ យកម្ល ងំ ពួក ក៏នគំន ទពំសីុបុរសេនះ ។ េហើយេទ

ទ ក់អពីំខងមុខចត់ែចងទីេដកដូចជទិព្វ  អងគុយរង់ចេំនទីេនះ អនក

ែដលេពញចិត្តនឹងេផដ្ឋព្វៈក៏េខ យកម្ល ងំ ពួក ក៏នគំន ទពំសីុបុរសេនះ

េទៀត ។  ទីបផុំតសល់ែត្រពះម សត្វមួយ្រពះអងគប៉ុេ ្ណ ះ ។   ្រគេនះ   

យកខនីិមួយគិតថ បុរសេនះមនមន្តខ្ល ងំ ស់  អញនឹងសីុបុរសេនះឲយ

ទល់ែតបន េហើយេដើរ មេ្រកយ្រពះម បុរសជនិចច ដល់មតៃ់្រព

េ្រតើយខងនយ  អនកែដលេធ្វើករកនុងៃ្រពជេដើម  កសួ៏រយកខិនីេនះថ   

 បុរសែដលេដើរខងមុខនងេនះ   ្រតូវជអ្វីនឹងនង ?   

 យកខិនីេឆ្លើយថ    ជ ្វ មីរបស់ខញុ  ំ ។     

 អនកទងំេនះកេ៏ពលថ ែនបដច៏េ្រមើន  កុមរកិេនះេខ យកម្ល ងំ

យ៉ងេនះ អនកគួរែតថនមនងដូចក្រមងផក   ពណ៌សមបុរក៏ល្អដូចមស េបះ-

បង់្រតកូលរបស់ខ្លួនេចញមក េ្រពះ្រស ញ់អនកេទើប្រពម មអនកមក  

ែនបដ៏ចេ្រមើន  េហតុដូចេម្តចេទើបបេ ្ត យឲយនងលបំកមិនដឹកៃដនង

េទ ?    

 ្រពះម សត្វ្រ ស់ថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ នងេនះមិន

ែមនជភរយិរបស់ខញុ េំទ នងជយកខិនី មនុស របស់ខញុ  ំ៥ នក់ ្រតូវនងសីុ

អស់េហើយ  ។ 

 យកខិនីេពលថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ ធមម បុរសេនេពល
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េ្រកធខឹងែតងែតថភរយិរបស់ខ្លួនជយកខនីិ ឬក៏ថភរយិរបស់ខ្លួនជ

េ្របត  ។  យកខិនីេដើរ ម្រពះេពធិសត្វ ែក្លងេភទជ្រស្តីមនគភ៌ េហើយ

េធ្វើឲយជ្រស្តី្របសូតេហើយម្តង  ពកូននឹងចេងកះេដើរ ម្រពះបរមេពធិសត្វ  

អនកែដលេឃើញេហើយក៏នគំន សួរដូចមុន ។ សូមប្ីរពះម សត្វក៏្រ ស់

យ៉ងេនះជនិចច  រហូតដល់នគរតកកសិ យកខិនីកេ៏ធ្វើឲយបត់កូនេហើយ

េដើរ ម្រពះម សត្វែតមន កឯ់ង  ។  ្រពះម បុរសយងដល់នគរេហើយ 

្រទង់គង់េនកនុង មួយខនង  ចែំណកយកខិនីេនះ  មិន ចចូលេទបន

េ យេតជះរបស់្រពះម បុរស  ក៏និមមិតខ្លួនជ្រសីរបឈំរេនែកបរមត់

ទ្វ រ   ។  

 សម័យេនះ ្រពះ ជកពុំងយងេចញអពីំនគរតកកសិ េទកន់

្រពះ ជឧទយន (េឃើញយកខិនីេនះ ) ្រទង់មនចតិ្ត្របតិព័ទធ ្រ ស់េ្របើ ជ-

បុរសថ   េទសួរនងមន ក់េនះ  េតើនងមន ្វ មីេហើយឬេន  ?  ពួក

ជបុរសចូលេទរកយកខិនី   រួចសួរថ  នងមន ្វ មីេហើយឬ  ?   

 យកខនីិេឆ្លើយថ  ែនអនកដច៏េ្រមើន អនកែដលអងគុយេលើ េនះ  ជ

្វ មីរបស់ខញុ  ំ  ។   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រ ស់ថ នងមិនែមនជភរយិរបស់ខញុ េំទ នង

ជយកខិនី មនុស របស់ខញុ  ំ៥ នក់្រតវូនងសីុអស់េហើយ ។   ចែំណកយកខិនី

ក៏េពលថ   ែនអនកដច៏េ្រមើនទងំ យ  ធមម បុរសែដលឋិតេនកនុងករ
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េ្រកធ ក៏នឹងនិយយ មែតចិត្តែដលខ្លួន្របថន  ។   ជបុរសេនះក៏្រកប

ទូលពកយរបស់អនកទងំពីរនក់េនះ  ចេំពះ្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់

ថ  ធមម ភណ្ឌ ែដលមិនមនមច ស់ ែតងែតធ្ល ក់េទជរបស់េស្តច  េហើយ

្រ ស់េ យកខិនីមក ឲយអងគុយេលើ-កដរំរួីមនឹង្រពះអងគ ្រទង់្របទក ណិនគរ

េហើយេស្តចេឡើងកន់្រប ទ ្រទង់ ថ បនយកខិនីទុកកនុងតែំណងអគគ-

មេហសី    ។    ្រពះ ជ្រទង់្រសង់្រពះកយរួច ល់េហើយ    េ យ្រពះ- 

្រកយ រកនុងេវ ង ចេហើយ េស្តចេឡើងកន់្រពះ្រក បនទំដម៏នសិរ ី ។   

យកខិនីេនះសីុ រែដលគួរដល់ខ្លួនេហើយ ្រប ប់ ក់ែតងខ្លួនេដករួម

ជមួយ្រពះ ជេលើ្រក បនទដំម៏នសិរ ី   េពលែដល្រពះ ជបរបូិណ៌េទ

េ យេសចក្តីសុខ  េ យអំ ចេសចក្តីេ្រតកអរ ្រទង់ផទេំហើយ ក៏ប្រមះ

េទមខ ងេធ្វើដូចជយ ំ  ។  លុះ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន   

េហតុអ្វី  េទើបនងយ ំ ?  

 យកខិនីក៏្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  ខញុមំច ស់ជ្រស្តីែដល

្រទង់ជួប មផ្លូ វេហើយនមំក  មយង៉េទៀត កនុង្រពះ ជ ងំរបស់្រទង់ក៏មន

្រស្តីជេ្រចើន  ខញុមំច ស់កលេនកនុង្រកុម្រស្តីែដលរួមបេ្រមើ្រពះបទ កល

មនអនកនិយយេឡើងថ អនក គ ល់ម បិ  េគត្ត ឬជតិរបស់នង  

នងជអនកែដល្រពះ ជជួប មផ្លូ វេហើយ្រទង់នមំក ដូេចនះ   ដូច្រតូវេគ

ចប់កបល្រចបច់ ្រតូវខម សេអៀនជពិត្របកដ ្របសិនេបើ្រទង់្រពះ ជ-
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ទនភពជធនិំងករ្រគប់្រគងែដនទងំអស់ដល់ខញុមំច ស់ បុគគល មួយ

ក៏មិន ចកេ្រមើកចិត្តេពលអពីំខញុមំច ស់េឡើយ   ។   

 ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន អនកែដនទងំអស់មិនបន

ជសមបត្តចិែំណកខ្លះរបស់ខញុ  ំ   ខញុមំិនបនជមច ស់ៃនអនកែដនទងំអស់េនះ

េទ   ប៉ុែន្តជនពួក េលមើស្រពះ ជ ជញ   េធ្វើអេំពើែដលមនិគួរេធ្វើ  េយើង

ជមច ស់ៃនជនទងំេនះបុ៉េ ្ណ ះ  េហតុេនះេទើបេយើងមនិ ចឲយភពជធំ

និងករ្រគប្់រគងែដនទងំអស់ដល់នងបន  ។ 

 យកខិនី្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្របសិនេបើ្រពះអងគមិន

ចនឹង្រពះ ជទនករ្រគប់្រគងកនុងែដន ឬកនុងនគរ  ក៏សូម្រទង់េម ្ត

្រពះ ជទនអំ ចេលើពួកអនកបេ្រមើខងកនុង្រពះ ជ ងំ េដើមបឲីយ្រប្រពឹត្ត

េទកនុងអំ ចៃនខញុមំច ស់  ។    

 ្រពះ ជ្រទង់ជប់្រពះទយ័នឹងេផដ្ឋព្វៈដូចជទិព្វ  មិន ច្របែកក

នឹងពកយរបស់នងបនេទើប្រ ស់ថ   ែននងដច៏េ្រមើន េយើងនឹង្របគល់

អំ ចេលើពួកអនកបេ្រមើខងកនុងដល់នង  នងចូរ្រគប្់រគងអនកបេ្រមើទងំ

េនះ ឲយ្រប្រពឹត្តេទកនុងអំ ចរបស់នងចុះ  ។     

 យកខិនីទទួល្រពះត្រមស់ថ  ្របៃពេហើយ្រពះអងគ  ។   លុះ្រពះ ជ 

ផទលំង់លក់េហើយក៏េទកន់្រកុងយក   បបួលពួកយក មក ញុងំ្រពះ ជ

របស់ខ្លួនឲយដល់នូវករអស់្រពះជនម ទពំសីុែសបក ច់ និងឈមរហូត
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ទល់ែតអស់បន ល់ទុកែតឆ្អឹង ពួកយក ដ៏េសសក៏នគំន សីុមនុស និងសត្វ 

ងំែតពីមន់និងសុនខ ខងកនុង ងំ ងំពីទ្វ រធរំហូតទល់ែតអស់  បន ល់

ទុកែតឆ្អឹង  ។  លុះ្រពឹកេឡើង មនុស ទងំ យេឃើញទ្វ រ ងំេនបិទដូច

េដើម ក៏នគំន កប់ទ្វ រេ យពូេថ េហើយបបួលគន ចូលេទខងកនុង   េឃើញ

្រពះ ជ ងំ្រគប់កែន្លងេដរ សេទេ យឆ្អឹង   េទើបនិយយគន ថ ពកយ

ែដលបុរសេនះនិយយថ  នងេនះមិនែមនជភរយិរបស់េយើងេទ  នង

ជយកខិនី  ប៉ុែន្ត្រពះ ជ្រទង់មិន្រជបអ្វីទងំអស់  ្រទង់ន ំ មកែតង ងំ

ឲយេទជមេហសីរបស់្រពះអងគ  លុះដល់េពលយប់ ក៏បបួលពួកយក មក

សីុមនុស អស់ជពិត្របកដ   ។ 

 កនុងៃថងេនះ ្រពះម បុរសក៏្រទង់ ក់ខ ច់ែដលេ្របះ្រពំេ យ

្រពះបរតិ្តេលើសីសៈ និងរុអំេំបះ្រពះបរតិ្ត ្រទង់កន់្រពះខន័្របថបឈ់រេន

កនុង េនះ រហូតទល់ែតភ្លឺ ។ មនុស ទងំ យនគំន សម្អ ត្រពះ ជ-

និេវសន៍េហើយ  បពណ៌េលឿង  េ្របះ្រពំខងេលើេ យេ្រគ ង្រកអូប 

េ យេ យផក  ពយួរក្រមងផក អប់េ យែផ ង្រកអូប ចងក្រមងផក ថមីៗេហើយ

្របឹក គន ថ  កលពីម លិមិញ បុរសេនះមិនបនេធ្វើ សូមបែីតករទម្ល យ

ឥ្រនទីយ៍ េហើយសម្លងឹេមើលយកខិនីែដលដែំណងខ្លួនដូចជរូបទិព្វ េដើរមក

ខងេ្រកយេឡើយ េគជសត្វ្របេសើរបផុំត ជសត្វសមបូរេ យញណ 

កលបុរសដូេចន ះ្រគប់្រគងែដន រដ្ឋសីមនឹងមនែតសុខសន្តិភព ពួក
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េយើងចូរែតង ងំបុរសេនះជ្រពះ ជចុះ  ។  ្រគេនះ ពួក មតយនិងអនក

្រកុង្រគប់គន  រួមគន ជឯកចឆនទ  ចូលេទគល់្រពះម សត្វ ្រកបទូលថ  

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព  សូម្រទង់្រគប់្រគង ជយចុះ យង្រពះម សត្វឲយ

ចូលកន់នគរេហើយឲយេឡើងគងេ់លើគនំររតនៈ  អភិេសកឲយេទជ្រពះ ជ

ៃនតកកសិ នគរ  ។  ្រពះ ជ្រទង់េវៀរចកអគតិ ៤  មិនឲយ ជធម៌ ១០ 

្របករកេ្រមើក ្រគប់្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌ ្រទង់បេំពញបុណយមនឲយ

ទនជេដើម  លុះអស់្រពះជនមេហើយ េស្តចក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងេហើយ លុះ

្រ ស់ដឹង្រពះសមម សេមព ធញិណេហើយ   ្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 សមតតិ្តិកំ   អនវេសកំ 

 េតលបត្ត ំ  យថ   បរហិេរយយ 

 ឯវ ំ  សចិត្តមនុរេកខ    (សតយិ) 

 បតថយេន   ទិសំ   អគតបុព្វន្ត ិ។ 

 បុគគល  គបបនីេំទនូវភជន៍េ្របង     ែដលេពញ្រតឹម 

 ក ្ត បម់ត់    មិនឲយ្រសក់េទបន    យ៉ង មិញ   

 ( ្រពះេយគវចរ )    កល្របថន នូវទិសែដលខ្លួនមិន 

 ធ្ល ប់េទ       គឺ្រពះនិព្វ ន    គបបរីក នូវចិត្តរបស់ខ្លួន  

 ( េ យសតិ )  យ៉ងេនះែដរ  ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  សមតតិ្តិកំ  េសចក្តីថ េពញេសមើមត ់   

គឺដល់ក ្ដ ប់ែដលវង់ភជនខ៍ងកនុង  ។ 

 បទថ  អនវេសកំ  េសចក្តីថ  េធ្វើឲយ ក់មនិបនេទៀត  គ្ឺរសក់

ចុះេទមិនបនេទៀត  ។ 

 បទថ   េតលបត្ត ំ  បនដល់    ភជន៍ែដលេគ ក់េ្របងលង  ។ 

 បទថ    បរហិេរយយ    េសចក្តី  គបបផីគង    គឺកន់យកេទ    ។ 

 បទថ   ឯវ ំ   សចិត្តមនុរេកខ    េសចក្តីថ    ្រពះេយគវចរែដល

ជបណ្ឌិ ត គបបផីគងចិត្តរបស់ខ្លួនឲយដូចជេគរក ភជន៍ ែដលេពញេទ

េ យេ្របង   កនុងចេន្ល ះៃនធម៌ទងំពីរគឺ រមមណ៍និងសតែិដល្របកបទុក

េ យល្អ  េហើយគបបរីក គឺ ឃុ្ំរគងេ យកយគ សត ិ  េ យេធ្វើមិនឲយ

ចិត្ត្រ ច់េទរក រមមណ៍ខងេ្រក   សូមបែីតមួយ្រសបក់  ។ 

 សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 េឆ្លើយថ  េ្រពះករទូនម នចតិ្ត ែដលសងកតស់ងកនិ  បនេ យលបំក  

ជធមមជតរិហ័ស  មន្រប្រកតធី្ល កចុ់ះេទ មេសចក្ត្ីរបថន  កនុង រមមណ៍

មួយ  រែមងជគុណញុងំ្របេយជនឲ៍យសេ្រមច (េ្រពះថ ) ចតិ្តែដល

ហ្វឹកហ្វឺនបនេហើយ  រែមងនមំកនូវេសចក្តសុីខ  ។ 

 េ្រពះេហតុេនះ  អនកមន្របជញ  គួររក ចិត្តែដលេឃើញបនេ យ

ក្រមៃ្រកេពក  ែដលល្អិតេពក ស់  មន្រប្រកតធី្ល កចុ់ះេទ មេសចក្តី
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្របថន  កនុង រមមណ៍ មួយ ( េ្រពះថ ) ចតិ្តែដលេគរក បនេហើយ  

រែមងនមំកនូវេសចក្តសុីខ ។    

 ដបតិថ  អនកទងំ យ   នឹងស្រងួមចតិ្តែដលេទឆង យ  ជចតិ្ត

្រ ចេ់ទែតឯង  មនិមនសររីៈ   មនគុ គមឺ ភូតរូប ៤    ជទី ្រស័យ

េន   អនកទងំេនះឯង   រែមងរួចចកចណំងៃនមរ  ។ 

 ចែំណកអនកេ្រកពីេនះ គឺអនកែដលមនចិត្តមិនខជ ប់ខជួន មិនដឹង

ចបស់នូវ្រពះសទធមម  មនេសចក្តី្រជះថ្ល អែណ្ត តេទ  រែមងមិនបរបូិណ៌

េ យបញញ  ។ 

 ចែំណកអនកែដលជតិដតិនឹង្រពះកមម ្ឋ នមកយូរ  ភយ័រែមងមិនមន

ដល់បុគគលអនកមនចតិ្តមនិទទឹកេ យ គៈ មនចតិ្តែដលេទសៈខទ ងំខទប់

មនិបន    មនបុណយនឹងបបលះេចលេហើយ  ភញ ករ់ឭកជនិចច ។ 

 េ្រពះេហតុេនះ អនក្របជញ ែតងេធ្វើចិត្តែដលញប់ញ័រ េឃ្លងេឃ្ល ង 

រក បនេ យក្រម   មឃតប់នេ យលបំក   ឲយជចិត្ត្រតងប់នដូច

អនកេធ្វើ្រពួញ  ពត្់រពួញឲយ្រតងដូ់េចន ះ ។  

 កល្រពះេយគវចរេធ្វើចិត្តឲយ្រតង់យ៉ងេនះ េឈម ះថ មរក ចិត្ត

របស់ខ្លួន  ។ 

 បទថ បតថយេន  ទសំិ  អគតបុព្វំ   េសចក្តីថ ្រពះេយគវចរ

កល្របថន បរកិមមកនុងកយគ សតិកមម ្ឋ នេនះេហើយ   ្របថន ទិសែដល
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មិនទន់បនេទ កនុងសង រវដ្តែដលមិនមនទីបផុំតខងេដើមនិងខងចុង

គបបរីក ចិត្តរបស់ខ្លួនេ យន័យដូចេពលមកេហើយ  ។ 

 ្រតង់ពកយថ  ទិស េនះ  គឺជអ្វីេទ ? 

 ដបូំង បុ្រតនិងភរយិជេដើម េ កេពលថជ ទិស ដូចកនុងគថ

េនះថ  

 ម បិ   ជទិសខងេកើត   ចរយជទិសខងតបូង  បុ្រត 

 ភរយិ   ជទិសខងលិច   មិត្តនិង មតយជទិសខងេជើង 

 ទសៈ និងកមមករទងំ យ  ជទិសខងេ្រកម    សមណៈ 

 និង្រពហមណ៍    ជទិសខងេលើ    ជនកនុង្រតកូលមិនគបប ី

 ្របមទ  គបបនីម ក រទិសទងំអស់េនះ ។ 

 េនមនទិសេផ ងៗ ែចកេចញជ្របេភទដូចជទិសបូព៌ជេដើម 

េ កក៏េ ថ ទិស ដូចកនុងគថេនះថ  

 ប ្ដ ទិសទងំ ១០ េនះ គឺ  ទិសធ ំ ៤ ទិសតូច ៤   ទិស 

 ខងេលើ ១  ទិសខងេ្រកម ១  េតើ្រពះ ជបុ្រតី្រទង់្រពះ- 

 សុបិនេឃើញដរំដី៏្របេសើរ   ែដលមនភ្លុក  មនពណ៌  ៦ 

  ឋិតេនកនុងទិស    ។ 

 ្រពះនិព្វ នកេ៏ ថ  ទិស  ដូចកនុងគថេនះថ  

 ពួកជនជ្រគហសថ ជអនកឲយបយ ទឹក និងសពំត់  ជអនក 
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 េ រក ( នូវអនកទទួលទន )    អនក្របជញទងំ យ  

 មន្រពះពុទធជេដើម    េពលនូវបុគគលេនះថ    ជទិស  

 ( ខងេលើ )  មន លេសតេកតុ   បុគគលមនទុកខ  ្រតឡប់ជ 

 បនេសចក្តីសុខវញិ  េ្រពះដល់នូវទិស  ( និព្វ ន )   

 ទិសនុ៎ះ  ជទិសដ៏្របេសើរ ។ 

 សូមបកីនុងបទគថេនះថ   ទិសែដលមិនធ្ល ប់េទ   ក៏្របថន យក

ទិស គឺ្រពះនិព្វ នេនះឯង េ្រពះថ ្រពះនិព្វ នេនះរែមង្របកដេ យ

លកខណៈជេដើមថ  ករអស់េទ  ករមិនមនេសចក្តីេ្រតកអរ  េ្រពះេហតុ

េនះ េទើប្រពះដម៏ន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់ថ ទិស  ។  ចែំណកែដល្រទង់

្រ ស់ថ េឈម ះថទិសែដលមិនធ្ល ប់េទ  េ្រពះពលបុថុជជន មួយ 

កនុងសង រវដ្ត  មិនធ្ល ប់េទសូមបែីតករយល់សប្ត ិ ។ ្រពះេយគវចរអនក

្របថន ទិសេនះ    គបបេីធ្វើេសចក្តីពយយម   ចេ្រមើនកយគ សតិ   ។   

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់កន់យកកពូំលៃនេទសនេ យ្រពះនិព្វ ន 

េ យ្របករដូេចនះ   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ   ជបរស័ិទកនុងកលេនះ 

បនមកជពុទធបរស័ិទកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក្រពះ ជកុមរអនក្រគង

ជសមបត្តកិនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េតលបត្តជតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ នមសទិធិជតក ទី ៧ 
 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកចង់បនេឈម ះល្អមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយ

េផ្តើមថ    ជីវកញច    មត ំ ទិ ្វ   ដូេចនះជេដើម  ។  
 បនឮថ កុលបុ្រតមួយរូបមនេឈម ះថ បបកៈ បួសឧទទិសជីវតិ

ចេំពះ្រពះ សន  កល្រតូវពួកភិកខុ េ ថ វុេ បបកៈ មកេនះ 

វុេ បបកៈ ឈប់សិន   ក៏គិតថ កនុងេ កេនះ អនកែដលមនេឈម ះ

ថ  បបកៈ  េគសមគ ល់ថ   មក  ជមនុស កឡកណ្ណី   អញ្រតូវឲយ

ឧបជឈយ៍និង ចរយរកេឈម ះែដល្របកបេ យមងគលយ៉ងដៃទឲយអញ  

លុះគិតដូេចន ះេហើយ ក៏ចូលេទរក ចរយនិងឧបជឈយ៍េហើយ្របប់ថ   

បពិ្រតេ ក ចរយ  េឈម ះរបស់ខញុជំអពមងគល  សូមេ ក ក់េឈម ះ

ដៃទឲយខញុចុំះ  ។   ្រគេនះ  ចរយនិងឧបជឈយ៍េពលនឹងេ កយ៉ងេនះ

ថ   េឈម ះ្រតឹមែតជបញញត្តិស្រមប់េ បុ៉េ ្ណ ះ   ែដលេឈម ះថនឲំយ

សេ្រមច្របេយជន៍អ្វីៗ មិនមនេ្រពះេឈម ះេឡើយ   អនកចូរេពញចិត្តនឹង

េឈម ះរបស់អនកេនះចុះ ។   េ កេនែតអង្វរេរឿយៗ ករែដលភិកខុ េនះ

ចង់បនេឈម ះល្អេនះ បនឮដល់ភិកខុសងឃ ។  ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យ

អងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ  េលើកេរឿងេឡើងសនទនគន ថ  អនកមន យុ

ទងំ យ បនឮថ  ភិកខុ េឈម ះឯេ ះ្របថន ករសេ្រមចេ យេឈម ះ       
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សូមឲយ ចរយជួយរកេឈម ះែដលជមងគលឲយ ។  ្រពះបរម ្ត   េស្តច

យងមកកន់ធមមសភ ្រទង់្រ ស់សួរថ    មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់-

មិញេនះ អនកទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ

្រកបទូលឲយ្រទង្់រជបេហើយ  េទើប្រទង្់រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ មនិ

ែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមបកីនុងកលមុន ភិកខុ េនះក៏្របថន

ករសេ្រមចេ យេឈម ះែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តង

ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល ្រពះម សត្វេ យ្រពះជតិជ ចរយទិ ប-

េមកខ បេ្រង នមន្តដល់មណព ៥០០ នក់ កនុងនគរតកកសិ  ។ មណព

មន ក់ែដលជសិស របស់្រពះម សត្វ  មនេឈម ះថ បបកៈ ្រតូវេគេ

ថ    ែនបបកៈ មកេនះ ែនបបកៈ េទចុះ    ក៏គិតថ  េឈម ះរបស់អញ

ជអពមងគល អញ្រតូវែតសូមឲយេ ក ចរយ ក់េឈម ះដៃទឲយ ជថម ី 

លុះគិតដូេចនះេហើយ កចូ៏លេទរក ចរយ្របប់ថ  បពិ្រតេ ក ចរយដ៏

ចេ្រមើន េឈម ះរបស់ខញុជំអពមងគល សូមេ ក ក់េឈម ះដៃទឲយខញុចុំះ ។ 

្រគេនះ ចរយបនេពលនឹងមណពេនះថ ែនមណព អនកចូរ្រ ច់

េទ មជនបទ េហើយកណំតយ់កេឈម ះែដលជមងគលមួយ ែដលខ្លួន

េពញចិត្តបផុំត េហើយមកវញិ េយើងនឹងប្តូរេឈម ះរបស់អនកឲយេទជេឈម ះ

ដៃទ ។  មណពេនះទទួលថ  ្របៃពេហើយេ ក ចរយ  ។ េហើយកន់
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យកេសប ងេធ្វើដេំណើ រេទ ម្រសុក និគម ជនបទ េទដល់នគរមួយ  ។ 

នគរេនះឯងមនបុរសមន ក់េឈម ះថ  ជីវក  ( អនកមនេឈម ះថ រស់ ) 

ប៉ុែន្ត ្ល ប ់ េឃើញពួកញតកិពុំងែសង កសពបុរសេនះេទកន់ៃ្រព

េខម ច  ក៏សួរថ     បុរសេនះេឈម ះអ្វី  ?   

 ពួកញតិេឆ្លើយថ  េឈម ះ  ជីវក    ។ 

 មណពសួរថ   សូមបមីនេឈម ះថ   ជីវក  ក៏ ច ្ល ប់បនឬ ?       

 ពួកញតិេឆ្លើយថ េទះបីមនេឈម ះថជីវក ែ្របមកថរស់ក្តី អជីវក 

ែ្របមកថ មិនរស់ក្តី ក៏ ្ល ប់ទងំអស់ េឈម ះ្រតឹមែតជបញញត្តិស្រមប់េ

ប៉ុេ ្ណ ះ  បុរសេនះឆកួតេទដងឹ ។  មណពេនះ ្ត បព់កយេនះេហើយ មន

ករយល់ដងឹខ្លះៗ កនុងេរឿងេឈម ះ   េធ្វើដេំណើ រ្រតឡប់ចូលកន់នគររបស់

ខ្លួនវញិ ។  ្រគេនះ ពួកនយទុនកពុំងចប់នងទសីមន ក់ ែដលមិនឲយករ

្របក់ ឲយអងគុយែកបរមត់ទ្វ រចងេ យែខ  េហើយនងទសីេនះក៏មន

េឈម ះថ ធនបលី ( អនកមន្រទពយ ) មណពេនះេធ្វើដេំណើ រ មផ្លូ វ

េឃើញទសីេនះ្រតវូេគចង   ក៏សួរថ    េហតុអ្វីេទើបេគចងនង ?    

 ពួកនយទុនេឆ្លើយថ   នងមិន្រពមឲយករ្របក់  ។ 

 មណពសួរថ     នងមនេឈម ះអ្វី  ?  

 ពួកនយទុនេឆ្លើយថ    នងមនេឈម ះថ    ធនបលី   ។ 

  មណពេនះសួរថ សូមបមីនេឈម ះថ ធនបលី កម៏ិន ចឲយ
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្រតឹមែតករ្របក់ឬ ?   

 ពួកនយទុនេឆ្លើយថ  េទះមនេឈម ះថ ធនបលី ែដលែ្របថ

អនកមនក្ត ី មនេឈម ះថ អធនបលី ែ្របថ អនក្រកក្ត ី ក៏ ចជមនុស ្រក

បនទងំអស់ េឈម ះ្រតឹមែតជបញញត្តិស្រមប់េ បុ៉េ ្ណ ះ  បុរសេនះលងង់

ពិតែមនហន៎   ។   មណពេនះរតឹែតភ្លឺចបស់កនុងេរឿងេឈម ះេនះៃ្រកែលង

េឡើង  េធ្វើដេំណើ រេចញអពីំ្រកុងេទ មផ្លូ វបនជួបអនកវេង្វងផ្លូ វមន ក់ក៏សួរ

ថ      អនកេដើរេធ្វើអ្វីេនទីេនះ ?   

 បុរសេនះេឆ្លើយថ    ខញុ វំេង្វងផ្លូ វេហើយ  ។  

 មណពសួរថ     អនកេឈម ះអ្វី ?   

 បុរសេនះេឆ្លើយថ  ខញុ េំឈម ះ បនថកៈ  ( អនក គ ល់ផ្លូ វ )   ។ 

 មណពសួរថ   អនកមនេឈម ះថ  បនថកៈ  េនវេង្វងផ្លូ វេទៀតឬ ?      

 បុរសែដលវេង្វងផ្លូ វេនះេពលថ  បនថកៈក្តី  អបនថកៈក្ត ី ក៏ ច

វេង្វងផ្លូ វបនទងំអស់ េឈម ះ្រតមឹែតជបញញត្តិស្រមប់េ បុ៉េ ្ណ ះ អនក

្របែហលជឆកួតពិតែមនេហើយ   ។ មណពេនះ្រពេងើយកេន្តើយកនុងេរឿង

េឈម ះ  េធ្វើដេំណើ រេទកន់សមន ក្់រពះម សត្វ  ។  កល្រពះម សត្វ

សួរថ  ែនមណព ដូចេម្ដចែដរ  អនកបនេឈម ះែដលជទីេពញចិត្តេហើយ

ឬ ?   ក៏្របប់ថ  បពិ្រតេ ក ចរយ  ធមម មនុស េយើង  េទះបីមន

េឈម ះថ ជីវកក្តី  មនេឈម ះថ ជីវកក្តី ក៏គង់ ្ល បដូ់ចគន  សូមបមីន
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េឈម ះថ ធនបលីក្ត ី  ឬអធនបលីក្តី កជ៏មនុស ទុគ៌តបនទងំអស់ 

េទះបីមនេឈម ះថ  បនថកៈក្តី  អបនថកៈក្តី  ក៏ ចវេង្វងផ្លូ វដូចគន   េឈម ះ

្រតឹមែតជបញញត្តិស្រមប់េ ែតបុ៉េ ្ណ ះ  េសចក្តីចេ្រមើនក្តី  េសចក្តវីនិស

ក្តី  មិនទក់ទងនឹងេឈម ះេឡើយ    េសចក្តីចេ្រមើននិងេសចក្តីវនិសេកើត

មនេ្រពះករេធ្វើប៉ុេ ្ណ ះ    េរឿងេឈម ះស្រមប់ខញុ  ំ  ខញុសូំមេ្របើេឈម ះេដើម

ដែដល  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេ្រប បេធៀបេរឿងែដលមណពេនះេឃើញ

និងកមមែដលេគេធ្វើេហើយ     បនេពលគថេនះថ  

 ជីវកញច    មត ំ  ទិ ្វ       ធនបលិញច    ទុគគត ំ

 បនថកញច    វេន   មឡូ្ហំ      បបេក   បុន គេ ត ិ។ 

 មណពេឈម ះ   បបកៈ    បនេឃើញបុរសរស់េហើយ 

 ្ល ប់ផង      េឃើញនងទសីេឈម ះ      នងរក ្រទពយ   

 េហើយខ ត់្រទពយផង   េឃើញបុរសអនកេដើរផ្លូ វ   េហើយ 

 វេង្វង   កនុងៃ្រពផង   មកវញិេហើយ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  បុន គេ   េសចក្តីថ េ្រពះេឃើញ 

េហតុបីយ៉ងេនះ េទើប្រតឡប់មកវញិ រ  អក រ េ កេពលទុកេ យ

អំ ចៃនសនធិ  ។ 

 ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់នអំតីតនិទនេនះមកេហើយ ្រទង់្រ ស់

ថ  មន លភកិខុទងំ យ មិនែមនែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល
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ភិកខុ េនះ ជអនក្របថន ករសេ្រមចេ យេឈម ះេនះ  សូមបកីនុងកលមុន 

ភិកខុ េនះ កជ៏អនក្របថន ករសេ្រមចេ យេឈម ះមកេហើយែដរ  េហើយ្រទង់

្របជុជំតកថ  មណពអនក្របថន ករសេ្រមចេ យេឈម ះកនុងកលេនះ  

បនមកជភិកខុអនក្របថន ករសេ្រមចេ យេឈម ះកនុងកលឥឡូវេនះ  បរ-ិ 

ស័ទរបស់ ចរយ  បនមកជពុទធបរស័ិទ  ចែំណក ចរយ  គ ឺ តថគត  

េនះឯង   ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ នមសិទធិជតក ទី ៧ ។ 
 

អដ្ឋកថ កដូ ណិជជតក ទី ៨ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធឈមួញ

្រកកម់ន ក ់   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ  ធុ  េខ  

បណ្ឌិ េ   នម  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តសីេងខបថ  មនុស ពីរនកែ់ដលេនកនុង្រកងុ វតថ ី  ចូលហុ៊ន

គន េធ្វើជនួំញ េរៀបចរំេទះដឹកទនិំញេទកន់ជនបទ លក់ទនិំញអស់េហើយ

នគំន ្រតឡប់មកវញិ ។  ប ្ត ឈមួញទងំពីរនកេ់នះ ឈមួញែដលមន

គនិំត ្រកក់បនគិតថ សម្ល ញ់របស់អញេនះ លបំកកនុងករបរេិភគ 

លំបកកនុងករេដកអស់េ្រចើនៃថងេហើយ េពលេនះេគនឹងបរេិភគេភជន

ល្ៗអ  េ យរសដ៏្របណីតៗ កនុងផទះរបស់េគរហូតទល់ែតែឆ្អត េគនឹង ្ល ប់
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េ យេ គ រមិនរ យ  កលេបើដូេចនះ អញនឹងែចក្រទពយេនះេចញ

ជបីចែំណក ឲយកូនៗ របស់េគមួយចែំណក េនសល់ពីរចែំណកេទៀតអញ

នឹងយកខ្លួនឯង ។  ឈមួញ ្រកក់េនះពនយរៃថងថ នឹងែចកកនុងៃថងេនះនឹង

ែចកកនុងៃថងែស្អក ដូេចនះេហើយ មិនចង់ែចក្រទពយេឡើយ ។ ចែំណកឈមួញ

ែដលជបណ្ឌិ តក៏ជទំស់សម្ល ញ់េនះែដលមិនចង់ែចក ឲយែចកទល់ែត

បន  េហើយេទកន់វ ិ រថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត  បនទទួលបដិស ្ឋ រៈ

អពីំ្រពះអងគ ។  កល្រពះតថគត្រ ស់សួរថ  មន លឧបសក អនកមកដល់

នគរេនះេហើយ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបយតឺយូរកនុងករចូលគល់តថគត ?   ក៏

្រកបទូលេរឿងេនះឲយ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់្រជប  ។   ្រពះដ៏មន្រពះ-

ភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លឧបសក មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល

ពណិជេនះ ជពណិជ ្រកក ់   សូមបកីនុងកលមុន ក៏ធ្ល ប់ជពណិជ

្រកក់ែដរ ប៉ុែន្តកនុងេពលេនះ្របថន នឹងេបក្របស់អនក  សូមបកីនុងកល

មុន ក៏មិន ចេបក្របស់បណ្ឌិ តបន  ។  កលឧបសកេនះ្រកបទូល

ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឈមួញ កនុងនគរ

ព ណសី  កនុងៃថង កេ់ឈម ះ ពួកញតិបន ក់េឈម ះឲយ្រពះេពធិសត្វ

ថបណ្ឌិ ត ។ កល្រពះេពធសិត្វចេ្រមើនវយ័េហើយ បនចូលហុ៊ននឹង
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ឈមួញដៃទេធ្វើជនួំញ   ឈមួញេនះេឈម ះថ អតិបណ្ឌិ ត ទងំពីរនកប់បួល

គន ផទុកភណ្ឌ េ យរេទះ ៥០០ េទកន់ជនបទ លក់ទនិំញបន្រទពយយ៉ង

េ្រចើន  នគំន ្រតឡប់មកកន់នគរព ណសីវញិ ។ លុះដល់េពលែបងែចក

្រទពយសមបត្តិគន   អតិបណ្ឌិ តក៏េពលថ ខញុគួំរបនពីរចែំណក  ។ 

 ្រពះម សត្វសួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 អតិបណ្ឌិ តេឆ្លើយថ  អនកេឈម ះបណ្ឌិ ត ខញុ េំឈម ះអតិបណ្ឌិ ត បណ្ឌិ ត

គួរបនមួយចែំណក   អតិបណ្ឌិ តគួរបនពីរចែំណក  ។  

 ្រពះម សត្វសួរថ ទុនែដលទិញរបស់ក្តី ពហនៈមនេគជេដើម

ក្តី សូមបរីបស់ទងំពីរចែំណក ក៏េយើងេចញេសមើៗ គន   មិនែមនឬ  េហតុអ្វី
េទើបអនកគួរបនពីរចែំណក ?    

 អតិបណ្ឌិ តេឆ្លើយថ  េ្រពះខញុជំអតិបណ្ឌិ ត  ។  ទងំពីរនក្់របែកក

គន  េហើយក៏េឈ្ល ះគន  ។ េពលេនះ អតិបណ្ឌិ តគិតេឃើញថេនមន

ឧបយមួយេទៀត េទើបឲយបិ របស់ខ្លួនចូលេទពួនកនុង្របេ ងេឈើមួយ

េ យ្របបថ់ េនេពលែដលពួកខញុទំងំពីរមកដល់   ពុក្រតូវនិយយថ  

អតិបណ្ឌិ តគួរបន្រទពយពីរចែំណក  ។  អតិបណ្ឌិ តក៏េទរក្រពះេពធិសត្វ

េហើយេពលថ   ែនសម្ល ញ់ជទី្រស ញ់    រុកខេទវ េនះរែមងដឹងករ

ែដលេយើងគួរបនពីរចែំណកឬមិនគួរ មកចុះ េយើងនឹងសួររុកខេទវ េនះ  

េហើយនគំន េទកនេ់ដើមេឈើេនះ ។  អតិបណ្ឌិ តេពលថ បពិ្រតរុកខេទវ  



412                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
អនកជមច ស់ៃ្រព សូមជួយកត់ក្តីឲយេយើងទងំពីរនក់ផង ។  ្រគេនះ បិ
របស់អតិបណ្ឌិ តក៏ប្តូ រសេំឡងឲយែប្លកេពលថ   េបើដូេចន ះ  អនកទងំពីរ  ចូរ

្របប់េរឿង ៉ វដល់េយើង ។   

 អតិបណ្ឌិ តក៏្របប់ថ  បពិ្រតមច ស់ៃ្រព  បុរសេនះេឈម ះ បណ្ឌិ ត   

ខញុ េំឈម ះ អតិបណ្ឌិ ត េយើងខញុទំងំពីរចូលហុ៊នគន េធ្វើជនួំញ កនុងេរឿងេនះ 

បុរសេនះ គួរបនទទួល្រទពយដូចេម្តច  ?     

 ( រុកខេទវ ែក្លងក្ល យេនះេពលថ )  បណ្ឌិ តបនមួយចែំណក 

អតិបណ្ឌិ តបនពីរចែំណក  ។  ឈមួញេពធិសត្វ ្ត បេ់រឿងក្តីែដលេទវ

វនិិចឆ័យេហើយយ៉ងេនះ  ក៏គិតថ   េណ្ហើ យចុះ អញនឹងដងឹឲយបនចបស់

ថជេទវ  ឬមិនែមនេទវ  ?    គិតដូេចនះេហើយ ក៏េទយកចេំបើងមក

ក់កនុង្របេ ងេឈើរួចដុតេភ្លើងភ្ល ម ។  បិ របស់អតិបណ្ឌិ ត េពលែដល

អ ្ត តេភ្លើងពល់្រតូវខ្លួនក៏េក្ត េ្រពះសររីៈជតិនឹងេឆះ េទើបសទុះេឡើងេទ

ខងេលើ្រស ែមកេឈើ  េហើយេ តចុះេទដី   រួចេពលគថេនះថ  

 ធុ  េខ  បណ្ឌិ េ   នម    ន  េត្វវ  អតិបណ្ឌិ េ  

 អតបិណ្ឌិ េតន  បុេត្តន            មនម្ហ ិ ឧបកុដ្ឋិេ តិ ។ 

 បុគគលែដលេឈម ះថ  បណ្ឌិ ត   ជអនក្របៃពពិត   ឯបុគគល 

 េឈម ះថ  អតិបណ្ឌិ ត    មិន្របៃពេទ     ម អញ្រតូវេភ្លើង   

 េ ល    េ្រពះែតកូនេឈម ះ  អតិបណ្ឌិ ត ។ 



លិត្តវគគ ទី ១០     កូដ ណិជជតក ទី  ៨                        413 

  

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ ធុ  េខ  បណ្ឌិ េ   នម េសចក្តី
ថ បុគគលអនក្របកបេ យភពជបណ្ឌិ ត ដឹងេហតុនិងមិនែមនេហតុ  

ចត់ជមនុស ល្អកនុងេ កេនះ  ។ 

 បទថ អតិបណ្ឌិ េ  េសចក្តីថ មនុស ្រកកជ់អតិបណ្ឌិ ត

េ យេហតុ្រតឹមែតេឈម ះ   មិន្របេសើរេឡើយ  ។ 

 បទថ មនម្ហ ិ  ឧបកុដ្ឋេិ    េសចក្តថី   េយើង្រតវូេភ្លើងេឆះបន្តិច   

រួចផុតអពីំករេឆះពកក់ ្ត លខ្លួន អនកទងំពីរចូរែបងែចកេសមើៗ គន ចុះ ។  

ជនទងំពីរេនះក៏ែបងែចក្រទពយគន មន កព់ក់ក ្ត ល កន់យកចែំណក

េសមើៗគន   េ្រកយអពីំអស់ជីវតិ  ជនទងំពីរនកេ់នះក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងថ សូមបកីនុង

កលមុនពណិជេនះ  ក៏ជពណិជ ្រកក់ែដរ  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ 

ពណិជ ្រកក់កនុងកលេនះ    បនមកជពណិជ ្រកក់កនុងកលឥឡូវ

េនះ   ចែំណកពណិជែដលជបណ្ឌិ ត  គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កូដ ណិជជតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ បេ សហស ជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

បញ្ហ របស់បុថុជជន  មនបុគគលជទី ៥  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដល

មនពកយេផ្តើមថ    បេ សហស មប ិ  សមគ នំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េរឿងនឹង្របកដចបស់េនកនុង សរភងគជតក សម័យមួយ ភិកខុ
ទងំ យ្របជុគំន កនុងធមមសភ អងគុយសនទនគន អពីំេរឿងរបស់្រពះេថរៈថ 

អនកមន យុទងំ យ    ្រពះធមមេសនបតី របុីត្តពយករបញ្ហ ែដល

្រពះទសពល្រ ស់េ យសេងខបឲយពិ ្ត រ ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយង

មក្រទង្់រ ស់សួរថ មន លភកិខុទងំ យ អមបញ់មញិេនះអនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ

្រទង់្រជបេហើយ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែត

េពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល របុីត្តពយករបញ្ហ ែដលតថគតសែម្តង

េ យសេងខបបនយ៉ងពិ ្ត រ សូមបកីនុងកលមុនក៏ពយករបនយ៉ងពិ ្ត រ

េហើយែដរ   េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍  

ចេ្រមើនវយ័េហើយ េរៀនសព្វសិលបវទិយកនុងនគរតកកសិ  លះបងក់ម

ទងំ យ  េហើយបួសជឥសី  ញុងំអភញិញ ៥ សមបត្តិ៨ ឲយេកើតេហើយ
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េនកនុងៃ្រពេហមពន្ត សូមបបីរ ិ ររបស់្រពះបរមេពធិសត្វក៏បួសជ បស 

៥០០ រូប  ។   ្រគេនះ  ជរដូវេភ្ល ង អេន្ត សិកចបងរបស់ឥសីេពធិសត្វន ំ

គណៈឥសី្របមណពក់ក ្ត លេទកន់ែដនដីមនុស  េដើមប្ីរតូវករ

េសពរសជូរ ៃ្រប  ។ កនុងកលេនះ ជកលែដល្រពះម សត្វនឹងេធ្វើ
កលកិរយិ  ពួកអេន្ត សិកទងំ យនគំន សួរ្រពះម សត្វអពីំករបន

សេ្រមចគុណវេិសសថ   បពិ្រត ចរយ  េ កបនសេ្រមចគុណវេិសស

្របេភទ  ?     

 ្រពះម សត្វេឆ្លើយថ  អ្វីតិចតួចមនិមន ។  ( ឥសីេពធិសត្វក៏េធ្វើ
កលកិរយិ ) េ កេទបដិសនធិកនុង្រពហមេ កជន់ ភស រៈ  ដបតិថ 

្រពះបរមេពធិសត្វទងំ យ សូមបបីនអរូបសមបត្តិក៏េ យ ក៏មិនបន

េទបដិសនធិកនុងអរូបភពជ ថ នែដលមិនគួរ ។ ពួកអេន្ត សិកគិតថ  

េ ក ចរយមិនមនគុណវេិសសអ្វីេ ះ  លុះគិតដូេចន ះេហើយ ក៏មនិេធ្វើ
សកក រៈកនុងៃ្រពេខម ច អេន្ត សិកែដលជធ្ំរតឡប់មកវញិ ក៏សួរថ   េ ក

ចរយេទ  ?   លុះដឹងថ េ ក ចរយេធ្វើកលកិរយិ ក៏សួរថ  េតើ
ពួកអនកមនបនសួរដល់គុណវេិសសែដលេ កបនសេ្រមចែដរឬេទ  ?  

 ពួកអេន្ត សិកទងំេនះេឆ្លើយថ    ពួកខញុបំនសួរែដរ  ។ 

 ្របធនអេន្ត សិកសួរថ    េ ក ចរយេឆ្លើយដូចេម្ដចែដរ ? 

 ពួកអេន្ត សិកទងំេនះេឆ្លើយថ េ កេឆ្លើយថ អ្វីតិចតួចមិនមន  
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េហតុេនះ េទើបពួកខញុមំនិេធ្វើសកក រៈចេំពះេ ក   ។   អេន្ត សិកែដលជ

ធេំនះេពលថ ពួកអនកមនិយល់េសចក្តីៃនពកយរបស់េ ក ចរយេទ  

េ ក ចរយបនសេ្រមច កញិចញញ យតនសមបត្ត ិ សូមបអីេន្ត សិក

ែដលជធេំនះេពលដែដលៗ យ៉ង ក៏េ យ   ក៏ពួកអេន្ត សិកទងំ-

េនះេនែតមិនេជឿដែដល ្រពះម បុរស្រជបេហតុេនះ ក៏្រតិះរះិថ ពួក

អនធពលមិនេជឿសម្តីៃនអេន្ត សិកែដលជធរំបស់អញ អញចបំច់េធ្វើ
េហតុេនះឲយ្របកដដល់អេន្ត សិកទងំេនះ េហើយក៏ចុះអពីំ្រពហមេ ក 

មកឈរេនេលើ កសេ យ នុភពដ៏ធខំងេលើ ្រសមបទ កលនឹង

ពណ៌នបញញ នុភពរបស់អេន្ត សិកែដលជធ ំ បនេពលគថេនះថ  

 បេ សហស មប ិ  សមគ ន ំ

  កេនទយយុ   េត   វស សត ំ  អបញញ  

 ឯេកវ   េសេយយ   បុរេិ    សបេញញ  

 េយ   ភសិតស    វជិនត ិ  អតថន្ត ិ។ 

 ជនទងំ យមក្របជុគំន េហើយ  សូមបជីងពន់នក់   ជន 

 ទងំេនះឥត្របជញ      គបបកីនទក់កេនទញអស់ ១០០  ឆន  ំ

 បុរស    ្របកបេ យ្របជញ     បនដឹងចបស់នូវអតថៃន 

 ភសិត   បុរសេនះ  ែតមន ក់ឯង  ្របេសើរជង  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ    បទថ   បេ សហស មប ិ   ែ្របថ សូមប ី
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េ្រចើនជង ១ ពន់នក ់  ។  បទថ សមគ នំ េសចក្តីថ ជនលងង់េខ្ល

ទងំេនះ មិនបនដឹងចបស់នូវអតថៃនភសិតែដលេយើងេពលេហើយ ជន

ទងំេនះបនមក្របជុគំន េហើយ ។ 

 េ យបទថ  កេនទយយុ េត   វស សតំ  អបញញ   េនះ ្រពះម -

បុរសសែម្តងថ ជនទងំេនះមករួមគន យ៉ងេនះ ឥតបញញ  ដូចពួក បស

លងង់េខ្ល ទងំេនះ    នគំន កនទក់កេនទញអស់ ១ រយឆន  ំ    សូមបអីស់ ១ ពន់

ឆន  ំ   ១ ែសនឆន  ំ ក៏មិនបនដឹងនូវអតថឬេហតុេឡើយ ។ 

 បទថ   ឯេកវ   េសេយយ   បុរេិ    សបេញញ    េសចក្តីថ 

បុរសែដលជបណ្ឌិ តែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ ល្អជង ្របេសើរជងបុគគលអនធពល

ែបបេនះ  សូមបទីងំពន់នក់  ។   

 សួរថ   អនកមនបញញ េនះេតើដូចេម្តច ?   

 េឆ្លើយថ អនកមនបញញ ដឹងចបស់នូវអតថៃនសុភសិតែដលេយើង

េពលេហើយ   ដូចអេន្ត សិកែដលជធ ំ ។ 

 ្រពះម បុរសឈរេនេលើ កសេនះឯង សែម្តងធមព៌នយល់ពួក

បសទងំេនះឲយបនយល់ចបស់ េ យ្របករដូេចនះេហើយ ក៏េទកន់

្រពហមេ កវញិ ពួក បសទងំអស់េនះ លុះអស់ជីវតិកប៏នេទបដសិនធិ
កនុង្រពហមេ កែដរ  ។  

 ្រពះបរម ្ត   ្រទងន់្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ
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ជតកថ អេន្ត សិកែដលជ្របធនេនះ បនមកជ របុីត្ត ចែំណក

ម ្រពហម គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ បេ សហស ជតក ទី ៩ ។ 
 
 

អដ្ឋកថ អ តរបូជតក ទី ១០ 
 

 ្រពះបរម ្ដ  កល្រទង់ ្រស័យេនកនុងកុណ្ឌិ យនគរ ្រទង់គង់

េនកនុងកុណ្ឌ ធនវន័ ្រទង់្របរពធឧបសិកសុបប ជធី ៃនេកលិយ-

ក ្រត ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  អ ត ំ  តរេូបន   

ដូេចនះជេដើម   ។ 

 េសចក្តពិី ្ត រថ   កនុងសមយ័េនះ ្រពះនងសុបប ្រតូវបរ ិ រ

្រពះគភ៌អស់ ៧ ឆន  ំ េហើយ្រតូវ្របឈួន្រពះគភ៌អស់ ៧ៃថងេទៀត ទុកខេវទន

្រប្រពឹត្តេទយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ្រពះនងសូមប្ីរតវូទុកខេវទនយ៉ងខ្ល ងំពល់្រតូវ

យ៉ងេនះក៏េ យ កអ៏ត់្រទសំងកតទុ់កខេវទនេនះបនេ យវតិកកបី្របករ

គឺ  ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគ ្រទង់សែម្តង្រពះធម ៌ េដើមបលីះបង់នូវទុកខ

ែបបេនះ ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ ជ្រពះសមម សមពុទធពិតែមន  ពួកៃន

វករបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះឯ  បដិបត្តិេហើយេដើមបលីះបង់

ទុកខែបបេនះ  ពួកៃន វករបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  ជអនក

បដិបត្តិដ៏្របៃពែមនពិត  ទុកខែបបេនះមិនមនកនុង្រពះនិព្វ នឯ   ្រពះ-
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និព្វ នេនះជសុខពិតែមនហន៎ ។ ្រពះនង្រ ស់េ ្រពះ ្វ មីមកេហើយ 

សូមឲយេទគល់្រពះដ៏មន្រពះភគ េដើមប្ីរកបទូលករ្រប្រពឹត្តិេទរបស់

្រពះនង  េហើយេផញើករថ្វ យបងគចំេំពះ្រពះ ្ត   ។   ្រពះ ្ត ្រទង់

្រជបដណឹំងករថ្វ យបងគរំបស់្រពះនងេហើយ ្រទង់្រ ស់ថ សុបប -

េកលិយធី   ចូរមនេសចក្តសុីខចុះ   ចូរមនេសចក្តសុីខមិនមនេ គ 

្របសូត្រពះឱរសេ យ្របសចកេ គចុះ ដំ លគន នឹង្រពះត្រមស់

របស់្រពះដ៏មន្រពះភគេនះ  ្រពះនងសុបប េកលិយធី េនះ ក៏

្រទង់្របសូត្រពះឱរសេ យ្របសចកេ គពធ  ្របសូត្រពះឱរសអនកមនិ

មនេ គេហើយ ។ កល្រពះ ្វ មីរបស់្រពះនងយងមកដល់និេវសន៍

េហើយ  ទតេឃើញ្រពះនង្របសូត្រពះឱរសេហើយ   ្រទង់េកើតករអ ច រយ

កនុង្រពះទយ័ថ គួរឲយអ ច រយពិតែមនហន៎  នុភពរបស់្រពះតថគតហួស

្របមណ ។ ចែំណក្រពះនងសុបប ្រទង្់របសូត្រពះកុមរេហើយ ក៏

្របថន នឹងថ្វ យម ទនចេំពះភិកខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធន េទើបបញជូ ន

្រពះ ្វ មី្រតឡប់េទេដើមបនិីមន្តភិកខុសងឃ  ។  កនុងសម័យេនះ ឧប ្ឋ ក

របស់្រពះម េមគគ ្ល នេតថរ និមន្តភកិខុសងឃមន្រពះពុទធជ្របធនទុក

េហើយ ្រពះដ៏មន្រពះភគក៏្រទង់បញជូ ន្រពះ ្វ មីរបស់្រពះនងេទកន់

សមន ក់្រពះម េមគគ ្ល នេតថរ  ្រពះេថរៈេធ្វើឲយឧប ្ឋ កយល់្រពមេដើមបឲីយ

ឱកសដល់ទនរបស់្រពះនងសុបប េហើយ   ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់



420                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
ទទួលទនរបស់្រពះនងអស់ ៧ ៃថងជមួយនឹង្រពះភិកខុសងឃ  ។ 

 លុះដល់ៃថងទី ៧ ្រពះនងសុបប ក់ែតង្រពះសីវលីកុមរ  ឲយ

ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត និង្រពះភិកខុសងឃ  កល្រពះកុមរ្រតវូនចូំលេទ

កន់សមន ក្់រពះេថរៈេ យលំ ប់ ្រពះេថរៈបនេធ្វើបដិស ្ឋ រៈចេំពះ

្រពះកុមរថ   សីវលី    អនកលមមអតធ់ន់បនឬ ?   

 ្រពះកុមរ្រ ស់ពកយែបបេនះនឹង្រពះេថរៈថ  បពិ្រតេ កមច ស់ 

ខញុនឹំងមនេសចក្តីសុខអពីំ បន   ខញុ េំនះ្រតូវេនកនុងេ ហគមភីរអស់ ៧ 

ឆន  ំ ។ ្រពះនងសុបប ្រទង់្រពះស ្ត បព់កយរបស់្រពះកុមរេហើយ  

្រពះនងេ មនស ថ កូនរបស់អញេកើតបន ៧ ៃថង ចសនទនជមួយ

នឹង្រពះអនុពុទធធមមេសនបតីបន  ។  ្រពះតថគត្រ ស់សួរថ  មន លនង

សុបប   នងេន្របថន បុត្តយ៉ងេនះដៃទៗ  ប៉ុនម ននក់េទៀត ?   

 ្រពះនង្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើខញុ ្ំរពះអងគ

គបបបីនឱរសដៃទៗ ែបបេនះ ៧ នក់េទៀត ខញុ ្ំរពះអងគក៏្របថន ែដរ   ។  

្រពះបរម ្ត ្រទង់បន្លឺឧទន ្រទង់អនុេមទនទនរបស់្រពះនងេហើយ 

េស្តចយងេទវញិ  ។  ចែំណក្រពះកុមរសីវលី  លុះបន្រពះជនម ៧ ្រពះ-

វស េហើយ ក៏្រទង់បួសឧទទិសជីវតិចេំពះ្រពះ សន ។  លុះមន្រពះជនម

្រគប់ក៏បនឧបសមបទ លុះឧបសមបទេហើយជអនកមនបុណយ ដល់នូវ

ភពជអនកេលើសេទេ យ ភនិងយសលបេីពញ្របឹថពី បនសេ្រមច
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អរហត្តផលេហើយ  បនទទួលតែំណងជឯតទគគែផនកខងអនកមន ភ

េ្រចើន  ។  ៃថងមួយ ពួកភកិខុអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ េផ្តើមសនទនគន ថ  អនក

មន យុទងំ យ ្រពះេថរៈែដលមនេឈម ះថ សីវលី  មនបុណយេ្រចើន 

មនេសចក្តី្របថន ែដល ងំទុកេហើយ ជសត្វែដលឧបបត្តិកនុងជតិចុង

េ្រកយែបបេនះ ្រតូវេនកនុងេ ហគមភីរ គឺៃផទម អស់ ៧ ឆន  ំ េហើយ្រតូវ

ដល់នូវករវេង្វងគភអ៌ស់ ៧ ៃថងេទៀត  គួរឲយ ណិត ស់  ្រពះម ្រតូវ

េ យទុកខេវទនយ៉ងខ្ល ងំក្ល   េ កបនេធ្វើកមមអ្វីទុកហន៎  ។    ្រពះដម៏ន-

្រពះភគ េស្តច្រទងយ់ងមកកន់ធមមសភេនះ ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន ល

ភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យកពុំងសនទនគន អពីំេរឿងអ្វី
ហន៎     កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   

មន លភកិខុទងំ យ  ករេនកនុងេ ហគមភីរអស់ ៧ ឆន  ំ  េហើយដល់នូវករ

វេង្វងគភ៌អស់ ៧ ៃថងេទៀត របស់សីវលីអនកមនបុណយេ្រចើន  មនកមមែដល

ខ្លួនបនេធ្វើទុកេហើយជមូល   េសចក្តីទុកខេ្រពះករបរ ិ រគភ៌េ យករព

ៃផទអស់ ៧ ឆន  ំ  និងទុកខេ្រពះករវេង្វងគភអ៌ស់ ៧ ៃថង របស់្រពះនងសុបប-

េនះ   ក៏មនកមមែដលខ្លួនេធ្វើទុកេហើយជមូលែដរ      កលភិកខុទងំ- 

យ្រកបទូល ធនេហើយ  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដង

ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង
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នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទងប់ដិសនធិកនុង្រពះគភ៌ៃន្រពះអគគ-

មេហសី្រពះបទ្រពហមទត្តអងគេនះ ្រទងច់េ្រមើនវយ័េហើយ  ្រទងសិ់ក សព្វ

សិលបវទិយេនកនុងនគរតកកសិ   លុះ្រពះបិ េ យទិវងគតេហើយ ក៏្រទង់

េ យ ជសមបត្តិេ យធម៌  ។   សម័យេនះ  ្រពះបទេកសល្រទង់េលើក

កងទព័មកដេណ្តើ មយកនគរព ណសីបន ក់េទស្រពះ ជេហើយេធ្វើ
អគគមេហសីរបស់្រពះ ជេនះឯង ឲយជមេហសីរបស់្រពះអងគ ។ ចែំណក

្រពះឱរសរបស់្រពះ ជព ណសី េពលែដល្រពះ ជបិ េ យទិវងគត

េទ ្រទង់េគចេចញេទ មលូទឹក ្រទង់្របមូលកម្ល ងំបនេហើយេលើកមក

កន់នគរព ណសី ក់បនទ យកងទព័េនជិតនគរ ្រទង់បញជូ ន រេទ

ថ្វ យ្រពះ ជថ  សូម្រពះអងគ្របគល់ ជសមបត្តិឲយទូលបងគវំញិ  េបើមិន

ដូេចន ះេទ  សូម្រទង់េធ្វើចមបងំជមួយទូលបងគចុំះ  ។   ្រពះ ជអងគេនះ ្រទង់

េឆ្លើយតប្រពះ ជ រថ  េយើងនឹងេធ្វើស្រងគ ម   ។    ចែំណក្រពះ ជម

របស់្រពះ ជកុមរអងគេនះ ្រទង់្រពះស ្ត ប់្រពះ ជ រេនះេហើយ ្រទង់

បញជូ ន រេទថ  កុេំធ្វើស្រងគ ម  ចូរព័ទធនគរព ណសី   កត់ផ្ត ចក់រេទ

មកៃននគរឲយបន ៧ ៃថង  បនទ ប់ពីេនះ ចដេណ្តើ មយកនគរ កលែដល

អនកនគរលបំកេ យអស់ឧស ទឹក  និងភត្ត េ យមិនចបំច់េធ្វើចមបំង

េឡើយ  ។   ្រពះ ជកុមរ ្ត ប់ដណឹំងរបស់្រពះម េហើយ ក៏ព័ទធនគរផ្ត ច់

ករេទមកអស់ ៧ ៃថង  អនកនគរេទមកមិនបន ក៏កត់្រពះសិរ របស់
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្រពះ ជអងគេនះេទថ្វ យ្រពះ ជកុមរកនុងៃថងទី ៧ ។ ្រពះ ជកុមរក៏

យងចូលនគរ្រគង ជសមបត្តិ   កលអស់្រពះជនមេហើយ  េស្តចកេ៏ទ ម

យថកមម  ។ 

  កនុងេពលេនះ សីវលី្រតូវេនកនុងេ ហគមភីរគឺៃផទម អស់ ៧ ឆន  ំ

ដល់នូវភពជអនកវេង្វងគភ៌អស់ ៧ ៃថង េ យកមមែដលបិទនគរ កតផ់្ត ច់

ករេទមកអស់ ៧ ៃថងេហើយដេណ្តើ មយកនគរេនះ  ប៉ុែន្តសីវលីបនឲយ

ម ទន េធ្វើេសចក្តី្របថន ទុកេទៀប្រពះបទៃន ្រពះបុទុមុត្តរសមម -

សមពុទធ ថ  ខញុ ្ំរពះអងគគបបជីអនកកពូំលជងបុគគលអនកសមបូណ៌េ យ

ភទងំ យ េហើយកនុងសមយ័  ្រពះពុទធវិបស  ី  រួមនឹងអនកនគរ

ថ្វ យ  គុឡទធិ  គទឹឺកេ ះជូរែដលផ េំ យរសេផ ងៗ  មនតៃម្លមួយ-

ពន ់ េហើយបនេធ្វើេសចក្តី្របថន ទុក េ យ នុភពៃនទនេនះ េទើប

បនជឯតទគគែផនកខងអនកមន ភេ្រចើន   ។  ចែំណកនងសុបប  

េ្រពះបញជូ ន រេទថ ចូរេ មព័ទធនគរដេណ្តើ មយកចុះ  េទើប្រតូវបរ ិ រ

គភ៌    ព្រពះឧទរអស់ ៧ ឆន  ំ   េហើយ្រតូវឈ្ឺរពះគភ៌យ៉ងខ្ល ងំក្ល អស់ ៧ 

ៃថងេទៀត  ។   ្រពះបរម ្ត ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងេហើយ     

្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះ    ជអភិសមពុទធគថថ  

 អ ត ំ  តរេូបន      បិយរេូបន   អបបយិ ំ

 ទុកខំ    សុខស    រេូបន    បមត្តមតិវត្តតតីិ  ។ 
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 របស់មនិគួរេ្រតកអរ    រែមង្រគបសងកត់   នូវបុគគល្របមទ 

 េ យសភពៃនរបស់ែដលគួរេ្រតកអរ       របស់មិនគួរ 

 ្រស ញ់     រែមង្រគបសងកត ់   នូវបុគគល្របមទ    េ យ 

 សភពៃនរបស់គួរ្រស ញ់       េសចក្តីទុកខ     រែមង្រគប 

 សងកត់នូវបុគគល្របមទ    េ យសភពៃនេសចក្តីសុខ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ    អ ត ំ  តរេូបន     េសចក្តីថ 

របស់មនិគួរេ្រតកអរ គមឺិនមនរសែផ្អម រែមង្រគបសងកតនូ់វបុគគល្របមទ 

េ យសភពៃនរបស់ឆង ញ់ ។ 

 បទថ  បមត្តមតវិត្តតិ  មនអធបិបយថ  របស់ទងំបយ៉ីងេនះ 

គឺរបស់ែដលមិនគួរេ្រតកអរ  របស់ែដលមនិគួរ្រស ញ់ និងទុកខ រែមង

្រគបសងកត់បុគគល្របមទេ យអំ ចៃនករេន្របសចកសតិ េ យ

សភពៃនរបស់ែដលគួរេ្រតកអរជេដើម េរឿងេនះគបប្ីរជបថ ម និង

បុត្តទងំពីរនក់េនះ ្រតវូរបស់ែដលមិនគួរេ្រតកអរ េពលគកឺរបរ ិ រគភ៌

និងករេនកនុងគភ៌ជេដើមេនះ ្រគបសងកត់េហើយ េ យអំ ចកមមែដល 

ព័ទធបិទនគរ  កនុងកលមុនជេដើមឯ  េពលេនះ ឧបសិកេនះ រែមង

ឲយរបស់ែដលមិនគួរេ្រតកអរ មិនគួរ្រស ញ់ ជទុកខែបបេនះ ្រគបសងកត់

អស់ ៧ ដងេទៀត េ យរូបែក្លងក្ល យគឺសញញ វបិ ្ល សែដលេធ្វើឲយយល់

ខុសថ គួរឲយេ្រតកអរ េពលគឺបុត្តែដលជទី ងំៃនេសចក្តី្រស ញ់ជ
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េដើម េទើប្រកបទូលយ៉ងេនះឯ ក្ត ី  ្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់សេំ យក

ករ្រកបទូលទងំអស់េនះ   េទើប្រទង់្រ ស់្រពះគថេនះ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំកេរឿងេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុជំតក

ថ ្រពះ ជកុមរែដលព័ទធបិទនគរ េហើយដេណ្តើ មយក ជសមបត្តិកនុង

កលេនះ   បនមកជសីវលី   ្រពះម បនមកជ្រពះនងសុបប  

ចែំណក្រពះ ជនគរព ណសីែដលជ្រពះ ជបិ េនះ គឺ តថគត  

េនះឯង  ៕ 
 

ចប់   អដ្ឋកថ អ តរបូជតក ទី ១០ ។ 
ចប់   អដ្ឋកថ លិត្តវគគ ទី ១០ ។ 

ចប់   មជឈិមប ្ណ សក ។ 
 
 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  
  លិត្តជតក  ១     ម រជតក ១    វសិ សេភជនជតក  ១  

  េ មហំសជតក ១ ម សុទស នជតក ១ េតលបត្តជតក ១ 

 នមសិទធិជតក ១  កូដ ណិជជតក ១   បេ សហស ជតក ១   

 អ តរូបជតក  ១  ។ 

3 
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បេ សតវគគ ទ ី១១ 
អដ្ឋកថ  បេ សតជតក ទី ១ 

 

 េនកនុងេរឿងេនះ  មនគថថ  

 បេ សត ំ  េវប ិ  សមគ ន ំ

 ឈេយយយុ ំ  េត   វស សត ំ  អបញញ  

 ឯេកវ   េសេយយ   បុរេិ    សបេញញ  

 េយ   ភសិតស    វជិនត ិ  អតថន្ត ិ។ 

 ជនទងំ យមក្របជុគំន េហើយ     សូមបជីងរយនក់     ជន 

 ទងំេនះឥត្របជញ       គបបពិីចរ    ( នូវអតថៃនភសិត  )     

 អស់ ១០០  ឆន  ំ    បុរស ្របកបេ យ្របជញ      ដឹងចបស់ 

 នូវអតថៃនភសិត   បុរសេនះ  ែតមន ក់ឯង្របេសើរវញិ  ។ 

 ច់េរឿងេវយយករណ៍និង្របជុជំតកដូចគន នឹងេរឿង បេ សហស  

ជតក  ប៉ុែន្តកនុងជតកេនះ  មនករែប្លក្រតឹមែតបទ ឈេយយយុ មួយ

បទប៉ុេ ្ណ ះ  ។  គថេនះ  មនអ ថ ធិបបយថ  ជនទងំេនះឥត្របជញ  

គបបពិីចរ នូវអតថៃនសុភសិត រហូតអស់ ១០០ ឆន យ៉ំងេនះ ក៏រែមងមិន

េឃើញេហតុឬផល េហតុេនះ បុគគល ដឹងចបស់នូវអតថៃនសុភសិត ែដល

តថគតសែម្តងេហើយ  បុគគលេនះែតមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ  ្របេសើរជង   ។  
 

ចប់ អដ្ឋកថ  បេ សតជតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ  បណ្ណិ កជតក ទី ២ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

ឧបសកែដលជឈមួញបែន្លមន ក់    ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្តើមថ   េយ   ទុកខ ផុ ្ឋ យ   ភេវយយ  ណំ  ដូេចនះជេដើម   ។ 

 បនឮថ  ឧបសកេនះមន្រប្រកតីេនកនុង្រកងុ វតថី លក់បែន្ល

េផ ងៗ  មនសែណ្ត កេ្រទើង េឃ្ល ក និងអន្លក់ជេដើមចិញចឹ មជីវតិ   ឧបសក

េនះមនកូន្រសីមួយ  មនរូប ងល្អឥតេខច ះ ្រតចះ្រតចង់ សមបូរេ យ

មរយទ ករ្រប្រពឹត្តិ្របកបេ យហិរនិិងឱត្តបបៈ  ទស់ែតមយង៉ ្រតង់ែដល

ចូលចតិ្តេសើចជនិចច កល្រតកូលែដលសមគួរមកស្តីដណ្តឹ ងនង ឧបសក

េនះគិតថ  ករស្តីដណ្តឹ ងកពុំងែតដេំណើ រេទ  ចែំណកកូន្រសីរបស់អញ

ចូលចិត្តេសើចជនិចច កលកូនរបស់អញមិនទន់មនសមបត្តិជកូន្រសី េទ

កន់្រតកូល ្វ មី រែមងជទីតះិេដៀលដល់ម បិ បន អញ្រតវូពិេ ធ

កូន្រសីអញេមើលថ មនកុមរកិធម៌ឬក៏មិនទន់មន  ។   ៃថងមួយ គតឲ់យ

កូន្រសីកនក់េំ្របងេទៃ្រពេដើមបេីបះបែន្ល េហើយេធ្វើដូចជ្រតូវកិេលសរួម

រតឹេ យ្របថន នឹង កលបង េពលពកយលួងេ មេហើយចប់ៃដនង ។  

កូន្រសី្រតូវបិ ចប់ៃដភ្ល មក៏ែ្រសកេឡើងថ  បពិ្រតបិ  េរឿងេនះមិនសម

គួរេទ  ដូចេភ្លើង្របកដេឡើងអពីំទឹក េ កឪពុកកុេំធ្វើយ៉ងេនះេឡើយ ។  

ឧបសកេនះេពលថ  កូនជទី្រស ញ់   បិ ចប់ៃដកូនឯងេដើមប ី
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កលបង  េពលេនះកូនឯងមនកុមរកិធមេ៌ហើយ  ។  នងេឆ្លើយថ  

ច៎បិ  េ្រពះកូនមនិធ្ល បស់ម្លងឹេមើលបុរស េ យគិតចងប់នេឡើយ ។  

ឧបសកេនះ លួងេ មកូន្រសីេហើយេរៀបករឲយ  បញជូ នកូន្រសីេទកន់

្រតកូល ្វ ម ី   េហើយគតិថ  អញនឹងេទថ្វ យបងគ្ំរពះ ្ត   កនេ់្រគ ង

្រកអូបនិងក្រមងផក ជេដើមេទកនវ់ត្តេជតពន ថ្វ យបងគ្ំរពះសមម សមពុទធ  

បូជេ្រគ ង្រកអូបនិងក្រមងផក េហើយអងគុយកនុងទីដ៏សមគួរមួយ កល្រពះ-

សមម សមពុទធ្រ ស់ថ  មន លឧបសក អនកេទ បតយូ់រេម្លះ៉ ?   ក្៏រកប

ទូលេរឿងេនះចេំពះ្រទង់   ។  ្រពះសមម សមពុទធ ្រទង់្រ ស់ថ     ឧបសក  

កុមរកិេនះ ដល់្រពមេ យមរយទនិងសីលមកយូរេហើយ មយង៉េទៀត 

អនកមនិែមនេទើបែតពិេ ធនងយ៉ងេនះ កនុងជតេិនះប៉ុេ ្ណ ះេទ  សូមប ី
កនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ពិេ ធនងែដរ កលឧបសកេនះ្រកបទូល ធន  

េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល     កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វជរុកខេទវ ្រស័យេនកនុងៃ្រពេនះ ។ 

េរឿង ៉ វមនដូេចនះថ   កលេនះ េនកនុងនគរព ណសី  មនអនកលក់

បែន្លមន ក់  ...  េរឿងតេទដូចេរឿងកនុងបចចុបបននេនះឯង  ខុស្រតង់កែន្លងែដល

នងកល្រតូវឪពុកចប់ៃដេដើមប ី កលបងភ្ល ម ក៏ែ្រសកយេំពលគថ

េនះថ  
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 េយ   ទុកខ ផុ ្ឋ យ   ភេវយយ   ណំ 

 េ    េម   បិ    ទុពភ ិ  វេន   កេ តិ 

    កស    កនទ ម ិ  វនស    មេជឈ 

 េយ   យិ    េ    សហ    កេ តីតិ ។ 

 បុគគល គបបជីទីពឹងរបស់ខញុ  ំ   ែដលមនទុកខពល់្រតូវ 

 េហើយ    បុគគលេនះេឈម ះថជបិ របស់ខញុ  ំ   នឹងេធ្វើនូវ 

 ករ្របទូស្តកនុងៃ្រព     ខញុ េំនះកនទកក់េនទញ     កនុងក ្ត ល 

 ៃ្រព   េដើមបបុីគគលដូចេម្តច   បុគគល ជអនករក   បុគគល 

 េនះនឹងេធ្វើនូវកមមដ៏ខ្ល ងំក្ល   (េមថុន )  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  េយ  ទុកខ ផុ ្ឋ យ  ភេវយយ ណំ 

េសចក្តីថ  កលទុកខផ្លូ វកយទុកខផ្លូ វចិត្តមកដល់្រពម  អនក គបបជីទីពឹង 

គឺជទីពំនក់ ។ 

 បទថ  េ   េម  បិ   ទុពភិ  វេន កេ តិ  េសចក្តថី  បុគគល

េនះគឺជបិ របស់ខញុ  ំ ធ្ល ប់ជួយករពរទុកខឲយ កពុំងេធ្វើកមមែដល ច់េម ្ត  

ែដលគួរឲយស្អប់េខពើមក ្ត លៃ្រពេនះឯង     គឺកពុំងគិតនឹងេធ្វើករ្របទូស - 

៉យចេំពះកូន្រសីែដលខ្លួនផ្តល់កេំណើ តឲយ ។ 

 េ យបទថ   កស    កនទ ម ិ  េនះ   នងសែម្តងថ   ខញុនឹំង

កនទក់កេនទញយរំកអនក    គឺអនក នឹងមកជទីពឹងឲយខញុ  ំ។ 
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 បទថ  េយ  យិ   េ    សហ    កេ តិ     េសចក្តីថ

អនក នឹងករពរឃុ្ំរគងខញុ  ំ គួរជទីពឹងពំនក់បន អនកេនះគឺបិ ែត

មន ក ់  កពុំងេធ្វើកមមដ៏គួរឲយ ម៉ស់ ។ 

 ្រគេនះ ឧបសកក៏លួងេ មកូន្រសីេហើយសួរថ  កូនសម្ល ញ់ 

កូនឯងរក ខ្លួនបនេហើយឬ ?  

 នងេឆ្លើយថ  បពិ្រតបិ  ខញុ រំក ខ្លួនឯងបនេហើយ ។  ឧបសក

េនះក៏នកូំន្រសីមកផទះ ្រប ប់ ក់ែតងឲយ េធ្វើមងគលករេហើយបញជូ នេទ

កន់្រតកូល ្វ មី   ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របកសសចចៈ  េពលចបស់ចចៈ ឧបសកេនះបនសេ្រមចេ បត្តិផល ។ 

្រទង់្របជុជំតកថ  បិ កនុងកលេនះ  បនមកជបិ កនុងកលឥឡូវេនះ  

ធី ក៏បនមកជធី  ចែំណករុកខេទវ អនកេឃើញេហតុករណ៍េនះ

េ យ្របចក  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ បណ្ណិ កជតក ទី ២ ។ 
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អដ្ឋកថ េវរជិតក ទី ៣ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋ ី  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្ដើមថ   យតថ  

េវរ ី  និវសីតិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋីេទកន់្រសុកសួយេហើយ កពុំងេធ្វើ
ដេំណើ រ្រតឡប់មកវញិ ក៏ជួបពួកេចរ មផ្លូវគិតថ  មិនគួរស្រមក មផ្លូ វ

្រតូវេទឲយដល់នគរ វតថី េហើយបររេទះមកកន់នគរ វតថីយ៉ងេលឿន   

្រពឹកេឡើងេទកន់្រពះវ ិ រ្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះបរម ្ត   ។  

្រពះបរម ្ត ្រ ស់ថ  មន លគហបតី សូមបកីលពីមុនបណ្ឌិ តបនជួប

ពួកេចរ មផ្លូ វេហើយមិន្រពមស្រមក មផ្លូ វ េធ្វើដេំណើ រេទរហូតដល់

លេំនរបស់ខ្លួនែតម្តង    ។   កលអនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី្រកបទូល ធន

េហើយ   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមក ធកដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេសដ្ឋមីនសមបត្តិ
េ្រចើន ។  ( ៃថងមួយ ) េទកន់ទីអេញជើញកនុង្រសុកេដើមបកីរបរេិភគ  កល

េធ្វើដេំណើ រ្រតឡប់មកវញិ បនជួបពួកេចរេនកនុងចេន្ល ះផ្លូ វ មិនឈប់

ស្រមក មផ្លូ វ ្របញបប់រេគទងំ យមកកន់លេំនរបស់ខ្លួន បរេិភគ

រែដលមនរសជតដ៏្របណីត អងគុយេលើ សនៈដ៏មនតៃម្ល ្រតិះរះិ
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ថ អញរួចផុតអពីំក ្ត ប់ៃដេចរ មកដល់ផទះរបស់ខ្លួនេ យសិរសួីស្តី    

េហើយេពលគថេនះ   េ យអំ ចៃនឧទនថ  

 យតថ  េវរ ី និវសីតិ      ន  វេស  តតថ  បណ្ឌិ េ  

 ឯករត្ត ំ ទ្វិរត្ត ំ        ទុកខំ   វសត ិ េវរសិតូិ  ។  

 បុគគលមនេពៀរ    ្រស័យេនកនុងទី     អនក្របជញមនិ 

 គបបេីនកនុងទីេនះ     បុគគលេនកនុងសមន កៃ់នបុគគលមន 

 េពៀរ   អស់មួយ ្រត ី ឬពីរ ្រត ី ក៏នមំកនូវេសចក្តីទុកខ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ េវរ ី  បនដល់ បុគគលអនកមនេចតន 

គិតបងកេពៀរ ។ 

 បទថ   និវ ី  សត ិ  ែ្របថ   រែមង ន ក់ ។ 

 បទថ  ន  វេស  តតថ បណ្ឌិ េ   េសចក្តីថ  បុគគលែដលជស្រតូវ

េនះ ន ក ់ គឺ ្រស័យេនទី  បណ្ឌិ ត គឺអនក្របកបេ យគុណជ

បណ្ឌិ ត   មនិគួរេនទីេនះេឡើយ  ។      

 សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី  ? 

 េឆ្លើយថ  េ្រពះបុគគលេនកនុងសមន ក់របស់ស្រតវូអស់មួយ ្រតី ឬ

ពីរ ្រតី  រែមងជទុកខ  អធិបបយថ  បុគគលកលេនកនុងសមន ក់ៃនស្រតូវ

សូមបមួីយៃថង  ពីរៃថង ក៏េឈម ះថេនជទុកខទងំអស់  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វបន្លឺឧទនេ យ្របករដូេចនះ េធ្វើបុណយមនឲយ
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ទនជេដើម   លុះអស់ជវីតិេហើយក៏េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ  កនុងកលេនះ   តថគត  ជេសដ្ឋីនគរព ណសី  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េវរជិតក ទី ៣ ។ 
 

អដ្ឋកថ មិត្តវិនទជតក ទី ៤ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
្របេ ្រកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្ដើមថ   ចតុពភ ិ  

អដ្ឋជឈគម   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿង ៉ វគបបឲីយពិ ្ត រ មន័យែដលបនេពលេហើយ   កនុង មិត្ត-

វិនទជតក  ខងេដើមេនះចុះ   ចែំណកជតកេនះ  ជេរឿង ៉ វែដលេកើត

កនុងកលៃន្រពះពុទធ្រទង់្រពះនមថ កស បសមម សមពុទធ ។ កនុងកល

េនះ េនរយិកសត្វមួយទូលខុរច្រកេឆះេនកនុងនរក សួរ្រពះបរមេពធិសត្វ

ថ   ខញុបំនេធ្វើកមមអ្វី ?   ្រពះម សត្វេឆ្លើយថ  អនកបនេធ្វើបបកមមេនះៗ    

េហើយេពលគថេនះថ  

 ចតុពភ ិ អដ្ឋជឈគម               អ ្ឋ ភិប ិ ច  េ ឡស 

 េ ឡ ភ ិ ច  ពត្តសឹ     អ្រតចិឆ ំ ចកកមសេទ 

 ឥចឆ ហតស   េបសស      ចកកំ   ភមត ិ មតថេកត ិ។ 



434                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 អនក (េចញ )  អពីំវមិនិកេ្របត ៤  បនវមិនិកេ្របត ៨  (េចញ )  

 អពីំវមិនិកេ្របត  ៨     បនវមិនិកេ្របត  ១៦    ( េចញ )    អពីំ 

 វមិនិកេ្របត ១៦     បនវមិនិកេ្របត ៣២    ( ក៏េនែតមិនសកប ់

 សកល់ )   ច្រកក៏វលិេលើកបលៃនបុរស   កល្របថន   កនុងទីេនះៗ 

 េទើបមកដល់កង់ច្រក  កង់ច្រក   រែមងវលិេលើកបលបុគគលែដល 

 មនេសចក្ត្ីរបថន ្រគបសងកត់  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  ចតុពភិ  អដ្ឋជឈគម េសចក្តីថ អនក

បនវមិនិកេ្របត ៤ េនកនុងចេន្ល ះសមុ្រទ មនិទន់សកបស់កល់េ យនង

វមិនិកេ្របតទងំេនះ  េទើបេដើរសេំ េទខងមុខ េ យេសចក្តី្របថន

ខ្ល ងំក្ល   បន្រគប់្រគងនងវមិនិកេ្របត ៨ នក់េទៀត  សូមបកីនុងបទទងំពីរ

ដ៏េសស   ក៏មននយ័ដូេចនះែដរ   ។  

 បទថ អ្រតចិឆំ ចកកមសេទ េសចក្តីថ  អនកមិនសកប់សកល់េ យ

ភរបស់ខ្លួនយ៉ងេនះ  េន្របថន តេទេទៀត  គឺ្រតូវករតេទេទៀត  មិន

េចះឈប់  ្របថន ភតេទេទៀត  េពលេនះេទើបមកទូលកង់ច្រក  គឺ្រតូវ

កង់ច្រកៃខកបល  អនកេនះ្រតវូេសចក្តី្របថន កមច ត់េហើយ  គឺ្រតូវត ្ហ

កមច ត ់   គឺចូលេទកត់ផ្ត ច់េហើយ    េទើបកង់ច្រកវលិៃខេលើកបល ប ្ត

កង់ច្រកទងំពីរ គកឺងច់្រកថម និងកង់ច្រកែដក ្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញ

កង់ច្រកែដក មុតដូចកបំិតេករ  ៃខកបលរបស់េគេ យអំ ចៃនករ
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ៃខេទៃខមក  តជប់គន   េទើបេពលយ៉ងេនះ ។ 

 លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ ក៏្រតឡប់េទកន់េទវេ ករបស់ខ្លួន ។ 

 ចែំណកេនរយិកសត្វេនះ កលបបកមមរបស់ខ្លួនអស់េហើយ ក៏េទ

មយថកមម  ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ     ្រទង់្របជុំ

ជតកថ    មិត្តវនិទកនុងកលេនះ   បនមកជភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវ

េនះ    ចែំណកេទវបុ្រត គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មិត្តវនិទជតក ទី ៤ ។ 

 
អដ្ឋកថ ទុព្វលកដ្ឋជតក ទី ៥ 

 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលខ្ល ច ្ល ប់មួយរូប     ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្តើមថ    

ពហុេមបត ំ  វេន   កដ្ឋ ំ ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ភិកខុ េនះជកុលបុ្រតអនកនគរ វតថី ្ត ប់ធមរ៌បស់្រពះ-

មន្រពះភគេហើយបព្វជជ   ជអនកខ្ល ច ្ល បៃ់្រកែលង ស់  ្រគនែ់តឮ

សេំឡងខយល់បក់ សេំឡងែមកេឈើងប់ធ្ល ក់ ឬសេំឡងសត្វបក  ី សេំឡង

សត្វចតុបទ ក៏ខ្ល ច ្ល ប់ រត់ែ្រសក រត់ែ្រសក េហតុ្រតឹមែតកររឭកេឃើញ

ថ េយើង្រតូវ ្ល បដូ់េចនះ  ក៏មិនេកើតមនដល់េ កេឡើយ  ្របសិនេបើ
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េ កដឹងថេយើង្រតវូ ្ល ប់ ក៏នឹងមិនខ្ល ច ្ល ប់េឡើយ ប៉ុែន្តេ្រពះេ ក

មិនែដលចេ្រមើនមរ នុស តិកមម ្ឋ ន េទើបខ្ល ចយ៉ងេនះ ករខ្ល ច ្ល ប់

របស់េ កបនឮេទដល់ពួកភិកខុ    ។    េ្រកយមកេនៃថងមួយ   ភិកខុទងំ- 

យេលើកយកេរឿងេនះេឡើងសនទនកនុងធមមសភថ អនកមន យុទងំ-

យ  ភិកខុ េឈម ះឯេ ះខ្ល ច ្ល ប់ ធមម ភិកខុ គួរចេ្រមើនមរ នុស ត-ិ

កមម ្ឋ នថេយើងេទៀងែត ្ល ប់ដូេចនះ  ។  ្រពះតថគត េស្តចយងមក ្រទង់

្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ យអងគុយ

្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជប

េហើយ  ្រទង្់រ ស់ឲយេ ភិកខុ េនះចូលគល់   េហើយ្រ ស់សួរថ  មន ល

ភិកខុ  ពិតែមនឬ ?    កលភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  ពិតែមនេហើយ្រពះអងគ  

េទើប្រពះដម៏ន្រពះភគ្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ អនកទងំ យកុំ

េទមនស ចេំពះភិកខុ េនះេឡើយ  មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដល

ភិកខុ េនះជអនកខ្ល ច ្ល បេ់នះ សូមបកីលពីមុនភិកខុ េនះក៏ជអនកខ្ល ច ្ល ប់

ែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី    ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជរុកខេទវ េនកនុង

ៃ្រពហិមពន្ត  ។  កនុងកលេនះ ្រពះបទព ណសី្រទង់្របគល់មងគល-

ហតថីរបស់្រពះអងគឲយដល់ពួកហ ថ ចរយ  េដើមបឲីយហ្វឹក ត់ដល់េហតុៃន



បេ សតវគគ ទី ១១     ទុព្វលកដ្ឋជតក ទី ៥                      437 

  

ករមិនភញ កេ់ផ្អើល ពួកហ ថ ចរយក៏ចងដរំេីនះនឹងសសរេ យមិនឲយេរ ើបន 

មនុស ទងំ យនគំន កន់លែំពងចក់ជុវំញិ េធ្វើឲយេកើតករភ័យខ្ល ច ដរំ ី
្រតូវេគចកេ់ យលែំពងដូេចន ះ មនិ ចអត់្រទចំេំពះទុកខេវទនបន ក៏

ទម្ល យសសរេដញមនុស ឲយរត់អស់ េហើយចូលៃ្រពហិមពន្ត ពួកមនុស

មិន ចចប់ដរំេីនះបន ក៏្រតឡប់មកវញិ ។ ដរំេីនះបនជសត្វខ្ល ច

្ល ប់េ្រពះេរឿងេនះ បនឮសេំឡងខយល់បក់ជេដើម ក៏ខ្ល ចញ័រខ្លួន េបះ-

បង់េចលហ្វូងរត់េគចយ៉ងេលឿន ដូចេពលែដល្រតូវចងជប់នឹងសសរ 

្រតូវចក់េ យលែំពងមិនឲយេរ ើបនដូេចន ះ  ដរំេីនះមិនបនសបបយកយ

ឬសបបយចិត្តេឡើយ មនែតករភ័យខ្ល ចញបញ័់របុ៉េ ្ណ ះ ។ រុកខេទវ

េឃើញដរំេីនះេហើយ    ឈរេលើ្របគបេឈើេពលគថេនះថ  

 ពហុេមបត ំ វេន  កដ្ឋំ            េ   ភញជត ិ ទុព្វលំ 

 តស   េច  ភយសិ  នគ    កីេ   ននូ  ភវសិ សីត ិ។ 

 េឈើ្រគ្ំរគ     ែដលខយល់កច់បបំក់បនកនុងៃ្រពេនះ      មន 

 េ្រចើន    មន លដរំ ី ្របសិនេបើអនកខ្ល ចេឈើេនះ    អនកមុខជនឹង 

 សគមមិនខន ។ 

  កនុងគថេនះ  ្របមូលអ ថ ធិបបយបនដូចតេទេនះ   ខយល់អពីំ

ទិសទងំ យ មនទិសបូព៌ជេដើម រែមងកច់បបំក់េដើមេឈើែដល

ទុព្វល   េដើមេឈើេនះមនេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់េនកនុងៃ្រពេនះ  គឺរក
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បនេ យងយ មនេនកនុងៃ្រពេនះៗ  ្របសិនេបើអនកខ្ល ចខយល់េនះ ក៏

្រតូវខ្ល ចជនិចច នឹងដល់នូវករអស់ ច់អស់ឈមមិនខន  េហតុេនះ 

ចប់ពីេពលេនះេទ   អនកកុខំ្ល ចេឡើយ  ។ 

 េទវ ឲយឱ ទដរំេីនះេ យ្របករដូេចនះ ងំពីេនះមក ដរំេីនះ

ក៏អស់ខ្ល ច   ។    

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របកសសចចធម៌  េហើយ្របជុជំតកថ  ដរំកីនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុ
ែដលខ្ល ច ្ល ប់កនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណករុកខេទវ គឺ  តថគត េនះ

ឯង ៕ 

ចប់  អដ្ឋកថ ទុព្វលកដ្ឋជតក ទី ៥ ។ 
 

 

អដ្ឋកថ ឧទញចនីជតក ទី ៦ 
 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មរបស់ថុល្លកុមរកិ ( ្រកមុចំស់ )  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ 

ែដលមនពកយេផ្តើមថ  សុខំ  វត  មំ  ជីវន្ត ំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 ច់េរឿងនឹងជក់ចបស់េនកនុង      ចូឡនរទកស បជតក 

េតរសកនិបត  េនះឯង   ។   ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរភិកខុ េនះថ  

មន លភិកខុ   បនឮថ  អនកអផ ុកចង់សឹកពិតែមនឬ ?     កលភិកខុ េនះ
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្រកបទូលថ    ពិតែមនេហើយ្រពះអងគ   េទើប្រទង្់រ ស់សួរតេទេទៀតថ

ចិត្តរបស់អនក្របតិព័ទធអ្វី  ?  ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន 

ខញុ ្ំរពះអងគ្រស ញ់្រសីមន ក់  ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ក៏្រ ស់េទកន់

ភិកខុ េនះថ   មន លភិកខុ  ្រស្តីេនះធ្ល ប់េធ្វើេសចក្តីវនិសឲយអនក    សូមបកីនុង

កលមុន  អនក ្រស័យ្រស្តីេនះ ដល់នូវករវនិសសីល ្រ ច់េ កេ

េ្រកយមក ្រស័យបណ្ឌិ តេទើបបនេសចក្តសុីខ េហើយ្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 េរឿងកនុងអតតី ងំែតពីពកយថកនុងអតីតកល កល្រពះបទ- 

្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុងនគរព ណសីជេដើម  ក៏ជកច់បស់

កនុង ចូឡនរទកស បជតក ែដរ  ។   កនុងកលេនះ  ្រពះម សត្វ

កន់ផ ផលមកកនុងេវ រេសៀល   េបើកទ្វ របណ្ណ ចូលេទបន

េពលពកយេនះនឹង បសែដលជបុត្តថ  កូនសម្ល ញ់  ៃថងមុនៗ កូនឯង

េទរកឧស ដងទឹកផឹក បងក ត់េភ្លើង  ប៉ុែន្តៃថងេនះមិនេធ្វើសូមបែីតមយង៉  េហតុ

ដូចេម្តចេទើបកូនឯងមនមុខេ្រក ម្រក ំ មិន្រសស់បស់  អងគុយេ កេ   ?  

 បសែដលជបុត្តេឆ្លើយថ  បពិ្រតបិ  កលបិ េទរកផ -

ផល ្រស្តីមន ក់មកលួងេ មខញុ  ំ បបួលខញុឲំយេទជមួយ ប៉ុែន្តខញុពំនយរទុកថ

ចបំិ អនុញញ តឲយេហើយសឹមេទ  េទើបមិនទន់េទ ខញុឲំយនងអងគុយរង់ច ំ

េន្រតង់ទីឯេ ះ  បពិ្រតបិ េពលេនះខញុនឹំងេទ  ។   បសេពធិសត្វ
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ដឹងថ េពលេនះអញមិន ច មបនេទ េទើបអនុញញ តេ យផ្ត ថំ  េបើ
ដូេចន ះ កូនឯងេទចុះ ែតនងនកូំនឯងេទេហើយ កល នងចង់

បរេិភគ  ្រតី ច់  ឬមនេសចក្ត្ីរតូវករទឹកេ ះ អបំិល និងអងករជេដើម 

កលេនះនងនឹងបងខតិបងខកូំនថ  ចូរេទរកវតថុេនះៗ មកឲយខញុ  ំ េពលេនះ

ចូរកូននឹកដល់គុណបិ េហើយ គបបេីគចមកេនទីេនះចុះ ។  បសេនះ 

បនេទកនែ់ដនដមីនុស ជមួយនង ។  ្រគេនះ  នងកឲ៏យ បសេនះ

េនកនុងអំ ចរបស់ខ្លួន  េហើយ្រតូវករវតថុ ៗ ក៏េ្របើឲយេទរកវតថុ េនះៗ 

មក ដូចេ្របើថ ចូរេទរក ច់មក ចូរេទរក្រតីមក  ។  េពលេនះ បស

េនះក៏គិតថ ្រសីេនះបងខិតបងខឲំយអញេធ្វើដូចជទសកមមកររបស់ខ្លួន 

េហើយេគចមកកន់សមន ក់បិ  ថ្វ យបងគបំិ េហើយ ទងំែដលេនឈរ

េនះឯង  បនេពលគថេនះថ  

 សុខ ំ វត  ម ំ ជីវន្តំ          បចមន  ឧទញចន ី

 េចរ ី ជយបប េទន     េតលំ  េ ណញច   យចតីត។ិ 

 េមេចរដុតចអិំនេ ម ភសីុ     ដូចជភជន៍ដងនូវទឹក    រែមង 

 សូមនូវេ្របងផង    នូវអបំិលផង    នឹងខញុ ែំដលធ្ល ប់រស់េនជ 

 សុខ   េ យសម្តី ក់ដូចជ្របពនធ    ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ សុខ ំ វត  មំ  ជីវន្ត ំ េសចក្តីថ បពិ្រត

បិ     ្រស្តីេនះ  េធ្វើខញុអំនកធ្ល ប់េនជសុខកនុងសមន កប់ិ ឲយេក្ត ្រក យ  ។ 
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 បទថ  បចមន  េសចក្តីថ  ្រតូវ េធ្វើឲយេក្ត ្រក យ បងខិតបងខ ំ

ខញុ ំ ចង់បរេិភគវតថុ ៗ  ក៏ទររកវតថុ េនះៗ  ។  ្រស្តីេឈម ះ ឧទញច នី េ្រពះ

នេំទេ យឆន ងំ ។ បទថ ឧទញចនី  េនះជេឈម ះរបស់្រស្តីអនកដងទឹក

អពីំពងឬអពីំអណ្ដូ ង ្រស្តី្របេភទឧទញច នីេនះ   ចង់បនវតថុ ៗ េហើយ 

ក៏េ្របើឲយេទរកវតថុេនះៗ  មកឲយទល់ែតបន  ដូចជដួសទឹកេ យឆន ងំ ។

 បទថ  េចរ ី ជយបប េទន  េសចក្តីថ  ្រសីេឆតមន ក់ ងខ្លួន 

ជភរយិ  លួងេ មខញុ េំ យពកយែផ្អមែល្ហម  នេំទកន់ែដនដមីនុស   

នង្រតូវករទឹកេ ះ  ឬអបំិលយ៉ង មួយ  ក៏បងខិតបងខសុំរំបស់េនះៗ

្រគប់យ៉ង ឲយនមំកឲយដូចជទសៈ ដូចជកមមករ េហតុេនះ េទើបខញុ េំពល

េទសរបស់នង ។ 

 ្រគេនះ បសេពធិសត្វក៏លួងេ មបុ្រតថ េណ្ហើ យចុះ កូន

សម្ល ញ់  កូនឯងចូរចេ្រមើនេម ្ត   ករុ ចុះ   េហើយ្របប្់រពហមវ ិ រ ៤ 

្របប់កសិណបរកិមម     មិនយូរបុ៉នម ន បសេនះក៏ញុងំអភញិញ និងសម- 

បត្តិឲយេកើត បនចេ្រមើន្រពហមវ ិ រេ្រកយអពីំចុតិ បនេទកន់្រពហមេ ក

្រពមជមួយបិ   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របកសសចចៈ  លុះចប់សចចៈ ភិកខុ េនះបនសេ្រមចេ បត្តិផល   េហើយ 

្រទង់្របជុជំតកថ  ថុល្លកុមរកិកនុងកលេនះ  បនមកជថុល្លកុមរកិ
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កនុងកលឥឡូវេនះ  បសែដលជបុ្រត បនមកជភកិខុ ែដលអផ ុកចងសឹ់ក  

ចែំណក បសែដលជបិ   គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ឧទញច នីជតក ទី ៦ ។ 

 
អដ្ឋកថ លតិ្តកជតក ទី ៧ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកសម្ល បហ់ង មួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  

ធុ  េខ  សិបបកនន ម  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ      ភិកខុ េនះ   ជកុលបុ្រតអនក្រកុង វតថីមួយរូប   េចះចប ់

លិត្តកសិលបៈ ែដលេ ថ លិត្តកសិលបៈ បនដល់សិលបៈកនុងករ

ផទ ត្់រគប្់រកសួ ។  ៃថងមួយ កុលបុ្រតេនះ ្ត បធ់មេ៌ហើយ  មនសទធ បួស

ថ្វ យជវីតិចេំពះ្រពះ សន  បនឧបសមបទេហើយ  ប៉ុែន្តមិនែមនជ

អនក្របថន ករសិក  មិនែមនជអនកញុងំករបដិបត្តិឲយសេ្រមច  ។   ៃថង

មួយ  ភកិខុ េនះបបួលភកិខុកេម្ល ះមួយរូបេទកនស់ទឹងអចរិវតី ្រសងទឹ់កេហើយ

គង់ លៃថងេលើមត់សទឹង  េពលេនះ ហង ពណ៌សពីរេហើរមក ម

កស ភិកខុ េនះក៏េពលេទកន់ភិកខុកេម្ល ះេនះថ ខញុ នឹំងផទ ត់្រគប់

្រកួស្រប រហង មួយេ្រកយឲយចែំភនក   ឲយធ្ល ក់ចុះមកែកបរេជើងេ ក ។ 

 ភិកខុ មួយរូបេទៀតសួរថ េ កនឹងេធ្វើ ឲយធ្ល ក់បនដូចេម្តច ?  
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េ កមិន ច្រប រ បនេទ   ។ 

 ភិកខុ េនះេឆ្លើយថ  េរឿងេនះេលើកទុកសិនចុះ ខញុនឹំង្រប រ ឲយចំ

ែភនកខងេនះ  ឲយធ្លុះមកខងេនះ    ។ 

 ភិកខុកេម្ល ះេនះក៏េពលជទំស់ថ   េ កេពលពកយមិនពិត ។ 

 ភិកខុ េនះ្របប់ថ  េបើដូេចន ះ េ កចេំមើលចុះ  េហើយចប់្រគប់

្រកួសែដលមន្រជុងមុត ១ ្រគប់  អែង្អលេ យ្រមមៃដចង្អុល  េហើយ

ផទ ត់េទខងេ្រកយហង េនះ ្រគប់្រកួសេនះបេញចញសេំឡងឮសូរដូច

សេំឡងឃមុ េំហើរ  ហង គិតថ ្របែហលជមនអន្ត យ  ែបរមកេ យ

បណំងនឹង ្ត ប់សេំឡងេនះ   ភិកខុ េនះក៏េរ ើស្រគប់្រកសួ ១ ្រគបេ់ទៀត

ទុក េពលេនះ កលហង ងកេ្រកយេនះ ក៏ផទ ត់េទចែំភនកមខ ងេទៀត 

្រគប់្រកួសធ្លុះេទដល់ែភនកមខ ងេទៀត  ហង ែ្រសកេ យសេំឡងខ្ល ងំ រួច

ធ្ល ក់ចុះមកជិតេជើងភ្ល ម   ពួកភកិខុមកអពីំទីេផ ងៗតិះេដៀលថ េ កេធ្វើ
អេំពើេនះមិនសមគួរេឡើយ  េហើយនភំិកខុ េនះេទកនស់មន ក់្រពះ ្ត  

្រកបទូលេរឿងេនះថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន ភិកខុ រូបេនះេធ្វើកមមេឈម ះ

េនះ  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់តិះេដៀលភិកខុ េនះ រួច្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលភកិខុ េនះជនំញកនុង

សិលបៈេនះ សូមបកីនុងកលមុនកប៏នជអនកជនំញេហើយែដរ  េហើយ្រទង់

នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  
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 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិកនុងនគរ

ព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ មតយៃន្រពះ ជអងគ

េនះ  ។  ្រគេនះ បុេ ហិតរបស់្រពះ ជជអនកមនមត់រងឹៃ្រកែលង 

ចូលចិត្តនិយយ កលេបើគតច់ប់េផ្តើមនិយយេហើយ  អនកដៃទនឹងមិន

មនឱកសបននិយយេឡើយ  ។  ចែំណក្រពះបទព ណសី្រទង់្រពះ-

ត្រមិះថ   កល ហន៎  េទើបេយើងនឹងបនមនុស អនកជួយ ក ត់ពកយសម្តី
របស់បុេ ហិតបន ។ ងំពីេពលេនះមក ្រពះ ជ្រទង់ែស្វងរកមនុស

ែបបហនឹងមន ក់ ។ ្រគេនះ េនកនុងនគរព ណសីមនបុរសខ្វិនមន ក់ ជនំញ

កនុងសិលបៈ គឺករផទ ត់្រគប់្រកួស ពួកេកមងអនក្រសុកេលើកបុរសខ្វិនេនះ

េឡើងកន់រថ នគំន រុញមកកន់ទីជិតេដើមៃ្រជ ែដលមនស្លឹកេ្រចើនមួយ

េដើម  ែដលេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រនគរព ណសី នគំន អងគុយជុវំញិ េហើយឲយ

្របកម់នមួយកកណិក ១ ជេដើម  ែ្រសក្របបថ់ ចូរេធ្វើរូបដរំ ី  ចូរេធ្វើរូប
េសះ  បុរសខ្វិនេនះ ក៏ផទ ត់្រគប់្រកួសបង្ហ ញរូបេផ ងៗ េននឹងស្លឹកៃ្រជ

ទងំ យ ស្លឹកៃ្រជទងំ យសុទធែតមន្របេ ងតូច ្របេ ងធទំងំ

អស់ ។   ្រគេនះ ្រពះបទព ណសីេស្តចយងេទកន់្រពះ ជឧទយន 

                             
១- ្របក់ែដលមនតៃម្លលមមទិញ ច់ឲយែក្អកសីុែឆ្អត ។ 
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េស្តចេទដល់ទីេនះ ពួកេកមងៗកន៏គំន រត់អស់ េ្រពះខ្ល ច្រតូវបេណ្ត ញ

េចញ  ចែំណកបុរសខ្វិនពួនេនទីេនះឯង ។ ្រពះ ជេស្តចយងេទដល់

េដើមៃ្រជេនះ ្រទង់គង់កនុង ជរថេនះឯង ទតេឃើញ្រសេមលេផ ងៗ 

េ្រពះស្លឹកេឈើទងំ យ ចម់ន្របេ ង ្រទង់សម្លឹងេមើល លុះេឃើញ

ស្លឹកេឈើទងំ យេដរ សេទេ យរូប  ក៏្រ ស់សួរថ ស្លឹកេឈើទងំ

េនះអនក េធ្វើឲយេទជយ៉ងេនះ ?   ជបុរស្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះ-

សមមតិេទព បុរសខ្វិនជអនកេធ្វើ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមះិថ ្រស័យ

បុរសេនះ អញ ចទប់ ក ត់ពកយសម្តីរបស់្រពហមណ៍បន  េទើប្រ ស់

សួរថ   ែនអនកទងំ យ  បុរសខ្វិនេនះេនឯ  ?   ជបុរសេដើររក ក៏

េឃើញបុរសខ្វិនេនះេនពួនេ្រកមេដើមេឈើកន៏មំក េហើយ្រកបទូលថ  

បពិ្រត្រពះសមមតិេទព បុរសខ្វិនេនះឯង ។ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយចូលគល់ 

េហើយ្រទងប់ញជ ឲយបរស័ិទេចញេទឆង យ  េទើប្រ ស់សួរថ េនកនុងសមន ក់

របស់េយើង មន្រពហមណ៍មត់េ្រចើនមន ក់   អនក ចេធ្វើឲយ្រពហមណ៍េនះ

ឈប់មតប់នេទ  ?  បុរសខ្វិន្រកបទូលថ កលបន ចមព៍ែព្របមណ 

១ នឡិ ទូលបងគកំ៏ ចេធ្វើបន ។ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយ ជបុរសនបុំរសខ្វិន

េនះចូលេទកន់្រពះ ជ ងំ  ឲយអងគុយខងកនុង ងំនន េចះ ងំននឲយ

មន្របេ ង ្រទង់បញជ ឲយចត់ែចងទីអងគុយរបស់្រពហមណ៍្រតង់្របេ ង

ងំនន េហើយឲយ ក់ ចម៍ពែពសងួត្របមណមួយនឡិជិតបុរសខ្វិន ។ 
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 េពល្រពហមណ៍មកគល់  ្រទង់្រ ស់ឲយអងគុយេលើ សនៈេនះ ្រទង់

េផ្តើមេរឿងសនទនេឡើង ។ ្រពហមណ៍មនិ្រពមឲយឱកសដល់អនកដៃទៗ េផ្តើម

្រកបទូល្រពះ ជ  ។  ្រគេនះ បុរសខ្វិនកផ៏ទ ត់ ចម៍ពែពម្តងមួយ្រគប់ៗ 

ម្របេ ង ងំននេធ្វើឲយ ចមព៍ែពចូលេទកនុងមត់្រពហមណ៍េនះ ្រគប់

េពលែដលគត់ មត់និយយ   ដូចេបះ ក់កេំ្របងដូេចន ះ  ្រពហមណ៍

ក៏េលប ចម៍ពែពែដលផទ ត់មកេហើយ ម្តងមួយ្រគប់ៗ ដូច្រចកេ្របង ក់

នឡិ  ។  បុរសខ្វិនផទ ត់ ចម៍ពែពអស់មួយនឡិ   ចម៍ពែព្របមណ

មួយនឡិេនះ ចូលេទកនុងេពះ្រពហមណ៍្របមណពកក់ ្ត ល ឡ្ហក ។  

្រពះ ជ្រទង់្រជបថ ចម៍ពែពអស់េហើយ  ក៏្រ ស់ថ  ែន ចរយ េ ក

េលប ចមព៍ែពអស់ទងំនឡិ េ្រពះជមនុស មត់េ្រចើន េ កមិនទន់

ដឹងខ្លួនេទៀតឬ ? េពះរបស់េ កនឹងមិន ចឲយ ចម៍ពែពេ្រចើនជងេនះ

រ យបនេទ ចូរេទផកឹថន បំញចុ ះ េធ្វើខ្លួនឲយ្របសចកេ គចុះ ។  ចប់ពី

េពលេនះមក  ្រពហមណ៍ដូចមនមត់្រតវូបិទជិត  សូមបអីនក និយយ

ក៏មិន ៊ ននិយយជមួយ  ។   ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ  បុរសេនះេធ្វើ
េសចក្តីសុខឲយដល់អញ ្រពះ ជទន្រសុកសួយ ៤  កនុងទិសទងំ ៤ េ យ

មនសួយ្របមណ ១  ែសនក បណៈ ។   ្រពះបរមេពធិសត្វចូល

គល់្រពះ ជេហើយ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ធមម សិលបៈ

កនុងេ ក បណ្ឌិ តទងំ យគបបេីរៀន សូមបែីតករផទ ត់្រគប់្រកួសក៏េន
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ជួយឲយបុរសខ្វិនបនសមបត្តិេនះ  េហើយេពលគថេនះថ  

 ធុ  េខ  សិបបកនន ម    អប ិ យទិសកីទិសំ 

 បស   ខញជបប េរន         លទធ   គម  ចតុទទិ ត ិ។ 

 ធមម សិលប ្រស្តយ៉ង ក៏េ យ   សុទធែតសេ្រមច្របេយជន៍ 

 សូម្រពះអងគទត      ្រសុកសួយទងំ ៤ ទិស    ែដលបុរសខ្វិនបន       

 េហើយ    េ យករផទ ត ់  ( ចម៍ពែព  ) ៃនបុរសខ្វិន  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  បស    ខញជបប េរន  េសចក្តីថ

្រពះម សត្វេពលសរេសើរគុណៃនសិលប ្រស្តថ បពិ្រត្រពះសមមតិ-

េទព  សូម្រពះអងគទត បុរសខ្វិនេនះបនទទួល្រពះ ជទន្រសុកសួយទងំ 

៤ ទិស កេ៏ យករផទ ត់ ចមព៍ែព  អ្វីជ្របករែដលកណំត់ និសង ៃន

សិលបៈដៃទៗ េទ    ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ  បុរសខ្វិនកនុងកលេនះ បនមកជភកិខុ ែដលជនំញកនុងសិលបៈ

កនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពះ ជបនមកជ ននទ  ចែំណក មតយែដលជ

បណ្ឌិ ត  គឺ  តថគត   េនះឯង ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ លិត្តកជតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់ ្រស័យនគរេវ លី   ្រទង់គង់េនកនុង

កូ គរ នៃ្រពម វន  ្រទង្់របរពធេស្តចលិចឆវមួីយអងគ   ្រ ស់្រពះ-

ធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ សិេកខយយ  សិកខិ តព្វ ន ិ  ដូេចនះជ

េដើម ។ 

 បនឮថ េស្តចលិចឆវអីងគេនះ្រទងម់នសទធ ្រជះថ្ល  និមន្តភកិខុសងឃ

មន្រពះពុទធជ្របធន  ្រទង់ញុងំម ទនឲយ្រប្រពឹត្តេទកនុង ងំរបស់

្រពះអងគ  ប៉ុែន្តេទវរីបស់្រពះអងគមនអវយវៈ្រគប់កែន្លងធត់ េមើលេទដូច

ជ កសពេហើមេប៉ង  មិនសមបូរេ យមរយទ   ។   ្រពះបរម ្ត ្រទង់

េធ្វើអនុេមទនកនុងេពលេ្រសចភត្តកចិចេហើយ  េស្តចយងេទកន់្រពះវ ិ រ 

្របទនឱ ទដល់ភិកខុទងំ យ េស្តចចូលកន់្រពះគនធកុដិ ។ ភិកខុទងំ-

យនគំន េផ្តើមេរឿងសនទនគន កនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ

េស្តចលិចឆវអីងគេនះ មន្រពះរូបេឆមេ ម ្អ ត ែត្រពះេទវមីនលកខណៈ

ផទុយ    មនអវយវៈតូចធេំនះធត់ មិនមនកិរយិមរយទ   េស្តចលិចឆវ ី
អងគេនះ នឹងអភរិមយជមួយនឹង្រពះេទវេីនះបនដូចេម្តច  ។   ្រពះបរម-

្ត   េស្តចយងមក  ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់- 

មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុ
ទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុ
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ទងំ យ  េស្តចលិចឆវអីងគេនះ មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុង

កលមុនក៏្រទង់អភិរមយជមួយនឹង្រស្តីែដលមន ងកយធត់ែដរ   េហើយ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ មតយរបស់្រពះ-

អងគ ។ ្រគេនះ ្រស្តីជនបទមន កម់ន ងកយធត់ មិនមនមរយទ េធ្វើ
ករបេ្រមើេគ េដើរឆ្លងកត់េទមកមនិឆង យអពីំ ន្រពះ ជ ងំ  ឈឧឺចច រៈ

ក៏យកសំពត់ដណ្ត ប់ទទូរកបលអងគុយបេនទ បង់ឧចច រៈ េហើយ្របញប់

េ្រកកេឡើង ។ េពលេនះ ្រពះបទព ណសី្រទងទ់ត ន្រពះ ជ ងំ

មសីហបញជ រ ្រទង់េឃើញនងេហើយ ្រទង់្រពះត្រមិះថ ្រស្តីេនះបេនទ បង់

ឧចច រៈកនុង ន្រពះ ជ ងំយ៉ងេនះ មិនបនលះបង់ហិរនិិងឱត្តបបៈ  យក
សពំត់ដណ្ត ប់្រគបកបលបេនទ បង់ឧចច រៈេហើយ្របញប់េ្រកកេឡើង ្របែហល

ជនងជ្រស្តីមិនមនេ គ វតថុ របស់នង្របកដជបរសុិទធ កូនមន ក់ែដល

បន ្រស័យវតថុបរសុិទធ នឹងជអនកបរសុិទធមនបុណយ អញគួរែតែតង ងំ

នងជអគគមេហសី  ្រទង់្រជបថ  នងមិនទន់មនគូ្រគង ក៏្រ ស់បញជ

ឲយអភិេសកនងជអគគមេហសី  ។   ្រសីេនះបនជទីេ្របស្របណៃន

្រពះ ជ មិនយូរបុ៉នម នក៏្របសូត្រពះឱរសមួយ្រពះអងគ េហើយ្រពះឱរស

របស់្រពះនងក៏បនជេស្តចច្រកពត្តិ ។  ្រពះម បុរសេឃើញករដល់
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្រពមេ យយសរបស់្រពះនង បនឱកសែដលនឹង្រកបទូលដូេចន ះបន 

េទើប្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតិេទព   ែដលេឈម ះថសិលបៈគួរសិក     

អ្វីែដលមិនគួរសិក េទ  ប៉ុែន្ត្រពះអគគមេហសីអនកមនបុណយេ្រចើន ្រពះនង

មិនលះបងហិ់រនិិងឱត្តបបៈ  ្រទង់េធ្វើសររីវលញជ ៈេ យ ករបិទបងំ េន

េធ្វើឲយ្រពះអងគេ្របស្របណបន  ្រពះនងសេ្រមចសមបត្តិែបបេនះបន 

កលនឹង្រកបទូលគុណៃនសិលបៈែដលគួរសិក ទងំ យ   េទើបេពល

គថេនះថ  

 សិេកខយយ  សិកខិ តព្វ ន ិ   សន្ត ិ តចឆនទិេន  ជន 

 ពហិយប ិ សុហេននន     ជន ំ អភិ ធយីតិ ។ 

 ជនគបបសិីក នូវកិចចែដល្រតូវសិក    ពួកជន រែមងមនេសចក្ត ី

 េពញចិត្តកនុងកិចចេនះ     ចែំណក្រសីអនក្រសុកពហិយៈ     បន 

 ញុងំ្រពះ ជឲយេ្រតកអរ    េ យករខម សេអៀន  (របស់ខ្លួន) ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ សន្តិ  តចឆនទិេន  ជន  េសចក្តថី  

ពួកជនែដលមនេសចក្តីេពញចិត្តចេំពះសិលបៈទងំេនះ គង់មនជ

្របកដ ។    

 បទថ ពហិយ បនដល់  ្រស្តីែដលេកើត ចេ្រមើនធេំពញវយ័កនុង

ជនបទខងេ្រក   ។   បទថ សុហេននន   េសចក្តីថ  មនិលះបងហិ់រនិិង

ឱត្តបបៈ បេនទ បង់េ យ ករបទិបងំ  េឈម ះថ ករដ៏កបំងំ បេនទ បង់
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េ យ ករខម សេអៀនេនះ  ។     

 បទថ   ជន ំ អភិ ធយិ   េសចក្តីថ   បនញុងំ្រពះ ជឲយ

្រទង់េ្រតកអរ  បននូវសមបត្តិែបបេនះ   ។  

 ្រពះេពធិសត្វេពលដល់គុណៃនសិលបៈទងំ យ ែដលសមគួរ

ដល់គុណតៃម្លៃនករសិក   េ យ្របករដូេចនះ ។  

 ្រពះបរម ្ត    ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្របជុំ

ជតកថ គូ ្វ មីភរយិកនុងកលេនះ បនមកជគូ ្វ មីភរយិកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចែំណក មតយែដលជបណ្ឌិ ត គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ  ពហិយជតក ទី ៨ ។ 

 
អដ្ឋកថ កណុ្ឌ កបូវជតក ទី ៩ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងនគរ វតថី ្រទង់្របរពធបុរស

អនក្រកី្រកមន ក់  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   យថេនន    

បុរេិ    េ តិ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ េនកនុងនគរ វតថី េពលខ្លះមន្រតកូលែតមួយ

ប៉ុេ ្ណ ះ ថ្វ យម ទនចេំពះភិកខុសងឃ  មន្រពះពុទធជ្របធន  េពល

ខ្លះមន ៣-៤ ្រតកូលរួមគន  េពលខ្លះេ យកររួមៃដគន ជគណៈ  េពល

ខ្លះ េ យកររួមចិត្តគន ៃនអនកែដលេនរួមថនល់    េពលខ្លះ រួមមនុស ែដល
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មនឆនទៈ មនករេពញចិត្តអស់ទងំ្រកុងថ្វ យម ទនចេំពះភិកខុសងឃ

មន្រពះពុទធជ្របធន   ។    កនុង្រគេនះ    ភត្តែដលមនេឈម ះថ   វថិីភត្ត  

(គឺករថ្វ យភ ្ត ររបស់អនកែដលរស់េនរួមថនល់ )  ក៏េកើតមនេឡើង ។   

្រគេនះ មនុស ទងំ យេពលពកយបបួលគន ថ  អេញជើញអនកទងំ-

យថ្វ យយគូ នខំទនីយៈ (របស់គួរទពំ ) មក្របេគនភិកខុសងឃមន

្រពះពុទធជ្របធនចុះ  ។  កនុងកលេនះ  មនកូនឈនួលៃនអនកដៃទមន ក់ ជ

អនក្រកី្រកេនកនុងថនល់េនះ  គិតថ អញមិន ចថ្វ យយគូបន ែតរបស់

គួរបរេិភគ ចចត់ែចងថ្វ យបន  េហើយ្រចបច់កុណ្ឌ កឲយល្អិត្រជលក់

ទឹក ខចប់េ យស្លឹក កយ់កេទដុត  គិតថ  អញនឹងថ្វ យនំេនះចេំពះ

្រពះសមពុទធ កន់នំេនះេទឈរេនកនុងសមន ក់្រពះបរម ្ត   ្រគន់ែត

្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ អនកទងំ យចូរនយំកខទនីយៈមកចុះ ក៏

េទមុនេគបង្អស់ កន់ំេនះកនុងប្រត្រពះបរម ្ត  េហើយឈរេនកនុងទី

ដ៏សមគួរមួយ  ្រពះបរម ្ត  ្រទង់មិនទទួលខទនីយៈ អពីំអនកដៃទេទៀត   

្រទង់េ យែតនំេនះបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 ្រគេនះឯង  នគរទងំមូលក៏មនសំេឡងផ យេទថ  បនឮថ 

្រពះសមម សមពុទធ្រទង់មិនេខពើមនំែដលេធ្វើអពីំកុណ្ឌ ក របស់ម ទុគគតបុរស 

្រទង់េ យដូចេ យអមតេភជនដូេចន ះ ។ ឥស រជនមន្រពះ ជនិង

មតយរបស់្រពះ ជជេដើម រហូតដល់អនកយមទ្វ រ្របជុគំន ទងំអស់ 
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ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម ្ត   េហើយចូលេទរកម ទុគគតបុរសេពលថ  ប

ម ចេ្រមើន  សូមអនកទទួលយក្រទពយ  ១ រយ   ២ រយ  ៥ រយ េហើយឲយ

ចែំណកបុណយដល់ពួកេយើងចុះ ។ ម ទុគគតបុរសេឆ្លើយថ  ច្ំរកបទូល

សួរ្រពះបរម ្ត សិន េទើបដឹង  េហើយេទកន់សមន ក្់រពះបរម ្ត

្រកបទូលេរឿងេនះ ។ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លទុគគត អនកចូរ

ទទួលយក្រទពយេហើយឲយចែំណកបុណយដល់សព្វសត្វចុះ  ។  ម ទុគគត

បុរសេផ្តើមទទួលយក្រទពយ  មនុស ទងំ យនគំន ឲយេ យករ្របមូល

ឲយជេទ្វគុណ ចតុគុណ និងអដ្ឋគុណជេដើម  បនឲយ្រទពយដល់ ៩ េកដ ិ ។ 

្រពះបរម ្ត ្រទង់េធ្វើអនុេមទនេហើយ េស្តចយងេទកន់្រពះវ ិ រ 

កលពួកភកិខុសែម្តងវត្តបដិបត្តិេហើយ  ្រទង់្របទនសុគេ ទ េស្តចចូល

កន់្រពះគនធកុដិ ។ េវ រេសៀលៃថងេនះ ្រពះ ជ្រ ស់ឲយម ទុគគត

បុរសចូលគល់ ្រទង់បូជេ យតែំណងេសដ្ឋី  ។  ពួកភិកខុ េផ្តើមេរឿងសនទន

គន កនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ  ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់មនិេខពើម

នំែដលេធ្វើអពីំកុណ្ឌ កែដលម ទុគគតបុរសថ្វ យេឡើយ ្រទង់េ យដូច

េ យអមតេភជន ចែំណកម ទុគគតបុរសបន្រទពយដ៏េ្រចើនផង បន

ទងំតែំណងេសដ្ឋីផង  ដល់នូវសមបត្តិដ៏ៃ្រកែលង  ។    ្រពះតថគត  េស្តច

យងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ អនក

ទងំ យ អងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ្រកប
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ទូលឲយ្រទង្់រជបេហើយ  េទើប្រទង្់រ ស់ថ   មន លភកិខុទងំ យ មនិែមន

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលតថគតមិនេខពើមេ យនំកុណ្ឌ ក

របស់ម ទុគគតបុរសេនះ សូមបកីលែដលតថគតជរុកខេទវ កនុងកល

មុនក៏ធ្ល ប់េ យែដរ  កនុងកលេនះម ទុគគតបុរស ្រស័យតថគតក៏

បនតែំណងេសដ្ឋីែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូច

តេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេទវ េននឹងេដើម

ល្ហុងមួយេដើម ។  ្រគេនះ ពួកមនុស េននឹង្រសុកេនះ នគំន កនយ់ករុកខ-

េទវ ជមងគល កលដល់ៃថងមេ ្រសពមួយ ពួកមនុស នគំន េធ្វើពលិកមម

ដល់រុកខេទវ េរៀងៗខ្លួន  ។  ្រគេនះ មនទុគគតបុរសមន ក់េឃើញមនុស

ទងំេនះនគំន េគរពេទវ  ក៏េគរពេដើមល្ហុងមួយេដើម មនុស ទងំេនះ

កន់យកផក  េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប និងរបស់បរេិភគជេដើមយ៉ងេ្រចើន

េទេដើមបបូីជេទវ របស់ខ្លួន  ។ ចែំណកទុគគតបុរសមនែតនំកុណ្ឌ ក ក៏

កន់យកេទជមួយនឹងេបយដងទឹក ឈបឈ់រេនមិនឆង យអពីំេដើមល្ហុង 

គិតថ  ធមម េទវ ែតងេ យរបស់ទិព្វ េទវ គង់មនិេ យនំកុណ្ឌ ក

របស់អញេទ អញមនិសុខចិត្តឲយនំវនិសេទេ យេហតុេនះេទ អញ

បរេិភគនំេនះខ្លួនឯង  េហើយ្រតឡប់អពីំទីេនះ ។  ្រពះម សត្វសថិតេន
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េលើេដើមល្ហុងេពលថ ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  ្របសិនេបើអនកជអនកមន ក៏្រតូវ

ឲយរបស់បរេិភគឆង ញ់ដល់ខញុ  ំ ប៉ុែន្តអនកជទុគគតបុរស ខញុមំនិេ យនំរបស់

អនក  េហើយេទេ យនំរបស់អនកដៃទដូចេម្តចបនេទ  កុេំធ្វើឲយនចំែំណក

របស់ខញុ ្ំរតវូវនិសេឡើយ    េហើយេពលគថេនះថ  

 យថេនន   បុរេិ   េ ត ិ   តថនន   តស   េទវ  

 ហេរតំ  កុណ្ឌ បវូ ំ         ម  េម  ភគ ំ វនិសយត ិ។ 

 បុរសសីុយ៉ង     េទវ របស់បុរសេនះ    កសីុ៏យ៉ងេនះ 

 ែដរ      អនកចូរនយំកនូវនំកុណ្ឌ កនុះ៎មក      អនកកុញុំងំនំ 

 កុណ្ឌ ក     ជចែំណករបស់ខញុឲំយវនិសេទ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ យថេនន   េសចក្តីថ អនកបរេិភគ

យ៉ង   ។ 

 បទថ  តថនន   េសចក្តីថ  សូមបេីទវ របស់អនកកេ៏ យយ៉ង

េនះែដរ  ។ 

 បទថ   ហេរត ំ  កុណ្ឌ បវូ ំេសចក្តីថ   អនកចូរនយំកនំែដល

េធ្វើអពីំកុណ្ឌ កេនះមកចុះ កុេំធ្វើនំែដលជចែំណករបស់ខញុឲំយវនិសេឡើយ ។   

ទុគគតបុរសែបរមកេមើល្រពះម សត្វេហើយេធ្វើពលិកមម  ។  ្រពះម សត្វ

កេ៏ យឱជអពីំនេំនះ  េហើយសួរថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន អនកេគរពខញុេំដើមប ី
អ្វី  ?   
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 ទុគគតបុរសេពលថ  បពិ្រតអនកជធ ំខញុជំអនក្រកី្រក មកបូជេ ក

ក៏េ យ្របថន ថ នឹង ្រស័យេ កេហើយ នឹងរួចផុតចកអពីំភពទុគ៌ត ។   

្រពះេពធិសត្វេពលថ ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន អនកកុ្ំរពួយេឡើយ អនកបូជខញុ  ំ

អនកមនកតញញូ កតេវទី េនជុវំញិេដើមល្ហុងេនះ មនឆន ងំ ក់្រទពយ្រតួតេលើ
គន រហូតខពស់្រតឹមក អនកចូរ្រកបទូល្រពះ ជឲយយករេទះមកដឹកជញជូ ន

្រទពយេទគរទុកេនកនុង ន្រពះ ជ ងំចុះ    ្រពះ ជនឹងសបបយ្រពះ- 

ទយ័្របទនតែំណងេសដ្ឋីឲយដល់អនក ។ លុះ្របប់ដូេចនះេហើយ ្រពះបរម-

េពធិសត្វកអ៏ន្តរធនេទ ទុគគតបុរសក៏េធ្វើ មេនះ ។  ចែំណក្រពះ ជក៏

សបបយ្រពះទយ័ ្របទនតែំណងេសដ្ឋីដល់បុរសេនះ ។  ទុគគតបុរស -

្រស័យ្រពះម បុរសដល់្រពមេ យសមបត្តដិធ៏ ំ  េហើយេ្រកយអពីំចុតិក៏

េទ មយថកមម ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ ទុគគតបុរសកនុងកលេនះ បនមកជទុគគតបុរសកនុងកលឥឡូវ

េនះ   ចែំណកេទវ ែដលេននឹងេដើមល្ហុងេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កុណ្ឌ កបូវជតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ សព្វសំ រកបញ្ហ  ទី ១០ 
 បញ្ហ កនុងេរឿងេ្រគ ង្រប ប់អប់េ យក្លិន្រកអូប្រគប់យ៉ង មន

ពកយេផ្តើមថ  សព្វសំ រេក   នតថិ    ដូេចនះ   នឹងជក់ចបស់េ យ

ករទងំពួងកនុង   ឧមមងគជតក   ១     ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ សព្វសំ រកបញ្ហ  ទី ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ បេ សតវគគ ទី ១១ ។ 

 
 

 
រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  

 បេ សតជតក   ១        បណ្ណិ កជតក  ១      េវរជិតក  ១     

 មិត្តវនិទជតក  ១    ទុព្វលកដ្ឋជតក  ១    ឧទញច នីជតក ១ 

 លិត្តកជតក ១  ពហិយជតក ១  កុណ្ឌ កបូវជតក  ១ 

 សព្វសំ រកបញ្ហ  ១  ។ 

3 
 

                             
១- មេ សថជតក ។ 
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ហសំវិគគ ទី ១២ 
អដ្ឋកថ គ្រទភបញ្ហ  ទី ១ 

  

 គ្រទភបញ្ហ េនះ មនពកយេផ្តើមថ ហំសិ  តុវ ំ    ឯវ ំ   មញញសិ   

ដូេចនះ   ក៏នឹងជក់ចបស់េនកនុង ឧមមងគជតក ១  ែដរ ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ គ្រទភបញ្ហ  ទី ១ ។ 

 
 

 
អដ្ឋកថ អម េទវិបញ្ហ  ទី ២ 

  

 អម េទវបិញ្ហ េនះ មនពកយេផ្តើមថ េយន សត្តុ វលិងគ  ច  

ដូេចនះ  ក៏នឹងជក់ចបស់េនកនុង  ឧមមងគជតក ( ២ ) ែដរ  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ អម េទវបិញ្ហ  ទី ២ ។ 
 
 
 
 
 

                             
១-២- មេ សថជតក ។ 
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អដ្ឋកថ សគិលជតក ទី ៣ 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  សទទ សិ   

សិគលស    ដូេចនះជេដើម   ។ 

 កនុងសមយ័េនះ ភិកខុទងំ យ្របជុគំន កនុងធមមសភ គងស់នទនគន

អពីំេទសរបស់ភកិខុ េទវទត្តថ  អនកមន យុទងំ យ ភកិខុ េទវទត្តបបួល 

ភិកខុ ្របមណ ៥០០ រូបេទកនគ់យសីស្របេទស  ឲយភិកខុទងំេនះកន់

យកលទធិរបស់ខ្លួនថ ្រពះសមណេគតម្រ ស់្របករ  ្របករេនះមនិ

ែមនជធម៌   េយើងេពល្របករ   ្របករេនះបុ៉េ ្ណ ះ េទើបជធម ៌ 

ដូេចនះេហើយេធ្វើមុ ទែដលដល់ នវបិត្ត ិ បែំបកសងឃ  េធ្វើឧេបសថពីរ

ដងកនុងសីមជមួយគន   ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរ

ថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុំ

សនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎ កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  

េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  

ែដលេទវទត្តេពលមុ ទេនះ សូមបកីលពីមុនក៏ជអនកេពលមុ ទ

ែដរ     េហើយ្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជរុកខេទវ េនកនុង
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ៃ្រពសម ន ។  កនុងកលេនះ េនកនុងនគរព ណសីមនបុណយនកខត្ត-

ឫក អូ៊អរ ស់  មនុស ទងំ យគិតថ ពួកេយើងនឹងេធ្វើពលិកមមចេំពះ  

យក   េហើយចត់ែចង្រតីនិង ច់ជេដើមេ្រត មទុក ចក់សុ ជេ្រចើន 

ក់ែកវទងំ យ តមកល់ទុកកនុងទីេនះៗ  មនផ្លូវ្រចកនិងផ្លូ វែបកជបួន

ជេដើម  ។  ្រគេនះ មនចចកមួយចូលេទកន់នគរ ម្រប យទឹកកនុង

េវ អ្រធ្រត សីុ្រតីនិង ច់ជេដើម ផឹកសុ េហើយចូលេទកន់គុមពបុនន គ

េដកលក់រហូតទល់ភ្ល ឺ ។   ភញ ក់េឡើងេឃើញភ្លឺេហើយ   គិតថ  អញមិន ច

េចញេទេពលេនះបនេទ   លុះគតិដូេចនះេហើយកេ៏ដើរេទជិតផ្លូវេដក ក់

ខ្លួន េពលេឃើញមនុស មន មិននិយយអ្វីទងំអស់ លុះេឃើញ្រពហមណ៍

កពុំងេដើរពីខងេ្រកយ   ក៏គិតថ  ែដលេឈម ះថ្រពហមណ៍ែតងែតជអនក

មនករេ ម ភចង់បន្រទពយ អញ្រតូវយក្រទពយបេញឆ ត្រពហមណ៍េនះ េធ្វើ
ឲយគត់ ព យអញេចញអពីំ្រកុងឲយទល់ែតបន ចចកេពលពកយេ យ

ភ មនុស ថ    អឺ្រពហមណ៍   ។      

 ្រពហមណ៍ែបរេទសួរថ     អនក េ េយើង ?  

 ចចកេឆ្លើយថ    ្រពហមណ៍  ខញុ េំនះឯង ( េ េ ក )   ។  

 ្រពហមណ៍សួរថ   េ េយើងេធ្វើអ្វី  ?  

 ចចកេឆ្លើយថ   បពិ្រត្រពហមណ៍  ខញុមំន្រទពយពីររយក បណៈ 

្របសិនេបើេ ក ចបីខញុ  ំ យកសពំត់េឆៀង ម ្រគបខញុឲំយជិត កុឲំយអនក



ហំសិវគគ ទី ១២     សិគលជតក ទី ៣                          461 

  

េមើលេឃើញ នខំញុ េំចញអពីំ្រកុងបន ខញុនឹំងឲយក បណៈទងំេនះដល់

េ ក ។ េ យករេ ម ភចង់បន្រទពយ ្រពហមណ៍ក៏យល់្រពមេធ្វើ ម

ពកយរបស់ចចក  ។  លុះ្រពហមណ៍នចំចកេចញអពីំ្រកងុបនបន្តិច  ចចក

ក៏សួរ្រពហមណ៍ថ     បពិ្រត្រពហមណ៍   ដល់ េហើយ  ?  

 ្រពហមណ៍ក៏េឆ្លើយថ   ដល់ទីឯេ ះេហើយ   ។ 

 ចចក្របបថ់ េទបន្តិចេទៀតេទ  ចចកនិយយយ៉ងេនះេរឿយ  ៗ

រហូតដល់ៃ្រពធេំទើប្របប់ថ ក់ខញុ ្ំរតង់េនះចុះ ។ លុះ្រពហមណ៍ កចុ់ះ

ភ្ល ម ក៏េពល្របប់្រពហមណ៍េទៀតថ បពិ្រត្រពហមណ៍ េ កចូរ្រកល

សពំត់េឆៀង ម េនទីេនះចុះ  ។  ្រពហមណ៍ក៏្រកលេ យករេ ម ភចង់

បន្រទពយ    េពលេនះចចកក៏្របប់្រពហមណ៍ថ  ចូរជីកេដើមេឈើេនះចុះ  

ឲយ្រពហមណ៍ជីកដីេទ  រួចេហើយចចកេនះេឡើងជនស់ពំត់េឆៀង ម របស់

្រពហមណ៍   បេនទ បង់មូ្រត មក ៥ កែន្លង    គ្ឺរតង់មុទំងំ ៤     និង្រតង់

ក ្ត ល ជូតផង  េធ្វើឲយទទឹកផង េហើយេ តចូលៃ្រព ។   ្រពះេពធសិត្វ

ជរុកខេទវ េនេលើេដើមេឈើេពលគថេនះថ  

 សទទ សិ  សិគលស      សុ បតីស   ្រពហមណ  

 សិបបកិន ំ សត ំ  នតថ ិ        កុេ   កំសស   ទុេវតិ ។ 

 មន ល្រពហមណ៍      អនកេជឿពកយចចកែដលផឹកសុ ដូចេម្តច 

 បន   ( សូមបសីមបក )  ខយងចនួំនមួយរយ    មិនមនេទ   េតើ 
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 ក បណៈពីររយ    នឹងមនមកអពីំទី   ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  សទទ សិ  ែ្របថ  េជឿ  ។ ន័យ

មយង៉េទៀត   បឋយ៉ងេនះ    ប៉ុែន្តមនេសចក្តថី េជឿម ំ ។ 

 បទថ សិបបកិនំ  សត ំ នតថ ិ េសចក្តថី  េ្រពះថ  សមបកខយង

មួយរយ របស់ កម៏ិនមន  ។ 

 បទថ  កុេ    កំសស   ទុេវ   េសចក្តថី  េតើ មន្របក ់ 

ពីររយក បណៈ មកអពីំ  ។ 

 ្រពះម បុរសេពលគថេនះេហើយ្របបថ់ ែន្រពហមណ៍ េទចុះ 

ចូរេបកសពំត់របស់អនក ងូតទឹកេធ្វើកចិចរបស់ខ្លួនចុះ  េពលដូេចន ះេហើយក៏

អន្តរធនេទ ។  ្រពហមណ៍ក៏បនេធ្វើ មេនះ េកើតទុកខេទមនស ថ  ឱ  

អញ្រតវូចចកេបក្របស់េហើយ     េហើយេដើរេចៀសេចញេទ  ។  

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ ចចកកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត   ចែំណករុកខេទវ  

គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ សិគលជតក ទី ៣ ។ 
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អដ្ឋកថ មិតចិន្តជិតក ទី ៤ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង្់របរពធ្រពះ- 

េថរៈចស់ពីរអងគ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  ពហុចនិ្ត ី    

អបបចិន្ត ី  ច   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ្រពះេថរៈចស់ពីរអងគេនះ ចវំស េនកនុងអរញញ ស

ជនបទមួយកែន្លង ្របឹក គន ថ  េយើងទងំពីរនក់នឹងេទគល់្រពះ ្ត

េហើយេ្រត មេសប ងទុក  រវល់ែតផ្ល ស់ប្តូ រថ េទៃថងេនះ េទៃថងែស្អក រហូត

កន្លងេទមួយែខេហើយមួយែខេទៀត ទងំអស់េនះេ្រពះខ្លួនជមនុស ខជិល

្រចអូសនិងេ្រពះខ្លួនជមនុស ហួងែហងទីលេំន  ។  បីែខកន្លងេទ  េទើប

េចញអពីំទីេនះេទកនវ់ត្តេជតពន ទុក ក់ប្រតចីវរកនុងលេំនរបស់ភិកខុ
ែដលខ្លួនេពញចតិ្តេហើយ នគំន េទគល់្រពះសមម សមពុទធ ។   ្រគេនះ ពួក

ភកិខុសួរ្រពះេថរៈចស់ទងំពីររូបថ បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន យូរ ស់

េហើយ ែដលេ កមច ស់ទងំពីរមិនបនមកគល់្រពះ ្ត   េហតុដូច

េម្តច េ កមច ស់ទងំពីរខនមកយូរេម៉្លះ ?  ្រពះេថរៈចស់ទងំពីរអងគក៏

្របបេ់រឿងេនះ  ។   េពលេនះ ករខជិល្រចអូស ករយឺតយ៉វរបស់្រពះេថរៈ

ទងំពីរអងគេនះ ក៏លបខីចរខច យេទកនុងពួកភិកខុសងឃ សូមបកីនុងធមមសភ ពួក

ភិកខុក៏ ្រស័យភពខជិល្រចអូសរបស់្រពះេថរៈទងំពីរអងគេនះ េផ្តើមជេរឿង

េឡើង  ។   ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក  ្រទង់្រ ស់សួរថ    មន លភិកខុ
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ទងំ យ អមបញ់មញិេនះ អនកទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  

កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ឲយេ

្រពះេថរៈទងំពីរអងគេនះមកគល់  េហើយ្រទង្់រ ស់សួរថ  មន លភកិខុ  បន

ឮថ  អនកទងំពីរជអនកខជិល្រចអូសយតឺយ៉វពិតែមនឬ ?    កលភកិខុទងំ-

ពីរអងគេនះ្រកបទូលថ  ្រពះករុ ្រពះអងគ ពិតែមនេហើយ   ្រពះដ៏មន-

្រពះភគ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះ

េទ  ែដលភិកខុទងំពីរេនះជមនុស ខជិល្រចអូសេនះ សូមបកីលពីមុនក៏ជ

អនកខជិល្រចអូសនិងជអនកមនេសចក្តី ល័យហួងែហងទីលេំនែដរ េហើយ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី មន្រតី ៣ េនកនុងនគរព ណសី  ្រតទីងំ ៣ េនះមន

េឈម ះដូេចនះគឺ ពហុចិន្តី  អបបចិន្តី និង មិតចិន្តី  ។  ្រតីទងំ ៣ េនះនគំន

េចញអពីំៃ្រពមកកន់្រសុកមនុស   ប ្ត ្រតទីងំ ៣ េនះ មិតចនិ្តី្របប់្រតី
ទងំពីរថ ែដលេឈម ះថ្រសុកមនុស េនះ េពញេទេ យកររេងក ស 

មនភយ័េនចេំពះមុខ  ពួកអនកេន ទនគំន បង់សំ ញ់និង ក់្រទូជ

េដើម  មន្របករេផ ងៗ  េហើយចប់យក្រតី  ពួកេយើងនគំន ចូលកនៃ់្រព

វញិចុះ ។  ្រតីទងំពីរេ្រកេនះ  នគំន និយយម្តងមន ក់ថ ពួកេយើងនឹងេទ

ៃថងេនះ ឬៃថងែស្អកចេំទចុះ េ្រពះភពជអនកខជិល្រចអូស និងេ្រពះករ
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ជប់ចិត្តកនុងចណីំ  រហូតេពលេវ កន្លងេទ ៣ ែខ ។  ្រគេនះ ពួកអនក

េន ទនគំន ក់សំ ញ់កនុងសទឹង ្រតីពហុចិន្តីនិង្រតីេឈម ះអបបចិន្តី 

កលេចញេទរក របនែហលេទខងមុខ មិនកណំត់ក្លិនសំ ញ់ 

េ្រពះជសត្វលងង់េខ្ល កចូ៏លេទកនុងសំ ញ់ភ្ល ម ្រតីេឈម ះ មិតចនិ្តី ម

មកពីេ្រកយកណំត់ដងឹក្លិនសំ ញ់បន េហើយដងឹថ្រតីទងំពីរេនះ

ចូលេទកនុងសំ ញ់េហើយ ក៏គិតថ អញនឹងឲយជវីតិទនដល់្រតអីនធ-

ពល អនកខជិល្រចអូសទងំពីរេនះ េហើយកែ៏ហលេទកន់ទីជិតសំ ញ់

ខងេ្រក េធ្វើឲយទឹករជួំល េធ្វើឲយសំ ញ់ ច ់ េហើយេ តេចញេទបន  

េហើយក៏េ តេទខងមុខសំ ញ់ ែហលចូលេទកន់សំ ញ់ម្តង

េទៀត េធ្វើឲយទឹករជួំល ដូចេធ្វើឲយសំ ញ់ខងេ្រកយ ច់ េ តេចញេទ

បន េហើយក៏េ តេចញេទខងេ្រកយសំ ញ់ ពួកអនកេន ទ

សមគ ល់ថ  ្រតីទម្ល យសំ ញ់េហើយ  ក៏នគំន ចបចុ់ងសំ ញ់េលើក

េឡើង ្រតីទងំពីរេនះក៏របូតអពីំសំ ញ់ធ្ល កេ់ទកនុងទឹកអស់  ្រតីទងំពីរ

េនះ ្រស័យ្រតេីឈម ះ មតិចនិ្តី េទើបមនជវីតិ   ។   ្រពះបរម ្ត    លុះ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីេនះមកសែម្តងេហើយ  ្រពះអងគបន្រ ស់ដឹង

េ យ្របៃពេហើយ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 ពហុចិន្ត ី អបបចិន្ត ី ច      ឧេភ  ជេល   អពជឈេរ 

 មិតចិន្ត ិ អេមេចសិ        ឧេភ  តតថ  សមគ ត ិ។ 
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 ្រតីេឈម ះពហុចិន្តី    និងអបបចនិ្តីទងំពីរ       បនជប់េន 

 កនុងសំ ញ់     ្រតីេឈម ះមិតចនិ្តី      បនេ ះឲយ រួចខ្លួន 

 ្រតីទងំពីរ   បនជួបគន កនុងទឹកេនះ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ពហុចនិ្ត ី  េសចក្តីថ  ្រតីែដលមន

េឈម ះយ៉ងេនះថ  ពហុចនិ្តី  េ្រពះមនករគិតេ្រចើន មនករ្រតិះរះិ

េ្រចើន   សូមបេីឈម ះទងំពីរេ្រកេនះ  ក៏មនន័យេនះ  ។ 

 បទថ ឧេភ  តតថ  សមគ   េសចក្តីថ ្រតីទងំពីរជប់េន

កនុងសំ ញ់  ្រស័យ្រតេីឈម ះ មតិចនិ្តី េទើបបនរួចជវីតិ ្រតឡប់មកបន

ជួបជុគំន េនកនុងទឹកេនះេទៀត  ។  

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេ យ្របករ

ដូេចនះេហើយ  ្រទង់្របកសសចចធម ៌  េពលចបស់ចចធម៌  ភកិខុចស់ទងំពីរ

អងគេនះ ងំេនកនុងេ បត្តិផល   េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រតេីឈម ះ 

ពហុចិន្តីនិងអបបចនិ្តីកនុងកលេនះ  បនមកជភិកខុចស់ទងំពីរអងគកនុង

កលឥឡូវេនះ     ចែំណក្រតីេឈម ះ មិតចនិ្តី គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ មិតចិន្តិជតក ទី ៤ ។ 
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អដ្ឋកថ អនុ សកិជតក ទី ៥ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ នី

អនកចូលចិត្តេ្រប ន្របេ េគមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  ែដលមន

ពកយេផ្តើមថ   យយញញមនុ សតិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ  ភិកខុ នីេនះ ជកុលធី របស់អនកនគរ វតថីមន ក់  ងំ

ពីកលែដលខ្លួនបួសេហើយ មនិបនយកចិត្តទុក កក់នុងសមណធម៌េទ 

ជប់ចិត្តែតកនុង មិស ្រ ច់េទបិណ្ឌ បតេនកនុងកែន្លងែតមួយៃននគរ 

ែដលភិកខុ នីដៃទៗមិននគំន េទ ។ ្រគេនះ ពួកមនុស នគំន ្របេគន

បិណ្ឌ បតដ្៏របណីតចេំពះនង   នង្រតូវចណំង់កនុងរស្រគបសងកត់ គិតថ  

្របសិនេបើភកិខុ នីដៃទៗ នឹង្រ ចប់ណិ្ឌ បតកនុង្របេទសេនះ  ភរបស់អញ

នឹង បសូនយ  អញគួរេធ្វើឲយភិកខុ នីដៃទៗ មិនមកដល់្របេទសេនះ ដូេចនះ

េហើយ េទកន់សមន កភ់ិកខុ នីទងំ យ ទូនម នភិកខុ នីទងំ យថ ែននង

មច ស់ដច៏េ្រមើនទងំ យ  កនុងទីឯេ ះមនដរំកីច  េសះកច   ែឆកកចជ

េ្រចើន ជទីមនអន្ត យេ យជុវំញិ នងមច ស់ទងំ យកុ្ំរ ច់េទ

បិណ្ឌ បតេនទីេនះេឡើយ ។ ្ត ប់ពកយរបស់នងេហើយ  ភិកខុ នីសូមបែីត

មួយរូបកម៏និសម្លឹងេមើល្របេទសេនះ  ។  ៃថងមួយ េពលែដលភិកខុនីេនះ

កពុំងនិមន្តបិណ្ឌ បតចូលេទកនផ់ទះមួយេ យរហ័ស ពែពកចក៏ជល់ 

េហើយឆ្អឹងេជើងក៏បក ់ មនុស ទងំ យ្របញប់ចូលេទពិនិតយេមើល ក់
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ស្រមួលឆ្អឹងែដលបកជ់ពីរកំ ត់េនះឲយជប់គន  េហើយែសងភិកខុ នីេនះ

េ យែ្រគនេំទកនស់មន កភ់កិខុ នី  ។  ពួកភកិខុ នីេសើចចអំកថ ភកិខុ នីរូបេនះ

ចូលចិត្តែតទូនម នេ្រប ន្របេ ភិកខុ នីដៃទៗ ខ្លួនឯងែបរជនិមន្តេទបិណ្ឌ - 

បតកនុង្របេទសេនះ រហូតទល់ែតបក់េជើងេទើប្រតឡប់មកវញិ  អេំពើ
ែដលនងេធ្វើេនះបន្របកដកនុងពួកភិកខុសងឃ ។ ៃថងមួយ ពួកភិកខុ េពល

េទសរបស់ភិកខុ នីេនះកនុងធមមសភថ អនកមន យុទងំ យ ភិកខុ នីអនក

េពញចិត្តទូនម នភិកខុ នីដៃទៗ ខ្លួនឯង្រ ច់េទបិណ្ឌ បតកនុង្របេទសេនះ  

្រតូវពែពកចជល់បក់េជើង  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់

សួរថ មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យ្របជុសំនទន

គន អពីំេរឿងអ្វហីន៎   កលភកិខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ   េទើប

្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ សូមប ី
កនុងកលមុន  ភិកខុ នីេនះក៏គតិែតទូនម នអនកដៃទ  ប៉ុែន្តខ្លួនឯងមិន្រប្រពឹត្ត 

្រតូវេ យទុកខរហូតអស់កលជនិចច េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមក

សែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី     ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជបក ៃី្រព    ចេ្រមើន 

វយ័េហើយបនជេមហ្វូង មនបក េី្រចើនរយជបរ ិ រ  ចូលេទកន់ៃ្រព

េហមពន្ត ។ កនុងកលែដល្រពះបរមេពធិសត្វេនកនុងៃ្រពេហមពន្តេនះ
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បក ញីីច ្ឌ លមួយេទកន់ៃ្រពេ្រជេដើមបរីកចណីំ បក ញីីេនះបន

្រគប់្រសូវនិងសែណ្ត កជេដើម ែដល្រជុះចករេទះកនុងទីេនះេហើយគតិថ  

េពលេនះអញ្រតូវរកវធិីេធ្វើមិនឲយបក ដីៃទេទកន់្របេទសេនះ  ដូេចនះ

េហើយ ឲយឱ ទដល់បក ដីៃទថ  ែដលេឈម ះថ ផ្លូ វធកំនុងៃ្រព្រកស់ ជផ្លូវ

មនភយ័ចេំពះមុខ     ដូចជសត្វដរំ ី  េសះ    និងយនជនិំះទឹមេ យេគ 

កចៗជេដើម រែមងឆ្លងេទមក េបើមិន ចេហើរេឡើងបនរហ័សេទ កម៏ិន

គួរេទកនទី់េនះេឡើយ   ហ្វូងបក ី ក់េឈម ះឲយបក ញីីេនះថ  អនុ -

សិក ។ ៃថងមួយ បក េីនះកពុំងេហើរេទ មផ្លូ វកនុងៃ្រព្រកស់េនះបនឮ

សេំឡងរេទះ ែដលបរមកយ៉ងេលឿន ងកមកសម្លឹងេមើលេ យគិតថ 

រេទះេនឆង យ អញនឹងសីុតេទេទៀត  ្រគេនះ រេទះក៏មកដល់ខ្លួនលមម 

េ យសនទុះដូចខយល់បក់ បក េីនះមិន ចេហើរេឡើងទន់ កង់រេទះកិន

ខ្លួនរួចកន្លងហួសេទ   បក េីមហ្វូងេ ពួកបក ្ីរបជុមំិនេឃើញបក េីនះ ក៏

េពលថ  អនុ សិកេទ មនិេឃើញ   អនកទងំ យចូរនគំន ែស្វង

រក ។  បក ទីងំ យនគំន ែស្វងរក  េឃើញបក េីនះ ច់ជពីរកំ ត់

េន្រតង់ផ្លូ វធេំនះ កន៏ដំណឹំងេទ្របប់បក េីមហ្វូង ។ បក េីពធិសត្វ

េពលថ បក េីនះ មឃត់បក ដីៃទៗ ប៉ុែន្តខ្លួន្រ ច់េទកន់ទីេនះ 

េទើប ច់ជពីរកំ ត ់       ដូេចនះេហើយេពលគថេនះថ  

 យយញញមនុ សតិ      សយ ំ  េ លុបបចរនិ ី
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 យ ំ វបិកខិក  េសតិ     ហ   ចេកកន  លិកតិ ។ 

 េមបក ី     េ្រប ន្របេ នូវបក ដីៃទ      ែតជអនក្រប្រពឹត្ត 

 េ ភេ យខ្លួនឯង    េមបក េីនះ   េដកបក់ ្ល ប  ដូចជ 

 សត្វ លិកែដលកងក់ិនេហើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  យ  អក រកនុងបទថ យយញញមនុ-

សត ិ េធ្វើករភជ បប់ទ   េសចក្តថី  េមបក ី េ្រប ន្របេ អនកដៃទ ។  

  បទថ សយ ំ េ លុបបចរនិ ី េសចក្តីថ ែតជអនកមន្រប្រកតី
្រ ច់េទេ យខ្លួនឯង  ។  

 បទថ យ ំ  វបិកខិក េសត ិ េសចក្តីថ បក េីនះ គឺនង

លិកេនះ  មន ្ល បខច ត់ខច យ  េដក ្ល ប់េន្រតង់ផ្លូ វធ ំ។ 

 បទថ ហ  ចេកកន លកិ េសចក្តីថ េមបក េីឈម ះ

លិកេនះ ្រតូវកង់កនិបបំក់ ្ល ប   េដក ្ល ប់េនកនុងទីេនះឯង ។ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ  សត្វ លិកកនុងកលេនះ  បនមកជអនុ សិកភិកខុ នី 

កនុងកលឥឡូវេនះ   ចែំណកបក េីមហ្វូង គ ឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ អនុ សិកជតក ទី ៥ ។ 
 

 



                         471 

  

អដ្ឋកថ ទុព្វចជតក ទី ៦ 
 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដល្របេ ្រកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  អត-ិ

ករមក ចរយិ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 េរឿងរបស់ភកិខុ េនះ នឹងជក់ចបស់កនុង គិជឈជតក នវកនិបត 

( ប៉ុែន្តកនុងជតកេនះ ) ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុ េនះមក េហើយ 

្រ ស់ថ  មន លភិកខុ  មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលអនកជមនុស

្របេ ្រកេនះ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ជមនុស ្របេ ្រកែដរ េ្រពះភពជ

អនក្របេ ្រក មិនេធ្វើ មឱ ទរបស់បណ្ឌិ ត  េទើប្រតូវលែំពងជុងរហូតអស់

ជីវតិ ដូេចនះ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះម សត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលអនក ែំផនកខងេ ត ។ 

លុះចេ្រមើនវយ័េហើយបនជអនកមនបញញ  ឈ្ល សៃវកនុងឧបយ សិក

សិលបៈែផនកខងេ តឆ្លងលែំពងកនុងសមន កៃ់នអនកេ តមន ក់  េដើរសែម្តង

សិលបៈជមួយនឹង ចរយ   ប៉ុែន្ត ចរយេនះ េចះវជិជ កនុងករេ តឆ្លង

លែំពងបន ៤ ប៉ុេ ្ណ ះ  មិន ចេ តឆ្លងបន ៥ េទ  ។  ៃថងមួយ ចរយ

េនះេទសែម្តងសិលបៈកនុង្រសុកមួយ  ្រសវងឹ្រ េហើយនិយយថ េយើង

នឹងេ តឆ្លងលែំពងបន ៥ េ យេ តលែំពងេរៀងបន្ត  ។  ្រគេនះ 
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្រពះេពធិសត្វក៏េពល្របប់ ចរយថ បពិ្រតេ ក ចរយ េ កមិនេចះ

វជិជ កនុងករេ តឆ្លងលែំពងបន ៥ េទ យកលែំពងមួយេចញចុះ ្របសិន-

េបើេ កេ តនឹង្រតវូលែំពងទី ៥ ជុង ្ល បម់ិនខន   ប៉ុែន្តេ្រពះែត្រសវងឹ

្រ េទើបេពលថ ែនមណព អនកមិនដឹងអពីំអំ ចរបស់េយើងេទ មិន

បនយកចតិ្តទុក ក់ចេំពះពកយសម្តីរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ  េ តឆ្លង

េទបន ៤ លែំពង  ្រតូវលំែពងទី ៥ ជុង  ដូចេគេ តផក ្រសគេំ យ

េឈើអេ ្ដ តដូេចន ះ  េដកេ យេ កេនទីេនះឯង ។ ្រគេនះ ្រពះ-

ម សត្វេពលថ  បពិ្រត ចរយ េ កមិនេជឿពកយសម្តរីបស់បណ្ឌិ ត 

េទើបដល់នូវេសចក្តវីនិសយ៉ងេនះ   ដូេចនះេហើយ  េពលគថេនះថ  

 អតិករមក ចរយិ       មយ្ហេមបត ំ ន  រុចចតិ  

 ចតុេតថ  លងឃយិ ្វ ន       បញចមយសិ  វុេ ត ិ។ 

 បពិ្រតេ ក ចរយ    អេំពើែដលេធ្វើ្រជុលេនះ    មិនគប់ 

 ចិត្តខញុ េំទ     េ កេ តបនែតែផ្លលែំពងទី ៤     េហើយ 

 ្រតូវលែំពងទី ៥ មុតេហើយ ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   អតិករមក ចរយិ   េសចក្តថី 

បពិ្រតេ ក ចរយ េ កបនេធ្វើករ្រជុល អធិបបយថ បនេធ្វើករ្រជុល

ហួសែដលខ្លួន ចេធ្វើបន   ។ 

 បទថ   មយ្ហេមបត ំ   ន  រុចចត ិ  េនះ   ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តង
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េសចក្តីថ ករេធ្វើរបស់េ កេនះ មិនេពញចិត្តខញុ ែំដលជអេន្ត សិកេទ 

េ្រពះេហតុេនះ  េទើបខញុ ្ំរបប់េ កជមុន ។ 

 បទថ ចតុេតថ លងឃយិ ្វ ន េសចក្តីថ េ កមិនធ្ល ក់មកេលើ
លែំពងទី  ៤   គឺឆ្លងផុតលែំពងទី  ៤  បន  ។ 

 បទថ   បញចមយសិ  វុេ    េសចក្តីថ េ កមិនេជឿពកយ

សម្តីរបស់បណ្ឌិ ត   េទើប្រតូវលែំពងទី ៥ ជុង  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វ លុះេពលគថេនះេហើយ ក៏ន ំ ចរយេចញអពីំ

លែំពង េធ្វើកិចចែដលគួរេធ្វើឲយ ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំកអតីតនិទនេនះមកេហើយ  ្រទង្់របជុំ

ជតកថ  ចរយកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ ្របេ ្រកកនុងកលឥឡូវ

េនះ    ចែំណកអេន្ត សិក គឺ  តថគត េនះឯង  ៕  

ចប់  អដ្ឋកថ ទុព្វចជតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ តិត្តិរជតក ទី ៧ 

 ្រពះបរម ្ត     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន    ្រទង់្របរពធ

ភិកខុ េឈម ះ  េកកលិកៈ    ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ    មនពកយេផ្តើមថ 

អចចុគគ   អតិពល   ដូេចនះជេដើម េរឿងរបស់េកកលិកភិកខុ េនះ នឹង

ជក់ចបស់កនុង   តកក រយិជតក   េតរសកនិបត   ។ 

 ប៉ុែន្តកនុងជតកេនះ ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ- 

យ  មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលេកកលិកភិកខុ ្រស័យ

ចរបស់ខ្លួន្រតូវវនិសេនះ សូមបកីនុងកលមុន ក៏ធ្ល ប់វនិសេហើយែដរ  

េហើយ្រទងន់យំកអតីតនិទនមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយេរៀនសិលបៈ្រគប់យ៉ង េនកនុងនគរតកកសិ   លះបង់

កមេហើយបួសជឥសី ញុងំអភញិញ ៥ សមបត្ត៨ិ ឲយេកើតេហើយ  ពួកឥសី

្របជុគំន េនកនុងហិមវន្ត្របេទស ែតង ងំ្រពះបរមេពធិសត្វឲយេធ្វើជ ចរយ

អនកឲយឱ ទ ។ ្រពះម បុរសបនជ ចរយអនកឲយឱ ទេហើយនឥំសី 

៥០០ រូបេលងឈនទងំ យកនុងៃ្រពហិមពន្ត ។  ្រគេនះ បសមួយ

រូបេកើតេ គសគមេលឿង កន់កបំិតេទកប់េឈើ ។  ្រគេនះ មន បស

មតេ់្រចើនមួយរូប  អងគុយេនជតិ បសសគមេនះ  និយយថ  ចូរកបក់នុង
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ទីេនះ ចូរកបទី់េនះ   េធ្វើឲយ បសសគមេនះខឹង  បសេនះខឹងេហើយ

េពលថ   េពលេនះេ កមិនែមនជ ចរយបេ្រង នសិលបៈកនុងករកប់

េឈើរបស់ខញុ េំទ េហើយងកបំិតធដំ៏មុតកប់ែតម្តងប៉ុេ ្ណ ះ េធ្វើឲយ បស

មត់ ចេនះអស់ជវីតិ  ។  កនុងកលេនះ ឥសីេពធិសត្វេ្របើឲយេធ្វើសររីកិចច

សព បសេនះ ្រតង់េជើងដបូំកមួយកែន្លង ។ មិនឆង យអពីំ ្រសមបទ

េនះ មនសត្វទទមួយេនទីេនះ ល់្រពឹក ល់ ង ចសត្វទទេនះឈរ

េនេលើដបូំកេនះ  រងវេ យមនសេំឡងខ្ល ងំ  ។  ្រពនមន ក់ ឮសេំឡង

េនះេហើយគិតថ គួរមនសត្វទទេនទីេនះ េទើបេដើរេទរក មសេំឡង

េនះ សម្ល ប់ទទេនះេហើយកនយ់កេទ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វមនិបន

ឮសេំឡងរបស់សត្វទទេនះ  សួរពួក បសថ  េនទីឯេ ះមនសត្វ

ទទេន  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបមិនឮសេំឡងរបស់  ?  បសទងំេនះ្របប់

េរឿងេនះដល់្រពះេពធិសត្វ ។ ្រពះេពធិសត្វេ្រប បេធៀបេរឿងទងំពីរេនះ

េហើយ    េពលគថេនះកនុងក ្ត លពួកឥសីថ  

 អចចុគគ    អតពិល      អតិេវលំ   បភសិ  

  ច   ហនត ិ  ទុេមមធំ     តិត្តរិ ំ  តវិស តិន្ត ិ។ 

 ចែដលខពស់ហួស   ខ្ល ងំហួស   េពលហួសកលេវ  

 រែមងសម្ល ប់បុគគលពល      អនកឥតបញញ       ដូចជ ច 

 ែដលសម្ល ប់    នូវសត្វទទែដលរងវហួស ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   អចចុ គគ  ែ្របថ ចែដលខពស់

ហួស ។    បទថ  អតិពល    បនដល់ ចែដលខ្ល ងំហួស េ្រពះ

េពលដែដល ៗ   ។ 

 បទថ អតិេវលំ   បភសិ   បនដល់ ចែដលេពលហួស

កលេវ    គឺ ចែដលេពលហួស្របមណ  ។ 

 បទថ តិត្តរិ ំ  តវិស តិ ំ  េសចក្តីថ  សេំឡងរងវខ្ល ងំហួសេពក  

រែមងកមច តស់ត្វទទយ៉ង   ចែបបេនះ  រែមងសម្ល បបុ់គគលពល គឺ
បុគគលលងង់េខ្ល ដូេចន ះ ។ 

 ្រពះេពធិសត្វឲយឱ ទពួកឥសីេ យ្របករដូេចន ះ ចេ្រមើន្រពហម-

វ ិ រ ៤ េ្រកយអពីំចុតិ  មន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែត

េពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលេកកលិកភិកខុ ្រស័យ ចរបស់ខ្លួន្រតូវវនិស

េនះ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់វនិសេហើយែដរ  លុះ្រទងន់យំក្រពះធមម-

េទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្របជុជំតកថ  បសអនក្របេ ្រកកនុងកល

េនះ បនមកជេកកលិកភិកខុ   ពួកឥសីបនមកជពុទធបរស័ិទ ចែំណក

្ត ៃនគណៈ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ តិត្តិរជតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ

បុ្រតរបស់ឧត្តរេសដ្ឋី   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   ែដលមនពកយេផ្តើមថ  

ន  ចិន្តយេន្ត   បុរេិ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ េនកនុងនគរ វតថមីនេសដ្ឋីេឈម ះឧត្តរៈ មនសមបត្តិ
េ្រចើន ។ សត្វអនកមនបុណយមន ក់ចុតិចក្រពហមេ កបដិសនធិកនុងៃផទៃន

ភរយិរបស់េសដ្ឋី  ចេ្រមើនវយ័េហើយ មនរូបសមបត្តិ្រសស់ ្អ ត គួរជទី

្រជះថ្ល  មនពណ៌សមបុរដូច្រពហម ។  ៃថងមួយ េនកនុងនគរ វតថមីនបុណយ

នកខត្តឫក ្របចែំខកត្តិក   មនុស ទងំ យបនេដើរ្របកសទូេទេពញ

្រពះនគរ បុត្តេសដ្ឋីដៃទៗ ែដលជសម្ល ញ់របស់េសដ្ឋីបុត្តេនះ មនភរយិ

េហើយ ប៉ុែន្តេ្រពះេហតុែតបុត្តរបស់ឧត្តរេសដ្ឋេីនះេនកនុង្រពហមេ កយូរ

េពក េទើបមនិមនចិត្តេ្រតកអរកនុងកងកិេលស  ។ 

 ្រគេនះ សម្ល ញ់របស់េសដ្ឋបុី្រតេនះ្របកឹ គន ថ ពួកេយើងនឹងន ំ

្រស្តីមន កម់កឲយបុត្តរបស់ឧត្តរេសដ្ឋី េហើយបបួលេទេលងបុណយនកខត្តឫក  ។      

លុះ្របកឹ គន ដូេចន ះេហើយ ចូលេទរកេសដ្ឋបុីត្តេពលថ  ែនសម្ល ញ់  េន

កនុងនគរ វតថមីនបុណយនកខត្តឫក ្របចែំខកត្តិក េគបន្របកសទូេទ 

េពញនគរេហើយ ពួកេយើងនឹងន្ំរស្តីមន ក់មកឲយអនក េហើយេទេលងបុណយ 

នកខត្តឫក ជមួយគន   សូមបេីសដ្ឋីបុត្តេនះ្របប់ថ  ខញុមំិន្រតូវករ្រស្តីេទ  ក៏
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េនែតជមនះចិត្តបបួលជនិចច រហូតទល់ែតេសដ្ឋីបុត្តេនះយល់្រពម េទើប

េទ ក់ែតងនងវណ្ណទសីមួយរូបេ យេ្រគ ងអលងក ទងំពួង នេំទផទះ

េសដ្ឋីបុត្តេហើយេពលថ នងចូរេទកន់សមន ក់េសដ្ឋីបុត្តចុះ  ដូេចនះេហើយ

បញជូ នចូលេទកន់បនទប់េដក េហើយនគំន េចញេទ ។ ចែំណកេសដ្ឋ-ី

បុត្តេនះ សូមបនីងចូលេទដល់បនទប់េដកក៏េ យ ក៏មិនសម្លឹងេមើល មនិ

និយយរក  នងគតិថ បុរសេនះ មនិសម្លងឹេមើលអញែដលមនរូប្រសស់

្អ ត  សមបូរេ យលម្អដ្៏រតកលែបបេនះ ទងំមនិនិយយរកផង  ដូេចនះ

អញនឹងេធ្វើឲយេគសម្លងឹេមើលអញេ យករែក្រកយ និងមយរបស់្រស្តី
ឲយខងែតបន ដូេចនះ  ។  េហើយក៏េផ្តើមបេញចញមយ្រស្តី បេញចញគល់

េធមញេ យករញញឹម េធ្វើេអៀនេ្រប ន  ។  េសដ្ឋីបុត្តសម្លឹងេមើល ករ

របស់នង កន់យកនិមិត្តកនុងេធមញេកើតអដ្ឋកិសញញ  រូប ង្រសស់ ្អ ត

ទងំអស់េនះក៏្របកដដូចេ្រគងឆ្អឹង  េសដ្ឋីបុត្តក៏ឲយរង្វ នដ់ល់នង េហើយ

ឲយនង្រតឡប់េទវញិ  ។ 

 ឥស រជនមន ក់េឃើញនងវណ្ណទសីចុះអពីំផទះេនះ េដើរ មផ្លូ វក៏ឲយ

រង្វ នេ់ហើយនេំទផទះរបស់ខ្លួន  ។  កន្លងេទបន ៧ ៃថង  បុណយនកខត្តឫក

ក៏ចប់  ម របស់នងវណ្ណទសីមិនេឃើញនង្រតឡប់មកផទះ ក៏េទរក

េសដ្ឋីបុត្តទងំ យសួរថ  កូន្រសីរបស់ខញុ េំទ  ?   េសដ្ឋីបុត្តទងំេនះ 

ក៏នគំន េទកន់ផទះរបស់ឧត្តរេសដ្ឋបុីត្តសួរថ នងេទ  ?    េសដ្ឋីបុត្ត 
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្របប់ថ ខញុឲំយរង្វ ន់នងេហើយ ឲយនង្រតឡប់េទវញិេនេពលេនះឯង ។ 

េពលេនះ ម របស់នងែ្រសកយបំេណ្តើ រេពលបេណ្តើ រថ   ្របសិនេបើខញុ ំ

មិនបនេឃើញកូន្រសីរបស់ខញុ េំទ   ខញុមំិនេទ េទ  ពួកេ ក្រតូវនកូំន

្រសីរបស់ខញុមំកឲយខញុ វំញិ េហើយចបឧ់ត្តរេសដ្ឋបុីត្តេទកន់ ជដំ ក ់ ។ 

្រពះ ជកល្រទង់កតក់្តី  ្រទង់្រ ស់សួរថ  េសដ្ឋីបុត្តទងំេនះ ននំងេទ

ឲយអនកឬ ?   ឧត្តរេសដ្ឋបុីត្ត្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ពិតែមន ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េពលេនះ   នងេទ  ?  

 ឧត្តរេសដ្ឋបុីត្ត្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ទូលបងគមំនិដងឹ

េទ   ទូលបងគឲំយនង្រតឡប់េទវញិេនេពលេនះឯង  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ    េពលេនះ អនក ចននំងមកវញិបនេទ ?   

 ឧត្តរេសដ្ឋបុីត្ត្រកបទូលថ    ទូលបងគមំិន ចេទ  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់បញជ ជបុរសថ ្របសិនេបើមិន ចននំងមក

បនេទេនះ  ពួកអនកចូរ ក់េទសេគចុះ   ។  ្រគេនះ ពួក ជបុរសចប់

ឧត្តរេសដ្ឋបុីត្តចង ្ល បេសកឃុខំ្លួនេ យគិតថ ពួកេយើងនឹង ក់េទស ។  

ដណឹំងេនះេលចឮទូេទេពញនគរថ ្រពះ ជបញជ ឲយ ក់្រពះ ជ ជញ

ដល់ឧត្តរេសដ្ឋីបុត្ត ែដលមិន ចននំងវណ្ណទសីមកវញិបន ។  ម ជន

ឱប្រទងូែ្រសកយថំ ឱ េហតុអ្វេីទើបមនេរឿងដូេចនះ  េ កបនវតថុែដលមនិ

គួរបនេហើយ  េពលេហើយនគំន យេំរៀប ប់េដើរ មេ្រកយេសដ្ឋីបុត្ត  ។  
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េសដ្ឋីបុត្តគតិថ  ទុកខែបបេនះ អញបនទទួលេ្រពះករេន្រគប់្រគងផទះ 

្របសិនេបើអញបនរួចផុតអពីំទុកខេនះ អញនឹងបួសកនុងសមន ក់្រពះម -

េគតមសមម សមពុទធ   ។ 

 ចែំណកនងវណ្ណទសីេនះ  បនឮសេំឡងេក ហលេនះេហើយ  

ក៏សួរថ នុះ៎ជសេំឡងអ្វី ?    លុះដងឹេរឿង ៉ វេនះេហើយក្៏របញប់ចុះមក  

រួចេពលថ  អនកទងំ យចូរេចៀសេចញ  ចូរឲយឱកសដល់ខញុបំនជួប

ជបុរសចុះ េហើយបង្ហ ញខ្លួន ។  ពួក ជបុរសេឃើញនងេហើយ ក៏េ

ម របស់នងមកទទួលយកនងេទ េ ះែលងេសដ្ឋបុីត្តេហើយេចៀស

េចញេទេរៀងៗខ្លួន  ។   ពួកសម្ល ញ់ទងំ យរបស់េសដ្ឋីបុត្តេនះក៏មក

នេំសដ្ឋីបុត្តេនះេទកន់សទឹង ងូតទឹកជ្រមះកយេហើយ កេ៏ទផទះបរេិភគ

រេពល្រពឹក សូមឲយម បិ អនុញញ តឲយបព្វជជ  ។ េសដ្ឋីបុត្តេនះ

កន់សពំត់ចីវរេទកន់សមន ក់្រពះបរម ្ត េ យបរ ិ រជេ្រចើន ថ្វ យ-

បងគេំហើយ្រកបទូលសូមបព្វជជ   បនបព្វជជ ឧបសមបទេហើយ មនិលះបង ់

កមម ្ឋ នេឡើយ  ចេ្រមើនវបិស ន  មនិយូរបុ៉នម នបនសេ្រមចអរហត្តផល ។ 

 ៃថងមួយ ភិកខុទងំ យអងគុយ្របជុគំន កនុងធមមសភ េពលអពីំគុណ

របស់េសដ្ឋបុីត្តថ  អនកមន យុទងំ យ  បុត្តរបស់ឧត្តរេសដ្ឋី  កល

ភ័យេកើតេឡើងចេំពះខ្លួន ដឹងគុណ្រពះបរម ្ត  បនគិតថ កលរួច

ផុតចកទុកខេនះនឹងបព្វជជ  េ យករគិតល្អដូេចន ះ េទើបរួចផុតអពីំមរណ-
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ភ័យផង  បួសេហើយបនសេ្រមចផលដ៏្របេសើរផង  ។    ្រពះបរម ្ត

េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មញិេនះ 

អនកទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុទងំ យ ្រកបទូល

ឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែត

បុត្តរបស់ឧត្តរេសដ្ឋបី៉ុេ ្ណ ះេទ  ែដលកលភ័យេកើតេហើយ បនគិតថ 

អញនឹងរួចផុតទុកខេនះ េ យឧបយេនះ  សូមបបីណ្ឌិ តកនុងកលមុន   

កលភ័យេកើតដល់ខ្លួនេហើយ កប៏នគិតថ អញនឹងរួចផុតចកទុកខេនះ 

េ យឧបយេនះ   ដូេចនះេហើយករួ៏ចផុតចកទុកខគមឺរណភយ័បន  េហើយ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល    កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តេិនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វកលកម្ល ងំកមមប្តូ រផ្ល ស់ឲយវលិវល់េទ

េ យអំ ចៃនចុតិនិងបដសិនធិ េកើតកនុងកេំណើ តសត្វចប  ។   ្រគេនះ

្រពនបក មីន ក់ ចបច់បជេ្រចើនមកអពីំៃ្រព ក់្រទុងទុកកនុងផទះ ។ កល

មនុស ទងំ យមកទិញ ក៏លកស់ត្វចបចញិចឹ មជីវតិ ។ ្រពះេពធិសត្វ 

គិតថ ្របសិនេបើអញបរេិភគបយទឹកែដល្រពនេនះឲយេហើយ ្រពន

េនះនឹងចបអ់ញលក់ឲយអនកែដលមកទិញ  េបើអញមិនបរេិភគក៏គង់ គ ងំ

សគម   កលមនុស េឃើញអញសគមក៏នឹងមនិទទួលយក ករមិនមនភយ័

នឹងមនដល់អញេ យឧបយេនះ អញនឹងេធ្វើឧបយេនះ ។  កល្រពះ-
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ម សត្វេធ្វើយ៉ងេនះ   ក៏សគមសល់ែតែសបកដណ្ត ប់ឆ្អឹង    អនកទិញទងំ- 

យេឃើញ្រពះេពធិសត្វេហើយ ក៏មិន ៊ នបះ៉ពល់ ។  នយ្រពន 

កលសត្វចបដៃទអស់េហើយ ក៏យក្រពះេពធសិត្វេចញអពីំ្រទុង ឈរេន

ែកបរមត់ទ្វ រ ក់្រពះេពធិសត្វេលើបតៃដ េផ្តើមនឹងពិនិតយេមើលថ េតើសត្វ

ចបមួយេនះ េកើតអ្វីហន៎   កល្រពះម សត្វដឹងថ នយ្រពនេភ្លចខ្លួនក៏

្រត ង ្ល បេហើរចូលៃ្រពេទ  ។  ចបដៃទេឃើញ្រពះម សត្វ  ក៏សួរថ 

អនកេទ បត់យូរេម្លះ ពួកេយើងមនិែដលេឃើញអនក ?   កល្រពះម -

សត្វ្របប់ថ  ខញុ ្ំរតូវ្រពនចប ់   ក៏នគំន សួរថ   េតើអនកេធ្វើដូចេម្ដចេទើបរួច 

មកបន  ?    ្រពះេពធសិត្វ្របប់ថ  ខញុមំិនសីុ រែដល្រពនឲយ មិនផឹក

ទឹក  េទើបរួចមកបនេ យឧបយ   ដូេចនះេហើយ  េពលគថេនះថ  

 ន  ចិន្តយេន្ត   បុរេិ      វេិសសមធិគចឆត ិ

 ចិន្តតិស   ផលំ  បស       មុេ ្ត សម ិ វធពនធនត ិ។ 

 បុរសកលមិនបនរះិគតិ    រែមងមនិបនសេ្រមច  នូវ 

 គុណវេិសសេឡើយ   អនកចូរេឃើញផលៃនឧបយែដល 

 ខញុគំិតេហើយ  េ្រពះខញុ រួំចអពីំេសចក្តី ្ល ប់និងចណំង ។ 

 គថេនះ  ្របមូលេសចក្តីបនដូេចនះថ  អនកែដលជួប្របសព្វទុកខ

េហើយ កលមិនបនរះិគិតថ អញនឹងរួចអពីំទុកខេនះ េ យឧបយេនះ

រែមងមនិបនសេ្រមចនូវគុណវេិសស គឺកររួចផុតអពីំទុកខរបស់ខ្លួនបន
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ឥឡូវេនះអនកចូរេមើលផលៃនកមមែដលេយើងគិតេហើយ េ យឧបយេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះ  ែដលេយើងបនរួចផុតអពីំករសម្ល ប់និងករឃុឃំងំ គឺរួចអពីំ

េសចក្តី ្ល បនិ់ងចណំង  ។ 

 ្រពះម បុរស្របបេ់ហតុករណ៍ែដលខ្លួនេធ្វើេហើយ េ យ្របករ

ដូេចនះ  ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្របជុំ

ជតកថ  សត្វចបែដលរួចអពីំេសចក្តី ្ល បក់នុងកលេនះ គ ឺ តថគត

េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ វដ្តកជតក ទី ៨ ។ 
 

 

អដ្ឋកថ អកល វិជតក ទី ៩ 

 ្រពះបរម ្ដ   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកនិយយមិនដឹងកលេវ មួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្តើមថ   អម បតុិសំវេឌ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ភិកខុ េនះជកុលបុ្រតអនកនគរ វតថី បួសកនុង្រពះ-

សនេហើយ មិនេរៀនវត្តឬសិកខ  េ កមិនដឹងថ េពលេនះគួរេធ្វើវត្ត 

េពលេនះគួរ្របតិបត្តិ  េពលេនះគួរេរៀន េពលេនះគួរទេនទញ  េធ្វើសេំឡង

ខ្ល ងំៗ  េនេពលែដលេ កភញ កេ់ឡើង ទងំកនុងបឋមយម  ទងំកនុងមជឈមិ
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យម ទងំកនុងបចឆិមយម  ភិកខុទងំ យសិងមិនលក់  ភិកខុទងំ យ

េពលេទសភិកខុ េនះកនុងធមមសភថ អនកមន យុទងំ យ ភិកខុឯ-

េ ះបួសកនុង សន  គឺរតនៈែបបេនះ  មនិដឹងវត្តឬសិកខ  កលឬមិន

ែមនកល  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុ
ទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ យ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎   

កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន ល

ភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុ េនះបេញចញ

សេំឡងមិន្រតូវកល សូមបកីនុងកលមុនក៏បេញចញសេំឡងមិន្រតូវកលែដរ 

និងេ្រពះករែដលមិនដងឹកលឬមនិែមនកល  ្រតូវមួលក រហូតអស់ជីវតិ   

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយ សេ្រមចករសិក សិលបៈ្រគប់យ៉ង   បនជ ចរយ-

ទិ បេមកខកនុងនគរព ណសី   បេ្រង នសិលបៈដល់មណព្របមណ 

៥០០ នក ់ ពួកមណពទងំេនះមនមនេ់ឈម លមួយ  ។ មណពទងំ-

េនះ េ្រកក មសេំឡងរងវរបស់មន់េនះសិក សិលបៈ  ( េ្រកយមក

មន់េនះ ) ក៏បនងប់េទ  មណពទងំេនះក៏េដើររកមន់ដៃទ ។ ្រគ-

េនះ មណពមួយរូបកច់ឧសកនុងៃ្រពេឃើញមនមួ់យ ក៏ចប់មក ក់កនុង
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្រទុងចិញចឹ មរក ទុក  ។  មន់េនះមិនដឹងថ គួររងវកនុងេពល   េ្រពះ

ខ្លួនធេំឡើងេនកនុងៃ្រពេខម ច េពលខ្លះក៏រងវយប់េ្រជេពក  េពលខ្លះរងវ

េនេពលអរុណរះេឡើង ពួកមណពនគំន សិក សិលបៈ កនុងេពលែដល

មន់េនះរងវយប់េ្រជ មិន ចសិក បន រហូតអរុណរះេឡើងមន ក់ៗ

េដកលក់េទវញិអស់ សូមបេីមេរៀនែដលទេនទញចេំហើយក៏េភ្លច េពលែដល

មន់េនះរងវេនេពលភ្លឺេពក  មណពទងំេនះមិនបនទេនទញេមេរៀន ។  

មណពទងំ យេនះក៏្របឹក គន ថ  មន់េនះ េពលខ្លះឆប់រងវ េពល

ខ្លះ្រករងវ  ្រស័យមន់មួយេនះ ពួកេយើង្របកដជេរៀនសិលបៈមនិបន

សេ្រមចេឡើយ េហើយក៏នគំន ចបមួ់លកឲយមន់េនះអស់ជីវតិេទ េហើយ 

េទ្របប់ ចរយថ បពិ្រតេ ក ចរយ មន់ែដលរងវខុសកលេវ

េនះ  ពួកខញុសំម្ល បេ់ហើយ  ។  ចរយេពធិសត្វេពលថ មន់េនះដល់នូវ

េសចក្តី ្ល ប ់ េ្រពះចេ្រមើនធេំឡើងេ យមិនបនទទួលករែណនទូំនម ន

េ្រប ន្របេ       ដូេចនះេហើយេពលគថេនះថ  

 អម បតុិសំវេឌ                 អនចរយិកុេល  វសំ 

 នយ ំ កលមកលំ        អភជិនត ិ កុកកុ េ ត ិ។ 

 មន់េនះ    ចេ្រមើនេនកនុងសមន ក់ៃនបុគគល     មិនែមនជម  

 បិ    កលេនកនុង្រតកូលៃនបុគគលមិនែមនជ ចរយ   រែមង 

 មិនដឹងចបស់នូវកលគួររងវ   ឬកល   មិនគួររងវ  ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ   អម បតុិសំវេឌ  េសចក្តថី  មន់

េនះធេំឡើងេ យមិនបន ្រស័យម បិ    េហើយទទួលឱ ទ  ។ 

 បទថ   អនចរយិកុេល  វសំ េសចក្តីថ កនុងសមន ក់ ចរយក៏

មិនបនេន    េ្រពះមិនបន ្រស័យបុគគល មួយែដលជ ចរយអនក

ទូនម នេឡើយ ។ 

 បទថ  នយ ំ  កលមកលំ    េសចក្តថី  មនេ់នះមិនដងឹ

កល ឬមិនែមនកលែដលខ្លួនគួររងវយ៉ងេនះថ   គួររងវកនុងេពលេនះ   

មិនគួររងវកនុងេពលេនះ  េ្រពះករមិនដឹងកលេនះឯង   េទើបអស់ជវីតិ ។ 

 ្រពះម សត្វសែម្តងេហតុេនះេហើយ   រស់េនរហូតអស់ យុកខ័យ   

េ្រកយអពីំចុតិក៏េទ មយថកមម  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ មន់ែដលរងវមិន គ ល់កលកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ
ែដលនិយយមិនដឹងកលេវ កនុងកលឥឡូវេនះ     អេន្ត សិកបនមក

ជពុទធបរស័ិទ    ចែំណក ចរយ គឺ  តថគត  េនះឯង ៕   
 

ចប់  អដ្ឋកថ អកល វជិតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ ពនធនេមកខជតក ទី ១០ 

 ្រពះបរម ្ត      កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន     ្រទង់្របរពធ

នងចិញចមណវកិ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  អពទធ    

តតថ   ពជឈន្តិ  ដូេចនះជេដើម  ។   

 េរឿងរបស់នងនឹងជក់ចបស់េនកនុង  ម បទុមជតក   ទ្វ - 

ទសកនិបត  ។ 

 កនុង្រគេនះ  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ

មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលនងចញិចមណវកិេចទតថគត

េ យេរឿងមិនពិតេនះ  សូមបកីនុងកលមុន កធ៏្ល បេ់ចទតថគតេហើយែដរ    

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងៃផទៃនភរយិរបស់បុេ ហិត

ចេ្រមើនវយ័េហើយ បនជបុេ ហិតរបស់្រពះបទ្រពហមទត្តជនួំសបិ ែដល

្ល ប់េទេហើយ  ។   ្រពះបទ្រពហមទត្តបន្រពះ ជទនពរដល់អគគមេហសី

ថ    ែននងដ៏ចេ្រមើន   នង្រតូវករវតថុ   ចូរ្របប់វតថុ េនះចុះ  ។    អគគ-

មេហសី្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព    ពរដៃទមិនែមនជវតថុ ែដល

ខញុមំច ស់បនេ យក្រមេនះេទ   សូម្រទង់្រពះ ជទន្រតមឹែតថ  ងំពី

េពលេនះេទ  ្រទង់មិនគបបទីត្រស្តីដៃទេ យអំ ចកិេលស ។  សូមប ី
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្រពះ ជ្រទង់ មយ៉ង ក៏េ យ    ក៏្រពះអគគមេហសីសូមពរដូេចន ះ

ដែដលៗ   មិន ចបដេិសធពកយរបស់្រពះនងបន  ្រទងក់៏ទទួល ងំពី

េពលេនះមក  ្រពះ ជ្រទងម់និទតប ្ត ្រសីរប ំ ១៦.០០០ នក ់   សូមប ី
ែតមន ក់  េ យអំ ចកិេលសេឡើយ  ។ 

 សម័យមួយ េនបចចន្តជនបទរបស់្រពះ ជេកើតនូវករបះេបរ ពួក

េយធែដលេបះជរំេំនកនុងបចចន្តជនបទេនះ េធ្វើស្រងគ មនឹងពួកេចរពីរ-

បីដង ក៏បញជូ ន រេទ្រកបទូល្រពះ ជថ ្របសិនេបើស្រងគ មខ្ល ងំជងេនះ  

ពួកទូលបងគមំិន ចរលំង្រពះអងគបន  ។  ្រពះ ជមន្រពះ ជបណំង

នឹងយងេទទីេនះ ្រទង់ែកនទព័េហើយបញជ ឲយ្រពះអគគមេហសីចូលគល់ 

្រ ស់ថ ែននងដ៏ចេ្រមើន េយើង្រតូវេទបចចន្តជនបទ េនទីេនះ ករ

្របយុទធ មនេ្រចើនែបបយ៉ង ឈនះឬចញ់ក៏មិន្របកដ កនុង ថ នភព

ដូេចន ះ មតុ្រគម្រគប្់រគងបនេ យលបំក  ចូរនងេនកនុង្រពះ ជ ងំ

ចុះ  ។  ចែំណក្រពះអគគមេហសីក្៏រកបទូលថ  ខញុមំច ស់មិន ចនឹងេន

ខងេ្រកយដូច្រពះត្រមស់បន ។ កល្រពះ ជ្រ ស់ មេហើយ ម

េទៀត ក៏្រកបទូលថ   េបើដូេចន ះ កល្រពះអងគយងេទបនមួយេយជន៍ 

សូម្រពះអងគបញជ ឲយមនុស ្រតឡប់មកមន ក ់ េដើមប្ីរទង់្រជបសុខទុកខរបស់

ខញុមំច ស់ ។  ្រពះ ជ្រទង់យល់្រពមេហើយ ្រទង់ែតង ងំ្រពះម សត្វឲយ

ជអនករក នគរ្រទង់េលើកកងទព័ធេំចញេទ ។ កលយងេទបនមួយ
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េយជន៍ក៏បញជូ នបុរសមន ក់ឲយេទេ យ្រពះត្រមស់ថ  អនកចូរ្របបក់រ

មិនមនេ គរបស់េយើង េហើយចូរដឹងសុខទុកខរបស់្រពះេទវ ី  សឹមមក  ។  

្រពះេទវ្ីរទងសួ់របុរសែដលមកដល់េហើយថ ្រពះ ជ្រទងប់ញជូ នអនកមក

េធ្វើអ្វី ?  កល ជបុរស្រកបទូលថ  េដើមបដីងឹសុខទុកខរបស់្រពះនង   ក៏

្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ ចូរមកេនះ  េហើយក៏េសពអសទធមមនឹងបុរសេនះ ។  

្រពះ ជ្រទង់យងេទអស់ផ្លូវ ៣២ េយជន៍  ្រទង់បញជូ នមនុស មក ៣២ 

នក់ ្រពះេទវបីនេសពអសទធមមនឹងបុរសទងំេនះ្រគប់គន  េ យទនំងដូច

គន ទងំអស់  ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់ប្រងក បបចចន្តជនបទេ យ្របៃពេហើយ បញចុ ះបញចូ ល

អនកជនបទេ យល្អេហើយ កលេស្តច្រតឡបម់កវញិ ្រទង់បញជូ ន ជបុរស

មក ៣២ នក់ដូចេលើកមុនេទៀត  ្រពះេទវកី៏្រប្រពឹត្តខុសនឹងបុរសទងំេនះ

េទៀត ។  ្រពះ ជេស្តចមកដល់ សមន ក់េដើមបឆី្លងករេជគជ័យ 

្រទង់បញជូ ន្រពះ ជ រេទ្របប់្រពះេពធិសត្វថ ចូរែកនគន ក់ែតងនគរ

ចុះ  ។  ្រពះេពធិសត្វកប៏ញជ ឲយ ក់ែតង្រពះនគរ  កលនឹងេ្របើមនុស ឲយ

ក់ែតង្រពះ ជនិេវសន៍  បនេទកន់សមន ក្់រពះេទវ ី  ។   ្រពះនងទត

េឃើញរូប ងរបស់្រពះម បុរស ដល់នូវភពដ៏េលើសេ យរូបសមបត្តិក៏

មិន ចទប្់រពះទយ័បន េទើបមន្រពះសវនីយ៍ថ  ែន្រពហមណ៍មកេនះ 

អេញជើញេឡើងទីេដកចុះ  ។ 



490                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត  
 ្រពះម បុរស្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះនង កុ្ំរ ស់យ៉ងេនះ

េឡើយ ្រពះ ជក៏ជទីេគរពរបស់ទូលបងគ ំ  ទូលបងគកំ៏ខ្ល ចនូវអកុសល 

ទូលបងគមំិន ចេធ្វើយ៉ងេនះបនេទ  ។ 

 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ ្រពះ ជមិនជទីេគរពរបស់បុរសទងំ ៦៤ នក់

េទ  េហើយអនកទងំេនះកម៏និខ្ល ចអកុសលែដរ អនកែតមន កប់៉ុេ ្ណ ះ  េគរព

្រពះ ជ   អនកែតមន ក់ប៉ុេ ្ណ ះ  ខ្ល ចអកុសល   ។ 

 បុេ ហិតេពធិសត្វក្៏រកបទូលថ  ្របសិនេបើមនុស ទងំេនះគបប ី
េធ្វើយ៉ងេនះេ ត ទូលបងគមំិនគបបេីធ្វើយ៉ងេនះ ទូលបងគដំឹងេហើយ  នឹង 

េធ្វើកមមដ៏ មកយ៉ងេនះដូចេម្ដចបន   ។  

 ្រពះេទវ្ីរ ស់ថ  អនកនិយយដែដលៗ ឲយេ្រចើនយ៉ង ក៏េ យ 

្របសិនេបើមនិេធ្វើ មពកយរបស់េយើងេទេនះ េយើងនឹងកត់កបលរបស់

អនក ។ 

 បុេ ហិតេពធិសត្វ្រកបទូលថ ្រតូវកត់កបលកនុងអត្តភពមួយ ក៏

មិនេសមើនឹង្រតូវកត់កបលមួយពន់អត្តភពែដរ ទូលបងគមំិន ចេធ្វើយ៉ង

េនះេទ    ។ 

 ្រពះនង្រ ស់ថ  េណ្ហើ យចុះ េយើងនឹងដឹង ។  មន្រពះសវនីយ៍

េហើយកយ៏ងចូលដំ ក់របស់្រពះនង សែម្តង ន ម្រកចកេពញ្រពះ-

កយ ប្រពះកយេ យេ្របង ្រទ្រទង់សពំត់ចស់េធ្វើ កបបករិយិដូច
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ជ្របឈួន ផ្ត ទំសីទងំ យថ  កលេបើ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ្រពះេទវ ី
យងេទ  ?   នងទងំ យគបបទូីលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព ្រពះ-

េទវ្ីរទង់្របឈួន  ។ 

 ចែំណក្រពះម សត្វកប៏នេទទទួល្រពះ ជ ។  ្រពះ ជ ្រទង់

្របទក ណិ្រពះនគរេហើយ    េស្តចេឡើងកន់្រប ទ   ្រ ស់សួរថ  

  ្រពះេទវយីងេទ  ?   

 ពួកទសី្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រពះេទវ ី ្រពះនង

្របឈួន ។   ្រពះ ជេស្តចចូលកន់បនទប់ដម៏នសិរ ី  ្រទងអ់ែង្អលខនង្រពះ-

េទវបីេណ្តើ រ សួរបេណ្តើ រថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន  នងមិន្រសួល្រពះកយឬ  ?  

្រពះនងេនេសង ម   កនុង រៈទី ៣    េទើបទត្រពះ ជបេណ្តើ រ   ្រកបទូល 

បេណ្តើ រថ  បពិ្រត្រពះ ្វ មី  សូមប្ីរទង់េនមន្រពះជនម ្រស្តីទងំ យដូច

ខញុមំច ស់   ក៏ជ្រស្តីេនមន ្វ មីេ យពិត  ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន   េតើេរឿងេនះដូចេម្តច ?    

 នង្រកបទូលថ បុេ ហិតែដល្រពះអងគែតង ងំឲយជអនករក  

នគរេនះបនមកទីេនះ ្របប់ថនឹងេរៀបចនិំេវសន៍ េហើយបងខិតបងខខំ ញុមំច ស់

ែដលមិនេធ្វើ មពកយរបស់ខ្លួន េធ្វើ មអេំពើចិត្តបនសេ្រមចេហើយ េទើប

េចញេទ  ។ ្រពះ ជ្រទង់បន្លឺសេំឡងខ្ល ងំៗ េ យ្រទង់្រពះពិេ ធ  ដូច

េបះអបំិលចូលេទកនុងគនំរេភ្លើងដូេចនះ  ។   េស្តចេចញអពីំបនទប់ដម៏នសិរ ី 
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បញជ ឲយ ជបុរសេទចប់បុេ ហិតមក  េ យ្រពះត្រមស់ថ   ែនអនកដ-៏

ចេ្រមើនទងំ យ  អនកទងំ យចូរេទចប់បុេ ហិត  ចង ្ល បេសក េធ្វើ 

ឲយសមនឹងភពជអនកែដល្រតូវសម្ល ប ់ នេំចញចកនគរ  នេំទកនផ់្លូ វ

ែបកជ ៤   េហើយកត់កបលេចលេទ  ។  ពួក ជបុរស្របញប់នគំន

េទចប់្រពះេពធិសត្វចង ្ល បេសក  េហើយ យបេណ្តើ រទូងសគរ្របកស ។   

្រពះេពធិសត្វ្រតិះរះិថ  ្រពះ ជ្របកដជ្រតវូ្រពះេទវ ី ្រកក់េនះ ្រកប

ទូលញុះញង់មុន   ្រគេនះ អញ្រតវូេ ះខ្លួនេ យ្របជញ របស់អញកនុងៃថង

េនះឲយទល់ែតបន  ្រពះេពធិសត្វក៏េពលេទកន់ ជបុរសទងំេនះថ  
 ែនអនកទងំ យ  អនកទងំ យកុំ លសម្ល ប់ខញុ អីំ   នខំញុ ចូំល

គល់្រពះ ជសិន  សឹមសម្ល បចុ់ះ  ។ 

 ពួក ជបុរសសួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 ្រពះេពធិសត្វ្របប់ថ ខញុជំអនក ជករ ករងរែដលខញុ ្ំរតូវេធ្វើេន

មនេ្រចើន ខញុ រំែមងដឹងទី ងំៃនកណំប់្រទពយេ្រចើនកែន្លង ្រពះ ជឃ្ល ងំក៏

ខញុ ្ំរតួត្រ ែដរ  ្របសិនេបើមិននខំញុចូំលគល់្រពះ ជេទ ្រទពយជេ្រចើននឹង

្រតូវវនិស  សូមឲយឱកសខញុបំន្របប់សមបត្តិថ្វ យ្រពះ ជ  ពួកអនករងច់ ំ

ក់េទសខញុេំនេពលេ្រកយចុះ  ។  ពួក ជបុរសក៏ន្ំរពះេពធិសត្វចូល

គល់្រពះ ជ ។  ្រពះ ជ្រគន់ែតទតេឃើញ្រពះេពធិសត្វភ្ល ម ក៏្រ ស់

ថ ែន្រពហមណ៍ េហតុអ្វីេទើបមនិខ្ល ចេយើង   េហតុអ្វីេទើបអនកេធ្វើកមម ្រកក់
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មនយែបបេនះ  ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ទូលបងគំ

េកើតកនុង្រតកូលេ តថិយ្រពហមណ៍ ករសម្ល ប់សត្វ ផ្ត ច់ជីវតិ្រតឹមែត

្រសេមច្រកហម ្រសេមចេខម ក៏ទូលបងគមំិនធ្ល ប់េធ្វើែដរ  វតថុ ែដលេគមិន

បនឲយសូមបែីតេ ម មួយទង ទូលបងគកំ៏មិនធ្ល បក់ន់យកែដរ ្រស្តីរបស់អនក

ដៃទ ទូលបងគកំ៏មនិែដលសូមប្ីរតមឹែតេបើកែភនកសម្លងឹេមើលេ យអំ ច

េ ភៈែដរ  ពកយកុហកេដើមបេីសើចេលង  ទូលបងគកំ៏មនិធ្ល ប់េពល  ទឹក

្រសវងឹ្រតឹមែតមួយតណំក់ែដលជប់្រតង់ចុងសបូវ ទូលបងគកំ៏មិនធ្ល បផ់កឹ

ែដរ ទូលបងគមំិនបនេធ្វើខុសចេំពះ្រពះអងគេទ  ប៉ុែន្ត្រពះេទវជីមនុស

ពល  ចប់ៃដទូលបងគេំ យអំ ច គៈ  ទងំែដលទូលបងគំ មឃត់ 

្រតឡប់ជស្តីបេនទ សទូលបងគ ំ េបើកបង្ហ ញកហុំសែដលខ្លួនេធ្វើេហើយ្របប់

ទូលបងគ ំ  េហើយចូលកន់បនទប់ ទូលបងគ្ំរបសចកកហុំស ប៉ុែន្តបុរសទងំ 

៦៤ នក់ ែដលកន់ ជ រមកេទើបមនកហុំស  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

សូម្រទង់្រ ស់េ បុរសទងំេនះមកសួរថ បុរសទងំេនះបនេធ្វើ ម

ពកយរបស់្រពះេទវ ី ឬមនិបនេធ្វើ  ។  ្រពះ ជបញជ ឲយឃុបុំរសទងំ ៦៤ 

នក់េនះ   េហើយបញជ ឲយេ ្រពះេទវចូីលគល់  មន្រពះត្រមស់សួរថ 

នងេធ្វើកមម ្រកក់ជមួយបុរសទងំេនះ ឬមនិបនេធ្វើ ?    ្រគេនះ នង

្រកបទូលទទួលថ  ខញុមំច ស់េធ្វើែមន ។  ្រពះ ជបញជ ឲយចប់្រពះេទវចីង
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្ល បេសក េហើយ្រទង់្រ ស់ថ  ពួកឯងចូរកត់កបលបុរសទងំ ៦៤ នក់

េនះ   ។    ្រគេនះ  ្រពះេពធិសត្វ្រកបទូល្រពះ ជថ   បពិ្រត្រពះសមមត-ិ

េទព បុរសទងំេនះក៏មនិមនេទស ្រពះេទវបីងគ ប់ឲយេធ្វើ មករេពញចិត្ត

របស់ខ្លួន បុរសទងំេនះឥតកហុំស េហតុេនះ សូម្រទងអ់ត់េទសឲយបុរស

ទងំេនះផង សូមប្ីរពះេទវកី៏គម នកហុំសែដរ  ធមម ្រស្តីទងំ យជអនក

មិនែឆ្អតេ យេមថុនធមម ពិត ស់  ករមិនែឆ្អតេ យេមថុនធមមេនះ 

ជសភវធម៌្របចកំេំណើ ត វតថុ ែដល្រតូវមន ក៏រែមងមនដល់ពួក្រស្តី
ប៉ុេ ្ណ ះ   េ្រពះេហតុេនះ  សូម្រទង់អត់េទសឲយ្រពះេទវផីងចុះ ។  ្រពះ- 

ម បុរស្រកបទូលឲយ្រពះ ជយល់្រពមេ យ្របករេផ ងៗ រហូត

ទល់ែត្រពះ ជេ ះែលងបុរសទងំ ៦៤ នក់ និង្រពះេទវែីដលជបុគគល

ពល   សូមឲយ្រពះ ជទនតែំណងេដើមរបស់ខ្លួនដល់មនុស ទងំេនះ  ។  

្រពះម សត្វ លុះសូមឲយ្រពះ ជេ ះែលងមនុស ទងំអស់េហើយ ្រទង់

ែតង ងំេនកនុងតែំណងេដើមរបស់ខ្លួនយ៉ងេនះេហើយ ចូលគល់្រពះ ជ

្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ ពួកបណ្ឌិ តមិនគួរជប់ឃុឃំងំ ប៉ុែន្ត្រតូវជប់

ឃុ ំ េ្រពះពកយសម្តីែដលមិនពិតរបស់បុគគលែដលេ ថ  បុគគលអនធ-

ពល  ពួកបណ្ឌិ តរួចផុតបន សូមបអីពីំចណំង េ យពកយដ៏្របៃពមន

េហតុមនផល  ធមម ពួកបុគគលពល    សូមបពួីកជនែដលមនិគួរចបច់ង 

ក៏េធ្វើឲយ្រតវូចប់ចងបន បណ្ឌិ តរែមងេ ះឲយរួចផុតអពីំករចងទងំ យ
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បនយ៉ងេនះ    េហើយេពលគថេនះថ  

 អពទធ   តតថ  ពជឈន្តិ      យតថ  ព   បភសេរ 

 ពទធ ប ិ តតថ  មុចចន្តិ        យតថ  ធី   បភសេរត ិ។ 

 ជនពលទងំ យ   េពលកនុងទី    ពួកជនែដលមិនទន ់

 ជប់   រែមងជប់េនកនុងទីេនះ    អនក្របជញទងំ យ  េពល 

 កនុងទី    ពួកជនសូមបជីប់េហើយ   រែមងរួចកនុងទីេនះ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ អពទធ  ែ្របថ ពួកជនមិនទន់ចង ។ 

 បទថ បភសេរ ែ្របថ រែមងេបើកបង្ហ ញ គឺរែមង្របប់ រែមង

េពល  ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធមថ៌្វ យ្រពះ ជេ យគថេនះ   េ យ

្របករដូេចនះេហើយ  ្រកបទូលសូមអនុញញ តករេចញេទបួសថ   បពិ្រត

្រពះសមមតិេទព ទុកខទងំេនះ ទូលបងគបំនទទួលេ្រពះករេន្រគប់្រគងផទះ 

សូម្រទង់អនុញញ តឲយទូលបងគេំចញេទបួសផងចុះ េហើយលះបង់ពួកញតិ
ែដលមនមុខេជកេ យទឹកែភនក  និងលះបង់្រទពយសមបត្តដិេ៏្រចើន បួសជ

បសេនកនុងៃ្រពេហមពន្ត ញុងំឈននិងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង េ្រកយ

អពីំចុតិ  មន្រពហមេ កជទីេទខងមុខ ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ  ្រពះេទវ ី ្រកក់កនុងកលេនះ  បនមកជនងចញិចមណវកិ
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កនុងកលឥឡូវេនះ  ្រពះ ជបនមកជ ននទ     ចែំណកបុេ ហិត គឺ  

តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ពនធនេមកខជតក ទី ១០  ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ ហំសិវគគ ទី  ១២  ។ 

 

 
រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  

 គ្រទភបញ្ហ   ១      អម េទវបិញ្ហ   ១    សិគលជតក   ១    

 មិតចិន្តិជតក  ១    អនុ សិកជតក  ១   ទុព្វចជតក  ១ 

 តិត្តិរជតក  ១       វដ្តកជតក  ១       អកល វជិតក  ១  

 ពនធនេមកខជតក ១ ។  
 

3 
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កសុនឡវិគគ ទី ១៣ 

អដ្ឋកថ កសុនឡជិតក ទី ១ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធមិត្ត

អនកចង្អុលបង្ហ ញករងររបស់អនថបិណ្ឌិ កេសដ្ឋី ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ   ែដលមនពកយេផ្តើមថ  កេរ សរេិកខ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ មិត្តសនិទធ ន លញតិភូមិផងរបស់អនថបិណ្ឌិ ក- 

េសដ្ឋីរួមគន ម្របមេរឿយៗថ  បពិ្រតម េសដ្ឋី បុគគលេនះមិនេសមើនឹង

េ កេ យជតិ េគ្រត ្រទពយ និងធញញជតជិេដើម ទងំមិនដូចេ កេទ

េទៀត េហតុអ្វីេទើបេ កេធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លនឹងបុគគលែបបេនះ ?  សូម

េ កកុេំធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន លនឹងបុគគលែបបេនះេឡើយ   ចែំណកអនថ -

បិណ្ឌិ ក្រតឡប់ជនិយយថ  ធមម េសចក្តីសនិទធ ន លគន និងឆនទមតិ្ត គឺមិត្ត

ែដលមនឆនទេសមើគន ក្ដ ី ជមួយនឹងបុគគលែដលទបជងក្ត ី េសមើគន ក្តី ខពស់

ជងក្តី គួរេធ្វើទងំអស់  េហើយមិនយកចិត្តទុក ក់នឹងពកយសម្តអីនកទងំ-

េនះ  កលនឹងេទ្រសុកសួយ ក៏ែតង ងំបុរសេនះឲយជអនកេមើលែថ

្រទពយសមបត្តិេហើយេទើបេចញេទ េរឿង ៉ វទងំអស់ គបប្ីរជប មន័យ

ដូចែដលបនេពលេហើយេនកនុងេរឿង កឡកណ្ណិជតក េនះចុះ  

ែប្លកែតថកនុងេរឿងេនះ  កលអនថបិណ្ឌិ ក្រកបទូលេរឿង ៉ វកនុងផទះរបស់

ខ្លួនេហើយ    ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ   មន លគហបតី  ធមម មតិ្តនឹង
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ជអនកតូចទបមិនមន ក៏ភពជអនករក មិត្តធម៌ទុក បនជ្របមណកនុង

េរឿងមិត្តេនះ ធមម មិត្តេសមើនឹងខ្លួនក្ត ី  េថកទបជងខ្លួនក្តី  ខពស់ជងខ្លួនក្តី 

គួរេសពគប់ទងំអស់ ដបតិថ មិត្តទងំអស់េនះ រែមងជួយស្រមលភរៈ

ែដលមកដល់ខ្លួនបនទងំអស់ េពលេនះអនក ្រស័យមិត្តអនកចង្អុលបង្ហ ញ

ករងររបស់ខ្លួន េទើបជមច ស់កណំប់្រទពយតេទបន ចែំណកបុ ណ-

បណ្ឌិ ត ្រស័យមិត្តអនកចង្អុលបង្ហ ញ េទើបជមច ស់ៃនវមិនបន ។ កល

អនថបិណ្ឌិ ក្រកបទូល ធន   េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្តង

ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេទវ េននឹងគុមព-

សបូវភ្ល ងំកនុង្រពះ ជឧទយនរបស់្រពះ ជ ។ កនុងឧទយនេនះមនេដើមេឈើ
មួយេដើមែបកែមក ខ ្រស័យមងគលសិ  មនេដើម្រតង់ ដល់្រពម

េ យបរមិណ្ឌ លែមកនិង្របគប បនទទួលករសរេសើរអពីំ ជសមន ក់ 

មនេឈម ះេ ថ  រុចមងគល្រពឹក   េ្រពះមនេទវ ជមនសក្តិធមួំយអងគ

េកើតេននឹងេដើមេឈើេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វសនិទធ ន លនឹងេទវ ជេនះ ។ 

្រគេនះ ្រពះ ជេស្តចគង់េនេលើ្រប ទសសរមួយ សសរ្រប ទេនះ

ញ័រ   េពលេនះ ពួក ជបុរស្រកបទូលអពីំករញ័រៃនសសរេនះចេំពះ

្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ឲយេ ពួកជងេឈើមកគល់េហើយ្រ ស់ថ  
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ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  សសរមួយៃន្រប ទមងគលញ័រេហើយ   អនក

ទងំ យចូរយកសសរេឈើខ្លឹមដៃទមកជនួំស    េធ្វើសសរេនះកុឲំយញ័រ

ចុះ ។  ជងទងំេនះទទួល្រពះ ជត្រមស់របស់្រពះ ជថ ធុ  េហើយ

នគំន ែស្វងរកេឈើែដលសមគួរដល់សសរេនះ មិនបនកនុងទីដៃទ េទើប

ចូលេទកនឧ់ទយនេឃើញេដើមេឈើែដលមនេឈម ះថ រុចមងគលេនះ   ក៏

នគំន េទកន់សមន ក់្រពះ ជ  ។  កល្រពះ ជ្រ ស់សួរថ ែនអនកទងំ-

យ  េដើមេឈើែដលសមគួរដល់េយើងេនះ  អនកទងំ យរកបនេហើយ

ឬ  ?    

 ពួកជង្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ពួកទូលបងគរំកេឃើញ

េហើយ  ក៏ប៉ុែន្តថ  មិន ចកត់េដើមេឈើេនះបន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ   េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 ពួកជង្រកបទូលថ ពួកទូលបងគរំកេដើមេឈើកនុងទីដៃទមនិបនក៏

នគំន ចូលកន់្រពះ ជឧទយន កនុង្រពះ ជឧទយនេនះេវៀររុចមងគល្រពឹក

េចញ មិនេឃើញមនេដើមេឈើ មួយដូេចន ះ ពួកទូលបងគមំិន ៊ នកត់

េដើមេឈើេនះ   ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ អនកទងំ យចូរកត់េដើមេឈើេនះ េធ្វើ្រប ទ 

ឲយមចុំះ េយើងនឹងែតង ងំេដើមេឈើដៃទឲយជមងគល្រពឹក ជនួំសវញិ ។   

ពួកជងទងំេនះទទួល្រពះត្រមស់េហើយ នគំន កន់េ្រគ ងពលិកមមេទ
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កន់ឧទយនសេ្រមចចិត្តថ  នឹងកតក់នុងៃថងែស្អក  េធ្វើពលិកមមេដើមេឈើេនះ 

េហើយ េទើបេដើរេចញេទ  ។  រុកខេទវ ដឹងេរឿងេនះេហើយ គិតថ ែស្អក

េនះ វមិនរបស់អញនឹងវនិស អញនឹងកូនៗេទកន់ទី ហន៎    កលមិន

េឃើញទីែដលគួរេទក៏ឱបកូនតូចៗយ ំ  ។   ពួករុកខេទវ ែដលសនិទធ ន ល

នឹងរុកខេទវ េនះក៏សួរថ  មនេរឿងអ្វី ?     លុះបនដងឹេរឿងេនះេហើយ 

ខ្លួនឯងក៏មិនមនឧបយែដលនឹង មជងេឈើបន ក៏េបះបង់េទវ

េនះ  េផ្តើមយំ មគន  ។ 

 កនុងកលេនះ  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតិះរះិថ  អញនឹងេទសួរសុខ-

ទុកខរុកខេទវ   េទើបេទកន់ទីេនះ  ដងឹេរឿងេនះេហើយ  ក៏លួងេ មរុកខ-

េទវ ទងំេនះថ េណ្ហើ យចុះ  អនកទងំ យកុ្ំរពួយ ខញុនឹំងមនិឲយកប់

េដើមេឈើេនះេទ   ែស្អកេនះេពលពួកជងមក អនកទងំ យចេំមើល

េហតុករណ៍របស់ខញុចុំះ ។ លុះែស្អកេឡើង េពលពួកជងនគំន មកដល់ ក៏

ក ខ្លួនេធ្វើជសត្វបងកួយរត់នមុំខពួកជងេឈើ ចូលកន់គល់រុចមងគល-

្រពឹក  េធ្វើដូចជេដើមេឈើេនះមន្របេ ង ចូលេទ មពកៃនេដើមេឈើ
េនះ េទេចញេនចុងេឈើ េដកងក់កបលេនេលើចុងេឈើេនះ ។ េមជង

េឃើញបងកួយេនះេហើយ ក៏យកៃដទះេដើមេឈើេនះ រួចតិះេដៀលេដើមេឈើ
ែដលមនខ្លឹមេនះយ៉ងចស់ៃដថ េដើមេឈើេនះមន្របេ ងឥតខ្លឹម 

កលពីម លិមិញអញមិនបនពិនិតយឲយបនល្អិតល្អន់ លងង់នគំន េធ្វើពលិ-
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កមមេដើមេឈើេនះ  ដូេចន ះេហើយ ក៏នគំន េចៀសេចញេទ  ។  រុកខេទវ

្រស័យ្រពះបរមេពធិសត្វេទើបបនជមច ស់វមិនដែដល   េដើមបអីបអរ

រុកខេទវ េនះ េទវ ែដលសនិទធ ន លជេ្រចើន្របជុគំន  ។ រុកខេទវ សបបយ

ចិត្តថ ខញុបំនវមិនវញិេហើយ  កលនឹងេពលគុណរបស់្រពះបរមេពធិ-

សត្វកនុងក ្ត លទី្របជុេំទវ ទងំេនះ   េទើបេពលថ   ែនេទពដ៏ចេ្រមើន

ទងំ យ  ពួកេយើងសូមបបីនជេទវ អនកមនសក្តយ៉ិងេនះក៏េ យ  

ក៏មិនបនដងឹឧបយេនះ   េ្រពះបញញ ដ៏្រកស់របស់កុសនឡិេទវ  េទើប

េធ្វើឲយេយើងជមច ស់វមិនវញិបន េ្រពះញណសមបត្តរិបស់ខ្លួន ធមម មិត្ត 

មិនេរ ើសថេសមើគន  ៃ្រកែលងជង  ឬេថកទបជងេឡើយ   គឺគួរេសពបន

ទងំអស់  មិត្តសូមប្ីរគប់គន    ចកមច ត់ទុកខែដលេកើតេឡើងដល់មតិ្ត  ឲយ

ងំេនកនុងេសចក្តីសុខបន មកម្ល ងំរបស់ខ្លួន ។ លុះពណ៌នអពីំមិត្ត

ធម៌េហើយ  បនេពលគថេនះថ  

 កេរ   សរេិកខ    អថ ប ិ  េសេ ្ឋ  

  និហីនេក   ប ិ  កេរយយ   ឯេក 

  កេរយយុេមេត   ពយសេន   ឧត្តមតថ ំ

  យថ   អហំ   កុសនឡ ិ  រុចយន្ត ិ។ 

 ជនេសមើគន ក្ត ី ទងំជន្របេសើរជងក្ត ី  េថកទបជងក្ត ី គបប ី   

 េធ្វើ  (នូវមិត្តធម៌ )   សូមបជីនមន ក់ជអនកេថកទប  ក៏គបបេីធ្វើ  
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 (នូវមិត្តធម៌ែដរ )   េ្រពះមិត្តទងំេនះ  គបបេីធ្វើនូវ្របេយជន៍ 

 ដ៏ឧត្តម  កនុងកលែដលមនេសចក្តវីនិស ដូចជខញុជំេទវ  

 េឈម ះរុច  និងេទវ   េឈម ះកុសនឡិ  េធ្វើនូវ្របេយជន៍ដ៏ 

 ឧត្តម ( កនុងកលែដលមនេសចក្តវីនិស ) ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  កេរ  សរេិកខ   េសចក្តីថ សូមបជី

មនុស េថកទប េ យជតិជេដើម ក៏គបបេីធ្វើនូវមិត្តធម ៌ ្រពះសមម សមពុទធ

សែម្តងេសចក្តីថ  េហតុេនះ ជនទងំអស់េនះ គួរេធ្វើឲយជមិត្តបនទងំ

អស់ ។ 

 បទថ  អថ បិ  េសេ ្ឋ   េសចក្តីថ  អនកខពស់ជង គឺៃ្រកែលង

ជងេ យជតិជេដើម  ក៏គួរគបរ់ក ។ 

 បទថ  នហីិនេក   ប ិ   កេរយយ  ឯេក  េសចក្តីថ  សូមប ី

អនកេសមើគន េ យ នៈ  មនជតិជេដើម   ក៏គួរគប់រកគន ែដរ  ។ 

 សួរថ       េ្រពះេហតុអ្វី ?  

 េឆ្លើយថ  េ្រពះមិត្តទងំេនះ  កលែដលេសចក្តីវនិសេកើតេឡើង ក៏

ចេធ្វើនូវ្របេយជន៍ដឧ៏ត្តមឲយបន អធិបបយថ េ្រពះមិត្តទងំអស់េនះ

កលែដលវបិត្តិេកើតេឡើងដល់សម្ល ញ់េហើយ    ក៏ជួយែបងែចកស្រមល

ភរៈែដលមកដល់ខ្លួន េធ្វើនូវ្របេយជន៍ដ៏ឧត្តមបន គជួឺយេ ះសម្ល ញ់

េនះ ឲយរួចចកផុតអពីំទុកខ មផ្លូ វកយ ទុកខ មផ្លូ វចិត្តបន  េ្រពះេហតុ-
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េនះ  សូមបជីនមន ក់ជអនកេថកទបជង  ក៏គបបគីបរ់កមតិ្តធមែ៌ដរ  ច-ំ

បច់េពលេទថ្វីដល់មតិ្តេ្រកពីេនះ កនុងេសចក្តីេនះ មនេរឿងេនះជ

េ្រគ ងឧបម ដូចជខញុជំេទវ េកើតេននឹងេដើមរុច និងេទវ េកើតេននឹង

គុមពសបូវភ្ល ងំមនសក្តតូិច េធ្វើនូវេសចក្តីសនិទធ ន លនឹងគន  េយើងទងំពីរ-

នក់ សូមបខីញុមំនសក្តិធ ំក៏មិន ចកមច ត់ទុកខែដលេកើតដល់ខ្លួនបន េ្រពះ

ជមនុស លងង់េខ្ល    មិនឈ្ល សកនុងឧបយ  ប៉ុែន្តបន ្រស័យេទវ េនះ 

សូមបមីនសក្តិតូច ែតជបណ្ឌិ ត េទើបរួចផុតអពីំទុកខបនដូេចន ះ ។ េ្រពះ

េហតុេនះ  សូមបបុីគគលដៃទៗ ្របថន ផុតទុកខ ក៏មិនចបំច់នឹកដល់ករេសមើ 

ឬករវេិសសជងគន   គបបគីប់មតិ្ត  ទងំេថកទប  ទងំ្របណីត ។ 

 រុចេទវ សែម្តងធម៌ដល់េទវ េ យគថេនះ រស់េនអស់ យុ-

កខ័យេហើយ េ្រកយអពីំចុតិក៏េទ មយថកមម ឯកុសនឡិេទវ ក៏ដូចគន   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ   រុចេទវ កនុងកលេនះ   បនមកជ ននទ   ចែំណក

កុសនឡិេទវ   គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ កុសនឡិជតក ទី ១ ។ 
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អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក ទី ២ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ យសំ  លទធ   ន  

ទុេមមេធ  ដូេចនះជេដើម  ។  

 េសចក្តីសេងខបថ   ភិកខុទងំ យនគំន េពលេទសភិកខុ េទវទត្តកនុង

ធមមសភថ អនកមន យុទងំ យ  ភកិខុ េទវទត្តសម្លឹងេមើល្រពះភ្រក្តដ៏

មនសិរដូីច្រពះចនទេពញវង់ ្រពះកយែដល្រប ប់េ យអនុពយញជនៈ 

៨០ និងម បុរសិលកខណៈ ៣២ ្របករ ព័ទធជុវំញិេ យ្រពះរសមីែដល

ផ យេចញ្របមណ ១ ពយម  ដល់នូវលម្អដេ៏លើស  ផ យ្រពះពុទធរសមីជ

គូៗ េ យ ករេផ ងៗ ឆ្ល ស់គន របស់្រពះតថគតេហើយ មិន ចញុងំ

ចិត្តឲយ្រជះថ្ល បន មិនែតប៉ុេ ្ណ ះ េនញុងំេសចក្តី្រចែណនឲយេកើតេឡើង  

េនេពលែដលមនអនក េពលថ ធមម ្រពះពុទធទងំ យ ្រទង់្របកប 

េ យសីល  សមធិ  បញញ   វមុិត្ត ិ   វមុិត្តញិញ ណទស នៈយ៉ងេនះ  ញុងំ

េសចក្តី្រចែណនែតមយង៉ឲយេកើតេឡើង ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក 

្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎   កលភិកខុទងំ យ ្រកបទូលឲយ្រទង់

្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែតេពលេនះ

ប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុ េទវទត្តញុងំឥស ឲយេកើតេឡើងចេំពះតថគត
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កនុងកលែដលមនអនកេពលដល់គុណរបស់តថគតេនះ សូមបកីនុងកល

មុនក៏ធ្ល ប់េធ្វើេហើយែដរ   េហើយ្រទង់ក៏នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូច

តេទេនះថ    

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទមគធៈមួយអងគ្រគង ជសមបត្តេិនកនុង

នគរ ជ្រគះឹ ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជដរំសីដល់្រពមេ យ

រូបសមបត្តិ ដូចែដលពណ៌នមកេហើយខងេដើម ( សីលវនគជតក )  ។ 

្រពះ ជអងគេនះ្រទង់្រពះត្រមះិថ ដរំេីនះសមបូរេ យលកខណៈ េទើប្រទង់

ែតង ងំដរំេីនះ  ឲយជមងគលហតថ ី  ។   លុះដល់ៃថងមេ ្រសពមួយ ្រទង់

បញជ ឲយ ក់ែតងនគរទងំអស់ឲយល្អដូចេទវនគរ េស្តចេឡើងកន់មងគលហតថី
ែដល្រប ប់េ យេ្រគ ងអលងក រសព្វ្រគប់ ្រទង់្របទក ណិនគរេ យ ជ-

នុភពដ៏ធ ំ ម ជនឈរេមើលកនុងទីេផ ងៗេឃើញសររីៈែដលដល់នូវលម្អដ៏

្របេសើរេ យសមបត្តៃិនមងគលហតថី ក៏នគំន ពណ៌នអពីំមងគលហតថបី៉ុេ ្ណ ះ

ថ រូបល្អ  េដើរសង្ហ   កបបករិយិអង់ ច បរបូិណ៌េ យលកខណៈពិតៗ  

េស្តចដរំសីមនសភពែបបេនះ   សមគួរជគូនឹងបុញញបរមីៃនេស្តចច្រក-

ពត្តិ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត បនូ់វករសរេសើរមងគលហតថីដូេចន ះ  ្រទង់

មិន ចទប្់រពះទយ័បន ្រទង់េកើតឥស   ្រទង់្រតិះរះិថ ៃថងេនះអញនឹង

ឲយដរំេីនះធ្ល ក់ពីេលើភនំ ្ល ប់ឲយទល់ែតបន លុះ្រទង់្រតិះរះិដូេចន ះេហើយ 

្រ ស់ឲយេ នយហ ថ ចរយមកសួរថ  ដរំេីនះ្រតវូេធ្វើយ៉ង ខ្លះ  អនក



506                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
ឲយសិក េហើយឬ ?  នយហ ថ ចរយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតេិទព 

ទូលបងគឲំយសិក ល្អេហើយ ។  ្រពះ ជ្រ ស់ជទំស់ថ  េនសិក មនិទន់

ល្អេទ   នយហ ថ ចរយ្រកបទូលដែដលេទៀតថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

ហ្វឹក តល់្អេហើយ ។  ្រទង់្រ ស់ថ  ្របសិនេបើហ្វឹក ត់ល្អេហើយ   អនក

ចឲយដរំេីនះេឡើងកពូំលភនេំវបុល្លៈបនឬ ?  នយហ ថ ចរយ្រកបទូលថ  

ច្រពះអងគ  ។  ្រទង់្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះ មកចុះ  េហើយ្រទងចុ់ះអពីំដរំ ីឲយ

នយហ ថ ចរយេឡើងអងគុយបរេទដល់េជើងភន ំ កលនយហ ថ ចរយអងគុយ

េលើខនងដរំបីរេទដល់កពូំលភនេំវបុល្លៈេហើយ សូមប្ីរពះ ជែដលែហហម

េ យពួក មតយក៏េស្តចេឡើងកន់កពូំលភន ំ  េហើយ្រទង្់របប់នយហ ថ -

ចរយឲយ ក់ដរំែីបរមុខេទរកេ្រជះ បញជ ថ អនកចូរ្របបដ់រំែីដលហ្វឹក ត់

ល្អេហើយឲយឈរេជើងបី ។ នយហ ថ ចរយអងគុយេលើខនងបនឲយសញញ ដល់

ដរំេី យែកងេជើង ឲយដរំដីឹងថ  ែនប  ចូរឈរេជើងបីចុះ ។ ្រពះ ជបញជ

ថ ឲយដរំឈីរេ យេជើងមុខពីរបុ៉េ ្ណ ះចុះ ។ ដរំេីពធិសត្វក៏េលើកេជើង

េ្រកយទងំពីរេឡើងឈរេ យេជើងមុខពីរបុ៉េ ្ណ ះ  សូមបកីល្រពះ ជ

្រ ស់ថ  ឲយដរំឈីរេ យេជើងេ្រកយទងំពីរចុះ  ក៏េលើកេជើងមុខទងំពីរ

េឡើងឈរេ យេជើងេ្រកយ   សូមបកីល្រពះ ជ្រ ស់ថ ឲយដរំឈីរ

េ យេជើងមួយ  ក៏េលើកេជើងទងំបីេឡើងឈរេ យេជើងមួយប៉ុេ ្ណ ះ ។  

្រពះ ជ លុះ្រទង់ដឹងថេស្តចដរំេីនះ មិនធ្ល ក់េទកនុងេ្រជះ ក៏្រ ស់ថ  
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្របសិនេបើ ចពិត កចូ៏រឲយដរំឈីរកនុង កសចុះ  ។   នយហ ថ ចរយគិត

ថ  កនុងជមពូទ្វីបទងំមូល  ដរំែីដលបនហ្វឹក ត់ល្អេហើយ  ដូចេស្តចដរំ ី
េនះមិនមនេឡើយ   កប៏៉ុែន្ត្រពះ ជអងគេនះ  មនបណំងឲយេស្តចដរំេីនះ

ធ្ល ក់ពីេលើភនំ ្ល ប់ជពិត្របកដេ យឥតសង យ័   គិតេហើយក៏ខ បឹជិត

្រតេចៀកដរំថី  ែនប ្រពះ ជអងគេនះមន្រពះ ជបណំងនឹងឲយអនកធ្ល ក់

ពីេលើភនំ ្ល ប់ អនកមិនែមនជគូនឹង្រពះ ជេនះេទ  ្របសិនេបើអនកមន

កម្ល ងំ ចេទ មផ្លូ វ កសបន ក៏ចូរនេំយើងែដលអងគុយេលើខនងេ ះ

េឡើងកន់េវ ស៍  េឆព ះេទកនន់គរព ណសីចុះ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ

ដល់្រពមេ យបុញញឫទធិ  បនឈរេនកនុង កស កនុងខណៈេនះឯង ។ 

នយហ ថ ចរយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ដរំែីដលដល់្រពម

េ យបុញញឫទធិ   មិនសមគួរដល់អនកែដលមនបុណយតិច  ឥតបញញ ដូច

្រពះអងគេទ សមគួរដល់្រពះ ជែដលជបណ្ឌិ តដល់្រពមេ យបុណយ  

ែដលេឈម ះថ បុគគលមនបុណយតិចដូច្រពះអងគ  សូមបបីនពហនៈដូេចនះ 

ក៏មិនបនដងឹគុណ   គិតែតញុងំពហនៈេនះនិងយសដេ៏សសឲយវនិស

ែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ   ទងំែដលេនអងគុយេលើកដរំេីនះឯងបនេពលគថ

េនះថ  

 យសំ  លទធ   ន  ទុេមមេធ      អនតថ ំ ចរត ិ អត្តេន 

 អត្តេន  ច  បេរសញច       ហឹ យ  បដបិជជតីត។ិ 



508                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 បុគគលឥត្របជញ   បនយសបរ ិ រេហើយ   ែតង្រប្រពឹត្តនូវ 

 កមមមិនជ្របេយជន៍ដល់ខ្លួន ទងំ្របតបិត្តិ  េដើមបេីបៀត- 

 េបៀនដល់ខ្លួនឯងផង   ដល់ជនទងំ យដៃទផង ។ 

 កនុងគថេនះ  មនេសចក្តីសេងខបដូេចនះថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព 

បុគគលលងង់ គឺបុគគលឥត្របជញ ដូច្រពះអងគ បនបរ ិ រសមបត្តិេហើយ ែតងែត

្រប្រពឹត្តនូវកមមមិនជ្របេយជន៍ដល់ខ្លួន េ្រពះេហតុអ្វី ?  េ្រពះថ បុគគល

លងង់េខ្ល ទងំេនះ ្រសវងឹកនុងយសេហើយ មិនបនដឹងថ អេំពើ ែដល

ខ្លួនគួរេធ្វើ  ឬមិនគួរេធ្វើ រែមងេធ្វើនូវអេំពើេបៀតេបៀនខ្លួនឯងនិងអនកដៃទ  គឺ
រែមង្រប្រពឹត្តេទេដើមបញុីងំនូវេសចក្ដីលបំក និងេសចក្តីទុកខឲយេកើតេឡើង 

ែដលេ ថេបៀតេបៀនបុ៉េ ្ណ ះឯង  ។ 

 នយហ ថ ចរយសែម្តងធម៌ថ្វ យ្រពះ ជេ យគថេនះេហើយ

្រកបទូលថ   េពលេនះសូម្រពះអងគេស្តចគងចុ់ះ  េហើយនដំរំេី ះេឡើង

េទកនុង កសេឆព ះមុខេទកន់នគរព ណសី េហើយឈប់េនក ្ត ល

កសេលើ ន្រពះ ជ ងំ ។ មនុស ទងំនគរែ្រសកេ យមនសេំឡង

ែតមួយថ ដរំសីរបស់្រពះ ជៃនពួកេយើងមក មផ្លូវ កស ឈប់េលើ
ន្រពះ ជ ងំ  ។   ជបុរសទងំ យ្របញបេ់ទ្រកបទូល្រពះ ជ    

្រពះ ជេស្តចយងមក្រ ស់សួរថ   ្របសិនេបើអនកមកេដើមបជីឧបេភគ

ដល់េយើង  អេញជើញចុះមក ឈរេលើែផនដីចុះ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វកចុ៏ះ
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មកឈរេនេលើែផនដី  នយហ ថ ចរយក៏ចុះអពីំកដរំថី្វ យបងគ្ំរពះ ជ បន

ទទួល្រពះ ជត្រមស់ថ  ែនប  អនកមកអពីំទី  ?     នយហ ថ ចរយ

្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  ទូលបងគមំកអពីំនគរ ជ្រគះឹ  េហើយ

្រកបទូលេរឿងទងំអស់ឲយ្រទង់្រជប  ។  ្រពះ ជ្រ ស់ថ ែនបដច៏េ្រមើន  

ករែដលអនកមកទីេនះ បនេធ្វើអេំពើែដលគួររកី យពិតេហើយ ្រទង់មន

្រពះទយ័េ្រតកអរ្រ ស់ឲយេរៀបចនំគរ  ្រទង់ ងំេស្តចដរំកីនុងតែំណងមងគល-

ហតថី  ្រទង់ែចក ជសមបត្តិទងំអស់ជបីចែំណក  មួយចែំណក្រពះ ជទន

ដល់ដរំេីពធិសត្វ  មួយចែំណក្រពះ ជទនដល់ហ ថ ចរយ  មួយចែំណក

្រពះអងគ្រគប់្រគង  ។   ចប់ ងំពីេពលែដល្រពះបរមេពធិសត្វមកដល់

នគរព ណសីេនះឯង ជសមបត្តិេនកនុងជមពូទ្វីបទងំអស់ក៏ឋិតេនកនុង

ក ្ត ប់្រពះហសថរបស់្រពះ ជ ្រទង់ជ្រពះ ជដ៏ៃ្រកែលងកនុងជមពូទ្វីប  

្រទង់បេំពញបុណយមនឲយទនជេដើម  េ្រកយអពីំេ យទិវងគត  េស្តច

េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ   ្រពះ ជនគរមគធៈកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត   

្រពះបទព ណសី បនមកជ របុីត្ត នយហ ថ ចរយបនមកជ ននទ    

ចែំណកេស្ដចដរំសី គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ទុេមមធជតក ទី ២ ។ 
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អដ្ឋកថ នងគលសីជតក ទី ៣ 

 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ្រពះ-

េ ឡុទយិេតថរ   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  អសព្វតថ   

គម ឹ  ច ំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ្រពះេថរៈេនះ កលេពលធម៌ មិនបនដឹងធមែ៌ដលគួរ

និងមិនគួរថ កនុងទីេនះគួរេពលធម៌េនះ កនុងទីេនះមិនគួរេពលធម៌េនះ 

កនុងមងគលករក៏េពលអវមងគល េពលអនុេមទនអវមងគលេនះថ ពួក

េ្របតទងំ យនគំន មកឈរេនខងេ្រកជញជ ងំ ជិតទ្វ រ្រកុងនិងទ្វ រផទះ

ជេដើម  លុះដល់អវមងគល កលេធ្វើករអនុេមទន  ្រតឡប់េពលថ 

េទវ និងមនុស ទងំ យជេ្រចើន បនគិតរកនូវមងគលទងំ យជ

េដើម េហើយេពលដែដលៗ ថ   សូមឲយអនកទងំ យ ចេធ្វើមងគលែបប

េនះ ឲយបន ១ រយដង ១ ពន់ដងចុះ  ។   ៃថងមួយ ភកិខុទងំ យេលើក

េរឿងេនះេឡើងសនទនគន កនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ  ្រពះ-

េ ឡុទយិេតថរ មិនបនដឹងធម៌ែដលគួរនិងមនិគួរ េពល ចែដលមិន

គួរេពលទូេទ្រគប់ទីកែន្លង  ។  ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់

សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុំ

សនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎ កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  

េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះេទ  ែដល



កុសនឡិវគគ ទី ១៣    នងគលីសជតក ទី  ៣                   511 

 

េ ឡុទយិេតថរេនះមិនឈ្ល សៃវ   កលេពលធម ៌ ក៏មិនដឹងធម៌ែដលគួរ

និងមិនគួរេនះ សូមបកីនុងកលមុនក៏ជអនកនិយយេផ្តសផ្ត សដូេចន ះែដរ 

េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ម -

ល ចេ្រមើនវយ័េហើយ  េរៀនសព្វសិលបវទិយកនុងនគរតកកសិ  បនជ

ចរយទិ បេមកខកនុងនគរព ណសី បេ្រង នសិលបវទិយដល់មណព 

៥០០ រូប  ។ ្រគេនះ ប ្ត មណពទងំេនះ មនមណពមន ក់មិន

ឈ្ល សៃវ ( បញញ ទនេ់ខ យ ) និយយេផ្តសផ្ត ស ជធមមេន្ត សិក (សិស

ែដលបេ្រមើ្រគូសុេំរៀន   មិនមនរង្វ ន់ស្រមប់្រគូ )    ប៉ុែន្តមនិ ចេរៀនបន  

( េរៀនមិនេចះ ) េ្រពះជអនក ប់្របជញ   ប៉ុែន្តជអនកមនឧបករៈចេំពះ

្រពះបរមេពធិសត្វ េធ្វើកចិច្រគប់យ៉ងដូចជទសៈ ។  ៃថងមួយ ្រពះេពធិសត្វ

បរេិភគ រ ង ចេហើយស្រមន្តេនេលើែ្រគ   េពលនឹងមណពែដល

មក្រចបច់ៃដ េជើង និងខនងឲយថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន  អនកជួយកល់េជើងែ្រគ

ឲយបន្តិចសិន សឹមេទ ។ មណពកល់េជើងែ្រគមខ ងេហើយ មិនមនអ្វីកល់

េជើងែ្រគមខ ងេទៀត  ក៏េលើក ក់េលើេជើងរបស់ខ្លួនរហូតមួយយប់  ។  ្រពះ-

បរមេពធសិត្វេ្រកកេឡើងេពល្រពឹក េឃើញមណពេនះក៏សួរថ  ែនអនក

ដ៏ចេ្រមើន   អនកអងគុយេធ្វើអ្វី ?       មណពេឆ្លើយថ    បពិ្រតេ ក ចរយ  ខញុ  ំ



512                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
រកអ្វីកល់េជើងែ្រគមិនបន េទើបខញុ េំលើក ក់េលើេជើងរបស់ខញុ េំហើយអងគុយ ។  

្រពះបរមេពធិសត្វសេង្វគ គិតថ មណពេនះមនឧបករគុណចេំពះ

អញៃ្រកែលង ស់ កនុង្រកុមមណពមន្របមណប៉ុេណ្ណះ មណព

េនះលងងជ់ងេគ េរៀនសិលបៈមិនេចះ  េធ្វើដូចេម្តចេទហន៎  េទើបេធ្វើឲយ

មណពេនះឈ្ល សៃវបន  លុះគិតដូេចន ះេហើយ កម៏នគនិំតថ  មន

ឧបយមួយ អញចសួំរមណពេនះ  េពលែដលមណពេនះេទរកឧស

រកបែន្លមកថ  ៃថងេនះអនកេឃើញអ្វី  ?   អនកេធ្វើអ្វី  ?   កលេបើដូេចន ះ 

មណពេនះនឹង្របបអ់ញថ  ៃថងេនះខញុ េំឃើញវតថុ េឈម ះេនះ េធ្វើកិចចេនះ  

េពលេនះអញនឹងសួរថ កែន្លងែដលអនកេឃើញ កែន្លងែដលអនកេធ្វើេនះ  

ដូចអ្វី ? មណពេនះនឹង្របប់អញេ យឧបមនិងេ យេហតុថ យ៉ង

េនះ  េ យវធិីេនះអញឲយមណពេពលឧបមនិងេ យេហតុេហើយ នឹង

េធ្វើឲយមណពេនះឈ្ល សៃវបនេ យឧបយេនះ ( គិតដូេចនះេហើយ ) 

េទើបេ មណពេនះមក្របប់ថ  ែនមណព ចប់ពីេពលេនះេទ កនុងទី

កែន្លងែដលអនកេទរកឧសនិងរកបែន្លេនះ អនកបនេឃើញ បនបរេិភគ 

បនផឹក ឬបនទពំវតថុ កនុងទីេនះ   េពលមកដល់កែន្លង្រតវូ្របប់វតថុ
េនះដល់េយើង  ។ 

 មណពេនះយល់្រពមថ  ្របៃពេហើយេ ក ចរយ  ។   ៃថងមួយ

មណពេទៃ្រពេដើមបរីកឧសជមួយនឹងមណពទងំ យ  េឃើញពស់
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កនុងៃ្រព េពល្រតឡបម់កវញិ្របប់ ចរយថ  បពិ្រតេ ក ចរយ  ខញុ ំ

េឃើញពស់   ។ 

 ចរយសួរថ   ែនមណព   ែដលេឈម ះថពស់  ដូចអ្វី ?   

 មណពេឆ្លើយថ      ដូចចេនទ លនងគ័ល   ។ 

 ចរយេ្រតកអរថ  ល្អេហើយ  ល្អេហើយ  មណព  ឧបមែដលអនក

នមំកថ  ពស់ដូចចេនទ លនងគល័   ជទីេពញចិត្តេយើងេហើយ  ។  ្រគេនះ 

្រពះបរមេពធិសត្វ្រតះិរះិថ ឧបមគួរេពញចិត្ត មណពនមំកបន អញ

ចនឹងេធ្វើឲយមណពេនះឆ្ល តបន  ។   ចែំណកមណព  ៃថងមួយបន

េឃើញដរំកីនុងៃ្រព  ក៏មក្របប់ថ    បពិ្រតេ ក ចរយ   ខញុ េំឃើញដរំ ី  ។ 

 ចរយសួរថ   ដរំដូីចអ្វី ?   

 មណពេឆ្លើយថ  ក៏ដូចចេនទ លនងគ័លែដរ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ

គិតថ ្របេមយដរំកីង៏ ដូចចេនទ លនងគ័ល អវយវៈដៃទៗ ដូចជភ្លុកជេដើម 

ចមនរូប ងដូេចនះបន ប៉ុែន្តមណពេនះមិន ចែចកេហើយេពល

បនេ្រពះខ្លួនលងង់  ្របែហលនិយយសេំ យក្របេមយដរំ ី េហើយកេ៏ន

េសង ម ។ ៃថងមួយ មណពេនះបនបរេិភគអេំពកនុងទីែដលេគអេញជើញ

េទ ក៏មក្របប់ថ បពិ្រតេ ក ចរយ ៃថងេនះខញុបំនបរេិភគអេំព ។   

កល ចរយសួរថ    អេំពដូចអ្វី ?    ក៏េពលថ ដូចចេនទ លនងគល័  ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ មណពេនះេពលេហតុផលសមគួរបន្តិច េហើយ
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ក៏េនេសង ម   ។ ៃថងមួយេទៀត  កនុងទីែដលបនទទួលអេញជើញ   មណព

ពួកខ្លះបនបរេិភគសករអេំពនិងទឹកេ ះជូរ   ពួកខ្លះបរេិភគសករអេំពនិង

ទឹកេ ះ្រសស់ ។  មណពេនះមកដល់កែន្លងវញិ្របប់ ចរយថ បពិ្រត

េ ក ចរយ  ៃថងេនះ ខញុបំរេិភគទឹកេ ះជូរផង ទឹកេ ះ្រសស់ផង  កល

្រតូវ ចរយសួរថ  ែនមណព ទឹកេ ះជូរនិងទឹកេ ះ្រសស់ដូចអ្វី ?   ក៏

េឆ្លើយថ  ដូចចេនទ លនងគល័   ។  ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ   មណព

េនះ កលេពលថ  ពស់ដូចចេនទ លនងគ័ល េពលបន្រតឹម្រតូវ សូមប ី
េពលថ ដរំដូីចចេនទ លនងគ័ល ក៏ ចេពលបន េ យសេំ យក

្របេមយ សូមបែីដលេពលថ អេំពដូចចេនទ លនងគ័លក៏េនសមគួរ ប៉ុែន្ត

ទឹកេ ះជូរ ទឹកេ ះ្រសស់ ពណ៌សជនិចច ្រទ្រទង់ខ្លួនេ យភជនៈ មិន

គួរនឹងេពលឧបមកនុងេរឿងេនះបន េ យ្របករទងំពួង អញមិន ច

ឲយមនុស លងង់មន កេ់នះ សិក បន    េទើបេពលគថេនះថ  

 អសព្វតថ  គម ឹ ចំ     ពេ   សព្វតថ  ភសត ិ

 នយ ំ ទធ ឹ េវទ ិ ន  នងគលីសំ 

 ទធបិបយ ំ មញញត ិ នងគលីសន្តិ ។ 

 បុគគលពលរែមងេពលនូវ ច    ែដលមិនគួរេពល 

 ្រគប់យ៉ងបន        កនុងទីទងំពួង     មណពេនះមិន 

 គ ល់ទឹកេ ះជូរ     មិន គ ល់ចេនទ លនងគ័លេឡើយ       
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 េទើបសមគ ល់នូវទឹកេ ះជូរនិងទឹកេ ះ្រសស់      ថ 

 ដូចចេនទ លៃននងគ័លេទវញិ ។ 

 កនុងគថេនះ  មនេសចក្តីសេងខបដូេចនះថ    ច ែដលមិន

សមគួរកនុងទីទងំពួងេ យអំ ចៃនឧបម  ចែដលមិនសមគួរកនុងទី

ទងំពួងេនះ  បុគគលពលែតងេពលបនកនុងទី្រគប់អេន្លើ ដូច្រតូវសួរថ 

ទឹកេ ះជូរដូចអ្វ ី?  កេ៏ឆ្លើយភ្ល មថ   ដូចចេនទ លនងគល័  កលេពលយ៉ង

េនះ េ្រពះមិន គ ល់ទឹកេ ះជូរនិងទឹកេ ះ្រសស់  ។   

 សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  េ្រពះថ សូមបែីតទឹកេ ះជូរក៏េគសមគ ល់ថជ ចេនទ ល-

នងគ័លបន ។ នយ័មយង៉េទៀត េ្រពះេគសមគ ល់ទឹកេ ះជូរនិងទឹកេ ះ

្រសស់ថ ដូចចេនទ លនងគ័ល មណពេនះលងង់ដល់ក្រមតិេនះ ្រពះបរម-

េពធិសត្វគតិថ ្របេយជន៍អ្វីេ យមណពេនះ េទើប្របប់អេន្ត សិក

ទងំ យឲយេសប ងេហើយបញជូ នមណពេនះ   ឲយ្រតឡប់េទផទះវញិ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ មណពលងងក់នុងកលេនះ បនមកជេ ឡុទយី  ចែំណក

ចរយទិ បេមកខ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់ អដ្ឋកថ នងគលីសជតក ទី ៣  ។ 
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អដ្ឋកថ អមពជតក ទី ៤ 
 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពនម វ ិ រ ្រទង់

្របរពធ្រពហមណ៍ែដលបរបូិណ៌េ យវត្តមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ  មនពកយេផ្តើមថ   យេមេថវ  បុរេិ   ដូេចនះជេដើម ។ 
 បនឮថ ្រពហមណ៍េនះជកុលបុ្រតអនកនគរ វតថី បួសឧទទិសជវីតិ

ចេំពះ្រពះ សន ជអនកដល់្រពមេ យវត្ត េធ្វើ ចរយិវត្ត ឧបជឈយវត្ត 

និងវត្តមនករតមកល់ទឹកផឹក និងទឹកេ្របើ្របស់ ទងំវត្តកនុងេ ងឧេបសថ

និងវត្តកនុងេ ងេភ្លើងជេដើម  ជអនកេធ្វើឲយបរបូិណ៌កនុងម វត្តទងំ១៤ និង

ខនធកវត្តទងំ៨០ េបសវ ិ រ បរេិវណវ ិ រ ឲយទឹកផឹកដល់ពួកមនុស   

ពួកមនុស ្រជះថ្ល កនុងករសមបូណ៌េ យវត្តរបស់េ ក នគំន ្របេគនភត្ត

ជ្របច្ំរបមណ ៥០០ ស្រមប់ ភនិងសកក រៈជេ្រចើនេកើតេឡើង ករ

េនជសុខេកើតេឡើងេហើយដល់ភិកខុជេ្រចើន េ្រពះ ្រស័យភិកខុ េនះ   ។  

ៃថងមួយ ភិកខុជេ្រចើនេលើកេរឿងេឡើងសនទនគន កនុងធមមសភថ អនកមន

យុទងំ យ  ភិកខុ េឈម ះឯេ ះ  ញុងំ ភសកក រៈយ៉ងេ្រចើនសនធឹក

សនធ បឲ់យេកើតដល់ខ្លួន េ្រពះដល់្រពមេ យវត្ត កររស់េនជសុខេកើត

េឡើងដល់ភកិខុជេ្រចើន  េ្រពះ ្រស័យភិកខុ េនះែតមួយរូប   ។   ្រពះ ្ត  

េស្តចយងមក្រទង់្រ ស់សួរថ មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មញិេនះ 

អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎ កលភិកខុទងំ យ
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្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិន

ែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  សូមបកីនុងកលមុន ភិកខុ េនះក៏ធ្ល បជ់អនកដល់

្រពមេ យវត្តែដរ  កនុងកលមុន ្រស័យភិកខុ េនះែតមួយរូប  ឥសី ៥០០ រូប 

មិនចបំច់េទរកផ ផលេឡើយ  ចិញចឹ មជីវតិ ្រស័យែផ្លេឈើែដលភិកខុ
េនះនមំក  េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី    ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយ បួសជឥសី  មនឥសី ៥០០រូបជបរ ិ រ  េន ្រស័យ

េជើងភន ំ ។  ្រគេនះ កនុងៃ្រពេហមពន្តសងួតហួតែហងយ៉ងខ្ល ងំ ទឹកផកឹកនុង

ទីទងំ យក៏រងីសងួត ពួកសត្វតរិចឆ នកលមនិបនផឹកទឹកក៏ដល់នូវករ

លបំក  ។   ្រគេនះ ប ្ត បសទងំេនះ មន បសមួយរូបេឃើញ

េសចក្តីទុកខែដលេកើតអពីំករ្រកវល់្រក យរបស់ពួកសត្វតិរចឆ នទងំេនះ 

ក៏កត់េដើមេឈើមួយេដើមេធ្វើសនូកទឹក េយងទឹក ក់ឲយសត្វតរិចឆ នទងំ-

េនះផកឹ កលពួកសត្វតិរចិឆ នចនួំនេ្រចើនមក្របជុផំកឹទឹក  បសមិនមន

ឱកសេទរកែផ្លេឈើ សូមប្ីរតូវអត់ រក៏េ យ ក៏េ កេនែតេយង

ទឹកឲយសត្វតិរចិឆ នផកឹដែដល  ពួក្រមឹគក៏គិតថ  បសអងគេនះឲយទឹកផឹក

ដល់ពួកេយើង   េ កមិនមនឱកសេទរកែផ្លេឈើ  លបំកយ៉ងៃ្រកែលង

េ្រពះអត់ រ  េណ្ហើ យចុះ ពួកេយើងចូរ ក់កតិកគន   ។  សត្វទងំេនះ
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ក៏ ក់កតកិថ ចប់ពីេពលេនះេទ អនក មកផកឹទឹក្រតវូពែំផ្លេឈើមក

មសមគួរដល់កម្ល ងំរបស់ខ្លួន ។  ចប់ពីេពលេនះមក សត្វតិរចឆ នទងំ-

យក៏ពែំផ្លេឈើ  មនែផ្ល ្វ យនិងែផ្លខនុរជេដើម  ែដលឆង ញ់ៗ  មក ម

កម្ល ងំរបស់ខ្លួនេរៀងមក ។ ែផ្លេឈើែដលពួកសត្វតិរចឆ ននមំកេដើមប ី បស

មន្របមណពីររេទះ បសទងំ ៥០០ អងគឆន់ែផ្លេនះែឆ្អត្រគប់អងគ

េហើយ េនេបះែផ្លេឈើេនះេចលជេ្រចើនេទៀត ។ ្រពះបរមេពធិសត្វ

េឃើញេហតុេនះេហើយកេ៏ពលថ  ្រស័យ បសអនកដល់្រពមេ យវត្ត

មួយរូប  បសមន្របមណប៉ុេណ្ណះ  ញុងំអត្តភពឲយ្រប្រពឹត្តេទបន

េ យមិនចបំច់េទរកែផ្លេឈើ  ធមម េសចក្តីពយយមជកិចចគួរេធ្វើេ យ

ពិត     េហើយេពលគថេនះថ  

 យេមេថវ  បុរេិ            ន  និព្វេិនទយយ  បណ្ឌិ េ   

 យមស   ផលំ  បស     ភុ ្ត   អមព   អនតីិហន្ត ិ។ 

 បុរសជបណ្ឌិ តគបប្ីរបឹងែ្របង  មិនគបបធុីញ្រទន់េឡើយ        

 អនកចូរេឃើញផលៃនេសចក្តីពយយមដ៏ជកែ់ស្តង (េ្រពះ)  

 ែផ្ល ្វ យទងំ យជេដើម  ែដលពួកឥសីបរេិភគេហើយ ។ 

 កនុងគថេនះ  មនេសចក្តសីេងខបដូេចនះថ  បុរសជបណ្ឌិ ត  គបប ី
ពយយមេរឿយៗ  មិនគបប ី ថយកនុងករងរ មនករបេំពញវត្តជេដើម

របស់ខ្លួនេឡើយ  ។       
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  សួរថ  េ្រពះេហតុអ្វី ?   

 េឆ្លើយថ  េ្រពះេសចក្តីពយយមែដលឥតផល មិនមនេឡើយ  

េ យេហតុេនះ ្រពះម សត្វកល ស់េតឿនពួកឥសីថ ធមម េសចក្តី
ពយយមែតងែតមនផលជនិចច េទើបេពលថ អនកទងំ យចូរេមើល

ផលៃនេសចក្តីពយយមដ៏ជក់ែស្តងចុះ  េសចក្ដីេនះដូចេម្ដច ?  ដូចពួក

ឥសីទងំ ៥០០ អងគឆន់ែផ្លេឈើ  មនែផ្ល ្វ យជេដើម  ។  ប ្ត បទទងំ

េនះ   បទថ  អមព  ្រគន់ែតេលើកមកជឧបមប៉ុេ ្ណ ះ    េសចក្តថី  

ផ ផលែដលពួកសត្វតិរចឆ នទងំេនះនមំក មនេ្រចើន  ប៉ុែន្តេពល

សេំ យកែតែផ្ល ្វ យជេដើម េ យអំ ចជែផ្លេឈើេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់

ជងែផ្លេឈើដៃទៗ   ករែដលពួកឥសី ៥០០ រូបមិនបច់េទៃ្រពេ យខ្លួន

ឯង  នគំន ឆន់ែផ្លេឈើទងំ យ ែដលសត្វតរិចឆ នទងំ យនមំកេដើមប ី
្របេយជន៍ដល់ បសេនះ  េនះជផលៃនេសចក្តីពយយម ករែដលបន

ឆន់ែផ្លេឈើេនះ ដឹងខ្លួនឯង មិនចបំច់មនអនក ្របប់ េសចក្តីថ 

នឹង្រតូវកន់យកេ យករ្របប់ថ េនះយ៉ងេនះ ដូេចនះ ចូរេមើលែផ្លេឈើ
ដ៏្របចក ជក់ែស្តងចុះ  ្រពះបរមេពធិសត្វបនឲយឱ ទដល់ពួកឥសីេ យ

្របករដូេចនះ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ បសែដលដល់្រពមេ យវត្តកនុងកលេនះ បនមកជ
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ភិកខុ េនះ   ចែំណក ្ត ៃនគណៈ គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕  

 

ចប់  អដ្ឋកថ អមពជតក ទី ៤ ។ 
 

អដ្ឋកថ ក ហកជតក ទី ៥ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកេ្រចើនេទេ យករអួតមួយរូប   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយ

េផ្តើមថ    ពហុមប ិ  េ    វកិេតថយយ   ដូេចនះជេដើម  ។  

 េរឿងរបស់ភកិខុ េនះ ដូចេរឿងែដលបនេពលេហើយកនុងកលមុន

េនះឯង  ១ ។ 

 ែប្លកែតថ កនុងអតីតកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិ
េនកនុងនគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេសដ្ឋអីនកមន

្រទពយសមបត្តិស្តុកស្តមភ ។ ភរយិរបស់េសដ្ឋី្របសូតបុត្ត ចែំណកទសីរបស់

េសដ្ឋីក៏្របសូតបុត្តកនុងៃថងេនះែដរ  ។  េកមងទងំពីរេនះ ធេំឡើងជមួយគន  

កលបុត្តេសដ្ឋីេទេរៀនអក រ កូនទសីកក៏ន់ក្ត រឈនួនេទ មេរៀនអក រ

ជមួយបុត្តេសដ្ឋីេនះែដរ  បនសរេសរ បន នពីរ-បីដង កូនទសីេនះ

ក៏ចពំកយេនះ ឈ្ល សៃវកនុងេ រេ យលំ ប់ ។ លុះធេំពញវយ័

                             
១-ភមីេសនជតក ។  
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កេំ ះមនរូប ងសង្ហ មនេឈម ះថ  ក ហកៈ  ។  កូនទសីេនះមន

នទីជអនករក ឃ្ល ងំកនុងផទះរបស់េសដ្ឋី  េគគតិថ  មនុស ទងំេនះគង់នឹង

មិនេ្របើអញឲយេធ្វើជអនករក ឃ្ល ងំរហូតេទេទ  េពលេឃើញេទសអ្វីបន្តិច

បន្តួច គង់នឹង យចប់ចងេបះ្រ េដើមបជីេ្រគ ងសមគ ល់ េហើយេ្របើ-

្របស់ដូចជទសៈតេទ េនឯជយែដនមនេសដ្ឋីមន ក់ែដលជសម្ល ញ់

នឹងេសដ្ឋីេនះ   េបើដូេចន ះ អញកន់សបុំ្រតែដលជពកយរបស់េសដ្ឋីេទ

កន់ទីេនះ ្របប់ថអញជកូនេសដ្ឋី កុហកេសដ្ឋីេនះេហើយ សូមធី
របស់េសដ្ឋីេនះេធ្វើជគូ្រគងគបបេីនយ៉ងសុខ  ។  កូនទសីេនះ សរេសរ

សបុំ្រតេ យខ្លួនឯងថ  ខញុបំញជូ នកូន្របសុខញុ េំឈម ះេនះេទកន់សមន ក់

របស់េ ក ធមម សមពនធគន រ ងេ កជមួយខញុ  ំ ខញុជំមួយេ កជករ

សមគួរ ស់ េ្រពះេហតុេនះ សូមេ កេលើកធី របស់េ កឲយទរក

េនះ េហើយឲយេគេនទីេនះចុះ ចមំនឱកសខញុនឹំងេទេលងេ ក  ដូេចនះ-

េហើយ យក្រ របស់េសដ្ឋីមកេបះេលើសបុំ្រតេនះ កន់យកេសប ងនិង

េ្រគ ងឧបេភគនិងសពំត់ជេដើមេទ មករេពញចិត្ត ។ លុះេទដល់

បចចន្តជនបទជួបេសដ្ឋី ថ្វ យបងគេំហើយឈរកនុងទីដ៏សមគួរមួយ  ។  េពល

េនះេសដ្ឋសួីរថ  ែនមណព អនកមកអពីំ  ?   

 ក ហកៈេឆ្លើយថ   បពិ្រតេ កេសដ្ឋី ខញុមំកពីនគរព ណសី  ។  

 េសដ្ឋីសួរថ             មណពឯងជកូនរបស់អនក  ?  
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 ក ហកៈេឆ្លើយថ  ខញុជំបុត្តេសដ្ឋនីគរព ណសី   ។ 

 េសដ្ឋីសួរថ    មកទីេនះមនករអ្វី ?  េពលេនះក ហកៈក៏ឲយ

សបុំ្រត្រពមនឹងេពលថ  បពិ្រតេសដ្ឋ ី េ កេមើលសបុំ្រតេនះេហើយនឹង

្រជប  ។  េសដ្ឋី នសបុំ្រតេហើយសបបយចតិ្តថ េពលេនះអញនឹងរស់

េនយ៉ងសុខសបបយ  ចត់ែចងេលើកធី ឲយ  ។ េសដ្ឋីេនះមនបរ ិ រ 

េ្រចើន កលមនអនកនយំគូនិងរបស់បរេិភគជេដើមេទឲយ ឬនសំពំត់

ែដលអប់េ យេ្រគ ង្រកអូបចូលេទឲយ ក ហកៈក៏តិះេដៀលយគូជេដើម

ថ  ឱ អនក្រសុកេ្រក យំគូស្អីែបបេនះ  េធ្វើរបស់គួរបរេិភគស្អីែបបេនះ 

បំយស្អីែបបេនះ តិះេដៀលសពំត់និងកមមករជេដើមថ េ្រពះជមនុស

្រសុកែ្រស េទើបមនិេចះេ្របើ្របស់សពំតថ់មីៗ   មនិេចះេ្របើ្របស់េ្រគ ង្រកអូប   

មិនេចះ្រទ្រទង់ផក ក្រមង   ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វកលមិនេឃើញទសៈក៏សួរថ  េយើងមិនបន

េឃើញក ហកៈ េទ  ?  នគំន មរក ចុះ  ដូេចនះេហើយេ្របើឲយ

មនុស េដើររកេ យជុវំញិ  ។   ប ្ត មនុស ទងំេនះ បុរសមន ក់េទកន់

ទីេនះ បនេឃើញកូនទសីេនះេហើយចបំន កូនទសីេនះមិនបនដឹង

ថ មនេគេឃើញខ្លួន ។ បុរសែដលេឃើញកូនទសីេនះ េទ្របប់េសដ្ឋី- 

េពធិសត្វ ។  េសដ្ឋីេពធិសត្វ ្ត ប់េរឿងេនះេហើយគិតថ ក ហកៈេនះ

េធ្វើយ៉ងេនះមិនសមគួរេឡើយ  ្រតូវេទចប់ មក្រកបទូល្រពះ ជ ។ 
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េសដ្ឋីេពធិសត្វេចញអពីំផទះេទជមួយបរ ិ រជេ្រចើន ដណឹំងបនផ យ

ទូេទថ  បនឮថ  េ កេសដ្ឋីេទកន់បចចន្តជនបទ  ។ ក ហកៈ ្ត ប់

ឮថេសដ្ឋមីក គតិថ េសដ្ឋមីកេ យេរឿងដៃទក៏េទ គមឺកេ យេរឿងអញ

េនះឯង   ្របសិនេបើអញេគចេចញេទ  មិន ច្រតឡប់មកបនេទៀតេទ  

ឧបយេនះេនមន អញ្រតូវេទជួបេសដ្ឋីែដលជេច ្វ យនយ  េហើយ

េធ្វើកិចចរបស់ទសៈ េធ្វើឲយេសដ្ឋអីត់េទសឲយទល់ែតបន ។  ចប់ពីេពល

េនះមក កូនទសីេនះេពលយ៉ងេនះក ្ត លបរស័ិទថ  ពួកបុគគល

ពលដៃទៗ មិនដឹងគុណម បិ េ្រពះខ្លួនជបុគគលពល េពលែដល

ម បិ បរេិភគ  មិនមនករេគរព  បរេិភគរួមជមួយម បិ ជ-

និចច  ចែំណកេយើងេពលម បិ បរេិភគែតងែតរង់ចេំលើកវតថុ ចូលេទ 

េលើកកេនថ រចូលេទ េលើករបស់បរេិភគចូលេទជូន  េពលខ្លះក៏េលើកទឹក

ផឹកចូលេទជូន  េពលខ្លះក៏បកផ់្លិតជូន  ចូលេទឈរជិតៗ   លុះេពល

ដូេចនះេហើយ ្របកសកិចចែដលពួកទសៈ្រតូវេធ្វើចេំពះេច ្វ យនយ

្រគប់យ៉ង  រហូតដល់ករកន់ផ្តិលទឹកេទកន់ទីកបំងំកនុងេពលែដល

េច ្វ យនយបេនទ បង់ឧចច រៈបស វៈជេដើម ។ លុះេធ្វើឲយបរស័ិទដឹង

យ៉ងេនះេហើយ  េពលែដល្រពះបរមេពធិសត្វមកជិតដល់បចចន្តជនបទ 

ក៏្របប់េសដ្ឋីែដលជឪពុកេកមកថ  បពិ្រតបិ  បនឮថ បិ របស់ខញុមំក

េដើមបជួីបបិ  សូមបិ បញជ ឲយេគេ្រត មខទនីយេភជនីយ រចុះ ខញុ ំ



524                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
នឹងកន់យកេ្រគ ងប ្ណ ករ  ( េចញេទទទួលបិ របស់ខញុ  ំ ) ។     េសដ្ឋី
េពលថ     ្របៃពេហើយកូន  ។ 

 ក ហកៈកន់ប ្ណ ករេធ្វើដេំណើ រេទជមួយបរ ិ រជេ្រចើន ថ្វ យ-

បងគេំសដ្ឋីេពធិសត្វេហើយជូនប ្ណ ករ ។ ចែំណកេសដ្ឋីេពធិសត្វទទួល

ប ្ណ ករេហើយេធ្វើបដសិ ្ឋ រៈនឹងកូនទសីេនះ ដល់េវ បរេិភគ រ

េពល្រពឹកក៏ឲយេបះជរំសំ្រមកេហើយ ចូលេទកន់ទីកបំងំេដើមបបីេនទ បង់

ឧចច រៈបស វៈ  ក ហកៈឲយបរ ិ ររបស់ខ្លួន្រតឡបេ់ហើយ កនផ់្តលិទឹកេទ

កន់សមន ក្់រពះបរមេពធិសត្វ ។ កលសេ្រមចឧទកកិចចេហើយ ក៏្រកប

េទៀបេជើងទងំពីរេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុនឹំងជូន្រទពយដល់េ ក

មែដលេ ក្រតូវករ សូមេម ្ត កុេំធ្វើយសរបស់ខញុឲំយវនិសេឡើយ    ។  

្រពះេពធិសត្វ្រជះថ្ល កនុងករសមបូណ៌េ យវត្តរបស់កូនទសីេនះ ក៏លួង-

េ មថ ែនអនកដច៏េ្រមើន អនកកុខំ្ល ចេឡើយ អន្ត យអពីំសមន ករ់បស់េយើង

មិនមនដល់អនកេទ េហើយចូលេទកនប់ចចន្តនគរ សកក រៈយ៉ងេ្រចើនមន

ដល់្រពះម សត្វ ។ ចែំណកក ហកៈ កេ៏ធ្វើកិចចែដលទសៈ្រតូវេធ្វើដល់

េសដ្ឋីេពធិសត្វរហូត្រគប់េវ  ។ ្រគេនះ បចចន្តេសដ្ឋីេពលជមួយនឹង

្រពះេពធិសត្វែដលអងគុយយ៉ងសបបយកនុងេពលមួយថ   បពិ្រតេសដ្ឋខីញុ ំ

េឃើញសបុំ្រតរបស់េ កភ្ល ម ក៏េលើកកូន្រសីឲយកូនរបស់េ កភ្ល មែដរ ។  

្រពះម សត្វក៏េធ្វើក ហកៈឲយជកូនែដរ    េពលពកយជទី្រស ញ់
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េពញចិត្តឲយេសដ្ឋីេ្រតកអរ ងំពីេពលេនះមកក៏គម នអនក ៊ នសម្លឹង

េមើលមុខក ហកៈេឡើយ ។ ៃថងមួយ ្រពះបរមេពធិសត្វេ ធី របស់

េសដ្ឋីមកេពលថ  ែនកូន្រសី មកេនះ   ជួយរកៃចេលើកបលឲយពុកបន្តិច  

ដូេចនះេហើយ េពលពកយជទី្រស ញ់ដល់កូន្រប ែដលមកឈររកៃច

ឲយ រួចសួរថ  ែនកូន្រសី កូនរបស់ឪពុកមនិ្របមទកនុងសុខទុកខរបស់កូនេទ

ឬ ?  អនកទងំពីរេន្រស ញ់គន េទឬ ?         

 នងេឆ្លើយថ បពិ្រតេ កឪពុក បុត្តរបស់េ កឪពុកមិនមន

ចណុំចដៃទែដលគួរឲយតិះេដៀលេទ  ្រគន់ែតរអូ៊រទេំរឿង របុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 េសដ្ឋីេពលថ  ែនកូន្រសី កូនពុកមន ក់េនះ មន្រប្រកតីសីុេរ ើស

បន្តិច  េណ្ហើ យចុះ ពុកនឹងឲយមន្តស្រមប់ចងមត់ ដល់កូន   កូនចូរេរៀន

មន្តេនះឲយល្អ  កលកូនរបស់ពុករអូ៊រទកំនុងេពលបរេិភគ កូនចូរឈរអពីំ

មុខេហើយ េពល មែដលបនេរៀនមក   េហើយឲយធី របស់េសដ្ឋីេរៀន

គថ  ស្រមកេនពីរ-បីៃថងក៏្រតឡប់េទនគរព ណសីវញិ  ។   ចែំណក

ក ហកៈក៏យកខទនីយេភជនីយ រេ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ ម្រពះបរម-

េពធិសត្វេទ ជូន្រទពយជេ្រចើនដល់្រពះបរមេពធិសត្វេហើយ ្រតឡប់

មកវញិ ។  ចប់ពីេពលែដល្រពះបរមេពធិសត្វ្រតឡប់េទវញិេហើយេនះ 

ក ហកៈេក្អងក្អ ងយ៉ងៃ្រកែលង ។  ៃថងមួយ កលេសដ្ឋធីី នេំភជន

មនរស្របណីតៗចូលេទឲយ កនែ់វករង់ចបំេ្រមើ  ក ហកៈក៏តិះេដៀល
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រ ។ េសដ្ឋីធី កសូ៏្រតគថេនះ មទនំងែដលបនេរៀនេហើយកនុង

សមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វថ  

 ពហុមប ិ េ   វកិេតថយយ     អញញំ   ជនបទ ំ គេ  

 អន្វ គន្ត្វ ន  ទេូសយយ         ភុញជ   េភេគ  ក ហកត ិ។   

 ទសៈេឈម ះ ក ហកៈេនះ  េទកន់ជនបទដៃទ    េពលអួតនូវ 

 ពកយេ្រចើន    េសដ្ឋីជមច ស់មក ម   (ម្តងេទៀត )   គបប្ីរបទូស្តមិន 

 ខន  មន លក ហកៈ   អនកចូរបរេិភគ នូវេភគៈទងំ យេទ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   ពហុមប ិ  េ    វកិេតថយយ    អញញំ    

ជនបទ ំ គេ   េសចក្តថី អនក េទកនជ់នបទដៃទអពីំជតភូិមរិបស់

ខ្លួន  កនុងទីែដលមនិមនអនកដងឹកេំណើ តរបស់ខ្លួន   អនកេនះគបបរីអូ៊រទ ំ   គឺ
េពលអួតនូវពកយេ្រចើនក៏បន ។ 

 បទថ អន្វ គន្ត្វ ន   ទេូសយយ   េសចក្តថី  េ្រពះបនេទេធ្វើកចិច

របស់ទសៈ មផ្លូ វឲយេច ្វ យនយេហើយ េទើបអនករួចផុតអពីំករ យ

េ យរពំត់េផ្ត   ែដលនឹង តែ់សបកខនងេឡើងថជទសៈ  និងករេបះ-

្រ េធ្វើជេ្រគ ងសមគ ល់ ្របសិនេបើអនកេនែតចេចសេធ្វើ ្រកកេ់ទៀត  េសដ្ឋី
ជមច ស់នឹងមក ម្របទូស្តមិនខន គឺ មមកដល់ផទះេនះ  េហើយគបប ី
្របទូស្ត េធ្វើឲយដល់នូវេសចក្តីអន្ត យម្តងេទៀត េ យករ យនឹងរពំត់េផ្ត  

ករេបះ្រ េធ្វើជេ្រគ ងសមគ ល់ថជទសៈ និងេ យករ្របកសកេំណើ ត
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ក៏បន  េហតុេនះ ក ហកៈេអើយ  អនកចូរលះបង់ករ្រប្រពឹត្តិមិនល្អេនះ

េហើយបរេិភគនូវេភគៈទងំ យេទ  កុេំធ្វើឲយភពជទសៈរបស់ខ្លួន

្របកដេឡើង  េហើយ្រតូវេក្ត ្រក យ ្ត យកនុងកលជខងេ្រកយេឡើយ   

េនះជករអ ថ ធិបបយរបស់េសដ្ឋ ី ។ 

 ចែំណកេសដ្ឋីធី មិនដងឹេសចក្តីេនះ មិនយល់ន័យកនុងគថេនះ  

េពលបន មគន្លងពយញជនៈ មករេរៀនប៉ុេ ្ណ ះ ។ ក ហកៈគតិថ  

េសដ្ឋ្ីរបប់េរឿង ្រកក់របស់អញេហើយ ពិតជ្របប់េរឿងទងំអស់ដល់

នងេនះមិនខន  ចប់ ងំពីេពលេនះមក ឈប់តះិេដៀល រេទៀត 

លះបងម់នះេចល បរេិភគ រ មមន មបន េ្រកយអពីំចុតិក៏

េទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របជុជំតកថ  ក ហកៈកនុងកលេនះ   បនមកជភិកខុ ែដលេ្រចើនេទ

េ យករអួតកនុងកលឥឡូវេនះ ចែំណកព ណសីេសដ្ឋី គឺ តថគត 

េនះឯង ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ក ហកជតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ អសលិកខណជតក ទី ៦ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

្រពហមណ៍អនកពិនិតយលកខណៈ វរបស់្រពះបទេកសល ្រ ស់្រពះធមម-

េទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  តេថេវកស  កលយណំ ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ ្រពហមណ៍េនះ េពលែដលពួកជងែដកន ំ វមកថ្វ យ

្រពះ ជ ក៏ហិតក្លិន វេហើយ្របបល់កខណៈល្អ ្រកក់របស់ វ គត់បន

ភអពីំៃដៃនជង វពួក  ក៏េពលសរេសើរ វៃនជងពួកេនះថ

សមបូរេ យលកខណៈ ្របកបេ យមងគល  មិនបនទទួល ភអពីំៃដៃន

ជងពួក  ក៏តះិេដៀល វៃនជងពួកេនះថ អបបលកខណ៍  ។  ្រគេនះ 

ជង វមន ក ់ េធ្វើ វេហើយយកេមទសម៉ដ្ឋ ក់េទកនុងេ្រ មស៊ក វេហើយ

យកមកថ្វ យ្រពះ ជ ។ ្រពះ ជបញជ ឲយេ ្រពហមណ៍មក េហើយ

្រ ស់ថ ែន្រពហមណ៍ អនកចូរពិនិតយេមើល វេនះចុះ  ។  កល្រពហមណ៍

ហូត វេចញមក    ក្លិនេមទសម៉ដ្ឋកចូ៏លេទ កនុង្រចមុះ េធ្វើឲយេកើតក ្ត ស់

េឡើង កល្រពហមណ៍កពុំងក ្ត ស់េនះ ្រចមុះក៏្រតវូមុខ វមុត ច់ជ

ពីរកំ ត់  ។   ករែដល្រពហមណ៍េនះ្រតវូ ច់្រចមុះ  បនដឹងដល់ពួក

ភិកខុ  ។  ៃថងមួយ  ភិកខុទងំ យេលើកេរឿងេឡើងសនទនកនុងធមមសភថ អនក

មន យុទងំ យ   បនឮថ ្រពហមណ៍ែដលពិនិតយេមើលលកខណៈ វ

របស់្រពះ ជពិនិតយេមើលលកខណៈ វេហើយ េធ្វើឲយ្រចមុះ ច់   ។  ្រពះ-
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្ត  េស្តចយងមក   ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់-

មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎ កលភកិខុទងំ-

យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ-

យ មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដល្រពហមណ៍េនះហិតក្លិន វ

េហើយ្រតវូ ច់្រចមុះេនះ  សូមបកីនុងកលមុនក្៏រតវូ ច់្រចមុះែដរ   េហើយ

្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រទង់មន្រពហមណ៍អនកេមើលលកខណៈ វែដរ េរឿង្រគប់

យ៉ងក៏ដូចេរឿងកនុងបចចុបបននេនះឯង  ែប្លកែតថ ្រពះ ជបន្រពះ ជទន

េពទយដល់្រពហមណ៍ ឲយពយបលរហូតទល់ែតចុង្រចមុះជសះេសប ើយ ឲយ

េធ្វើ្រចមុះែក្លងក្ល យេ យ្រកមួន ក់ជនួំស េហើយ្រទង់ែតង ងំ្រពហមណ៍

ទុកកនុងតែំណងេដើមវញិ  ។  ្រពះ ជនគរព ណសី ្រទង់មិនមន្រពះ-

ជឱរស មនែត្រពះ ជធី មួយ្រពះអងគនិង្រពះ ជភគិេនយយ ( កមួយ

្របុស ) មួយអងគប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រទង់ចិញចឹ ម្រពះ ជធី និង្រពះ ជភគិេនយយ

ទុកកនុងសមន ក់្រពះអងគ   កល្រពះ ជធី និង្រពះភគិេនយយ្រទង់ចេ្រមើន 

វយ័ជមួយគន មក   ក ្រតទងំ ២ អងគក៏មន្រពះទយ័្របតិព័ទធគន េទវញិេទ

មក  ។  ចែំណក្រពះ ជ ្រ ស់េ មតយទងំ យមក្រ ស់ថ កមួយ

របស់េយើងនឹងបនជមច ស់ៃន ជសមបត្តិេនះែតមន កឯ់ង េយើងនឹងេលើក
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ធី ឲយ េហើយអភិេសកឲយេនះឯង េហើយ្រទង់្រពះត្រមះិថមីេទៀតថ កមួយ

របស់អញក៏គង់ជញតិរបស់អញ េ យ្របករទងំពួង  អញនឹងន ំ ជ-

ធី ដៃទមកឲយ េហើយេធ្វើករអភិេសក េលើក្រពះ ជធី របស់អញឲយដល់

្រពះ ជអងគដៃទ េ យឧបយេនះ ញតរិបស់អញនឹងជមច ស់ៃនសមបត្តិ
ទងំពីរនគរ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្របឹក នឹង មតយទងំ យ ្រទង់្រ ស់ថ 

គួរែតបែំបកមនុស ទងំពីរនក់េនះេចញ េហើយបញជ ឲយ្រពះ ជភគិ-

េនយយគង់េនកនុងដំ ក់មួយ ្រពះ ជធី គងេ់នកនុងដំ កមួ់យ ។ 

្រពះ ជភគេិនយយនិង្រពះ ជធី ទងំពីរអងគេនះ មន្រពះជនម ១៦ ្រពះ

វស ដូចគន  េហើយរងឹរតឹែតមន្រពះទយ័្របតិព័ទធចេំពះគន ៃ្រកែលងេឡើង ។ 

្រពះ ជកុមរ្រទង់្រពះត្រមិះថ េ យឧបយ ហន៎  េទើបអញ ចន ំ

ធី របស់េស្តចអ៊េំចញអពីំ្រពះ ជ ងំបន  ្រទង់គិតេឃើញថ មនឧបយ

មួយ  េទើប្រ ស់េ ្រសីេមមតចូ់លមកគល់ ្របទនវតថុមនតៃម្ល ១ ពន់

ក បណៈដល់នង  ។ កល្រសីេមមត់េនះ្រកបទូលសួរថ    បពិ្រត

្រពះកុមរ ្រពះកុមរនឹងឲយខញុមំច ស់េធ្វើអ្វី ?   េទើប្រទង់្រ ស់ថ  ែននងដ៏

ចេ្រមើន កលនងេធ្វើករកនុងៃថងេនះ េរឿងែដលេឈម ះថមិនសេ្រមច  មិន

មនេឡើយ  នងចូរ ងេហតុ មួយក៏បន េធ្វើឲយេស្តចអ៊រំបស់ខញុនំ្ំរពះ-

ជធី េចញអពីំ្រពះ ជ ងំឲយខងែតបន ។  ្រសីេមមត់េនះទទួលថ 

្រពះេមខញុមំច ស់  ខញុមំច ស់នឹងចូលគល់្រពះ ជ េហើយ្រកបទូលយ៉ងេនះ
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ថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព កឡកណ្ណី កពុំងេចមេ មចប់្រពះ ជធី
អស់កលមន្របមណប៉ុេណ្ណះ   មិនមនផ្លូ វែដល នឹង្រតឡប់េទវញិ

េឡើយ  ខញុមំច ស់នឹងន្ំរពះ ជធី េឡើង ជរថេចញេទកនុងៃថងឯេ ះ 

ចត់បុរសឲយកន់ វុធចនួំនេ្រចើន មេទជមួយ េទកន់ៃ្រពេខម ចេ យ

បរ ិ រជេ្រចើន ឲយមនុស ែដល ្ល ប់េហើយេដកេលើែ្រគកនុងៃ្រពេខម ច េន

ខងេ្រកម ងំែដលជមណ្ឌ លវធិីេនះ ឲយ្រពះ ជធី គង់េលើែ្រគខង

េលើ េហើយឲយ្រពះ ជធី ្រសង់្រពះកយេ យទឹក្រកអូប្របមណ ១៥០ 

ក្អមេធ្វើខ្លួនកឡកណ្ណី ឲយអែណ្ត តេទ  ។   កលខញុមំច ស់្រកបទូល្រពះ ជ

យ៉ងេនះេហើយ  នឹងន្ំរពះ ជធី េទកនុងៃ្រពសម នបន ។ កនុងៃថង

ែដលខញុមំច ស់េទកន់ៃ្រពសម នេនះ សូម្រទង់កន់យកេមទសម៉ដ្ឋបន្តិច 

ែហហមេ យពួកអនកកន់ វុធរបស់្រទង់េទកន់ៃ្រពសម នមុន បញឈប់

រថេនែកបរទ្វ រៃ្រពសម នមខ ងមុន  ឲយពួក ជបុរសែដលកន់ វុធចូលេទ

កនុងៃ្រពសម ន ចែំណក្រទង់យងេទកន់ែ្រគពិធីកនុងៃ្រពសម ន េហើយ

្រទងផ់ទេំនទីេនះេធ្វើជមនុស ្ល បែ់ដលេគ្រគបទុក  ខញុមំច ស់មកដល់ទីេនះ 

ក៏នឹង កែ់្រគព័ទធជុវំញិ េលើក្រពះ ជធី េឡើង ក់េលើែ្រគ  េពលេនះ 

សូម្រទង់យកេមទសមដ៉្ឋ ក់កនុង្រពះនសិក េហើយ្រទង់នឹងក ្ត ស់ពីរ-បី
ដង េពលែដល្រទង់ក ្ត ស់ខញុមំច ស់នឹងេបះបង់្រពះ ជធី េហើយរត់

េគចេចញ  េពលេនះសូម្រទង់ឲយ្រពះ ជធី ្រទង់កក់្រសង់្រពះសិរ   
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សូមប្ីរទង់ក៏កក់្រសង់្រពះសិរ ផងែដរ  េហើយន្ំរពះ ជធី េទកន់

ដំ ករ់បស់្រទង់េទ  ។ ្រពះកុមរ្រ ស់ថ ឧបយេនះល្អពិតែមនហន៎   ។   

ចែំណក្រសីេមមត់ក៏េទ្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជ

្រទង់អនុញញ តេហើយ ក៏េទទូលេរឿងេនះឲយ្រពះ ជធី ្រជប  សូមប្ីរពះ

ជធី ក៏្រទង់យល់្រពម  ។  កនុងៃថងែដលេចញេទេនះ ្រសីេមមត់ឲយ

សញញ ដល់្រពះកុមរ េហើយេទកន់ៃ្រពសម នមួយអេន្លើេ យបរ ិ រជ

េ្រចើន េពលគំ មេដើមបឲីយេកើតករភ័យខ្ល ចដល់ពួកមនុស ែដលរក ថ 

កនុងេពលែដលេយើង ក់្រពះ ជធី េលើែ្រគ  មនុស ្ល បែ់ដលេនេ្រកម

ែ្រគនឹងក ្ត ស់ េហើយនឹងេ្រកកេចញអពីំេ្រកមែ្រគ េឃើញអនក មុន

នឹងចប់អនកេនះេទ ពួកអនកគបបរីក ខ្លួនឲយល្អ កុ្ំរបមទ  ។  ្រពះកុមរ

យងេទដល់ទីេនះមុន េហើយ្រទង់ផទេំនទីេនះេ យន័យដូចេពលេហើយ 

្រសីេមមត់ប្ីរពះ ជធី េដើរេទកនែ់្រគ្រកបទូលលួងេ មថ ្រពះនង 

កុខំ្ល ចេឡើយ  ឲយសញញ េហើយ ក់ចុះេលើែ្រគ  ។ េពលេនះ ្រពះកុមរក៏

យកេមទសមដ៉្ឋ ក់ចូលេទកនុង្រចមុះរួចក ្ត ស់េឡើង ្រគន់ែត្រពះកុមរ

្រទង់ក ្ត ស់ភ្ល ម  ្រសីេមមត់កទុ៏ក្រពះ ជធី ែដលែ្រសកយដំ៏ ន់ឮ

េនទីេនះ រត់េគចេចញេទមុនមនុស ទងំអស់  កល្រសីេមមតរ់ត់េចល

្រពះ ជធី េនះ  មិនមនអនក សូមបែីតមន ក់ែដល ចេនទីេនះបន 

មន ក់ៗេបះបង់ វុធែដលកន់មករត់េគចេទអស់  ្រពះកុមរ្រទងេ់ធ្វើកិចច
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្រគប់យ៉ង មែដល្របឹក គន ទុក េហើយន្ំរពះ ជធី េទកន់និេវសន៍

របស់្រទង់ ។ ្រសីេមមត់ក៏េទ្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះ ជ ។ ្រពះ-

ជ្រទង់្រពះត្រមិះថ  ម្រប្រកតីេយើងក៏ចិញចឹ មនងទុកេលើកឲយ្រពះ

កុមរេនះឯង ក៏ដូច ក់សបបេិទកនុងបយសដូេចន ះ េទើប្រទង់យល់្រពម  

េ្រកយមក្រទង់្របគល់ ជសមបត្តដិល់្រពះភគិេនយយ ្រទង់ែតង ងំ្រពះ

ជធី ឲយជ្រពះអគគមេហសី ។ ្រពះភគិេនយយក៏បនេនរួមជមួយនឹង

្រពះ ជធី េនះ្រគប់្រគង ជសមបត្តេិ យធម៌ ្រពហមណ៍អនកពិនិតយេមើល

លកខណៈ វក៏បនជឧប ្ឋ ករបស់្រពះអងគ ។ េ្រកយមកៃថងមួយ កល

្រពហមណ៍ចូលគល់្រពះ ជ ឈរគល់ែបរមុខេទរក្រពះ ទិតយ ្រកមួន

ែដលបទិ្រចមុះេនះក៏រ យធ្ល ក់េទេលើដ ី ្រពហមណ៍្រតូវឈរបងំមុខ

េ យករខម សេអៀន  ។   ្រគេនះ ្រពះ ជ្រទង់េសើច្រពហមណ៍  រួច្រ ស់

ថ បពិ្រត ចរយ េ កកុគំតិេ្រចើនេឡើយ   ធមម ករក ្ត ស់ បនផល

ល្អដល់មនុស មន ក់ បនផល ្រកក់ដល់មនុស មន ក់ េ កក ្ត ស់្រតូវ

ច់្រចមុះ ចែំណកខញុកំ ្ត ស់បនធី របស់េស្តចអ៊និំងបន ជសមបត្តិ  

េហើយ្រ ស់គថេនះថ  

 តេថេវកស   កលយណំ      តេថេវកស   បបកំ 

 ត ម   សព្វ ំ ន  កលយណំ   សព្វ ំ ប ិ ន  បបកន្ត ិ។ 

 ករក ្ត ស់េនះ     របស់បុគគលខ្លះល្អ    ករក ្ត ស់េនះ 
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 របស់បុគគលខ្លះ ្រកក់   េហតុេនះ   ករក ្ត ស់មិនែមនល្អ 

 ទងំអស់   មិនែមន ្រកក់ទងំអស់េទ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ    តេថេវកស   បនដល់ តេទេវ-

កស    មយង៉េទៀត  បលីក៏យ៉ងេនះដូចគន   សូមបបីទទីពីរ ក៏មនន័យ

ដូចេនះែដរ ។ 

 ្រពះ ជ្រទង់នេំហតុករណ៍េនះមកេ យគថេនះ   យ៉ងេនះ 

្រទង់បេំពញបុណយមនថ្វ យទនជេដើម េ្រកយអពីំេ យទិវងគត ក៏

េទ មយថកមម ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្របកសផលៃនអំេពើល្អអំេពើ ្រកក់ ម

េ កសនមតេហើយេ យ្រពះធមមេទសនេនះ  េហើយ្រទង់្របជុជំតកថ  

្រពហមណ៍អនកេមើលលកខណៈ វកនុងកលេនះ បនមកជ្រពហមណ៍

អនកេមើលលកខណៈ វកនុងកលឥឡូវេនះ    ចែំណក្រពះ ជែដលជ

្រពះភគិេនយយេនះ គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ អសិលកខណជតក ទី ៦ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលេ្រចើនេទេ យករអួត ងមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មន

ពកយេផ្តើមថ  េត  េទ   ន ិ វតថូន ិ ដូេចនះជេដើម  ។ 
 េរឿងទងំពីរកនុងជតកេនះក៏ដូច ក ហកជតក ែដរ  ប៉ុែន្តកនុង

ជតកេនះ  ទសៈរបស់ព ណសីេសដ្ឋមីនេឈម ះថ កលណ្ឌុ កៈ  លួច

រត់េចញេទ្រគប់្រគងធី របស់បចចន្តេសដ្ឋី េហើយរស់េនេ យបរ ិ រជ

េ្រចើន សូមបពី ណសីេសដ្ឋីចត់មនុស ឲយេដើររក ក៏រកមិនេឃើញ មិនដឹង

ថទសៈេនះេទ  េទើបបញជូ នសត្វេសកែដលេនជមួយនឹងខ្លួនេទ

ថ  ែនេសក អនកចូរេទេសុើបសួររកកលណ្ឌុ កៈឲយេឃើញចុះ េសកក៏េហើរេទ

រហូតដល់នគរេនះ ។  កនុងកលេនះ កលណ្ឌុ កៈ្របថន នឹងេលងទឹក  ឲយ

អនកបេ្រមើកន់យកក្រមងផក  េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ប ខទនីយៈនិងេភជ-

ន រជេ្រចើនេទកន់សទឹង អងគុយេលើទូកជមួយេសដ្ឋីធី េលងទឹក

សទឹង  ។  កនុង្របេទសេនះ កលអនកធេំលងកំ ន្តកនុងទឹកែតងែតផឹកទឹក

េ ះ្រសស់ជមួយេភសជជៈែដលមនរសៃ្រប េ្រពះេហតុេនះ  កលពួក

េនះេលងទឹករហូតមួយៃថង ភពរងក៏មិនបនេបៀតេបៀន ប៉ុែន្តកលណ្ឌុ កៈ

េនះកន់ែកវទឹកេ ះ្រសស់ខពុរមត់េហើយ េ ្ត ះទឹកេ ះ្រសស់េនះេចល   

សូមបកីលនឹងេ ្ត ះេចល  ក៏មិនេ ្ត ះេចលេទកនុងទឹក   ្រតឡប់ជេ ្ត ះ 
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ក់កបលេសដ្ឋីធី េទវញិ ។ ចែំណកកូនេសកេហើរេទដល់សទឹងក៏ទេំន

េលើែមក ្វ  រកេមើលកច៏ំ កំលណ្ឌុ កៈបន េឃើញកពុំងេ ្ត ះទឹកេ ះ-

្រសស់ែដលខពុរមត់េនះ ក់េលើកបលេសដ្ឋធីី  ក៏េពលថ ែនកលណ្ឌុ កៈ 

អនកមនជតិ ្រកក់ ស់  ចូរអនកនឹកដល់ជតិកេំណើ តេដើមរបស់ខ្លួនផង 

កុយំកទឹកេ ះ្រសស់មក ងមត ់ េហើយេ ្ត ះ ក់េលើកបលេសដ្ឋីធី
ែដលជអនកសមបូរេ យជតិកេំណើ ត ចេ្រមើនេ យេសចក្តីសុខេនះ

េឡើយ   អនកមិន គ ល់្របមណខ្លួន    េហើយេពលគថេនះថ  

 េត  េទ   ន ិ វតថូន ិ         អហញច   វនេគចេ  

 អនុវចិច  េខ  ត ំ គេណ្ហ យយុ ំ   បិវ  ខីរ ំ កលណ្ឌុ កត ិ។ 

 េនះជ្របេទស   េនះជទីកែន្លង   ( គឺៃផទៃនទសី  )   សូមប ី

 ខញុជំសត្វេគចរ    កនុងៃ្រព   ( គង់ដងឹដេំណើ រន៎ុះ   មច ស់ទងំ- 

 យរបស់អនក )   រកេឃើញេហើយចប់អនកមនិខន    មន ល 

 កលណ្ឌុ កៈ   អនកចូរផឹកនូវទឹកេ ះ  ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ េត  េទ   និ  វតថូន ិេនះ  កូន

េសកេពលសេំ ដល់ៃផទៃនម   កនុងចណុំចេនះ មនករអធបិបយ

ដូេចនះថ   អនកេកើតេហើយកនុង្របេទស   ្របេទសេនះមនិែមនជៃផទៃន

ឥស រជន  មនខត្តយិកញញ ជេដើមេទ  កែន្លងែដលអនកេនេហើយ ចេ្រមើន

ធធំត់េហើយ  កនុងៃផទៃនទសីប៉ុេ ្ណ ះ  ។  
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 បទថ  អហញច   វនេគចេ   េនះ េសកសែម្តងេសចក្តថី   សូមប ី
ខញុជំសត្វតរិចឆ ន  ក៏គងដ់ឹងដេំណើ រេនះ  ។ 

 បទថ   អនុវចិច  េខ  តំ  គេណ្ហ យយុ ំ  េសចក្តីថ កលខញុេំទ្របប់

ករ្រប្រពឹត្តដិ៏ ្រកករ់បស់អនកយ៉ងេនះេហើយ មច ស់ទងំ យរបស់អនក

ដឹងេរឿងេនះេហើយ គបបមីកចប់អនកេទ គឺចបអ់នកេទ យ េហើយេបះ្រ

ជេ្រគ ងសមគ ល់ថជទសៈមិនខន  េ្រពះេហតុេនះ អនកចូរ្របមណ

ខ្លួន ផឹកទឹកេ ះេហើយកុេំ ្ត ះ ក់កបលេសដ្ឋីធី េឡើយ កូនេសកេ

េឈម ះទសៈេនះថ   កលណ្ឌុ កៈ  ។ 

 ចែំណកកលណ្ឌុ កៈក៏ចំ កូំនេសកបន េ យខ្ល ចកូនេសកេបើក

េរឿង ថ៌កបំងំរបស់ខ្លួនក៏េ ថ  ែនេសក មកេនះ  អនកមកអពីំកល  ? 

សូមបកូីនេសកក៏ដឹងថ  បុគគលេនះមិនបនេ អញេ យបណំងល្អេទ 

មនបណំងនឹងមួលកអញឲយ ្ល ប់ េទើបេពលថ  ខញុមំិនមនកចិចអ្វីជមួយ

អនកេទ ដូេចនះេហើយ េហើរអពីំទីេនះេទកនន់គរព ណសី តំ ល

េរឿង ៉ វ មែដលខ្លួនបនេឃើញឲយេសដ្ឋី ្ត ប់េ យពិ ្ត រ ។ េសដ្ឋីគិត

ថ  ទសៈេនះេធ្វើអេំពើមិនសមគួរេឡើយ   េទើប ក់ ជញ ដល់កលណ្ឌុ កៈ

េនះ  នខំ្លួនមកកន់នគរព ណសីវញិ   េហើយេ្របើជទសៈតេទ ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ  កលណ្ឌុ កៈកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ ែដលេ្រចើនេទេ យ
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ករអួត ងេនះ    ចែំណកព ណសីេសដ្ឋី គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កលណ្ឌុ កជតក ទី ៧ ។ 
 
 

អដ្ឋកថ មូសកិជតក ទី ៨ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលនិយយកុហកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   

េយ   េវ   ធមមទធជ ំ ក ្វ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ  កនុង្រគេនះ កលែដលភិកខុទងំ យ្រកប-

ទូលេរឿងែដលភិកខុ េនះជអនកកុហកឲយ្រទង់្រជបេហើយ  ្រពះបរម ្ត

្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ  មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដល

ភិកខុ េនះជអនកកុហកឆេបកេនះ សូមបកីនុងកលមុនភិកខុ េនះក៏ជអនកកុហក

ឆេបកែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុងកេំណើ តសត្វកណ្តុ រ   ធំ

េឡើងមនរូប ងធតធ់្ំរសេដៀងកូន្រជូក មនកណ្តុ រេ្រចើនរយជបរ ិ ររស់

េនកនុងៃ្រព   ។    ្រគេនះ  មនចចកមួយេដើរេទ មទេំនើង េឃើញហ្វូង

កណ្តុ រេនះេហើយ គិតថ  អញនឹងេបកបេញឆ តកណ្តុ រទងំេនះ េហើយ

ចប់ពួក សីុ  េហើយេងើបមុខសម្លឹងេមើល្រពះ ទិតយ ឈរេជើងមខ ងកនុងទី
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មិនឆង យពីកែន្លងែដលហ្វូងកណ្តុ ររស់េន ។ ្រពះេពធិសត្វ្រ ច់រក រ 

េឃើញចចកេហើយ គិតថ ចចកេនះ គង់ជអនកមនសីល  េទើបេដើរេទ

កន់សមន ក់របស់ចចក រួចសួរថ  ែនេ កដ៏ចេ្រមើន  េ កេឈម ះអ្វី  ?  

 ចចកេឆ្លើយថ    េយើងេឈម ះ ធមមកិៈ  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វសួរថ េ្រពះេហតុដូចេម្តច េ កមិនឈរេ យ

េជើងទងំ ៤   ឈរេ យេជើងែតមខ ង  ?  

 ចចកេឆ្លើយថ កលេបើេយើងជនែ់ផនដីេ យេជើងទងំ ៤ ែផនដី
មិន ច្រទ្ំរទបន េ្រពះេហតុេនះ េទើបេយើង្រតវូឈរែតេជើងមខ ង

ប៉ុេ ្ណ ះ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ   េហតុដូចេម្តចេទើប្រតូវឈរ មត់ ?  

 ចចកេឆ្លើយថ   េយើងមនិសីុ រដៃទ  សីុែតខយល់ប៉ុេ ្ណ ះ   ។    

 ្រពះបរមេពធិសត្វសួរថ កលេបើដូេចន ះ េហតុអ្វីេទើប្រតូវសម្លងឹ

េមើល្រពះ ទិតយ ?   

 ចចកេឆ្លើយថ  េ្រពះេយើងេគរព្រពះ ទិតយ  ។  ្រពះម សត្វ 

្ត ប់ពកយរបស់ចចកេហើយ េជឿជក់ថ ចចកេនះ ពិតជមនសីលែមន    

េពលេនះក៏េទកន់ទីបេ្រមើចចកេនះ    ជមួយហ្វូងកណ្តុ រទងំេពល្រពឹក

ទងំេពល ង ច  ។   េនេពលែដលកណ្តុ រេពធិសត្វេធ្វើករបេ្រមើេហើយ   

្រតឡប់េទវញិ  ចចកេនះក៏ចប់កណ្តុ រមួយចុងេ្រកយ សីុេហើយជូតមត់
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យ៉ង ្អ ត ឈរេធ្វើមិនដឹង ។  ហ្វូងកណ្តុ រអស់េទៗេ យលំ ប ់។   ហ្វូង

កណ្តុ រ្របឹក គន ថ កនុងកលមុនពួកេយើង្រតវូ្របេ្រជ តគន   េនេពលេនះ

េមើលេទដូចជេនទូ យមិនចេង្អ ត លេំនសូមបបី៉ុេណ្ណះក៏មនិេពញ េតើ
មនេរឿងអ្វីហន៎  េហើយនគំន ្របប់េរឿងេនះដល់្រពះេពធិសត្វ  ។  ្រពះ- 

េពធិសត្វគតិថ  មនេហតុអ្វីហន៎  េទើបហ្វូងកណ្តុ រេចះែតរលស់េទៗយ៉ង

េនះ  ចប់េផ្តើមសង យ័ចេំពះចចក គិតថ ្រតូវ កលបងចចក  េនេពល

េទបេ្រមើឲយហ្វូងកណ្តុ រេចញេទមុន ខ្លួនឯងេនេ្រកយេគ ចចកករ៏ត់េទ

ចប់កណ្ដុ រេពធិសត្វ  ។  កណ្ដុ រេពធិសត្វេឃើញចចកេនះចប់ខ្លួន  ក៏ែបរ

្រតឡប់េហើយេពលថ ែនចចក អនកមនកល ករបេំពញវត្តរបស់អនកេនះ 

មិនែមន្រប្រពឹត្តេទេដើមបកីរ្រប្រពឹត្តលិ្អ  បដិបត្តិដ៏្របៃពេទ  ប៉ុែន្តអនកបន

្រប្រពឹត្តបិទបងំេទស  យកធម៌េធ្វើជទង់ជ័យ  េដើមបេីបៀតេបៀនសត្វដៃទ   

េហើយេពលគថេនះថ  

 េយេវ  ធមមទធជ ំ ក ្វ     និគុេយ្ហ   បបមចេរ 

 វសិ សយិ ្វ   ភូ និ     ពិ រនន ម  តំ  វតន្ត ិ។ 

 បុគគលអនកបទិបងំេទស   េធ្វើនូវធម៌ឲយជទង់ជ័យ  ញុងំ 

 សត្វទងំ យឲយទុកចតិ្ត   េហើយ្រប្រពឹត្តនូវអេំពើ ្រកក់  វត្ត 

 របស់បុគគលេនះ  េឈម ះថ  ពិ រវត្ត  (វត្តឆម  ) ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  េយ េវ េសចក្តថី ពួកជនមនក ្រត
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ជេដើម   បុគគល មួយក៏េ យ  ។ 

 បទថ ធមមទធជ ំ  ក ្វ   េសចក្តថី  េលើកសទួយកុសលកមមបថ  ១០

្របករជទង់  គឺធម៌   េធ្វើដូចខ្លួនបដិបត្តិធម៌េនះ  េលើកេឡើងសែម្តង  ។ 

 បទថ  វសិ សយិ ្វ   េសចក្តថី  េធ្វើឲយកណ្តុ រទងំ យទុកចិត្ត  

េ យសមគ ល់ខុសថ  អនកេនះមនសីល  ។ 

 បទថ   ពិ រនន ម  តំ  វតំ  េសចក្តីថ  ពិ រវត្តរបស់អនកែដល

េធ្វើនូវធម៌ឲយជទង់ជ័យយ៉ងេនះ េហើយបទិបងំេទស ្រប្រពឹត្តនូវអេំពើ
្រកក់េនះ   រែមងមនេឈម ះថ  ជវត្ត្របកបេ យករេបក្របស់  ។ 

 ្រពះម សត្វេពលបេណ្តើ រេ តេឡើងេ ងកចចកេនះបេណ្តើ រ 

ខ្ំរតង់ក េ្រកមចងក ឲយដល់នូវករអស់ជវីតិ កណ្តុ រទងំ យមកខសីុំ

ចចកេ យមនសេំឡងដ៏ ន់ឮ េហើយនគំន េទ  បនឮថ កណ្តុ រែដល

មកមុនបនសីុ ច់ កណ្តុ រែដលមកេ្រកយមនិបនសីុ ចប់ពីេពលេនះ

មក     ពួកកណ្តុ រក៏អស់ភ័យបនេសចក្តីសុខ ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ ចចកកនុងកលេនះ  បនមកជភកិខុ ែដលកុហកឆេបកកនុងកល

ឥឡូវេនះ    ចែំណកេស្តចកណ្តុ រ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕   
 

ចប់  អដ្ឋកថ មូសិកជតក ទី ៨ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលនិយយកុហកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើម

ថ   នយ ំ សិខ  បុញញេហតុ  ដូេចនះជេដើម ។  

 េរឿងបចចុបបនន   ដូចេរឿងែដលេពលេហើយខងេដើមេនះឯង  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ កនុងអតីតកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ-

ជសមបត្តិេនកនុងនគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ

េស្តចកណ្តុ រេនកនុងៃ្រព  ។  ្រគេនះ កលេភ្លើងេឆះៃ្រព ចចកមួយមិន ច

រត់េគចេទបន  ក៏ឈរយកកបលទល់នឹងេដើមេឈើមួយេដើម េ មរបស់

ចចកេនះ្រតូវេភ្លើងេឆះអស់ សល់ែតេ ម្រតង់ែដល យកកបលទល់នឹង

េដើមេឈើបន្តិចដូចកេំប៉យេនេលើកបល ។  ៃថងមួយ ចចកេនះេទផឹកទឹក

កនុង្រតពងំសម្លឹងេមើល្រសេមលេឃើញកេំប៉យេហើយ   គិតថ  េពលេនះ 

វតថុ ែដលជមូល ្ឋ នៃនភណ្ឌ េកើតដល់អញេហើយ ។ កលេនកនុងៃ្រពេឃើញ

ហ្វូងកណ្តុ រេនះ គិតថ អញនឹងេបកបេញឆ តសីុកណ្តុ រទងំេនះ  េហើយ

បនឈរេនកនុងទីមនិឆង យ មនយ័ែដលបនេពលមកេហើយកនុងកល

មុនេនះឯង ។ ្រគេនះ ្រពះម សត្វេដើររក រេឃើញចចកេនះ

េហើយ កចូ៏លេទរកេ យសមគ ល់ថ បុគគលេនះ ជអនកមនសីល   េហើយ

សួរថ    អនកេឈម ះអ្វី ?  
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 ចចកេឆ្លើយថ   េយើងេឈម ះអគគិកភរទ្វ ជ  ។ 

 កណ្តុ រេពធិសត្វសួរថ   អនកមកទីេនះ េធ្វើអ្វី ?   

 ចចកេឆ្លើយថ    មកេដើមបជួីយ្រគប្់រគងរក ពួកអនក   ។  

 កណ្តុ រេពធិសត្វសួរេទៀតថ   អនកនឹងេធ្វើយ៉ង  េទើប្រគប់្រគង

េមើលែថពួកេយើងបន ?  

 ចចកេឆ្លើយថ េយើងដងឹវធិី ប់ចនួំន ែដលេគេ ថ ប់េ យ

កនទុយ កនុងេពលែដលពួកអនកេចញេទរកសីុេពល្រពឹក េយើងក៏ ប់ថមន

ចនួំនប៉ុេណ្ណះ  េពល្រតឡប់មកវញិក៏្រតវូ ប់េមើល  កលេយើង បេ់មើល

ទងំ្រពឹកទងំ ង ចយ៉ងេនះ   ក៏នឹង្រគប់្រគងេមើលែថពួកអនកបន   ។ 

 េស្ដចកណ្ដុ រេពលថ  េបើដូេចន ះ កចូ៏រ្រគប់្រគងចុះ ។ ចចកទទួល

ពកយេហើយ េនេពលែដលពួកកណ្តុ រេចញេទរកសីុ ក៏ចប់េផ្តើម ប់មួយ 

ពីរ បជីេដើម  សូមបេីនេពលែដល្រតឡប់មកវញិ ក៏ ប់មួយ ពីរ បី ជេដើម

ែដរ  េហើយស្រងគប់ចប់កណ្តុ រែដលេដើរេ្រកយេគសីុ  េរឿងដ៏េសសដូចេរឿង

មុនេនះឯង  ប៉ុែន្តកនុងជតកេនះ កណ្តុ រេពធិសត្វែបរ្រតឡប់មកឈរ

េហើយេពលថ ែនចចកអគគកិភរទ្វ ជេបក្របស់ កេំប៉យែដលេនេលើ
កបលរបស់អនក  មិនែមនមនេដើមបសីចចៈ សុចរតិ  និងយុត្តធិមេ៌ទ  ប៉ុែន្ត

មនេ្រពះេហតុៃនៃផទ     េហើយេពលគថេនះថ  

 នយ ំ សិខ  បុញញេហតុ     ឃសេហតុ  អយ ំ សិខ  
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 នងគុដ្ឋគណន ំ យតិ     អលេន្ត  េ តុ  អគគកិតិ ។ 

 កេំប៉យេនះមិនែមនមន    េ្រពះេហតុៃនបុណយេទ    កេំប៉យ 

 េនះមន    េ្រពះេហតុែតេ្រគ ងបរេិភគ   ករ ប់េ យកនទុយ 

 រែមង្រប្រពឹត្តេទ  ែនអគគិកៈ  ករេនរួមគន គួរដល់អនកេហើយ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  នងគុដ្ឋគណនំ  យតិ  េ កេពល

សេំ ដល់ករ ប់េ យកនទុយ អធិបបយថ  ហ្វូងកណ្តុ រេនះមិនដល់ មិន

្រប ក់្របែហល  មិន្រគប់ចនួំន  បនដល់រលស់េទ ៗ   គឺតិចេទ ៗ   ។  

 បទថ   អលេន្ត  េ តុ  អគគកិ   េសចក្តថី   េស្តចកណ្តុ រ កល

នឹងនិយយចេំពះចចកេ េ យេឈម ះថ   អគគិកៈ   អធិបបយថ  ែន

អគគិកៈ អនកមនកលលបចិេអើយ ស្រមបអ់នកលមម្រតឹមប៉ុេណ្ណះចុះ ខងមុខ

អពីំេនះេទ  អនកនឹងខកំណ្តុ រសីុេទៀតមិនបន  េយើងនិងអនកឈប់េនរួម

គន  អធិបបយថ េពលេនះពួកេយើងនឹងមនិ ចេនរួមជមួយអនកតេទ

េទៀតបនេទ   ពកយដ៏េសសដូចេរឿងែដលបនេពលេហើយេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ ចចកកនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ ែដលនិយយកុហកកនុង

កលឥឡូវេនះ    ចែំណកេស្តចកណ្តុ រ  គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕  
 

ចប់  អដ្ឋកថ អគគិកជតក ទី ៩ ។ 
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អដ្ឋកថ េកសយិជតក ទី ១០ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធ

មតុ្រគមកនុងនគរ វតថីមន ក ់ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើម

ថ   យថ   ច   ច   ភុញជស ុ   ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ  ្រពហមណីរបស់្រពហមណ៍ឧបសកអនកមនសទធ ្រជះថ្ល

មួយរូប ជ្រស្តី្រប្រពឹត្ត ្រកកយ៉់ងខ្ល ងំក្ល  េថកទប មក េពលយប់

្រប្រពឹត្តកបតច់ិត្តប្តី  េពលៃថងមិនេធ្វើករងរអ្វីទងំអស់  េធ្វើពុតជឈ ឺ េដក

ដកដេង្ហើមធតូំចេទមក ។  េពលេនះ ្រពហមណ៍សួរនងថ ែននងដ៏

ចេ្រមើន   នងមិន្រសួលខ្លួនឬ  ?    

 នងេឆ្លើយថ        ខយល់ ចក់េសៀតខញុ  ំ  ។ 

 ្រពហមណ៍សួរថ    េបើដូេចន ះ បនអ្វីេទើបសមគួរ  ?   

 នងេឆ្លើយថ ្រតូវបនយគូ ភត្ត និងេ្របងជេដើម ដ៏្របណីតៗ  ។  

្រពហមណ៍កេ៏ទរកវតថុ ែដលនង្រតូវករេនះមកឲយ  េធ្វើកចិច្រគប់យ៉ងដូចជ

ទសៈ ។ ចែំណក្រពហមណីេពល្រពហមណ៍ចូលផទះកេ៏ដក េពល្រពហមណ៍

េចញអពីំផទះក៏្របែឡងេលងជមួយស យសមន់ ។ ចែំណក្រពហមណ៍ក៏

គតិថ គនំរខយល់ែដលចកេ់សៀតសររីៈ ភរយិរបស់អញេនះ េមើលេទដូច

ជមិនមនទីបផុំត ។ ៃថងមួយ បនកន់េ្រគ ង្រកអូបនិងក្រមងផក ជេដើម

េទកនវ់ត្តេជតពន   បូជ្រពះបរម ្ត ថ្វ យបងគេំហើយអងគុយកនុងទីដ៏
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សមគួរមួយ   កលមន្រពះត្រមស់ថ មន ល្រពហមណ៍   េ្រពះេហតុអ្វី
េទើបអនកបត់មុខយូរេម្លះ៉ ?   

 េទើប្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន ខយល់ចក់េសៀតសររីៈ

្រពហមណីរបស់ខញុ ្ំរពះអងគ  ខញុ ្ំរពះអងគ្រតូវែស្វងរកទឹកេ ះថ្ល   េ្របងជេដើម 

និងេភជនដ៏្របណីតៗឲយនង ងកយរបស់នងេចះែតធធំត់េឡើងៗ 

ពណ៌សមបុរេចះែត្រសស់ថ្ល   ប៉ុែន្តេ គខយល់ចក់េ តេនែតដែដល មិន

េចះ្រ ក្រ ន្ត ខញុ ្ំរពះអងគ្រតវូបេ្រមើនងេរឿយៗ េទើបមនិមនឱកសមក

កន់វ ិ រ ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជបគនិំត ្រកក់របស់្រពហមណីេហើយ 

េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន ល្រពហមណ៍ មតុ្រគមកលេដកយ៉ងេនះេ គក៏

មិនសងប់ ្រតូវផ ថំន យ៉ំងេនះឲយេទើបសមគួរ សូមបកីនុងកលមុនបណ្ឌិ តក៏

ធ្ល ប់្របប់អនកេហើយែដរ ប៉ុែន្តអនកមិនចេំ្រពះមនេហតុែដលភពមកបិទ-

បងំ    កល្រពហមណ៍្រកបទូល ធន  េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតី

មកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ម -

ល េរៀនសិលបៈ្រគប់្របករកនុងនគរតកកសិ  េហើយបនជ ចរយ- 

ទិ បេមកខកនុងនគរព ណសី  ខត្តយិកុមរកនុង ជធនីទងំ ១០១ និង

្រពហមណកុមរ នគំន មកេរៀនសិលបៈកនុងសមន ក់្រពះបរមេពធិសត្វយ៉ង
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េ្រចើន ។ ្រគេនះ មន្រពហមណ៍អនកជនបទមួយរូប េរៀនៃ្រតេវទនិងវជិជ

ន ១៨ ្របករកនុងសមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វ  មនភរយិេនកនុងនគរ

ព ណសីេនះឯង  គត់មកកន់សមន ក់្រពះបរមេពធិសត្វ កនុងមួយៃថង 

ពីរ-បីដង ល់ៗៃថង  ។  ្រពហមណីរបស់្រពហមណ៍េនះ ជ្រស្តីមនកល-

លបចិ្រប្រពឹត្ត ្រកកយ៉់ងខ្ល ងំក្ល  េថកទប មក េរឿងទងំពួង ងំពី

េនះេទ  ដូចេរឿងកនុងបចចុបបននេនះែដរ  ។ ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វកល

្រពហមណ៍េនះ្របប់ថ  េ យេហតុេនះ េទើបខញុមំនិមនឱកសេដើមបនឹីង

មកទទួលឱ ទ ដូេចនះ  ក៏្រជបថ មណវកិេនះ េដកេបកបេញឆ ត

្រពហមណ៍េនះ េហើយគតិថ អញ្រតវូ្របបថ់ន ែំដលសមគួរឲយនង  េហើយ

េពលថ  ែន្រពហមណ៍ ចប់ពីេពលេនះេទ អនកកុឲំយទឹកេ ះ្រសស់និង

ទឹកេ ះថ្ល ដល់នងជ ច់ខត ប៉ុែន្តចូរបុកស្លឹកេឈើ ៥ ្របេភទ និងែផ្ល

េឈើ ៣ ្របេភទជេដើម ក់កនុងទឹកេនមេគ េហើយ ក់្រ កំនុងភជនៈ

ព ន់ថមីៗ ឲយក្លិនេ ហៈ ចប់   េហើយកនយ់កេផ្ត ឬរពំត់  រួចេពលថ 

ែននងដ៏ចេ្រមើន ថន េំនះ្រតូវនឹងេ គរបស់នង  នងចូរផឹកថន េំនះចុះ ឬ

មិនដូេចន ះ ក៏េ្រកកេឡើងេធ្វើករងរឲយសមគួរដល់ភត្តែដលនងបរេិភគ

េហើយ  េហើយ្រតូវេពលគថេនះ ្របសិនេបើនងមិន្រពមផឹកថន  ំ ក៏្រតូវ

យកេផ្ត  ឬរពំត់ យនងេ យមិនចបំច់ ប់េឡើយ  េហើយចប់សក់

ទញមកអុកេ យែកង នងនឹងេ្រកកេឡើងេធ្វើករងរមនិខន ។ 
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្រពហមណ៍ទទួល ថ ្របៃព ស់ េហើយផ ថំន ំ មែដល្រពះបរមេពធសិត្វ

បន្របប ់ រួចេពលថ   ែននងដច៏េ្រមើន  េ្រកកេឡើងផកឹថន េំនះចុះ  ។ 

 ្រពហមណីសួរថ      ថន េំនះ អនក ្របប់ឲយេ កផ  ំ?    

 ្រពហមណ៍េឆ្លើយថ    ចរយ្របប់ខញុ  ំ ។ 

 ្រពហមណីេពលថ    យកេទវញិចុះ  ខញុមំិនផកឹេទ  ។ 

 ្រពហមណ៍េពលថ  នងនឹងផឹក មចិត្តរបស់នងមិនបនេទ  

េហើយ្រស ចប់រពំត់រួចេពលថ នងចូរផឹកថន ែំដល្រតូវនឹងេ គរបស់

ខ្លួន  េបើមនិដូេចន ះេទ  ចូរេធ្វើករងរឲយសមគួរដល់ភត្តែដលនងបរេិភគ

េហើយចុះ     េហើយេពលគថេនះថ  

 យថ  ច  ច  ភុញជស ុ   យថ  ភុត្តញច   ពយហរ  

 ឧភយេន្ត  ន  សេមតិ       ច  ភុត្តញច   េកសិេយត ិ។ 

 នងចូរបរេិភគឲយដូចជសម្តី   ចូរេលប (ថន  ំ) ឲយដូចជបយ 

 ែដលនងសីុេហើយ        មន ល្រពហមណីជេកសិយេគ្រត   

 ( េ្រពះ )     ចនិងភត្តែដលនងបរេិភគេហើយ     ទងំពីរ   

 ( េនះ ) មិនេសមើគន េទ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  យថ  ច  ច  ភុញជស ុ   េសចក្តថី  

នងចូរបរេិភគឲយដូចជសម្តី   អធិបបយថ  ចូរបរេិភគឲយដូចជ ច

ែដលនងបនេពលថខយល់ចកេ់សៀតខញុដូំេចនះ  ។   បឋថ    យថ ចំ   
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     ដូេចនះក៏គួរ   ចរយខ្លះក៏សូ្រតថ  យថ  ចយ    ដូេចនះក៏មន

បទទងំេនះក៏មនេសចក្តីដូចគន េនះឯង ។ 

 បទថ    យថ   ភុត្តញច    ពយហរ េសចក្ដថី   ចូរនិយយេចញ

មកឲយដូច រែដលនងបរេិភគេហើយ   អធិបបយថ   ចូរ្របប់មកថ 

ខញុគំម នេ គេទដូេចនះ េហើយេធ្វើករងរែដល្រតូវេធ្វើកនុងផទះ ។ បឋថ   

យថ ភតូ្តញច   ដូេចនះក៏មន  មយង៉េទៀតមនអធិបបយថ  ចូរនិយយ

មករពិតថ ខញុមំិនមនេ គេទ   ដូេចនះេហើយេធ្វើករងរចុះ ។ 

 បទថ   ឧភយេន្ត    ន   សេមតិ   ច   ភុត្តញច     េកសិេយ   

េសចក្តីថ ចរបស់នងែដលេពលថខយល់ចក់េសៀតខញុដូំេចនះ និងភត្តដ៏

្របណីតែដលនងបរេិភគេហើយ ទងំពីរយ៉ងរបស់នងមិនសមគន េឡើយ    

េ្រពះេហតុេនះ   ចូរេ្រកកេឡើងេធ្វើករងរចុះ ។ 

 កល្រពហមណ៍េពលយ៉ងេនះេហើយ  ធី ៃនេកសិយ្រពហមណ៍

គិតថ ចប់ ងំពីេពលែដល ចរយជួយខ្វល់ខ្វ យមក  អញមិន ច

េបក្របស់្រពហមណ៍តេទេទៀតបនេទ ្រតូវែតេ្រកកេឡើងេធ្វើករងរ   

ដូេចនះេហើយ  ក៏េ្រកកេឡើង្របកបកិចចករ មតួនទីរបស់ខ្លួន  ែថមទងំ

ជ្រស្តីមនសីល  េវៀរចកករ្រប្រពឹត្តិ ្រកក់ េ យករខ្ល ចែ្រកងចេំពះ

ចរយថ  ករែដលអញជ្រស្តី្រប្រពឹត្ត ្រកក់ដ៏ខ្ល ងំក្ល   ចរយដឹងអស់

េហើយ  តេទេនះ  អញមិន ចនឹងេធ្វើដូេចនះបនេទៀតេទ   ។ 
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 សូមបនីង្រពហមណីេនះ  ក៏មិន ៊ ន្រប្រពឹត្តអនចរេទៀត េ យ

ករេគរព្រពះបរម ្ត ថ  បនឮថ ្រពះសមម សមពុទធ្រទង់ដឹងេរឿងរបស់

អញេហើយ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ គូ ្វ មីភរយិកនុងកលេនះ  បនមកជគូ ្វ មីភរយិកនុងកល

ឥឡូវេនះ   ចែំណក ចរយ គ ឺ តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ េកសិយជតក ទី ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ កុសនឡិវគគ ទី  ១៣ ។ 

 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  
 កុសនឡិជតក ១  ទុេមមធជតក  ១    នងគលីសជតក   ១ 

 អមពជតក  ១   ក ហកជតក  ១    អសិលកខណជតក ១ 

 កលណ្ឌុ កជតក   ១      មូសិកជតក  ១     អគគិកជតក ១ 

 េកសិយជតក  ១  ៕ 

3  
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អសមបទនវគគ ទី ១៤ 
អដ្ឋកថ អសមបទនជតក ទ ី១ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   អសមបទេននិត-

រតីរស     ដូេចនះជេដើម    ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ កនុងកលេនះ ភិកខុទងំ យេលើកេរឿងេឡើង

សនទនគន កនុងធមមសភថ វុេ ទងំ យ ភិកខុ េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ  

មិនដឹងគុណ្រពះតថគត ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់

សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យសនទនគន

អពីំេរឿងអ្វហីន៎  កលភកិខុទងំ យ ្រកបទូលឲយ្រទង្់រជបេហើយ េទើប្រទង់

្រ ស់ថ មន លភកិខុទងំ យ  មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលភិកខុ
េទវទត្តជបុគគលអកតញញូ េនះ  សូមបកីនុងកលមុនក៏ជបុគគលអកតញញូ ែដរ  

េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល  ្រពះ ជមគធៈមួយ្រពះអងគេ យ ជសមបត្តេិន

កនុងនគរ ជ្រគឹះ ែដនមគធៈ   ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេសដ្ឋ ី

ៃន្រពះ ជអងគេនះ មនសមបត្តិ៨០េកដិ េឈម ះថ សងខេសដ្ឋ ី ។  េនកនុង

នគរព ណសីមនេសដ្ឋមីនសមបត្តិ ៨០ េកដិ េឈម ះថ បិលិយេសដ្ឋ ី។ 

េសដ្ឋីទងំពីរេនះ ជសម្ល ញ់នឹងគន  ។ កនុងេសដ្ឋទីងំពីរេនះ បិលិយេសដ្ឋី 
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េនកនុងនគរព ណសីជួប្របសព្វភ័យយ៉ងមហន្ត េ យេសដ្ឋីអស់្រទពយ

សមបត្តិ  ធ្ល ក់ខ្លួន្រក  គម នទីពឹង បបួលភរយិេធ្វើដេំណើ រេទរកសងខេសដ្ឋី
េដើមបបីនទីពឹង ។ េសដ្ឋីេនះេចញអពីំនគរព ណសីសេំ េទកន់នគរ

ជ្រគះឹេ យេជើងទេទ រហូតដល់និេវសន៍របស់សងខេសដ្ឋ ី ។ សងខេសដ្ឋី
េឃើញបិលិយេសដ្ឋីេហើយេពលថ  សម្ល ញ់របស់េយើងមកេហើយ ទទួល

យ៉ង កទ់ក់ សែម្តងករេគរព ប់ ន ឲយ ន ក់េនពីរ-បីៃថង  ។   ៃថងមួយ 

សងខេសដ្ឋីបនសួរថ   ែនសម្ល ញ់ អនកមកទីេនះមនករអ្វី ?    

 បិលិយេសដ្ឋីេឆ្លើយថ  ែនសម្ល ញ់ភ័យេកើតដល់ពួកខញុ  ំ  ខញុអំស់្រទពយ

ធ្ល ក់ខ្លួន្រក ជួយឧបតថមភពួកខញុផំងចុះ ។  ចែំណកសងខេសដ្ឋកី៏េពលថ  ធុ

សម្ល ញ់ កុខំ្ល ចេឡើយ េហើយបញជ ឲយេបើកឃ្ល ងំែចក្របក់ឲយ ៤០ េកដិ 

េហើយេនែបងែចកសវញិញ ណក្រទពយ អវញិញ ណក្រទពយ និងបរ ិ រពក់

ក ្ដ លឲយេទៀតផង  ។  បិលិយេសដ្ឋីក៏ដឹកជញជូ ន្រទពយសមបត្តិេទនគរ

ព ណសីវញិ  ។ 

 េ្រកយមកភ័យដូេចន ះ ក៏េកើតដល់សងខេសដ្ឋវីញិ សងខេសដ្ឋី្របថន  

នឹងរកទីពឹង បនគិតេឃើញថ អញបនេធ្វើឧបករៈយ៉ងធដំល់សម្ល ញ់

របស់អញ បនែបងែចក្រទពយពក់ក ្ត លឲយ បិលិយេសដ្ឋសីម្ល ញ់

េឃើញអញេហើយ គង់មិនេបះបងអ់ញ  អញនឹងេទរកេគ  លុះគតិដូេចនះ

េហើយ ក៏នភំរយិេទកន់នគរព ណសីេ យេជើងទេទ  ។  សងខេសដ្ឋី
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េពលេទកន់ភរយិថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន កលេបើនងនឹងេដើរេទ មផ្លូ វ

ជមួយខញុ  ំ េមើលេទមិនសមគួរេឡើយ  នងរង់ចេំឡើងយនេនេពលែដល

ខញុបំញជូ នមក  េហើយេទជមួយបរ ិ រែដលមនចនួំនេ្រចើនខងេ្រកយចុះ 

ចូររង់ចេំនទីេនះរហូតទល់ែតខញុបំញជូ នយនមកទទួល  លុះេពលដូេចនះ

េហើយ ឲយភរយិស្រមកេនកនុង  ខ្លួនឯងចូលកន់នគរ  េទកន់ផទះ

បិលិយេសដ្ឋី ឲយមនុស េទ្របបថ់ សម្ល ញ់របស់េ កេឈម ះ សងខេសដ្ឋ ី  

មកអពីំនគរ ជ្រគះឹ ។ បលិិយេសដ្ឋឲីយមនុស េទអេញជើញមក  កលេឃើញ

សងខេសដ្ឋីេហើយ   ក៏មនិបនេ្រកកេឡើងអពីំ សនៈ    មិនេធ្វើបដសិ ្ឋ រៈ

េឡើយ   មត់សួរែតមយង៉ថ     េ កមកមនករអ្វី ?  

 សងខេសដ្ឋីេឆ្លើយថ    ខញុមំកេដើមបជួីបេ ក  ។  

 បិលិយេសដ្ឋីសួរថ    េ កស្រមកេនទី  ?    

 សងខេសដ្ឋីេឆ្លើយថ   ទីស្រមករបស់ខញុមំិនទនម់នេទ  ខញុឲំយភរយិ

ឈបរ់ង់ចេំនឯ   េហើយមកទីេនះមុន   ។ 

 បលិិយេសដ្ឋេីពលថ  ទីស្រមករបស់េ កេនទីេនះ កម៏និមនែដរ 

េ កចូរទទួល រេទឲយេគចអិំនបរេិភគេនកែន្លង មួយ េហើយ

នគំន េទចុះ កុមំកជួបេយើងេទៀតេឡើយ   េហើយេ្របើទសៈថ   អនកចូរ ល់ 

សម្តី្រសូវ ៤ នឡិ  េវចនឹងជយសពំត់សម្ល ញ់របស់េយើងឲយេគេទចុះ ។ 

បនឮថ ៃថងេនះ បិលិយេសដ្ឋីឲយមនុស អុ្ំរសូវ លីពណ៌្រកហម្របមណ 
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១ ពន់រេទះ េលើកេឡើង កេ់ពញជ្រងុក   ចប់ ងំពីបនទទួល្រទពយ 

៤០ េកដិមក  េនរមិលគុណដូចម េចរ  ្របប់ឲយ ល់សម្តី្រសូវ ៤ 

នឡិដល់សម្ល ញ់ដូេចនះ   បនឲយទសៈ ល់សម្ត្ីរសូវ ៤ នឡិ ក់កនុងថង់

េហើយយកេទឲយ្រពះេពធិសត្វ   ។  ្រពះេពធិសត្វគិតថ បុគគលេនះជ

អសបបុរស បន្រទពយ ៤០ េកដអិពីំសមន កអ់ញ  េពលេនះ្របបឲ់យទសៈ 

ល់សម្តី្រសូវ ៤ នឡិឲយដល់អញ អញគួរទទួលឬ មនិគួរទទួលហន៎    លុះ

គិតេឃើញថ បុគគលេនះជអនកមនិដឹងគុណ ្រទុស្តមិត្ត ទម្ល យនូវមិត្តភព

ចេំពះអញ ជមនុស កត់ផ្ត ច់នូវឧបករៈែដលអញេធ្វើទុកេហើយ ្របសិន

េបើអញមនិទទួលសម្ត្ីរសូវ ៤ នឡិែដលេគឲយ េ្រពះជរបស់មនិល្អេទ ក៏

នឹង្រតូវទម្ល យមិត្តភព   បុគគលអនធពលែដលមិន្រពមទទួលវតថុ ែដលខ្លួន

បនតិចតួចេទ រែមងញុងំមតិ្តភពឲយវនិស  ប៉ុែន្តអញទទួលសម្តី្រសូវ

ែដលេគឲយ  នឹងតមកល់មិត្តភពទុកបនេ យអំ ច ម អញ េហើយក៏

េវចសម្ត្ីរសូវ ៤ នឡិនឹងជយសពំត ់ចុះអពីំ្រប ទេទកន់      ។      

េពលេនះ  ភរយិសួរថ    បពិ្រតអនកជមច ស់    េ កបនវតថុអ្វីខ្លះ ?  

 សងខេសដ្ឋីេឆ្លើយថ  បិលិយេសដ្ឋសីម្ល ញ់  េ្របើេគឲយ ល់សម្តី្រសូវ  

៤ នឡិឲយ    េហើយកមច ត់េយើងេចលកនុងៃថងេនះឯង   ។ 

 នងេពលថ បពិ្រតអនកជមច ស់  េ កយកមកេធ្វើអ្វី  ?  សម

នឹង្រទពយ ៤០ េកដិែដរឬ ?      េហើយេផ្តើមែ្រសកយ ំ    ។ 
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 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលថ  ែននងដច៏េ្រមើន នងកុយំេំឡើយ  បង

ខ្ល ចែ្រកងខូចេម្រតីភពជមួយេគ េទើបបងទទួលមកេដើមបញុីងំមតិ្តភព

ឲយ ងំេនេ យអំ ចបង  នងយេំធ្វើអ្វី ?   ដូេចនះេហើយេពលគថ

េនះថ  

 អសមបទេននិតរតីរស  

 ពលស   មិ ្ត ន ិ កលី  ភវន្តិ  

  ត ម   ហ ម ិ ភុស មឌ មន ំ

 ម  េម  មិត្ត ិ ភិជជិតថ  សស យន្ត ិ។ 

 ករ ប់ នទងំ យ   របស់ជនពល   រែមងេទជេទស 

 េ្រពះែតមិនទទួលនូវវតថុ     មមន មបន   េ្រពះេហតុ- 

 េនះបនជេយើងខញុ  ំ នយំកសម្តី្រសូវកន្លះមនៈ  (៤ នឡិ ) 

 មក  កុឲំយករេម្រតី ប់ នរបស់េយើង ែបកបក់េទេឡើយ 

 សូមឲយករេម្រតី ប់ នេនះេនេទៀងទត់  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ អសមបទេនន  េសចក្តីថ េ្រពះែត

មិន្រពមទទួលនូវវតថុ  ចូលសនធិគន េ យលុប្រសៈ បនេសចក្តីថ េ្រពះមិន

កន់យកវតថុ   ។   បទថ   ឥតរតីរស   បនដល់ វតថុ មួយ មមន

មបន   សូមបលី្អឬមនិល្អក៏េ យ  ។ 

 បទថ  ពលស   មិ ្ត ន ិ  កល ី  ភវន្តិ   េសចក្តថី េម្រតភីព 
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របស់ជនពល ឥតបញញ រែមងជេទស គឺដូចកឡកណ្ណី   អធិបបយថ 

រែមងែបកបក់បន  ។ 

 េ យបទថ   ត ម   ហ មិ  ភុស មឌ មន ំ   េនះ ្រពះបរម-

េពធិសត្វសែម្តងថ     េ្រពះេហតុេនះ    េទើបបងកន់យក   គឺ្រពមទទួល 

សម្តី្រសូវកន្លះមនៈ  ( ៤ នឡិ )  ែដលសម្ល ញ់របស់បងឲយ  អធិបបយ    

មួយមនៈ េសមើនឹង ៨ នឡិ  កន្លះមនៈ េសមើនឹង ៤ នឡិ េហើយ ៤ នឡិ    

េឈម ះថ មួយតុមពៈ េ្រពះេហតុេនះ  េទើបេ កេពលថ ប បតុមពំ ។ 

 បទថ  ម   េម   មតិ្ត ិ  ភិជជិតថ    សស យ ំ   េសចក្តីថ េម្រត-ី

ភពរបស់េយើងនិងសម្ល ញ់ កុែំបកបក់េទេឡើយ សូមឲយេម្រតភីពេន

េទៀងទតេ់ទចុះ ។ 

 កលសងខេសដ្ឋីេពលយ៉ងេនះ ភរយិេនែតែ្រសកយដំែដល  

េពលេនះ ទសកមមករែដលសងខេសដ្ឋី្របគល់ឲយបិលិយេសដ្ឋីេនះេដើរកត់

 បនឮសេំឡងយរំបស់ភរយិេសដ្ឋកី៏ចូលេទកន់ េឃើញ

េច ្វ យចស់របស់ខ្លួនក៏្រកបចុះេទៀបេជើង យបំេណ្ដើ រ សួរបេណ្ដើ រថ 

បពិ្រតេ កមច ស់ េ កមកទីេនះេធ្វើអ្វី ?  េសដ្ឋីក៏តំ លេរឿង ៉ វទងំ-

អស់ឲយ ្ត ប ់ ។ ទសៈេនះក៏លួងេ មអនកទងំពីរេនះថ បពិ្រតេ ក-

មច ស់ េ កទងំពីរកុ្ំរពួយ កុគំិតេ្រចើន េហើយនេំទផទះរបស់ខ្លួន ឲយងូត

ទឹក្រកអូប ឲយបរេិភគ រ េ ទសៈទងំ យមក្របជុគំន  បង្ហ ញឲយ
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ដឹងថេច ្វ យនយរបស់ពួកអនកមកពីរ-បីៃថងេហើយ  នទំសៈទងំអស់

េទកន់ ន្រពះ ជ ងំ  េហើយែ្រសកបងកូក្របកសេឡើង ។  ្រពះ ជ

បញជ ឲយេ មកេហើយ្រ ស់សួរថ ែនអនកដ៏ចេ្រមើនទងំ យ  េតើមន

េរឿងអ្វ ី ?   ទសៈទងំេនះ្រកបទូលេរឿងទងំអស់ឲយ្រទង្់រជប ។  ្រពះ ជ

្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវពកយរបស់ទសៈទងំេនះេហើយ បញជ ឲយេ េសដ្ឋី
ទងំពីរចូលគល់ េហើយ្រ ស់សួរសងខេសដ្ឋថី  ែនម េសដ្ឋី បនឮថ  

េ កឲយ្រទពយ ៤០ េកដិ ដល់បិលិយេសដ្ឋ ី ពិតែមនឬ ?   

 ្រពះម សត្វ្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  មិនែមនែត្រទពយ

មយ៉ងប៉ុេ ្ណ ះេទ ែដលទូលបងគឲំយដល់សម្ល ញ់ែដលនឹកដល់ទូលបងគំ

េហើយែបរមុខេទកន់នគរ ជ្រគឹះ  ទូលបងគបំនែចកសវញិញ ណក្រទពយ

និងអវញិញ ណក្រទពយែដលជសមបត្តិ្រគប់យ៉ង េចញជពីរចែំណក េហើយ

ែចកេសមើៗ គន   ។     

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរបិលិយេសដ្ឋថី  ែនេសដ្ឋី េរឿងេនះពិតែមនឬ ?     

 បិលិយេសដ្ឋ្ីរកបទូលថ  បពិ្រត្រពះសមមតិេទព េរឿងេនះពិតែមន ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរតេទេទៀតថ    កលសងខេសដ្ឋនឹីកដល់អនក  មក

ដល់ទីេនះេហើយ អនកបនតបសនងេ យវតថុអ្វីខ្លះ ?   បិលិយេសដ្ឋីេន

េសង ម  ។   ្រពះ ជ្រ ស់សួរតេទេទៀតថ  មយង៉េទៀត  អនកបនឲយទសៈ

ល់សម្តី្រសូវ  ៤ នឡិេវចនឹងជយសពំត់ឲយេគ   េហើយេដញេគឲយេទ     
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ពិតែមនឬ ?  បលិិយេសដ្ឋ ីសូមបបីន ្ត ប្់រពះត្រមស់េនះេហើយកេ៏ យ 

ក៏អងគុយេនេសង មដែដល  ្រពះ ជ្រទង់្របឹក នឹងពួក មតយថ គួរេធ្វើ
ដូចេម្ដច ?   ្រទង់បរភិសបិលិយេសដ្ឋេីហើយ្រ ស់ថ   អនកទងំ យេទ 

យក្រទពយកនុងផទះបិលិយេសដ្ឋីឲយដល់សងខេសដ្ឋចុីះ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រកបទូលថ បពិ្រតម ជ  ទូលបងគមំិន្រតូវ

ករ្រទពយរបស់អនកដៃទេទ សូម្រទង់្រពះករុ ្រពះ ជទនចែំណកែដល

ទូលបងគឲំយេគប៉ុេ ្ណ ះចុះ  ។  ្រពះ ជបញជ ឲយ្រពះ ជទនសមបត្តិែដល

ជចែំណករបស់្រពះេពធិសត្វ ។ ្រពះម សត្វបនសមបត្តិែដលខ្លួនឲយ

ដល់បិលិយេសដ្ឋីទងំអស់មកេហើយ    េចមេ មេ យទសៈ្រតឡប់េទ

កន់នគរ ជ្រគឹះវញិ តមកល់ជេដើមទុនបនេហើយ  េធ្វើបុណយទងំ យ

មនឲយទនជេដើម  េ្រកយអពីំចុតិក៏បនេទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទងន់យំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ   ្រទង់

្របជុជំតកថ  បិលិយេសដ្ឋីកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្តកនុងកល

ឥឡូវេនះ    ចែំណកសងខេសដ្ឋី  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ អសមបទនជតក ទី  ១ ។ 
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អដ្ឋកថ បញចភិរកុជតក ទី ២ 

 ្រពះបរម ្ត      កល្រទង់គង់េនវត្តកនុងេជតពន     ្រទង់្របរពធ

្រពះសូ្រតែដលេពលេ យករលួងេ មរបស់មរធី  េនកនុងអជបល-

និេ្រគធ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  កុសលបូេទេស  

ធិតយិ  ទ ្ហ យ  ច    ដូេចនះជេដើម ។  

 េសចក្តីពិ ្ត រថ    កនុងកលែដល្រពះដ៏មន្រពះភគ្រទង់្រ ស់

្រពះសូ្រតេនះ    ងំពីេដើមរហូតដល់ចប់បរបូិណ៌យ៉ងេនះថ  

 នងត ្ហ    អរតី    និងនង គ    សុទធែត្រសស់ព្រពយ   

 នគំន មក   ្រពះ ្ត ្រទង់កមច តន់ងទងំេនះេទ    ដូច 

 ខយល់បក់បេំបុើងសឡីំ    ឲយធ្ល ក់រប៉យេទដូេចន ះ  ។ 

 ពួកភិកខុ ្របជុគំន កនុងធមមសភយកេរឿងមកសនទនថ អនកមន យុ

ទងំ យ   ្រពះសមម សមពុទធ ្រទងម់ិនបនេបើក្រពះេន្រតទតពួកមរធី  

ែដលែក្លងរូបទិព្វេ្រចើនរយ្របេភទ  េហើយចូលេទរកេដើមប្ីរបេ មលួង-

េ ម  ឱ ែដលេឈម ះថកម្ល ងំរបស់្រពះសមពុទធ  គួរអ ច រយហន៎  ។  ្រពះ-

បរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ  

អមបញ់មញិេនះ   អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  កល

ភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ
ទងំ យ ករមិនសម្លងឹេមើលពួកមរធី របស់តថគតែដលេធ្វើឲយ សវៈ
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អស់េទេហើយ  បនសេ្រមចភពជ្រពះសព្វញញុ តញញ ណេនេពលេនះ 

មិនគួរឲយអ ច រយេឡើយ  ពិត ស់កនុងកលមុន តថគតកពុំងែស្វងរក

េពធិញញ ណ មិនបនទម្ល យឥ្រនទីយ៍ទងំ យសម្លងឹេមើលរូប សូមបជី

ទិព្វែដលពួកយកខិនីនិមិមតេ យអំ ចកិេលស ទងំែដលតថគតេន

មនកេិលស េធ្វើដេំណើ រេទរហូតបនសេ្រមចភពជម ជបន  េហើយ

្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ្រពះ ជបុ្រតេព 

ៃន្រពះ ជបុ្រត ១០០ អងគ  េរឿង ៉ វទងំអស់បណ្ឌិ តគបបឲីយពិ ្ត រេ យ

ន័យដូចេពលេហើយេនកនុង តកកសិ ជតក ១  េនះឯង   (ែប្លក) ែត

ថ  កនុងកលេនះ កលអនក្រកុងតកកសិ ចូលេទអេញជើញ្រពះបរម-

េពធិសត្វេនកនុង ខងេ្រកនគរ ្របគល់ ជសមបត្តិេធ្វើករអភិេសក 

អនកនគរតកកសិ នគំន ក់ែតងនគរដូចេទវនគរ ក់ែតង្រពះ ជនិេវសន៍

ដូចវមិនរបស់្រពះឥនទ ។  កល្រពះបរមេពធិសត្វយងចូលនគរេហើយ 

េស្តចេឡើងកន់បល្ល័ងករតន៍ខងេ្រកមេស្វតចឆ្រតកនុង ន្រពះ ជ ងំ កនុង

                             
១- េតលបត្តជតក ។ 
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្រប ទែដលជ្រពះ ជ ្ឋ ន ្រទង់គង់េ យលី ដូចសកកេទវ ជ ពួក

មតយ  ្រពហមណ៍ គហបតី និង ខត្តិយកុមរមន ក់ៗ ក់ែតងខ្លួន ្រទង់

េ្រគ ង្រពម  ែហហមែណន ន់ ន់ ប់  ្រស្តីរប្ំរបមណ ១៦.០០០ នក់

សុទធែតមន ងេស្តើងតូច  េ្រប បដូចេទពអប រ  មន ក់ៗ ទ ត់ជនំញកនុងករ

 ំករេ្រច ង និងករេលងេភ្លង ្រពះ ជ ងំកគ៏្រគឹកគេ្រគងេ យសេំឡង

េ្រច ងនិងសេំឡងតូរយត្រន្តីែដល្របគេំឡើង េ្រប បដូចម សមុ្រទែដល

កពុំងសែម្តង កររកី យនឹងរលកខងមុខ ែដលេភ្ល ងបនបង្អុ រចុះមក ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វ ្រទង់ទតសិរដី៏្រសស់្រតកលែដលសេ្រមចដល់្រពះអងគ

េនះ  ្រទង្់រពះត្រមិះថ    ្របសិនេបើអញបនខ្វល់ខ្វ យសម្លឹងេមើលរូបទិព្វ

ែដលពួកយកខិនីនិមមិតេនះ គង់នឹងអស់ជវីតិមិនខន េហើយអញក៏មនិបន

សម្លឹងេមើលសិរដី្៏រសស់្រតកលេនះ  ប៉ុែន្តេ្រពះអញ ងំេនកនុងឱ ទរបស់

្រពះបេចចកពុទធទងំ យ សិរដី៏្រសស់្រតកលេនះេទើបសេ្រមចដល់ ម

អញ លុះ្រទង់្រពះត្រមះិដូេចនះេហើយ  កល្រទង់បន្លឺ្រពះឧទន បន្រ ស់

គថេនះថ  

 កុសលបូេទេស  ធិតយិ  ទ ្ហ យ  ច  

 អវតថិត ្ត   ភយភីរុ យ  ច 

 ន  រកខ សីន ំ វសមគមមិ្ហ 

 ស  េ តថភិេ   មហ   ភេយន  េមត ិ។ 
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 េយើងមិនបនលុះកនុ ងអំ ចៃនពួកយកខិនីេឡើយ      

 េ្រពះមនេសចក្តពីយយមដម៏ ំ កនុងឧបយេ្រគ ង  

 ែណនរំបស់្រពះបេចចកពុទធ        ជអនកឈ្ល សផង 

 េ្រពះភពជអនក្រគបសងកត់េសចក្តីខ្ល ច          និង  

 េសចក្តីតកស់្លុតផង    សុវតថិភពចកភ័យដធ៏េំនះ 

 មនដល់ខញុ  ំ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  កុសលបូេទេស  េសចក្តថី   កនុង

ពកយែណនរំបស់អនកឈ្ល សទងំ យ   អធិបបយថ   កនុងឱ ទរបស់

្រពះបេចចកពុទធទងំ យ   ។ 

 បទថ  ធតិយិ  ទ ្ហ យ  ច  េសចក្តថី  េ្រពះេសចក្តពីយយម

ដ៏តឹងរុងឹមទំ ំ។  

 បទថ អវតថតិ ្ត    ភយភរុី យ   ច  េសចក្តថី  និងេ្រពះភព

ជអនកមិនញបញ័់រកនុងភ័យដ៏ធែំដលេធ្វើឲយកយញបញ័់រតកស់្លុត ប ្ត

ភ័យទងំពីរេនះ ភយ័បន្តិចបន្តួចែដលេធ្វើឲយចិត្តតក់ស្លុត េឈម ះថ “ខ្ល ច”  

ភ័យដ៏ធែំដលេធ្វើឲយ ងកយញបញ័់រ េឈម ះថ “ តកស់្លុត ”  ភ័យទងំ

ពីរ្របករេនះក្តី រមមណ៍ែដលគួរឲយស្លុតរនធតថ់ យកខិនីទងំេនះ សីុ

មនុស ទងំេនះដូេចនះក្ត ី   មនិមនដល់្រពះម សត្វេឡើយ  េ្រពះេហតុ

េនះ េទើបេ កេពលថ   អវតថតិ ្ត   ភយភីរុ យ  ច  េ្រពះភពជ
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អនក្រគបសងកត់ករភយ័ខ្ល ចនិងេសចក្តីតក់ស្លុតផង  អធិបបយថ េ្រពះ

មិនមនករញបញ័់រ  ភ័យខ្ល ច តក់ស្លុត គសូឺមបេីឃើញ ឬជួប្របសព្វនឹង

រមមណ៍ែដលគួរឲយតកស់្លុត  ភ័យខ្ល ច  ក៏មិន្រពម ថយ  ។ 

 បទថ  ន រកខ សីន ំ វសមគមិម្ហេស  េសចក្តីថ  មិន្រតូវលុះកនុង

អំ ចៃនពួកយកខិនីទងំេនះ កនុងអមនុស កន្ត រៈ េ កអធិបបយថ 

េ្រពះេហតុែតអញមនករប្តូ រផ្ត ច់ចេំពះឧបយេ្រគ ងែណនរំបស់អនក

ឈ្ល សៃវ េហើយអញមនករមិនរួញ ជសភព េ្រពះមិនមនករភ័យ

ខ្ល ចនិងករតក់ស្លុត  េ្រពះេហតុេនះ េទើបអញមិនមកកន់អំ ចៃន

ពួកយកខិនី ដូេចនះសុវតថភិពគឺករេក មចកភយ័ដ៏ធ ំ គចឺកទុកខេទមនស

ែដលអញ្រតូវជួប្របសព្វកនុងសមន ក់ៃនពួកយកខិនីរបស់អញេនះ  គឺមន

ែតបីតិេ មនស ែតមយង៉េកើតដល់ ម អញកនុងៃថងេនះ ។  

 ្រពះបរមេពធិសត្វ្រទងស់ែម្តងធមេ៌ យគថេនះ េ យ្របករ

ដូេចនះ ្រទង់្រគប់្រគង ជសមបត្តិេ យធម៌  ្រទង់បេំពញបុណយមនឲយទន

ជេដើម    េ្រកយអពីំេ យទិវងគតក៏េទ មយថកមម ។ 

 ្រពះបរម ្ត   ្រទងន់យំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ    ្រទង ់

្របជុជំតកថ តថគត  កលេនះជ្រពះ ជកុមរែដល្រគប់្រគង ជ-

សមបត្តេិនកនុងនគរតកកសិ   ៕  
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 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
មួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ    េខមំ  យហឹ 

ដូេចនះជេដើម  ។  

 េសចក្តពិី ្ត រថ  ភកិខុ េនះ េរៀនកមម ្ឋ នអពីំសមន ក្់រពះបរម ្ត  

េហើយេទកន់្រសុកជយែដនមួយ េនកនុងភូមិមួយចវំស កនុងេសនសនៈ 

ៃ្រព  ។ កនុងែខដបូំងេនះ កលេ កចូលេទបិណ្ឌ បត  បណ្ណ ្រតូវ

េភ្លើងេឆះ េ ក្រតូវលបំកេ យមិនមនទីលេំន  េទើប្របប់ពួកឧប ្ឋ ក  

មនុស ទងំេនះេពលថ មិនជអ្វីេទេ កមច ស់ ពួកខញុនឹំង ងបណ្ណ-

្របេគន  រង់ចឲំយពួកខញុភំជួ រ  េ្រពះ  េហើយសិន  ។  រហូតេពលេវ  

៣ ែខបនកន្លងេទ  េ កមិន ចបេំពញកមម ្ឋ នឲយដល់ទីបផុំតបន 

េ្រពះមិនមនេសនសនៈជទីសបបយ  សូមប្ីរតមឹែតនិមតិ្តកឲ៏យេកើតេឡើង

មិនបន  ។  លុះេចញវស េ កក៏េទកនវ់ត្តេជតពន ថ្វ យបងគ្ំរពះបរម-

្ត េហើយគង់កនុងទីដ៏សមគួរ ។   ្រពះបរម ្ត ្រទង់េធ្វើបដសិ ្ឋ រៈ

នឹងេ កេហើយ្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុ  កមម ្ឋ នរបស់អនកជទី

សបបយឬេទ ?  េ កក៏្រកបទូលករមិនសបបយ ងំអពីំេដើមដល់ចប ់។   

្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុ  កនុងកលមុនសូមបសីត្វតរិចឆ ន

ទងំ យក៏គង់ដឹងសបបយឬអសបបយរបស់ខ្លួន  នគំន រស់េនកនុងេវ
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សបបយ កនុងេវ មិនសបបយក៏នគំន េបះបង់េចលទីេនះេទកន់ទី

ដៃទ េហតុអ្វីេទើបអនកមនិដឹងសបបយ ឬអសបបយរបស់ខ្លួន ?      កល

ភិកខុ េនះ្រកបទូល ធន េទើប្រទង់នយំកអតីតនិទនមកសែម្តងដូចត

េទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វេកើតជបក  ី ធេំឡើងដល់នូវភពដ៏ល្អ

េលើស បនជេស្តចបក េីននឹងេដើមេឈើមួយេដើមធ ំ សមបូរេ យែមក

ខនិង្របគបមនស្លឹក្រកស់ េនជិត្រសះែដលេកើតឯង មួយអេន្លើេ យ

បរ ិ រ ។  បក ជីេ្រចើន កលេនេលើែមកែដលែបកេទេលើទឹក កជុ៏ះ ចម៍

ក់ទឹក ។  កនុងជតិ្រសះេនះ មននគ ជដ៏កច វរស់េន នគ- 

ជេនះគិតថ  បក ទីងំេនះ ជុះ ចម៍ កជ់ត្ិរសះែដលេកើតឯង ែដល

ជលេំនរបស់អញ អញ្រតូវេធ្វើឲយេភ្លើងេឆះេឡើងអពីំទឹកដុតេដើមេឈើ ឲយ

ពួក េចៀសេចញេទ ។  េស្តចនគេនះមនចតិ្តេ្រកធ ក ្ត លអ្រធ្រត  

េពលែដលពួកបក មីកជួបជុគំន េដកេនេលើែមកេឈើទងំ យ  ក៏េផ្តើមេធ្វើ
ឲយទឹកេក្ត ខ្ល ងំ ដូចេលើកយក្រសះេឡើង កេ់លើេជើង្រកនដូេចន ះ េនះេលើក

ដបូំង េលើកទីពីរក៏េធ្វើឲយែផ ងហុយេឡើង េលើកទីបីេធ្វើឲយមនអ ្ត តេភ្លើង

េឆះេឡើងកពំស់មួយេដើមេ ន ត  ។   ្រពះេពធិសត្វេឃើញអ ្ត តេភ្លើងេឆះ

អពីំទឹកក៏េពលថ  ែនបក ទីងំ យ ធមម េភ្លើងេឆះេឡើងេគកន៏គំន យក
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ទឹកពន្លត់  ប៉ុែន្តេពលេនះ ទឹកេនះឯង្រតឡប់េឆះជេភ្លើងេឡើង  ពួកេយើង

មនិ ចេនទីេនះបនេទៀតេទ ្រតវូនគំន េទកនទី់ដៃទ  េហើយេពលគថ

េនះថ  

 េខម ំ  យហឹ   តតថ   អរ ី  ឧទីរេិ   

 ទកស    មេជឈ   ជលេត   ឃ សេន 

 ន   អជជ   េ    មហិយ   មហីរុេហ  

 ទិ    ភជេ ្ហ    សរណជជ   េន   ភយន្ត ិ។ 

 េសចក្តីេក មក ន្តមនេនេលើខនងទឹក     េលើខនងទឹកេនះ     

 មនស្រតូវេកើតេហើយ       េ្រពះេភ្លើងេឆះ្រតង់ពក់ក ្ត ល 

 ៃនទឹក  ទី ្រស័យេន   ( ៃនពួកេយើង )  េលើេដើមេឈើ  ( ែដល 

 ដុះ )  េលើែផនដីធ ំ   កនុងៃថងេនះគម នេទ     អនកទងំ យ   ចូរ 

 េទកន់ទិសឯេទៀតេទ       ៃថងេនះភ័យេកើតេឡើងដល់េយើង 

 ទងំ យ    អពីំេឈើជទីពឹងេហើយ ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   េខមំ   យហឹ   តតថ   អរ ី  ឧទីរេិ   

េសចក្តីថ  េសចក្តីេក មក ន្ត  គឺករមិនមនភ័យ  មនេនេលើទឹក  

េលើទឹកេនះ    មនស្រតូវេកើតេឡើងចេំពះមុខេហើយ  ។ 

 បទថ   ទកស    េសមើនឹង  ឧទកស    ែ្របថ  ៃនទឹក  ។ 

 េភ្លើងេឈម ះថ  ឃ សន  អធិបបយថ  េភ្លើងេនះ រែមងសីុ សូមប ី
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តកកៈ គឺទឹកេ ះជូរ   េ្រពះេហតុេនះ   េទើបេ កេ ថ   ឃ សន  ។ 

 បទថ  ន  អជជ   េ   េសចក្តីថ ៃថងេនះ លេំនរបស់ពួកេយើង

គម នេទ   ។ 

 កនុងបទថ    មហិយ    មហីរុេហ  េនះ     េដើមេឈើេ កេ ថ 

មហីរុេកខ    េលើេដើមេឈើេនះ   អធិបបយថ   បនដល់េដើមេឈើែដលដុះ 

េនេលើែផនដីេនះ  ។ 

 បទថ  ទិ   ភជេ ្ហ   េសចក្តថី អនកទងំ យចូរគប់ គឺនគំន  

េហើរេទកន់ទិសេផ ងៗ  ។ 

 បទថ  សរណជជ  េន   ភយ ំ េសចក្តថី  ៃថងេនះ ភយ័េកើតអពីំ

េឈើជទីពឹង    គឺទីពំនក់ ្រស័យរបស់ពួកេយើងេកើតភយ័េឡើងេហើយ ។ 

 ្រពះម សត្វ  លុះេពលយ៉ងេនះេហើយកន៏ហំ្វូងបក ែីដលេជឿ

្ត បព់កយេហើរេទកន់ទីដៃទ  បក ែីដលមនិេជឿ មនិ ្ត បព់កយរបស់្រពះ-

ម សត្វ  ទេំនទីេនះ  ក៏អស់ជីវតិេទ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របកសសចចៈ  លុះចបស់ចចៈ ភិកខុ េនះបនសេ្រមចជ្រពះអរហន្ត េហើយ

្រទង់្របជុជំតកថ ហ្វូងបក ែីដលេធ្វើ មពកយរបស់ស្តចបក កីនុងកល

េនះ  បនមកជពុទធបរស័ិទ   ចែំណកេស្តចបក  ីគឺ តថគត េនះឯង  ៕ 
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 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

ែដល្រពះធមមេសនបតពីយករបញ្ហ  ែដល្រទង្់រ ស់សួរេ យសេងខបបន

យ៉ងពិ ្ត រេននឹងេខ្ល ងទ្វ រសងកស នគរ   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មន

ពកយេផ្តើមថ  េយ  សញញិ េន  ដូេចនះជេដើម ។ 

 តេទេនះ ជេរឿងអតតី   កនុងករពយករណ៍បញ្ហ េនះ។ 

 បនឮថ កនុងអតីតកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិ
េនកនុងនគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វកពុំងេធ្វើមរណកលេនឯ

ជយៃ្រព  ្រតូវពួកអេន្ត សិកសួរ ក៏េពលថ េនវសញញី នសញញី   មន

សញញ ក៏មិនែមន មិនមនសញញ ក៏មិនែមន ។ ល ។ (ដូចេរឿង បេ -

សហស ជតក ) ពួក បសមិន្រពមេជឿពកយរបស់អេន្ត សិកែដលជ

្របធន  ្រពះបរមេពធិសត្វកម៏កអពីំ្រពហមេ កជន់ ភស រៈ    ឈរេន

កនុង កសេពលគថេនះថ  

 េយ  សញញិ េន  េតប ិ ទុគគ   

 េយប ិ អសញញិ េន  េតប ិ ទុគគ   

 ឯត ំ ឧភយ ំ វវិជជយ 

 ត ំ សមបត្ត ិ សុខ ំ អនងគណន្ត ិ។ 

 ពួកសត្វ   មនសញញ     ពួកសត្វេនះ   ក៏ទុគ៌ត    
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 (  មិនបនសមបត្តិ ) ពួកសត្វ  មនិមនសញញ     

 ពួកសត្វេនះក៏ទុគ៌ត        អនកចូរេវៀរនូវសត្វទងំពីរ 

 ពួកេនះេចញ    សុខែដលេកើតអពីំសមបត្តិេនះ 

 េឈម ះថ     មិនមនទីទួល   គឺកិេលសេឡើយ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   េ យបទថ    េយ  សញញិ េន  េនះ    េ ក

សែម្តងដល់សត្វែដលមនចិត្តដេ៏សស េវៀរេ កអនកែដលបនេនវសញញ -

នសញញ យតនឈន  ។   

 បទថ    េតប ិ  ទុគគ     េសចក្តថី     េ្រពះមិនបនសមបត្តិេនះ  

សូមបពួីកសត្វេនះ   ក៏េនមនេឈម ះថ ទុគគតៈ  ។ 

 េ យបទថ  េយប ិ  អសញញិ េន េនះ េ កសែម្តងដល់អចិត្តក-

សត្វែដលេកើតកនុងអសញញី ភព  ។  

 បទថ េតប ិ  ទុគគ  េសចក្តីថ សូមបសីត្វទងំេនះ ក៏ទុគគតែដរ 

េ្រពះមិនទន់បនសមបត្តិ  ។ 

 បទថ    ឯត ំ  ឧភយ ំ  វវិជជយ  េសចក្តីថ  ្រពះបរមេពធិសត្វឲយ

ឱ ទដល់អេន្ត សិកតេទថ  អនកទងំ យចូរេវៀរ  ចូរលះបង់នូវពួកសត្វ

ទងំពីរពួកេនះគឺ  សញញីភវៈនិងអសញញីភវៈ  ។ 

 បទថ  ត ំសមបត្ត ិ  សុខ ំ  អនងគណំ   េសចក្តថី   េសចក្តសុីខ

កនុងឈនេនះ  គែឺដលដល់ករ ប់ថជសុខ   េ្រពះជធមមជតសិងបរ់បស់
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េ កអនកបនេនវសញញ នសញញ យតនសមបត្ត ិ ជអនងគណៈ  គ ឺ ្របស-

ចកេទស េ្រពះភវៈៃនចតិ្តមនឯកគគ   មនកម្ល ងំជលកខណៈ  េសចក្តី
សុខេនះ  កេ៏ឈម ះថជវតថុមិនមនទីទួលគឺកិេលស ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌សរេសើរគុណរបស់អេន្ត សិក េ យ

្របករដូេចនះេហើយ ក៏បន្រតឡប់េទកន់្រពហមេ កវញិ ។ ្រគេនះ 

បសដ៏េសសនគំន េជឿអេន្ត សិកែដលជ្របធន ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រ ស់ 

្របជុជំតកថ អេន្ត សិកែដលជ្របធនកនុងកលេនះ បនមកជ រ-ី

បុត្ត     ចែំណកម ្រពហម គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ឈនេ ធនជតក ទី ៤ ។ 

 
អដ្ឋកថ ចនទ ភជតក ទី ៥ 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធករ

ពយករណ៍បញ្ហ របស់្រពះេថរៈ  ែដលេនែកបរេខ្ល ងទ្វ រនគរសងកស ៈេនះ 

្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ   ចនទ ភំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វកពុំងេធ្វើមរណកលេនកនុងជយៃ្រព 

្រតូវពួកអេន្ត សិក កសួរ  ក៏េពលថ  ចនទ ភំ សុរយិភំ  បុគគល
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បនកសិណមនពន្លឺដូច្រពះចនទ មនពន្លឺដូច្រពះ ទិតយ ដូេចនះេហើយ (ក៏

េធ្វើមរណកល) េទេកើតកនុង្រពហមេ កជន់ ភស រៈ ។ ពួក បសមិន

េជឿអេន្ត សិកែដលជ្របធន  ្រពះបរមេពធិសត្វមកឋិតេនេលើ កស   

េពលគថេនះថ  

 ចនទ ភ ំ សុរយិភញច      េយធ  បញញ យ  គធតិ  

 អវតិេកកន  ឈេនន     េ ត ិ ភស របូេគត។ិ 

 បុគគល    កនុងេ កេនះ  បននូវកសិណ   មនពន្លឺ 

 ដូច្រពះចនទ   ( ឱទតកសិណ ) មនពន្លឺដូច្រពះ ទិតយ    

 (បីតកសិណ )  េ យបញញ   បុគគលេនះ  រែមងេទេកើត 

 កនុង ភស រ្រពហមេ ក       េ យឈនមិនមនវតិកកៈ 

 ( ទុតិយជឈន ) ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តង ឱទតកសិណ  

េ យបទថ    ចនទ ភ ំសែម្តង   បតីកសណិ  េ យបទថ សុរយិភ។ំ   

 បទថ  េយធ   បញញ យ   គធត ិ    េសចក្តថី  បុគគល កនុង

សត្វេ កេនះ ចុះស៊បប់នេ យបញញ នូវកសិណទងំពីរយ៉ងេនះ គឺេធ្វើ
ឲយជ រមមណ៍ បញជូ នចិត្តេទ ឬ ងំចិត្តទុកបនកនុងកសិណទងំពីរយ៉ង

េនះ  បរយិយមួយេទៀត  បទថ  ចនទ ភ ំ សុរយិភញច   េយធ  បញញ យ

គធតិ  េសចក្ដីថ ពន្លឺ្រពះចនទនិងពន្លឺ្រពះ ទិតយផ យេទកនទី់មន
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្របមណប៉ុ ្ណ   ចេ្រមើនបដិភគកសិណកនុងទីមន្របមណប៉ុេ ្ណ ះ េធ្វើ
បដិភគកសិណេនះឲយជ រមមណ៍ ញុងំឈនឲយេកើតេឡើងកម៏នេឈម ះ

ថ ឈមចុះកនព់ន្លឺទងំពីរេនះបនេ យបញញ  េ្រពះេហតុេនះ ចណុំច

េនះក៏ជករអធិបបយកនុងបទេនះបនែដរ បុគគលេនះ រែមងេទេកើតកនុង

ភស រ្រពហមេ កបនេ យឈនទីពីរ ែដលខ្លួនបនេហើយេ្រពះេធ្វើ
យ៉ងេនះ ។ 

 ្រពះេពធិសត្វឲយពួក បសដឹងចបស់េ យ្របករដូេចនះេហើយ 

េពលសរេសើរគុណអេន្ត សិកែដលជ្របធន េហើយក៏្រតឡប់េទកន់

្រពហមេ កភ្ល ម ។   

 ្រពះបរម ្ត   ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ អេន្ត សិកែដលជធកំនុងកលេនះ  បនមកជ របុីត្ត    

ចែំណកម ្រពហម គឺ  តថគត  េនះឯង   ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ចនទ ភជតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ សវុណ្ណ ហសំជតក ទី ៦ 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ នី

េឈម ះ ថុល្លននទ    ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  យ ំ  លទធ ំ

 េតន  តុដ្ឋព្វំ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ឧបសកមន កេ់នកនុងនគរ វតថ ី ប រ ខទឹម

ចេំពះភិកខុ នីសងឃេហើយផ្ត អំនកចចំមក រថ ្របសិនេបើអនកនងមច ស់ទងំ-

យមកយកខទឹម ចូរ្របេគនមួយអងគ ពីរ-បីកញចប់ចុះ  ។  ចប់ពីេពល

េនះមក ភកិខុ នីទងំ យ្រតូវករខទឹម ក៏នគំន េទកន់ផទះឧបសកេនះខ្លះ 

េទកន់ចមក រខ្លះ លុះដល់ៃថងមេ ្រសពមួយ ខទឹមកនុងផទះរបស់ឧបសក

េនះអស់  ។  ភិកខុ នីេឈម ះ ថុល្លននទ  មួយអេន្លើេ យបរ ិ រេទកនផ់ទះ

ឧបសកេនះេហើយេពលថ   ែនអនកមន យុ  ម ្រតូវករខទឹម  ។  

អនកបេ្រមើេពលថ បពិ្រតអនកនងមច ស់ ខទឹមេនផទះមនិមនេទ អស់េហើយ 

និមន្តេទចមក រចុះ  េទើបនគំន េទចមក រ ជញជូ នខទឹមេទេ យមិន គ ល់

្របមណ ។  អនកចចំមក រេពលេទសថ  េ្រពះេហតុអ្វីេទើបភិកខុ នីទងំ

យ នគំន ជញជូ នខទឹមយកេទេ យមិន គ ល់្របមណយ៉ងេនះ  ពួក

ភិកខុ នីែដលមនេសចក្ត្ីរបថន តិច បន ្ត បព់កយរបស់អនកចចំមក រេហើយ  

េពលេទសភិកខុ នីទងំេនះ ។ ពួកភិកខុ  លុះបនឮអពីំភកិខុ នីទងំេនះក៏ន ំ

គន េពលេទស េហើយក៏្រកបទូលេរឿងេនះចេំពះ្រពះដ៏មន្រពះភគ ។ 
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្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់តិះេដៀលភិកខុ នីេឈម ះថុល្លននទ េហើយ ្រទង់សែម្តង

ធម៌ដ៏សមគួរដល់េរឿងេនះ ដល់ភិកខុ នីទងំ យេ យន័យមនជ ទិ៍

ថ មន លភកិខុទងំ យ ធមម បុគគលអនកមនេសចក្តី្របថន េ្រចើន មិនជទី

្រស ញ់ មិនជទីេ្រតកអរ មិនជទីចេ្រមើនចិត្ត  សូមបដីល់ម បិ
បេងកើត មនិ ចនឹងញុងំអនកែដលមិនទន់្រជះថ្ល   ឲយ្រជះថ្ល បន  មនិ ច

ញុងំអនកែដល្រជះថ្ល េហើយ ឲយរងឹរតឹែត្រជះថ្ល បនេឡើងេទ មនិ ចញុងំ

ភែដលមិនទន់េកើត ឲយេកើត  ឬ ភែដលេកើតេហើយ  ក៏មិន ចេធ្វើឲយ

ឋិតេថរគង់វង បន  ចែំណកអនកែដល្របថន តចិ រែមងញុងំ ភែដលមិន

ទន់េកើតឲយេកើត ភែដលេកើតេហើយក៏េធ្វើឲយឋិតេថរគងវ់ង បន េហើយ

្រទង់្រ ស់ថ  មន លភកិខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដល

ភិកខុ នីេឈម ះថុល្លននទ មនេសចក្តី្របថន េ្រចើនេនះ សូមបកីនុងកលមុនកធ៏្ល ប់

មនេសចក្ត្ីរបថន េ្រចើនែដរ   េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តង

ដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍ កល

ចេ្រមើនវយ័េហើយ ម បិ េរៀបចឲំយមនភរយិែដលមនជតិ្រតកូលេសមើ
គន  មនធី បីនក់ េឈម ះននទ  ននទវតី សុននទ  កលធី ទងំេនះមន

្វ មី្រគបគ់ន េហើយ ្រពះេពធិសត្វក៏េធ្វើកលកិរយិេទេកើតជសត្វហង
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មស េហើយមនញណរលឹកជតបិនេទៀតផង  ហង មសេនះធេំឡើង

េហើយ េឃើញអត្តភពែដលេពញបរបូិណ៌េ យេ មែដលជមស ក៏គិត

ថ  អញចុតិមកអពីំទី ហន៎ េទើបមកេកើតកនុងទីេនះ  កដ៏ឹងថ  មកអពីំ

មនុស េ ក  ពិចរ តេទេទៀតថ  ្រពហមណីនិងពួកធី របស់អញ

េនមនជីវតិឬហន៎ ? ក៏បនដឹងថ ទីទល័្រក ្រតូវសីុឈនូលេគចិញចឹ មជីវតិ

យ៉ងលបំក   េទើបគតិថ េ មទងំ យកនុងសររីៈរបស់អញជមសទងំ

អស់  អញនឹងឲយេ មអពីំសររីៈេនះដល់នងទងំេនះ ម្តងមួយៗ េ យ

េហតុេនះ ភរយិនិងធី ទងំបីរបស់អញនឹងរស់េនេ យមិនលបំក គឺ
រស់េនេ យសុខសបបយ ។ េស្តចហង មសក៏េហើរេទកន់ទីេនះ ទេំលើ
តបល់ជន ់ ្រពហមណីនិងធី េឃើញ្រពះម សត្វេហើយកសួ៏រថ   បពិ្រត

អនកដ៏ចេ្រមើន    េតើអនកមកអពីំទី  ?   

 ហង មសេពធិសត្វេឆ្លើយថ េយើងជបិ របស់អនកទងំ យ 

្ល ប់េទេកើតជហង មសមកេដើមបជួីបអនកទងំ យ ងំពីេពលេនះ

េទអនកទងំ យមិនបច់េទសីុឈមួលអនកដៃទ េដើមបចីិញចឹ មជវីតិេ យ

លបំកេទៀតេទ  េយើងនឹងឲយេ មដល់អនកទងំ យ ម្តងមួយៗ ចូរយក

េទលក់ចញិចឹ មជីវតិ មសបបយចុះ  ជ្រមុះេ មទុកឲយមួយ  េហើយេទើប

េហើរេទ ។ ហង មសេនះមកជចេន្ល ះៗ រ ស់ជ្រមុះេ មឲយម្តងមួយ

េ យទនំងេនះ  ្រពហមណីនិងកូនៗ បនធូរធរេឡើងៗ  ចិញចឹ មជវីតិ 
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េ យសុខ្រសួល មនេសចក្តីសុខសបបយ្រគប់គន  ។ ៃថងមួយ្រពហមណី

្របឹក ជមួយកូនៗថ  ែននងទងំ យ  ធមម សត្វតិរចឆ ន គ ល់ចិត្ត

បនេ យលបំក  េពលខ្លះ បិ របស់កូនមនិមកទីេនះ ពួកេយើងនឹងេធ្វើ
ដូចេម្តច  ឥឡូវេនះ េពលែដលបិ របស់កូនឯងមក ពួកេយើងនគំន ចប់

ដកេ មឲយអស់ចុះ  ។  ពួកកូន្រសីនគំន និយយថ  េធ្វើយ៉ងេនះ បិ
របស់ពួកខញុនឹំងលបំក  មន ក់ៗក៏មនិយល់្រពម   ប៉ុែន្តនង្រពហមណីេ្រពះ

ែតមនេសចក្តី្របថន ធ ំ  ៃថងមួយ េពលែដលេស្តចហង មសមកកនិ៏យយ

ថ បពិ្រតអនកជមច ស់ មកេនះសិន លុះេស្តចហង មសចូលេទជិតក៏ចប់

េ យៃដទងំពីរ ដកេ មអស់ ប៉ុែន្តេ្រពះចបដ់កយកេ យកម្ល ងំេ ម ភ 

្រពះេពធិសត្វមិនបនឲយេ យសុទធចិត្ត េ មទងំេនះេទើបដូចជេ មកុក

ទងំអស់ ។ ្រពះម សត្វមិន ចនឹង្រត ង ្ល បេហើរេទបន ្រពហមណី

ក៏ចប់ហង មសយកេទ កក់នុងពងធេំដើមបចីិញចឹ មែថទ ំ េ មែដលដុះ

េឡើងថមីរបស់ហង មសេនះ ក្ល យជពណ៌សទងំអស់ ។ េស្តចហង េនះ 

លុះេ មដុះេឡើង្រគប់្រគន់េហើយ ក៏េ តេឡើងេហើរេទលំេនរបស់ខ្លួន

ភ្ល ម េហើយក៏មិនបនមកេទៀតេឡើយ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតតីេនះមកសែម្តងេហើយ 

េទើប្រទង់្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ

ែដលថុល្លននទ មនេសចក្តី្របថន េ្រចើន  សូមបកីនុងកលមុនកម៏នេសចក្តី
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្របថន េ្រចើនែដរ េហើយេ្រពះែតមនករ្របថន េ្រចើន េទើប្រតូវវនិសចក

មស  េពលេនះ េ្រពះេហតុែតខ្លួនមនេសចក្តី្របថន េ្រចើនេនះឯង នឹង

្រតូវ បសូនយសូមបែីតខទឹម    េ្រពះេហតុេនះ  ងំពីេពលេនះេទនឹងមិន

បនសូមបែីតឆនខ់ទឹម  សូមបភីកិខុ នីដេ៏សសទងំ យ   េ្រពះ ្រស័យថុល្ល-

ននទ េនះ ក៏នឹងមិនបនឆន់ខទឹមដូចថុល្លននទ ែដរ  េហតុេនះ សូមបនឹីង

បនេ្រចើនក្៏រតូវ គ ល់្របមណ  ប៉ុែន្តេបើបនតិចក៏គបបេី្រតកអរេពញចិត្ត

មែដលបនប៉ុេ ្ណ ះ  មិនគួរ្របថន ឲយៃ្រកែលងេឡើងេឡើយ  េហើយ្រទង់

្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 យ ំ លទធ ំ េតន  តុដ្ឋព្វ ំ     អតិេ េភ  ហិ  បបេក  

 ហំស ជ ំ គេហ ្វ ន      សុវ ្ណ   បរ ិ យតីត ិ។ 

 ្រទពយ   ែដលបុគគលបនមកេហើយ   បុគគលគបបេី្រតកអរេ យ 

 ្រទពយេនះ   េ្រពះថេសចក្តីេ ម ភហួសជរបស់ មក  (ដូចនង 

 ្រពហមណី ) ក៏ បសូនយ  ចកមស  េ្រពះចប់េស្តចហង    ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   តុដ្ឋព្វំ   ែ្របថ   គបបេី្រតកអរ  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះេហើយ ្រទង់

តិះេដៀលេ យអេនកបរយិយ េហើយ្រទង់បញញត្តិសិកខ បទថ ភិកខុ នី

ឆន់ខទឹម្រតូវ បត្តិបចតិ្តិយៈ  ដូេចនះេហើយ ្រទង្់របជុជំតកថ ្រពហមណី

កនុងកលេនះ បនមកជថុល្លននទ ភិកខុ នីកនុងកលឥឡូវេនះ  ធី ទងំប ី
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បនមកជបងប្អូន្រសីរបស់ភកិខុ នីថុល្លននទ    ចែំណកេស្តចហង មស  គ ឺ 

តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ សុវណ្ណហំសជតក ទី ៦ ។ 
 

អដ្ឋកថ ពព្វុជតក ទី ៧ 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទងគ់ងេ់នកនុងវត្តេជតពន ្រទង្់របរពធសិកខ -

បទ ែដល្រទង់បញញត្ត ិ េ យមនឧបសិកជម របស់នងក ជ

េហតុ ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ យេតថេក   លភេត   

ពព្វុ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ឧបសិកកនុងនគរ វតថី  មននម មធី ថ 

កណម  បនជអរយិ វកិ ជេ បនន នងបនេលើកកូន្រកមុំ

េឈម ះក ឲយដល់បុរសអនកមនជតិ្រតកូលេសមើគន   កនុងភូមិមួយ ។ នង

ក ្រតឡប់មកផទះម េ យកិចចឯ មួយ តមក ្វ មីរបស់នង

បញជូ នទូតេទថ   នងក ចូរ្រតឡប់មក   េយើង្រតូវករឲយនងក

្រតឡប់  នងក ្ត ប់ពកយរបស់ទូតេហើយ ម ថ  ែម៉កូន្រតូវ

េទេហើយ  ម េពលថ  ឯងេនយូរបុ៉េណ្ណះ នឹងេទៃដទេទេម្តចបន 

េហើយក៏េចៀននំ  ខណៈេនះឯង ភកិខុ មួយអងគែដល្រប្រពឹត្តបិណ្ឌ បតជវត្ត

បនេទដល់លេំនរបស់នង ឧបសិកនិមន្តេ កឲយគង់េហើយ្របេគននំ
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េពញប្រត  ភិកខុ េនះេចញេទេហើយក៏្របប់ដល់ភិកខុដៃទ ឧបសិកក៏

្របេគនដល់ភិកខុ េនះ  េ យទនំងដូចគន េនះឯង  សូមបភីកិខុ េនះក៏្រតឡប់

េចញេទ េហើយ្របបប់ន្តដល់ភិកខុដៃទ ឧបសិកក៏្របេគនដល់ភិកខុ េនះ

ែដរ ្រតូវ្របេគនដល់ភិកខុតៗគន យ៉ងេនះដល់បួនអងគ នំ មែដលេ្រត មទុក

ក៏អស់េទ  នងក ក៏េនមិនទន់ ចេទបន ។  ្រគេនះ  ្វ មរីបស់

នងក ក៏បញជូ នទូតេទដែដលេទៀតជេលើកទី ២    លុះេលើកទី ៣  ក៏

បញជូ នទូតេទ្រពមនឹងពកយែលងលះគន ថ េបើនងក េនែតមិន្រពម

មក េយើងនឹងន្ំរស្តីដៃទមកជភរយិ  សូមបរីហូតដល់ទងំ ៣ េលើក នង-

ក ក៏មនិទន់ ចេទបន  េ យករខកខនន៎ុះឯង ្វ មីរបស់នងក៏

ន្ំរស្តីដៃទមកជភរយិ នងក បន ្ត ប់ដណឹំងេនះេហើយក៏ែ្រសក

យ ំ ។ 

 ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជបេរឿងេនះេហើយ ្រទង់េស្ល កសបង់េហើយ 

្រប ប់េ យប្រតនិងចីវរអពីំ្រពឹក យងេទកន់លេំនរបស់ឧបសិក  

ជម នងក   លុះ្រទង់យងេទដល់េហើយក៏គងេ់លើ សនៈែដល

េគបនចតែ់ចងថ្វ យ  េទើបឧបសិកជម របស់នងក ចូលេទ

គល់្រពះដ៏មន្រពះភគ ។  លុះចូលេទដល់ក៏ថ្វ យបងគ្ំរពះដ៏មន្រពះ-

ភគេហើយអងគុយេនកនុងទីដ៏សមគួរ ។ ្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់មន្រពះ-

ពុទធដីកេនះ នឹងឧបសិកជម របស់នងក ែដលបនអងគុយកនុងទី
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ដ៏សមគួរថ នងក េនះ េហតុអ្វីបនជយ ំ។  កល្រទង់ ្ត ប់ថ េ យ

េហតុយ៉ងេនះ េទើប្រទង់ពនយល់កណម  សែម្តងធមមកីថ េហើយេ្រកក

ចក សនៈយង្រតឡប់េទកន់្រពះវ ិ រ  ។  ្រគេនះ សភពែដលភិកខុ
ទងំបួនរូបេនះទទួលយកនំែដលេ្រត មទុក  រហូតជេហតុេធ្វើឲយខកខន

ដល់ករេទរបស់នងក   ក៏លបកីនុងពួកភិកខុ   ។ ៃថងមួយ ពួកភិកខុទងំ-

យ េលើកយកេរឿងេនះេឡើងសនទនគន កនុងធមមសភថ អនកមន យុ

ទងំ យ ភិកខុ បួនរូបេនះ ឆន់នំែដលម នងក បន្របេគនបីដង 

េធ្វើឲយនងក េទផទះ ្វ មីមិនបន រហូត្រតូវ ្វ មីេបះបង់េចល នំ

ឲយេកើតេសចក្តីេទមនស ដល់ម ឧបសិក ។ ្រពះបរម ្ត  េស្តច

យងមក ្រទង់្រ ស់សួរថ   មន លភិកខុទងំ យ  អមបញ់មិញេនះ អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំ យ្រកប

ទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភកិខុទងំ យ  មនិែមន

ែតកនុងកលឥឡូវេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលភិកខុទងំបួនរូបេនះ ឆនន់ំរបស់

នងកណម េហើយ  េធ្វើឲយេកើតេទមនស ដល់នង សូមបកីនុងកលមុនក៏

ធ្ល ប់េធ្វើឲយេកើតេទមនស មកេហើយែដរ  េហើយ្រទងន់យំកេរឿងកនុងអតីត

មកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធសិត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលជងឆ្ល កថ់ម   ចេ្រមើន
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វយ័ សិក សិលបៈចប់េហើយ  ។  េនកនុងនិគមមួយនែដនកសី មនេសដ្ឋី
ែដលមន្រទពយសមបត្តសិ្តុកស្តមភមន ក ់ កប្់រទពយទុក ៤០ េកដ ិ ភរយិរបស់

គត់ ្ល ប់េទ េ្រពះករហួងែហង្រទពយ េទើបេកើតជសត្វកណ្តុ រេនេលើ
កណំប់្រទពយេនះ ្រតកូលេនះដល់នូវករវនិសេទេ យលំ ប ់ េ យ

្របករយ៉ងេនះ អនកបន្តវង ្រតកូលក៏្រតូវ ច់ សូមបផីទះេនះក៏្រតវូេបះបង់

េចល ។ ្រគេនះ ្រពះបរមេពធសិត្វគស់យកថមកនុងផទះចស់េនះ មក

ឆ្ល ក់ ចែំណកេមកណ្តុ រេនះេទរកសីុេឃើញ្រពះបរមេពធិសត្វញយៗ ក៏

េកើតចិត្ត្រស ញ់  គតិថ ្រទពយរបស់អញមនេ្រចើននឹងវនិសេទេ យ

ឥតេហតុ  អញនឹងរួមជមួយបុរសេនះេ្របើ្របស់្រទពយេនះ  ។  ៃថងមួយ េម- 

កណ្តុ រេនះក៏ព្ំរទពយ ១ ក បណៈេទកន់សមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វ ។ 

្រពះបរមេពធិសត្វេឃើញេមកណ្តុ រេនះេហើយ ក៏្រប្រស័យជមួយេ យ

ចជទី្រស ញ់  សួរថ  ែនកណ្តុ រ  អនកពកំ បណៈមកេធ្វើអ្វី  ?   េម- 

កណ្តុ រេឆ្លើយថ  បពិ្រតេ កដច៏េ្រមើន   សូមេ កទទួលយកក បណៈ

េនះេទេ្របើ្របស់ស្រមប់ខ្លួនខ្លះន ំ ច់មកឲយខញុខំ ្លះចុះ ។ ្រពះេពធិសត្វ

ទទួលពកយេហើយយកក បណៈេទកន់នគរ ទិញ ច់មួយមសកៈ

េហើយយកមកឲយេមកណ្តុ រេនះ ។ េមកណ្តុ រេនះទទួល ច់យកេទកន់

លេំនរបស់ខ្លួន សីុ ច់ មករេពញចិត្ត  ។  ចប់ពីេពលេនះមក កណ្តុ រ

េនះក៏ឲយក បណៈដល់្រពះបរមេពធិសត្វ ល់ៃថងេ យទនំងេនះឯង ។
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 ៃថងមួយ ឆម ចប់កណ្តុ រេនះបន  េពលេនះ កណ្តុ រនិយយនឹងឆម

យ៉ងេនះថ ែនសម្ល ញ់ អនកកុសំម្ល ប់ខញុ េំឡើយ  ។  ឆម េពលថ េរឿងអ្វី
េយើងនឹងមនិសម្ល ប់អនក   េយើងឃ្ល នចង់សីុ ច់  មិន ចនឹងទុកជីវតិឲយ

អនកបនេទ  ។  កណ្តុ រសួរថ  អនកចង់សីុ ចែ់តមួយៃថងប៉ុេ ្ណ ះ ឬក៏ចង់

បនសីុរហូត ?  ឆម េឆ្លើយថ  ្របសិនេបើបនដូេចន ះ េយើងក៏ចង់បនសីុរហូត

ែដរ   កណ្តុ រេពលថ  េបើដូេចន ះ ខញុនឹំងឲយ ចដ់ល់អនកជនិចច អនកចូរេ ះ

ែលងខញុ េំទ  េពលេនះ ឆម ក៏បញជ កក់ណ្តុ រថ  េបើដូេចន ះ អនកកុេំភ្លចពកយ

សនយ េហើយក៏េ ះែលងកណ្តុ រេទ  ។  ងំពីេនះមក  កណ្តុ រក៏ែបង ច់

ែដល្រពះបរមេពធិសត្វនមំកឲយខ្លួនជ ២ ចែំណក  ឲយឆម មួយចែំណក 

សីុខ្លួនឯងមួយចែំណក ។  ៃថងមួយ កណ្តុ រ្រតូវឆម ដៃទចបប់នេទៀត កណ្តុ រ

ក៏្រតូវអង្វរឲយឆម យល់្រពម ដូចេលើកមុនេទៀត េហើយឲយេ ះែលងខ្លួន  

ងំពីេពលេនះក៏ែបង ច់េចញជ ៣ ចែំណក  កល្រតូវឆម ចប់បន

េទៀត ក៏សូមឲយឆម េ ះែលងខ្លួនេ យវធិីេនះឯង ចប់ពីេពលេនះមក 

ក៏្រតូវែបង ច់េចញជ ៤ ចែំណក  េ្រកយមក្រតូវឆម ដៃទចប់បនេទៀត 

ក៏សូមអង្វរឲយេ ះែលងខ្លួនេ យវធិីេនះេទៀត ងំពីេពលេនះមក ក៏

្រតូវែបង ច់េចញដល់េទ ៥ ចែំណក កណ្តុ រសីុចែំណកទី ៥    េ្រពះ

មន រតិច  េទើបលបំក សគមេស្លក ្ល ងំ  មន ចនិ់ងឈមតិច  ។ 

 ្រពះេពធិសត្វេឃើញកណ្តុ រេនះេហើយ ក៏សួរថ   ែន កណ្តុ រ   េហតុ- 
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ដូចេម្តច េទើបអនកសគមេស្លក ្ល ងំយ៉ងេនះ ?    កលកណ្តុ រ្របប់េរឿង ៉ វ

្រពះម សត្វេពលថ េហតុអ្វីមនិ្របប់េយើងរហូតែបបេនះ េយើងនឹង

ជួយេធ្វើកចិចកនុងេរឿងេនះ  េធ្វើឲយកណ្តុ រធូរេសប ើយចិត្តេហើយ   េធ្វើរនធេ យ

ែកវផលិកថ្ល យកមក្របគល់ឲយេ យផ្ត ថំ  ែនកណ្តុ រ អនកចូលេទេដក

កនុងរនធេនះចុះ េហើយស្តីបេនទ សឆម ែដលនគំន មកេ យ ចដ៏ ្រកក់  ។  

កណ្តុ រក៏ចូលេដកកនុងរនធ   កលឆម ទី ១ មករកខ្លួនថ  អនកចូរឲយ ច់ដល់

េយើង  កណ្តុ រក៏ស្តីបេនទ សឆម ថ  ែនសត្វឆម ្រកក់ អញជខញុកំញជះរក

ច់ឲយឯងឬ ?   ចូរេទសីុ ច់កូនៗរបស់ឯងេទ  ឆម មិនដងឹថកណ្តុ រេដក

កនុងរនធែកវផលិកេឡើយ េ យអំ ចៃនេសចក្តីេ្រកធក៏េ តេទេ យ
រហ័ស េ យសេំ េទចប់កណ្តុ រឲយបន ក៏្រជុលបុកែកវផលិក ែបកេបះដូង

ភ្ល ម  ែភនកទងំពីរេលៀនេចញមក  ក៏ ្ល ប់េនទីេនះឯង  ឆម ទងំ ៤ េនះ   

្រតូវ ្ល ប់ទងំអស់  ។  ងំពីេនះមក  កណ្តុ រក៏ផុតអពីំភយ័ ឲយក បណៈ

ពីរឬបីដល់្រពះបរមេពធិសត្វ ល់ៗៃថង េ្រកយមកបន្របគល់្រទពយទងំ

អស់ដល់្រពះបរមេពធសិត្វ  េ យឧបយយ៉ងេនះ អនកទងំពីរមិនបន

ទម្ល យមតិ្តភពរហូតដល់អស់ជវីតិ េ្រកយអពីំចុតិ ជនទងំពីរក៏បនេទ

មយថកមម ។  

 ្រពះបរម ្ត   ្រទងន់យំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ     លុះ

្រពះអងគបន្រ ស់ដឹងេហើយ      ្រទង់បន្រ ស់្រពះគថេនះថ  
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 យេតថេក  លភេត  ពព្វុ    ទុតិេយ  តតថ  ជយត ិ

 តតិេយ  ច  ចតុេ ថ   ច    ឥទេន្ត  ពព្វុក  ពិលន្ត ិ។  

 ឆម   ១   បនកណ្តុ រ   កនុងទី   ឆម ជគ្រមប់ពីរគ្រមប់បី 

 គ្រមប់បួន  រែមងេកើតកនុងទីេនះ  ឆម ទងំេនះ  (្រប រ ) 

 នូវរនធេនះ  េហើយដល់នូវេសចក្តី ្ល ប់ ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   យតថ   ែ្របថ   កនុងទី  ។ 

 បទថ  ពព្វុ   ែ្របថ ឆម   ។ 

 បទថ  ទុតេិយ  តតថ  ជយត ិ េសចក្តីថ   ឆម មួយបនកណ្តុ រឬ

ច់កនុងទី  សូមបឆីម ជគ្រមបពី់រក៏េកើតកនុងទីេនះែដរ  គ្រមប់បី គ្រមប់

បួន រែមងេកើតកនុងទីេនះែដរ េ យ ករយ៉ងេនះ  ឆម ទងំ ៤ េនះ រួម

គន េហើយកសីុ៏ ច់ ល់ៃថង   ឆម ទងំេនះ ្រប ររនធែដលេធ្វើអពីំែកវផលិក

េ យ្រទូង  ក៏ដល់នូវករអស់ជីវតិទងំអស់  ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ  ឆម ទងំ ៤ កនុងកលេនះ បនមកជភិកខុទងំ ៤ រូបេនះ  

កនុងកលឥឡូវេនះ   េមកណ្តុ រ បនមកជម នងក   ចែំណកជង

ឆ្ល ក់ថម គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ពព្វុជតក ទី ៧ ។ 
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 ្រពះបរម ្ត     កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលនិយយកុហកមួយរូប   ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ    

កិេន្ត   ជ ហិ   ទុេមមធ  ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េរឿងបចចុបបនន  ដូចេរឿងែដលបនេពលេហើយកនុងកលមុនេនះឯង ។ 

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តទន ង ។ កល

េនះ បសមួយរូបបនអភញិញ  ៥ មនតបៈដ៏ខ្ល ងំក្ល  ្រស័យបចចន្ត្រគម

មួយេនកនុងបណ្ណ ជយៃ្រព ។ ពួកអនក្រសុកនគំន ទនុំកប្រមុង បស

េ យេសចក្តីេគរព ។ ្រពះម បុរសក៏េនកនុងដបូំកមួយែដលេនកនុងទី

បផុំតៃនទីច្រងកមរបស់ បសេនះ  ។  កនុងកលេនះ ្រពះម បុរសបន

េទរក បសេនះ កនុងមួយៃថងពី-បដីង ល់ៗ ៃថង  ្ត ប់ពកយែដល្របកប

េ យេហតុ្របកបេ យផល េហើយថ្វ យបងគំ បស្រតឡប់េទកន់ទី

លេំនរបស់ខ្លួនវញិ ។ េ្រកយមក បសក៏ ពួកអនក្រសុកេចៀសេចញ

េទកន់ទិស ។ កល បសអនកសមបូរេ យសីលនិងវត្តេចៀសេចញេទ

េហើយ មន បសេកងដៃទមក ន ក់េនកនុង ្រសមេនះ ។ ្រពះម -

សត្វសមគ ល់ថ សូមប ី បសេនះ ក៏ជអនកមនសីលែដរ េទើបេទកន់

សមន ក់ បសេនះ  េ យន័យដូចមុនេនះឯង ។   ៃថងមួយ ម េមឃ ងំ
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េឡើងពំុជូកល ញុងំេភ្ល ងឲយធ្ល កចុ់ះមកកនុងរដូវ្របងំហួតែហង េមេភ្ល ង

ជេ្រចើននគំន េចញអពីំដបូំកទងំ យ ពួកទន ងក៏េចញមកសីុេមេភ្ល ង

ទងំេនះ ពួកអនក្រសុកក៏េចញមកចប់ទន ងែដលេចញមកសីុេមេភ្ល ង

បនយ៉ងេ្រចើន េហើយចត់ែចងេធ្វើជសម្លមជូ រ ផ េំ យេ្រគ ងផ ែំដល

មនរសជតឆង ញ់្របេគន បស ។ បសឆន់សម្លមជូ រេ្រគ ង ច់ទន ង

ជប់ចិត្តកនុងរសកសួ៏រថ ច់េនះឆង ញ់ខ្ល ងំ ស់ ច់េនះជ ច់សត្វ

្របេភទ  ?   លុះបនឮេគ្របបថ់ ច់ទន ង  ក៏គិតថ  ទន ងមួយធំ

មកកន់សមន កអ់ញ ល់ៃថង អញនឹងសម្ល ប់ យក ចសីុ់  ។  លុះគិត

ដូេចនះេហើយ ក៏ឲយអនក្រសុកយកភជនៈស្រមប់ សំ្ល  និងវតថុទងំ យ 

មនទឹកេ ះថ្ល និងអបំិលជេដើម  មកទុកកែន្លងមួយ កន់កំ ត់េឈើ
ក់កនុងសពំត់ដណ្ត ប់ រង់ចកំរមករបស់ទន ងេពធិសត្វេនែកបរមត់

ទ្វ របណ្ណ    អងគុយេធ្វើ កបបកិរយិដូចជមនុស សងប់េសង ម  ។ 

 កនុងេវ រេសៀល ្រពះបរមេពធិសត្វគិតថ អញនឹងេទរក បស 

េហើយេចញេទ ខណៈែដលកពុំងចូលេទជិតេនះឯង បនេឃើញចណុំច

ខុសែប្លកៃនឥ្រនទីយ៍របស់ បស កគ៏ិតថ បសេនះ មិនបនអងគុយេ យ

កបបកិរយិែដលធ្ល ប់អងគុយកនុងៃថងដៃទៗេឡើយ  សូមបសីម្លឹងេមើលអញ

កនុងៃថងេនះ ក៏សម្លឹងេមើលេ យកនទុយែភនកែដលគួរឲយសង យ័ដូេចនះ អញ

្រតូវរង់ចេំមើលឲយបនជក់ចបស់  លុះគិតដូេចនះេហើយ ទន ងេពធិសត្វក៏
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េទឈរេនខងេ្រកមខយល់ៃន បស បនធុកំ្លិន ច់ទន ងេទើបគិតថ  

ៃថងេនះ បស ្រកក់េនះ ្របកដជឆន់ ច់ទន ងជបច់តិ្តកនុងរសេហើយ   

េពលេនះ រង់ច ំ យអញែដលចូលេទរកេ យកំ ត់េឈើ េហើយយក

ច់េទស្លមជូ រេ្រគ ងសីុេ យពិតឥតសង យ័  ្រពះេពធិសត្វមនិ្រពមចូល

េទជិត បស ថយ្រតឡប់េ្រកយរត់េទ ។  បសេឃើញទន ងេពធិសត្វ

មិន្រពមចូលមក   ក៏គិតថ ទន ងេនះ្របកដជដងឹថអញ្របថន សម្ល ប់

  េ យេហតុេនះ េទើបមិនចូលមក  សូមប ី មិនចូលមក ក៏មិនរួចផុតអពីំ

ក ្ត ប់ៃដអញែដរ  បស ្រកក់េនះក៏យកកំ ត់េឈើេចញ្រគែវង

្រពះេពធិសត្វ កំ ត់េឈើេនះប៉ះែតចុងកនទុយរបស់ទន ងេពធិសត្វ

ប៉ុេ ្ណ ះ ។ ្រពះម សត្វចូលដបូំកយ៉ងេលឿន េអើតកបល មរនធដៃទ  

រួចេពលថ ែនជដិលេបក្របស់ កលេយើងចូលេទរកអនក ក៏ចូលេទ

េ យសមគ ល់ថជបុគគលមនសីល ប៉ុែន្តេពលេនះ អេំពើ ្រកក់ អេំពើ
េបក្របស់របស់អនក េយើងបនដងឹអស់េហើយ ម េចរដូចអនក  បួសេធ្វើ
អ្វី  ?   កលនឹងតះិេដៀល បស  ក៏បនេពលគថេនះថ  

 កិេន្ត  ជ ហិ  ទុេមមធ    កិេន្ត  អជិន ដយិ 

 អពភន្តរេន្ត  គហន ំ           ពហិរ ំ បរមិជជសីត ិ។  

 មន ល បស  ឥតបញញ    ្របេយជន៍អ្វីេ យជ របស់ 

 អនក    ្របេយជន៍អ្វីេ យែសបកខ្ល ឃមុ រំបស់អនក     េ្រពះ  
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 េ្រគ ង ញុំេំ យ   ( គទិកកិេលស )     មនខងកនុង      

 របស់អនក       អនកខដុំសខត់ែតខងេ្រកេទ    ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  កិេន្ត   ជ ហិ   ទុេមមធ េសចក្តថី  

ែន បស  ឥតបញញ   មិនមនករេចះដឹងេ យជុវំញិ ករបួងជ េនះ 

អនកែដលេវៀរចកករេបៀតេបៀន េទើបគួររក ទុក  អធិបបយថ  អនក្របស

ចកគុណ គឺករេវៀរចកករេបៀតេបៀនេចញេហើយ នឹងរក ជ េនះទុក

េធ្វើអ្វី  ?   

 បទថ កិេន្ត  អជិន ដយិ េសចក្តីថ ចប់ពីេពលែដលអនក

មិនមនសវំរគុណែដលជគូនឹងគន     អនកេស្ល កដណ្ត ប់ែសបកខ្ល េធ្វើអ្វី  ?   

 បទថ  អពភន្តរេន្ត  គហនំ  េសចក្តីថ  ខងកនុងគឺហទយរបស់អនក

ញុំ ំ ែណន នេ់ យេ្រគ ង ញុំគំ ឺ គៈ េទសៈ េមហៈ ។ 

 បទថ  ពហិរ ំ បរមិជជសិ  េសចក្តីថ  អនកេនះ កលខងកនុងេន

ញុំេំ យ គទិកកិេលស ខដុំសខត់ខងេ្រកេ យករងូតទឹកជេដើម 

និងេ យករកន់យកេភទ កលខដុំសខត់ែតខងេ្រក អនកេនះក៏ដូចជ

សមបកេឃ្ល កែដលេពញេ យសមបុក ដូចពងេពញេ យថន ពុំល ដូច

ដបូំកែដលេពញេ យ សិរ ពសិ និងដូចឆន ងំដ៏វចិិ្រតេពញេ យ មក

ែដលរេលើបរេ ងែតខងេ្រកប៉ុេ ្ណ ះ  អនកជេចរ នឹងេនទីេនះេធ្វើអ្វី ? 

្របញប់េចៀសេចញេទឲយឆប់  ្របសិនេបើអនកមិនេចៀសេចញេទេទ េយើង
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នឹង្របប់អនក្រសុកឲយបេណ្ត ញអនក ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វគំ ម បស ្រកក់េនះយ៉ងេនះេហើយ ក៏

ចូលេទកន់ដបូំក   ចែំណក បស ្រកក់េនះ ក៏បតអ់ពីំទីេនះ ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ បស ្រកក់កនុងកលេនះ បនមកជភិកខុ េបក្របស់កនុង

កលឥឡូវេនះ បសអនកមនសីលអងគេនះ បនមកជ របុីត្ត ចែំណក

េគធបណ្ឌិ ត  គឺ   តថគត  េនះឯង   ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ េគធជតក ទី ៨ ។ 

 
អដ្ឋកថ ឧភេ ភដ្ឋជតក ទី ៩ 

  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
េទវទត្ត  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ  អកខី   ភនិន    បេ    

នេ ្ឋ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ កនុងកលេនះ ភិកខុទងំ យនគំន េលើកយកេរឿងេឡើង

សនទនកនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ កំ តេ់ឈើ្រតវូេភ្លើងេឆះ

ទងំសងខង ្រតង់ក ្ត ល្រប ក់ មក មិន ចញុងំ្របេយជន៍ឲយ

សមគួរជេឈើកនុងៃ្រព  មិន ចញុងំ្របេយជន៍ជេឈើកនុង្រសុកបនយ៉ង

 ភិកខុ េទវទត្តក៏ដូេចន ះែដរ  បួសេហើយកនុង សនែដល្របកបេ យធម៌
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ជេ្រគ ងនសំត្វេចញចកទុកខែបបេនះ េនភ្ល ងំភ្ល ត់សូនយចក្របេយជន៍

ទងំពីរបន គឺ បសូនយចកេភគៈរបស់្រគហសថ ទងំមិន ចញុងំ

្របេយជន៍ៃនភពជសមណៈឲយបរបូិណ៌បន ។    ្រពះបរម ្ត   េស្តច

យងមក  ្រទង់្រ ស់សួរថ    មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនក

ទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន េ យេរឿងអ្វហីន៎     កលភកិខុទងំ យ្រកប

ទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង្់រ ស់ថ   មន លភកិខុទងំ យ មនិែមន

ែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលេទវទត្តភ្ល ងំភ្ល ត់ចក្របេយជន៍ទងំពីរ

េនះ សូមបកីនុងអតតីកល ក៏ធ្ល ប់វនិសចក្របេយជន៍ទងំពីរមកេហើយ

ែដរ     េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជរុកខេទវ   កនុងកល

េនះ ពួកអនកេន ទរស់េនជមួយគន កនុង្រសុកមួយ  ។  ្រគេនះ អនក

េន ទមន កក់ន់សនទូចជមួយកូន្របុស េទកន់បងឹែដលពួកអនកេន ទ

ែតងែតចប្់រតីជ្រប្រកតី  េហើយចុះេទសទូច គត់សទូចជប់គល់េឈើមួយ

េនកនុងទឹក ្រពនសនទូចេនះមិន ចនឹងទញេឡើងមកបន ក៏គតិថ

សនទូច្របកដជជប់្រតធីមំិនខន  អញ្រតវូបញជូ នកូន្របសុេទរកែម៉  ឲយ

បងកជេម្ល ះនឹងពួកអនកជតិខង  កលេបើដូេចន ះ បុគគល មន ក់កនឹ៏ងមនិ

រង់ចយំកចែំណកែចកអពីំ្រតីេនះ  េហើយ្របប់កូន្របុសថ  ែនកូន្របុស 
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កូនឯងេទចុះ ចូរេទ្របប់ែម៉កូនឯងអពីំេរឿងែដលេយើងបន្រតីធ ំ ឲយែម៉

កូនឯងេដើរេឈ្ល ះនឹងអនកជិតខងចុះ ។  លុះ្រពហមណ៍េនះេ្របើកូនឲយេទ

េហើយ កលមនិ ចទញសនទូចេឡើងមកបនខ្ល ច ចែ់ខ សនទូច េទើបេ ះ

សពំត់ ក់េលើេគក េ តចុះទឹកេ្រពះចង់បន្រតីធ ំ មិនបនពិចរ

ថ ្រតីែមនឬក៏មិនែមនេទ េទើបេទប៉ះនឹងគល់េឈើែបកែភនកទងំពីរ សពំត់

េស្ល កែដល្រ ត ក់េលើេគកេនះ ្រតូវេចរលួចយកេទ ្រពហមណ៍េនះ

ឈៃឺ្រកែលង ស់ យកៃដទងំពីរេក្ត បែភនកទងំពីរ េឡើងអពីំទឹក វរក

សពំត់េស្ល ក  ។  ចែំណកភរយិរបស់គត់គិតថ  អញនឹងបងកជេម្ល ះ េធ្វើ
មិនឲយអនក មន ក់រង់ចសូំមចែំណកែដលែចក  ដូេចនះេហើយ យកស្លឹក

េ ន តេធ្វើកុណ្ឌ ល្រប ប់្រតេចៀកមខ ងប៉ុេ ្ណ ះ   ែភនកមខ ងក៏្រកហម  ពកូន

ែឆកនឹងចេងកះ េដើរេទអងគុយពីេដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិ  ។  ្រគេនះ មន

្រស្តីែដលជសម្ល ញ់មន ក ់ និយយេ យគម នែ្រកងរែអងយ៉ងេនះថ  ហង

យកស្លឹកេ ន តមក្រប ប់ឰដ៏្រតេចៀកែតមខ ងប៉ុេ ្ណ ះ  ែភនកមខ ងក៏្រកហម  

ពកូនែឆកនឹងចេងកះដូចកូនជទី្រស ញ់ េដើរេទអងគុយ ងំពីេដើមភូមរិហូត

ដល់ចុងភូម ិ  ហងឆកួតេហើយឬ ?   

 នងេពលថ   អញមិនបនឆកួតេទ  ហងមកេជរអញេ យឥត

េហតុយ៉ងេនះ    េពលេនះ អញនឹងនហំងេទរកេម្រសុកឲយពិន័យហង 

៨ ក បណៈ   លុះេឈ្ល ះគន យ៉ងេនះេហើយ អនកទងំពីរេនះនគំន េទ
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ប្តឹងេម្រសុក  ។   កលេម្រសុកកតក់្តី ករេឈ្ល ះទស់ែទងគន ៃន្រស្តីទងំពីរ

នក់េនះ   ក៏ពិនយ័្រស្តីែដលជភរយិ្រពនសនទូចេនះេទៀត មនុស ទងំ-

យក៏ចបច់ងនងបងខថំ    ចូរឲយៃថ្លពិន័យ  េហើយចប់េផ្តើម យ     រុកខ- 

េទវ េឃើញអេំពើេនះរបស់នងកនុង្រសុក និងករវនិសរបស់ប្តីេនះកនុង

ៃ្រព ក៏ឈរេននឹង្របគបេឈើេពលថ ែនមនុស េថកទប ករងររបស់

ឯងវនិស បសូនយឥត្របេយជន៍អស់េហើយ ទងំកនុងទឹក ទងំេលើេគក 

ឯង បសូនយចក្របេយជន៍ទងំពីរ ថ ន   េហើយេពលគថេនះថ  

 អកខី   ភិនន   បេ   នេ ្ឋ    សខីេគេហ  ច  ភណ្ឌ ន ំ

 ឧភេ   បទុដ្ឋកមមន្ត      ឧទកម្ហ ិ ថលកម្ហ ិ ចត ិ។  

 ែភនកទងំ យែបកធ្ល យេហើយ    សពំត់បត់េហើយ    ករ 

 េឈ្ល ះកម៏នកនុងផទះៃន្រស្តីជសម្ល ញ់   ករងរទងំ យ 

 ខូចទងំសងខង   គឺកនុងទឹកផង   េលើេគកផង ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ  សខីេគេហ   ច  ភណ្ឌ ន ំ េសចក្តីថ 

្រស្តីែដលជសម្ល ញ់េឈម ះថ  មតិ្ត  អធិបបយថ  ្របពនធរបស់អនក េធ្វើករ 

េ្របះឆនឹង្រស្តីែដលជសម្ល ញ់េនះ   ្រតូវចបច់ង យេធ្វើទរុណកមម ។    

 បទថ ឧភេ   បទុដ្ឋកមមន្ត    េសចក្តីថ  ករងរទងំពីរ នៈ

របស់អនកខូចខតវនិសយ៉ងេនះ ។ 

 សួរថ        កនុង នៈទងំពីរេនះខូចខតដូចេម្ដច ? 
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 េឆ្លើយថ កនុងទឹកផង េលើេគកផង បនដល់ ករងរកនុងទឹកវនិស

េ្រពះែបកែភនកទងំពីរ និងសពំត់េស្ល ក្រតូវេចរលួច ករងរេលើេគក

វនិស  េ្រពះ្របពនធេធ្វើករេ្របះឆនឹង្រស្តីជែដលជសម្ល ញ់ ្រតូវចប់ចង

យេធ្វើទរុណកមម  ។   

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

្របជុជំតកថ  ្រពនសនទូចកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត ចែំណករុកខ-

េទវ   គឺ   តថគត  េនះឯង  ៕   
 

ចប់  អដ្ឋកថ   ឧភេ ភដ្ឋជតក ទី ៩ ។ 

 
អដ្ឋកថ កកជតក ទី ១០ 

 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធ  

ញតតថចរយិ  គឺករ្រប្រពឹត្តជ្របេយជន៍ដល់្រពះញត ិ   ្រ ស់្រពះ-

ធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  និចចំ  ឧព្វិគគហទយ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 េរឿងកនុងបចចុបបនន នឹងមនជក់ចបស់េនកនុង ភទទ លជតក   

ទ្វ ទសកនិបត  ។ 

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តែក្អក ។  ៃថងមួយ 

បុេ ហិតរបស់្រពះ ជងូតទឹកកនុងសទឹងេ្រកនគរ ផត់េម  ែតងកយ
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្រប ប់ក្រមងផក  េស្ល កសំពត់សមនឹងយសសក្តិ  កពុំងេធ្វើដេំណើ រចូល

នគរ  ។   េនេលើចុងសសរបនទ យជតិនគរមនែក្អកពីរទេំនទីេនះ ប ្ត

ែក្អកទងំពីរេនះ  ែក្អកមួយនិយយនឹងែក្អកមួយេទៀតថ  ែនសម្ល ញ់  ខញុ ំ

នឹងជុះ ចម៍ ក់កបល្រពហមណ៍េនះ  ។ 

 ែក្អកមួយេទៀតជទំស់ថ   អនកកុនឹំកចង់សបបយយ៉ងេនះេឡើយ 

្រពហមណ៍េនះជអនកធ ំ ធមម ករបងកេពៀរេវ នឹងឥស រជន អនកនឹងជួប

្របសព្វនឹងផល ្រកកៃ់្រកែលង ស់ េ្រពះថ កលេបើ្រពហមណ៍េនះ

េ្រកធេហើយ  នឹងេធ្វើែក្អកទងំអស់ឲយវនិសបន  ។ 

 ែក្អកមួយេនះេពលថ    ខញុមំិន ចផ្ល ស់ប្តូ រចិត្តបន   ។ 

 ែក្អកមួយេទៀតេពលថ េបើយ៉ងេនះ អនកនឹងបនដឹងខ្លួនឯង  

េហើយក៏េហើរេចៀសេចញេទ  ។  ែក្អកមួយេនះ  េពល្រពហមណ៍មកដល់

ខងេ្រកមសសរបនទ យ ក៏េធ្វើជបនទន់ខ្លួនចុះ េហើយជុះ ចម៍ កក់បល

្រពហមណ៍េនះ    ។   ្រពហមណ៍េ្រកធ  ចងេពៀរនឹងហ្វូងែក្អក  ។ 

 ្រគេនះ ទសីបេ្រមើខងបុកអងករមន ក ់ យក្រសូវ លេនែកបរផទះ

អងគុយយមរួចក៏េដកលក់េទ ពែពេ មែវងមួយដឹងថទសីេនះេធ្វស-

្របែហសក៏មកសីុ្រសូវ  ទសីេនះភញ ក់េឡើងេឃើញពែពកេ៏ដញេទ  ពែព

លួចមកសីុ្រសូវេពលែដលទសីេនះេដកលកយ៉់ងេនះឯង  អស់ រៈពីរ-

បីដង ទសីេនះក៏េដញពែពេនះេទទងំបីដង  េហើយគិតថ  កលពែព
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សីុេរឿយៗ នឹងសីុ្រសូវអស់ពក់ក ្ត ល អញនឹងខត្របេយជនជ៍េ្រចើន 

េពលេនះ ្រតូវេធ្វើយ៉ង កុឲំយពែពមកបនេទៀត  ។   នងក៏កន់ចន្លុះ

អងគុយេធ្វើដូចជេដកលក់  កលពែពចូលមកសីុ្រសូវក៏េ្រកកេឡើងគប់ពែព

េ យចន្លុះ  ពែពក៏្រតូវេភ្លើងេឆះ  កល ងកយ្រតូវេភ្លើងេឆះ ពែពគិតឲយ

េភ្លើងរលត់ េទើបរត់េទយ៉ងេលឿន យកខ្លួន្រតដុសនឹងខទមេ ម មួយែដល

េនជតិេ ងដរំ ី ខទមេនះកេ៏ឆះសេនធ សេនធ   អ ្ត តេភ្លើងែដលេកើតអពីំខទម

េនះ លេទេឆះេ ងដរំ ី  កលេ ងដរំេីឆះ ខនងដរំកី៏េឆះែដរ  ដរំនីីមួយៗ 

មនខ្លួនរបួសយ៉ងដណំំ  ។  ពួកហមដរំមីិន ចនឹងពយបលឲយជបន ក៏

្រកបទូល្រពះ ជ  ។  ្រពះ ជក៏្រ ស់នឹងបុេ ហិតថ  េ ក ចរយ  

ហមដរំអីស់ថ្វីៃដែដលនឹងរក ហ្វូងដរំេីហើយ  េ កលមមនឹង គ ល់ថន អំ្វីៗ

ខ្លះឬ ?   

 បុេ ហិតទទួល្រពះ ជត្រមស់ថ  ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  ។   

 ្រពះ ជ្រ ស់សួរថ  បនអ្វីេទើបគួរ ?  

 បុេ ហិត្រកបទូលថ  បពិ្រតម ជ ទល់ែតបនខ្ល ញ់ែក្អក 

េទើប ចពយបលបន  ។ 

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  េបើដូេចន ះអនកទងំ យ ចូរេ្របើមនុស ឲយេទ

សម្ល បែ់ក្អកយកខ្ល ញ់មកចុះ ។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក មនុស ទងំ-

យក៏នគំន េទសម្ល ប់ែក្អក មិនបនខ្ល ញ់កេ៏បះេចលជគនំរ ៗ   កនុងទី
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េនះៗ    ម ភយ័បនេកើតេឡើងដល់ហ្វូងែក្អក  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះម បុរសមនហ្វូងែក្អក ៨ មុឺនជបរ ិ រេនកនុងៃ្រព

េខម ច ។ មនែក្អកមួយមក្របប់្រពះេពធិសត្វអពីំភ័យែដលេកើតេឡើងដល់

ហ្វូងែក្អក  ។  ្រពះម សត្វ្រតិះរះិថ េវៀរ ម អញេចញេហើយ អនកដៃទ

ែដល ចបបំត់ភ័យ ែដលកពុំងេកើតេឡើងដល់ពួកញតរិបស់អញ មិន

មនេឡើយ អញ្រតវូកមច តភ់យ័េនះ  េហើយរពឹំងនឹកដល់បរម ី១០្របករ  

េធ្វើេម ្ត បរមីឲយជបុេរចរកិេហើយ េហើរេទមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះ ចូលេទ ម

្របេ ងបង្អួចែដលេគេបើកទុក ចូលេទ ក់ខ្លួនេនខងេ្រកម្រពះ ជ-

សនៈ ។ េពលេនះ មតយមន ក់េធ្វើ កបបករិយិនឹងចប់េស្ដចែក្អក

េពធិសត្វ   ្រពះ ជ្រ ស់ មឃត់ថ   ែក្អកចូលមករកទីពឹង កុចំប់

ែក្អកេនះេឡើយ  ។  េស្ដចែក្អក ស្រមកេនទីេនះបន្តិច េហើយរពឹំងនឹក

ដល់្រពះបរមី  េចញអពីំ សនៈ   ្រកបទូល្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ 

ធមម ្រពះ ជមិន្រតវូលុះកនុងអំ ចអគត ិ មនឆនទ គតិជេដើម េទើប

្របៃព  កមម ៗែដលនឹង្រតូវេធ្វើ  កមមេនះៗ ្រតូវពិចរ ឲយល្អិតល្អន់

េហើយសឹមេធ្វើ េទើប្របេសើរ  មយង៉េទៀត កមម ែដលនឹងេធ្វើ្រតូវបនផល 

កមមេនះប៉ុេ ្ណ ះេទើបគួរេធ្វើ កមមេ្រកអពីំេនះមិនគួរេធ្វើ ្របសិនេបើ្រពះ-

ជទងំ យ ្រទង់េធ្វើកមមែដលេធ្វើេទមិនសេ្រមចផលេនះ ម ភយ័ 

មនមរណភ័យជទីបផុំត រែមងេកើតេឡើងដល់ម ជន ដបតិបុេ ហិត
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ឋិតេនកនុងអំ ចៃនករចងេពៀរ បន្រកបទូលកុហក ធមម ខ្ល ញ់ វ

របស់ែក្អកទងំ យមិនមនេឡើយ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត បព់កយ

េនះេហើយ មន្រពះទយ័្រជះថ្ល   ឲយ្រពះបរមេពធិសត្វទេំនេលើ ងំ  ឲយ

ជបុរស ប ្ល បេ យេ្របងែដលរមង ស់េហើយ ១ ែសនដង ឲយបរេិភគ

រដ៏ ្អ តដូចជ្រពះ្រកយ រ ឲយផឹកទឹក លុះេស្ដចែក្អកសបបយចិត្ត

បត់ករហត់េនឿយេហើយ េទើប្រ ស់ពកយេនះថ  ែនបណ្ឌិ ត   អនកេពល

ថ  ធមម ខ្ល ញ់ វរបស់ែក្អកទងំ យ មិនមនេឡើយ  េ្រពះេហតុដូច

េម្តច   េទើបែក្អកទងំ យមិនមនខ្ល ញ់ វ ? ្រពះម សត្វកលនឹង

្រកបទូលក៏ពនយល់ថ បពិ្រតម ជ េ យេហតុេឈម ះេនះ េ យ

េហតុេឈម ះេនះ  េធ្វើ្រពះ ជ ងំទងំមូលឲយមនសេំឡងែតមួយ   សែម្តង

ធម៌េពលគថេនះថ  

 និចច ំ ឧព្វិគគហទយ           សព្វេ កវេិហសក 

 ត ម   េនសំ  វ   នតថិ    កកនម្ហ ក  ញតិនន្ត ិ។ 

 ែក្អកទងំ យ        ជសត្វមនហឫទ័យភញ ក់េផ្អើលជនិចច   

 ជសត្វេបៀតេបៀនមនុស េ កទងំពួង  េ្រពះេហតុេនះ 

 បនជខ្ល ញ់ វៃនពួកែក្អក   ជញតិរបស់េយើងទងំេនះ 

 មិនេចះមនេឡើយ។  

 កនុងគថេនះ  មនេសចក្តសីេងខបដូេចនះ  បពិ្រតម ជ ធមម
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ហ្វូងែក្អកមនចិត្តភញ ក់េផ្អើល   គឺធ្ល ប់ែតតក់ស្លុតជនិចច ។ 

 បទថ  សព្វេ កវេិហសក  េសចក្តថី ែក្អកទងំ យជ

សត្វចូលចតិ្តេបៀតេបៀន គំ មកែំហងមនុស ែដលជធ ំ មនក ្រតជេដើម

ខ្លះ ្រស្តីបុរសទូេទខ្លះ េកមង្របុសេកមង្រសីជេដើមខ្លះ  េហតុេនះ គេឺ យ

េហតុពីរ្របករេនះ  ខ្ល ញ់ វរបស់ែក្អកទងំ យែដលជញតរិបស់ទូល-

បងគទំងំេនះ េទើបមនិមន សូមបកីនុងអតតីកម៏ិនធ្ល បម់ន សូមបកីនុងអន-

គតក៏នឹងមនិមន  ។   

 េស្ដចែក្អកេពធិសត្វចង្អុលបង្ហ ញេហតុេនះ េ យ្របករដូេចនះ

េហើយ ទូល ស់េតឿន្រពះ ជថ  បពិ្រតម ជ ធមម ្រពះ ជមិន

បនពិចរ េហើយ   មិនគបបបីដិបត្តិ្រពះ ជកិចច  ។   ្រពះ ជ្រទង់េពញ

្រពះទយ័បូជ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ ជសមបត្តិ ។ ្រពះម សត្វថ្វ យ

ជសមបត្តិចេំពះ្រពះ ជវញិ ឲយ្រពះ ជ ងំេនកនុងបញចសីល ទូលសូម

្រពះ ជទនអភយ័ដល់សត្វទងំពួង  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវ្រពះ-

ធមមេទសនេហើយ ្រទង់្រពះ ជទនអភ័យដល់សត្វទងំពួង ្រទងត់មកល់

និពទធទន គឺទនែដលឲយជ្របចដំល់ហ្វូងែក្អក េហើយបញជ ឲយ បំយ

្របមណមួយថងំ យេ យវតថុ ែដលមនរសដ៏្របណីតេផ ងៗ ្រពះ-

ជទនដល់ហ្វូងែក្អក ល់ៗៃថង   ចែំណក្រពះបរមេពធិសត្វបនទទួល

្រពះ ជទន្រពះ្រកយ រេនះឯង  ។ 
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 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របជុជំតកថ  ្រពះ ជនគរព ណសីកនុងកលេនះ បនមកជ ននទ   

ចែំណកេស្តចែក្អក គ ឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កកជតក ទី ១០ ។ 

ចប់  អដ្ឋកថ អសមបទនវគគ ទី ១៤ ។ 
 

រមួជតកែដលមនកនងុវគគេនះគឺ  

  

 អសមបទនជតក  ១    បញចភិរុកជតក ១   ឃ សនជតក   ១ 

 ឈនេ ធនជតក  ១  ចនទ ភជតក  ១  សុវណ្ណហំសជតក ១ 

 ពព្វុជតក ១ េគធជតក ១ ឧភេ ភដ្ឋជតក   ១ កកជតក  ១ ។ 

3 
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កកណ្ត កវគគ ទ ី១៥ 
អដ្ឋកថ េគធជតក ទី ១ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភិកខុ
ែដលេសពគបអ់នកយល់ខុសមួយរូប ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយ

េផ្តើមថ    ន    បបជនសំេសវ ី  ដូេចនះជេដើម ។ 

 េរឿងបចចុបបននក៏ដូចេរឿងែដលេពលេហើយកនុង មហិ មុខជតក   
េនះឯង  ។ 

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង 

នគរព ណសី   ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុងកេំណើ តទន ង  ធេំពញ     

វយ័េហើយមនទន ងេ្រចើនរយជបរ ិ រ  រស់េនកនុង្របេ ងេឈើធមួំយ

ែដលេននឹងេឆនរសទឹង  ។  កូនរបស់្រពះបរមេពធិសត្វេនះ   មនេឈម ះថ 

េគធបិល្លកៈ េធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លនឹងបងកួយមួយ ្របែឡងេលងជមួយនឹង

បងកួយេនះ េឡើងជនប់ងកួយេ យគិតថ  អញនឹងឱបបងកួយ ។ ពួកទន ង

្របប់េសចក្តីសនិទធ ន លរ ងេគធបិល្លកៈនឹងបងកួយេនះ ឲយេស្តចទន ង

្រជប  ។   េស្តចទន ងក៏េ បុត្តមករួចេពលថ កូនសម្ល ញ់ កូនឯងេធ្វើ
េសចក្តីសនិទធ ន លកនុងទីែដលមិនសមគួរេឡើយ ធមម បងកួយទងំ យ

មនកេំណើ តេថកទប មនិគួរេធ្វើេសចក្តសីនិទធ ន លនឹង េឡើយ  ្របសិនេបើ
កូនឯងេនែតរងឹេធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន លនឹង  ្រតកូលទន ងទងំអស់នឹង្រតូវ
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វនិសេ្រពះ ្រស័យ ជពិត្របកដ   ចបពី់េពលេនះេទ កូនឯងកុេំធ្វើ
េសចក្តីសនិទធ ន លនឹង េទៀត  ។  េគធបិល្លកៈេនែតេធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន ល

នឹងបងកួយេនះដែដល  សូមប្ីរពះបរមេពធិសត្វនិយយជេរឿយ  ៗ ក៏មិន

ច មឃត់េសចក្តសីនិទធ ន លរ ងកូនទន ងនឹងបងកួយបន  េទើប្រតិះរះិ

ថ  ្រស័យបងកួយមួយ  ភ័យ្រតូវេកើតេឡើងដល់ពួកេយើងជពិត្របកដ 

គួរេរៀបចផំ្លូ វស្រមបរ់ត់េគចទុកជមុន  លុះគិតដូេចន ះេហើយក៏ឲយេធ្វើរនធបន្លំ

មខ ង ។  ចែំណកកូនរបស់េស្តចទន ងេនះ មនកយធេំឡើងេ យលំ ប់ 

គិតថ នឹងឱបបងកួយ  ( េពល  ) ក៏េ តឱបេរឿយៗ ( េពលេនះ ) 

េពលែដលេគធបិល្លិកៈេ តឱបបងកួយ  ដូច្រតវូភនសំងកតដូ់េចន ះ  ។   កល

បងកួយបនទទួលករលបំកេទើបគិតថ  ្របសិនេបើទន ងេនះេ តឱបអញ

យ៉ងេនះ ្រតមឹែតពីរ-បៃីថងជបគ់ន  អញពិតជងបម់និខន អញនឹងរួមៃដ

ជមួយ្រពនមន កេ់បសសម្អ ត្រតកូលទន ងេនះ  ឲយទល់ែតអស់  ។ 

 ៃថងមួយ  កនុងរដូវ្របងំ  កលេភ្ល ងធ្ល ក់េហើយ  ហ្វូងេមេភ្ល ងនគំន

េហើរេចញអពីំដបូំក ហ្វូងទន ងេចញអពីំទីេនះៗមកសីុេមេភ្ល ង  ។  ្រពន-

ទន ងមន កក់នច់បេទៃ្រពជមួយហ្វូងែឆកេដើមបជីីករូងទន ង បងកួយេឃើញ

្រពនេនះេហើយគិតថ ៃថងេនះេសចក្តី្របថន របស់អញសេ្រមចពិត្របកដ

េហើយ  លុះគតិដូេចនះេហើយកចូ៏លេទរក្រពន្រកបចុះកនុងទីមនិឆង យ សួរ

ថ បពិ្រតេ កដច៏េ្រមើន  េ ក្រ ច់េទកនុងៃ្រពេធ្វើអ្វី ?  ្រពនេឆ្លើយថ
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េយើងេដើររកចប់ទន ង ។ បងកួយេពលថ  ខញុដំឹងទីេនៃនទន ងេ្រចើនរយ

កបល េ កចូរេទរកេភ្លើងនិងចេំបើងមកចុះ  បងកួយន្ំរពនេទកន់ទីេនះ

េហើយ្របបថ់  េ កចូរ ក់េភ្លើង្រតង់េនះ េហើយដុតេធ្វើឲយមនែផ ង ក់

ែឆកព័ទធជុវំញិ េហើយេ កខ្លួនឯងេចញេទរង់ច ំ យទន ងឲយងប់  េហើយ

យកេទគរទុក ។ លុះ្របប់យ៉ងេនះេហើយ កគ៏ិតថ ៃថងេនះ អញបនសង-

សឹកស្រតវូេហើយ   េហើយក៏េទេដកងក់កបលផងក់ៗ េនកនុងកែន្លងមួយ ។ 

ចែំណក្រពនទន ងចត់ែចងដុតគនំរចេំបើង ែផ ងចូលេទកនុង្របេ ង

េឈើ ទន ងទងំ យថប់នឹងែផ ង ្រតវូមរណភ័យគំ ម ទន ងនីមួយៗ     

្របញប់េចញមក ្រពនក៏ច ំ យទន ងទងំ យែដលេចញមកឲយ ្ល ប់ 

ទន ងែដលរួចផុតអពីំៃដ្រពនក៏្រតូវហ្វូងែឆកខ ំ ម វនិសេកើតេឡើងដល់

ហ្វូងទន ង  ។   េស្ដចទន ងដងឹថ   េ្រពះ ្រស័យបងកួយមួយេនះេទើប

ភ័យេកើតេឡើង  កេ៏ពលថ ធមម ករេសពគប់បុគគល ្រកក់ ជអេំពើមិន

គបបេីធ្វើ ធមម ្របេយជន៍រែមងមិនមនេ្រពះ ្រស័យជន ្រកក់ េ យ

អំ ចៃនបងកួយ ្រកក់ែតមួយ េទើបេសចក្តីវនិសេកើតដល់ទន ងទងំ-

យមន្របមណបុ៉េណ្ណះ    កលនឹងរត់េគចេទ មរនធខយល់បនេពល

គថេនះថ  

 ន  បបជនសំេសវ ី     អចចន្តសុខេមធត ិ
 េគធ  កុលំ  កក ្ត វ    កលឹ  បេបតិ  អត្តនន្តិ ។ 
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 បុគគលអនកេសពគប់នូវជនបប     រែមងមិនដល់     នូវេសចក្ត ី

 សុខពិតេទ  ដូចជ្រតកូលទន ងមិនបនេសចក្តីសុខ  េ្រពះ 

 បងកួយ ១     រែមងញុងំខ្លួនឲយដល់  នូវេសចក្តីវនិស ។   

 កនុងគថេនះ មនេសចក្តីសេងខបដូេចនះ   បុគគលែដលេសពគប់នូវ

បបជន រែមងមិនដល់ គឺមិនជួប្របសព្វ មិនបនទទួលេសចក្តីសុខដយូ៏រ

អែង្វងេទ  គេឺសចក្តសុីខែដលមនេឈម ះថ  សុខមួយខណៈ  ដូចអ្វ ី  ?  ដូច

្រតកូលទន ងមិនបនេសចក្តីសុខ េ្រពះសត្វបងកួយយ៉ង  បុគគលែដល

េសពគប់បុគគល ្រកក ់រែមងមិនបនេសចក្តសុីខដូេចន ះែដរ មនែតនខំ្លួន

ឲយដល់នូវេសចក្តីវកឹវរជមួយនឹងបុគគល ្រកក់េនះ រែមងនខំ្លួននិងអនក

ដៃទែដលេនជមួយខ្លួន ឲយដល់នូវេសចក្តីវនិសែតមយង៉ប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្ត

កនុងបលីេ កសរេសរទុកថ   កល ឹ បេបយយ  ែ្របថ   គបបនីខំ្លួនឲយ

ដល់នូវេសចក្តីវកឹវរ ពយញជនៈ( គឺេសចក្ត ី )យ៉ងេនះ មិនមនកនុងអដ្ឋកថ  

                             
១-កកណ្ដ កសពទ បដិកែខមរែ្របថ សត្វ្រតកួត ែតកនុងទីេនះ េយើងែ្របថ សត្វបងកួយ
េ្រពះសពទ្រតូវគន នឹងកកណ្ដ កបញ្ហ  គ្ឺរប ន េពលអពីំសត្វបងកួយ ែដលេនេលើេខ្ល ង-
ទ្វ ររបស់្រពះបទវេិទហៈ កនុងអដ្ឋកថ មេ សថជតក ។ េសចក្តេីនះ បណ្ឌិ តគបប ី
ពិចរ   ។ 
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ទងំអតថនយ័ៃនពយញជនៈេនះក៏មនិ្រតឹម្រតូវ េហតុេនះ គបបកីន់យកពកយ

មែដលបនេពលេហើយេនះឯង  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្របជុជំតក

ថ  បងកួយកនុងកលេនះ បនមកជេទវទត្ត   បុត្តរបស់្រពះបរមេពធិសត្វ

េឈម ះ  េគធបិល្លកៈ ែដលមិនេជឿឱ ទ បនមកជភិកខុ ែដលេសពគប់អនក

យល់ខុស  ចែំណកេស្តចទន ង គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ េគធជតក ទី ១ ។ 
 

អដ្ឋកថ សងិគ លជតក ទី ២ 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធករ

ពយយមផ្ត ច់្រពះជនម្រទង់របស់ភិកខុ េទវទត្ត  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   

មនពកយេផ្តើមថ  ឯតំ  ហិ  េត  ទុ ជនំ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវពកយរបស់

ភិកខុទងំ យកនុងធមមសភេហើយ  ្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុទងំ យ មិន

ែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលេទវទត្តពយយមសម្ល បត់ថគតេនះ 

សូមបកីនុងកលមុនក៏ធ្ល ប់ពយយមសម្ល បត់ថគតេហើយែដរ ប៉ុែន្តមនិ ច

នឹងសម្ល បត់ថគតបន េហើយ្រតូវលបំកមន ក់ឯងប៉ុេ ្ណ ះ កល្រទង់

្រ ស់ដូេចនះេហើយ េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទ
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េនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី  ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តចចក   បនជ

េស្តចសិងគ លែហហមេ យហ្វូងចចករស់េនកនុងៃ្រព ។ កនុងសមយ័េនះ

នគរព ណសីមនមេ ្រសព មនុស ទងំ យនគំន ផឹកសុ យ៉ង

េ្រចើន  បនឮថ មេ ្រសពេនះ គឺមេ ្រសពែដលចតែ់ចងេឡើងេដើមប ី
ករផឹកសុ េនះឯង  ។  ្រគេនះ ពួកអនកេលងសុ ជេ្រចើន បបួលគន រក

សុ និង ច់មកជេ្រចើន  េហើយ្រប ប់ ក់ែតង ងកយ  នគំន េ្រច ង ំ

ផង ផឹកសុ ផង សីុ ច់ែក្លមសុ ផង  លុះអស់យមដបូំង ច់របស់ពួក

េគក៏អស់  ប៉ុែន្តសុ េនសល់េ្រចើន    េពលេនះ  អនកេលងសុ មន ក់េពល

ថ ឲយ ចេ់យើងមួយចណិំត  កលបនទទួលពកយតបថ  ចអ់ស់

េហើយ កនិ៏យយថ កលខញុេំន មិន្រតវូមនពកយថ ច់អស់េហើយ 

េពលបន្តេទៀតថ ខញុនឹំងសម្ល ប់ចចកែដលមកសីុ កសពមនុស កនុងៃ្រព

េខម ច យក ច់មក  េហើយ្រស ចប់ដបំងេចញអពីំនគរ មផ្លូវបង្ហូ រទឹក

េទកន់ៃ្រពេខម ច  េដកផង រៃដកនដ់បំងេធ្វើដូចមនុស ្ល ប ់  ។   ្រគេនះ 

េស្ដចចចកេពធិសត្វេចមេ មេ យចចកេទកន់ទីេនះ េឃើញអនកេលង

េនះេហើយ  សូមបដីឹងថអនកេនះមិនែមន ្ល បេ់ទ គិតថ ្រតូវពិនិតយេមើល

ឲយបនល្អិតល្អន់សិន េទើបេទឈរខងេ្រកមខយល់ៃនបុរសេនះហិតក្លិន
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ខ្លួន ក៏ដឹងថបុរសេនះមិនទន់ ្ល ប់ពិត្របកដ  គិតថ ្រតូវេធ្វើឲយបុរស

េនះខម សេហើយសឹមឲយេទ េទើបេដើរេទខ្ំរតង់ចុងដបំងទញមក អនក

េលងេនះមនិ្រពមែលង សូមបមីិនសម្លឹងេមើលេស្តចចចកែដលចូលមកជិត 

ក៏េនែតចប់កន់ដបំងេនះយ៉ងម ំ ។  ្រពះបរមេពធិសត្វ្រតឡប់េទវញិ

េហើយេពលថ  ែនអនកដ៏ចេ្រមើន ្របសិនេបើអនកជមនុស ្ល ប់េហើយពិត

ែមនេនះ កលេយើងទញដបំងមក ក៏មិនគួរចប់កនដ់បំងយ៉ងមែំដរ  

េ យេហតុ   េហតុរបស់អនកេនះ េទើបដងឹបនេ យលបំក  ដូេចនះ

េហើយ  េពលគថេនះថ  

 ឯត ំ ហិ  េត  ទុ ជនំ      យ ំ េសសិ  មត យិត ំ

 យស   េត  កឌ មនស      ហ ថ   ទេ ្ឌ   នមុចចតតី ិ។ 

 អនកេដកេធ្វើពុតជ ្ល ប ់ េ យេហតុ  េហតុរបស់អនកនុ៎ះ 

 ដឹងបនេ យ្រក   ែតដបំងមិនរបូតអពីំៃដរបស់អនក   កពុំង 

 ចប់កន់េនះ   ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  ឯត ំ   ហិ  េត  ទុ ជន ំ  េសចក្តីថ   

េហតុនុះ៎របស់អនក   ដឹងបនេ យ្រក  ។ 

 បទថ យ ំ  េសសិ  មត យិតំ  េសចក្ដីថ េហតុែដលអនកេដក

ដូចមនុស ្ល ប់េនះ   ( ដឹងបនេ យលបំកពិត ៗ )  ។ 

 បទថ  យស   េត  កឌ មនស   េសចក្តីថ អនក  កល
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េយើងខចុំងដបំងទញមក ដបំងមិនរបូតអពីំៃដ អនកេនះនឹងេ ថ   

មនុស ្ល បេ់ហើយ   មិនបនេ ះេឡើយ ។ 

 កល្រពះបរមេពធិសត្វេពលយ៉ងេនះេហើយ   អនកេលងេនះគិត

ថ េស្តចចចកេនះ ដឹងថអញមិនទន់ ្ល ប ់  ក៏េ្រកកេឡើងពួយដបំងេទ  

ដបំងរត់េទខុសទិសេ    អនកេលងេពលថ  េទចុះ  េពលេនះ រួច

អពីំក ្ត បៃ់ដអញ េពលេ្រកយមនិ្របកដេទ  ។  ្រពះបរមេពធិសត្វែបរ

មកេពលថ  ែនបុរសដ៏ចេ្រមើន  សូមបអីនកភ្ល ត់េយើងេទ ប៉ុែន្តអនកមិនរួច

ផុតអពីំម នរក ៨ រេ ្ត   ឧស ទនរក ១៦ រេ ្ត េឡើយ  ( ្រពះបរម-

េពធិសត្វេពលដូេចនះ )  េហើយេគចេទ  ។  អនកេលងមិនបនអ្វី េចញអពីំ

ៃ្រពេខម ចងូតទឹកកនុង្រប យ ចូលកន់នគរវញិ   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របជុជំតកថ  អនកេលងកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត  ចែំណកេស្តច- 

ចចក  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ សិងគ លជតក ទី ២ ។ 
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អដ្ឋកថ វិេ ចនជតក ទី ៣ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធភព

ែដលភិកខុ េទវទត្តសែម្តង កបបករិយិដូច្រពះសុគត   េនកនុងគយសីស-

្របេទស ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ ែដលមនពកយេផ្តើមថ លស ី ច   េត  

និបផលិ    ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ភិកខុ េទវទត្តមនឈន បសូនយេហើយ ក៏ ប-

សូនយចក ភសកក រៈផងែដរ  ក៏គិតថ េនមនឧបយមយ៉ង លុះគិត

ដូេចនះេហើយ ្រកបទូលសូមវតថុ  ៥ ្របករអពីំ្រពះបរម ្ត  កលមិនបន

ក៏បបួលភិកខុ  ៥០០ រូបែដលជសទធិវ ិ រកិរបស់្រពះអគគ វកទងំពីរ ែដល

េទើបបួសថម ីមិនទន់ឈ្ល សកនុង្រពះធមមវនិ័យ េទកន់គយសីស្របេទស១ 

បែំបកសងឃ  េធ្វើសងឃកមមមួយពួកេផ ងកនុងសីមមួយជមួយគន  ។ ្រពះ-

បរម ្ត ្រទង់្រជបេវ ៃនបញញ របស់ភកិខុទងំេនះចស់ក្ល  ្រទង់បញជូ ន

្រពះអគគ វកទងំពីរអងគេទកន់ទីេនះ ។ េទវទត្តេឃើញ្រពះអគគ វក

ទងំពីរភ្ល មក៏សបបយចិត្ត គិតថ  កលអញសែម្តងធមមួ៌យយបទ់ល់ភ្លឺ  

នឹងេធ្វើ កបបកិរយិដូច្រពះពុទធ  លុះគតិដូេចន ះេហើយ កលនឹងសែម្តង

                             
១-តបំន់មួយែដលមនភនំ ងដូចកបលដរំ ី េទើបេឈម ះថ  គយសីស្របេទស  ។ 
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កបបកិរយិដូច្រពះសុគត  េទើបេពលថ ែន របុីត្ត  ភកិខុសងឃមនិទន់

េងកងុយេនេឡើយ  ចូរអនកសែម្តងធមមកីថដល់ភកិខុទងំ យចុះ  ខញុេំ យ

ខនងខ្ល ងំ ស់ នឹងសូមត្រមង់ខនងបន្តិច  េហើយក៏ចូលេទេដក  ។   ្រពះ-

អគគ វកទងំពីរអងគសែម្តងធមដ៌ល់ភិកខុទងំ យេនះ ឲយភញ ក់េ យមគគ

ផលទងំ យេហើយ ន្ំរតឡប់មកកន់វត្តេវឡុវន័ទងំអស់  ។  ភិកខុ េក-

កលិកៈេឃើញវ ិ រសូនយចកភិកខុក៏េទកន់សមន ក់េទវទត្ត  េហើយេពល

ថ  វុេ េទវទត្ត   អគគ វកទងំពីររបស់េ ក  ទម្ល យបរស័ិទរបស់

េ កេហើយ នភំិកខុទងំេនះេទអស់ េនសល់ែតវ ិ រទេទ  ចែំណក

េ ករវល់េដកលក់ដល់កល េទៀត   េហើយក្រន្ត ក់សំពត់ដណ្ត ប់

របស់េទវទត្តេចញ  យកែកងេជើងធក់ក ្ដ លេដើម្រទូង ដូចដែំដកេគល

នឹងជញជ ងំផទះ  ភ្ល មេនះឯងឈមក៏ហូរេចញអពីំមតរ់បស់េទវទត្ត  ងំ

អពីំេពលេនះមក  េទវទត្តក៏ធ្ល កខ់្លួនឈ ឺ ។   

 ្រពះបរម ្ត ្រ ស់សួរ្រពះ របុីត្តថ  មន ល របុីត្ត េវ ែដល

អនកនគំន េទ  េទវទត្តកពុំងេធ្វើអ្វី ?   

 ្រពះេថរៈ្រកបទូលថ   បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន  េទវទត្តេឃើញខញុ ំ

្រពះអងគទងំពីរេហើយ គិតនឹងេធ្វើលនំដូំច្រពះអងគ កលសែម្តង កបប-

កិរយិដូច្រពះសុគត កដ៏ល់នូវករវនិសធ ំ។ ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់

ថ មន ល របុីត្ត មនិែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ ែដលេទវទត្តេធ្វើ ម
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តថគតេហើយដល់នូវេសចក្តវីនិសេនះ  សូមបកីនុងកលមុនកធ៏្ល បដ់ល់នូវ

េសចក្តវីនិសេហើយែដរ  កល្រពះេថរៈ្រកបទូល ធន េទើប្រទង់ន ំ

យកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេកសរសីហ ជ េន

កនុងគុ មស  កនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។  ៃថងមួយ េចញអពីំគុ រ ស់កយ  

សម្លឹងេមើលទិសទងំ ៤  បន្លឺសីហនទ  េហើយេចញេទរក រ សម្ល ប់

្រកបីធមួំយសីុ ច ់ េហើយចុះកន់្រសះផកឹទឹកែដលមនពណ៌ដូចែកវមណី   

េពញេពះេហើយេដើរសេំ េទគុ វញិ ។  ្រគេនះ ចចកមួយខ្វ យខ្វល់

េដើររកចណីំ េពើបនឹង ជសីហ៍ភ្ល មមិន ចនឹងេគចេចញេទបន  ក៏េដក

្រកបចុះជតិេជើងខងមុខ ជសីហ៍    កល ជសីហ៍សួរថ ែនចចកមន

ករអ្វី  ?   ក្៏របប់ថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុមំកទីេនះ េ យមនបណំងថ 

នឹងបេ្រមើេ ក  ។  ជសីហ៍េពលថ ្របៃពេហើយ  ចូរបេ្រមើេយើងចុះ  

េយើងនឹងឲយអនកបនសីុ ច់ឆង ញ់ៗ  េហើយនចំចកេទកន់គុ មស  ។  

ចប់ពីេពលេនះមកចចកក៏សីុែដល ជសីហ៍ កន្លងមកបនពីរ-បីៃថង ក៏

ធត់ធេំឡើង ។ េ្រកយមក ជសីហ៍េដកេនកនុងគុ ្របប់ ថ  េទចុះ 

ចចក អនកេឡើងេទឈរេលើកពូំលភន ំចង់សីុ ច់ៃនសត្វ  មនដរំ ី េសះ 

្រកបីជេដើម ែដល្រ ច់េទមកេនេជើងភនេំនះ  ចូរចំ សំត្វេនះទុក
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េហើយមក្របប់េយើងថ  ខញុចំង់សីុ ច់សត្វឯេ ះ  េហើយចូរ្របប់ថ  

េ កចូរបន្លឺសេំឡងចុះ ដូេចនះេហើយ េយើងនឹងសម្ល បស់ត្វេនះ សីុ ច់

ឆង ញ់ៗ េហើយែចកឲយអនកខ្លះ  ។ ចចកកេ៏ឡើងេទកន់កពូំលភនរំកេមើលហ្វូង

្រមគឹនន  លុះនឹកចងសីុ់ ចស់ត្វ្របេភទ  កចូ៏លេទកនគុ់ មស

្របប់សត្វេនះដល់ ជសីហ៍ េហើយ្រកបចុះជិតេជើង ជសីហ៍េពលថ  

បពិ្រតេ កមច ស់ សូមេ កបន្លឺសេំឡងចុះ ។  ជសីហ៍រត់េទយ៉ង

េលឿន   ្របសិនេបើេឃើញដរំចុីះេ្របង ក៏សម្ល បឲ់យ ្ល ប់េនទីេនះែតម្តង  

េហើយខ្លួនឯងសីុ ច់ល្ៗអ ខ្លះ  ឲយចចកខ្លះ  ចចកសីុ ច់ែឆ្អតេហើយចូល

គុ េដកលក់យ៉ង្រសួល    ។      

 លុះេវ កន្លងយូរេទ ចចកក៏េកើតមនះថ  សូមបខី្លួនអញកជ៏

សត្វេជើង ៤ ែដរ េហតុអ្វីចបំចឲ់យអនកដៃទជួយចញិចឹ ម ល់ៗ ៃថង    ចបពី់

ៃថងេនះេទ អញនឹងសម្ល ប់ដរំជីេដើមសីុ ច ់   សូមបែីត ជសីហ៍ែដលជ

េស្តច្រមឹគ ក៏ ្រស័យអញជួយេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ សូមេ ក

បន្លឺសេំឡងចុះ ដូេចនះប៉ុេ ្ណ ះ កស៏ម្ល បដ់រំទីងំ យបន  អញ្រតូវឲយ

ជសីហ៍និយយនឹងអញខ្លះថ  ែនចចកដច៏េ្រមើន អនកចូរបន្លឺសេំឡងចុះ 

ដូេចនះក៏នឹងសម្ល បដ់រំមួីយសីុ ចប់ន ។  ចចកេនះ លុះគិតដូេចន ះេហើយ

ក៏ចូលេទរក ជសីហ៍ េហើយេពលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ ខញុសីុំ ច់ដរំ ី
ែដលេ កសម្ល បម់កយូរេហើយ ខញុចំង់សម្ល ប់ដរំមួីយសីុ ច់ែដរ  េហតុ
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េនះ ខញុសូំមេដកកនុងគុ មសេលើទីេដករបស់េ ក សូមេ កជួយេមើល

ដរំេីឈម លែដល្រ ច់េទមកេន មេជើងភន ំ េហើយមកកន់សមន ក់ខញុ ្ំរបប់

ថ  ែនចចក អនកចូរបន្លឺសេំឡងចុះ  សូម្រតមឹែតប៉ុេ ្ណ ះឯង េ កកុំ

កំ ញ់េឡើយ   ។  េពលេនះ ជសីហ៍ក៏្របប់ចចកេនះថ  ែនចចក 

អនកមិន ចនឹងសម្ល បដ់រំបីនេទ  ធមម ចចកែដលេកើតកនុង្រតកូលសីហៈ 

ចសម្ល បដ់រំសីុី ចប់ន មនិមនកនុងេ កេឡើយ  អនកកុេំពញចតិ្តយ៉ង

េនះេឡើយ រង់ចសីុំ ច់ដរំែីដលេយើងសម្ល ប់បនេហើយ  សូមប ី ជសីហ៍

្របប់យ៉ងេនះក៏េ យ ក៏ចចកេនះមិនលះបង់ករ ងំចិត្ត េនែតរអុំក

ដែដល ។  ជសីហ៍ កលមិន ច មចចកបនក៏ទទួលពកយ  េហើយ

េពលថ  េបើដូេចន ះ អនកចូរេទកន់លេំនរបស់េយើង េដករង់ចចុំះ ឲយ

ចចកេដកកនុងគុ មស ខ្លួនឯងរងច់េំមើលដរំចុីះេ្របងែដលេដើរេន ម

េជើងភន ំ េហើយេទកន់មត់ទ្វ រគុ ្របប់ថ  ែនចចក អនកចូរបន្លឺសេំឡង

ចុះ  ។   ចចកេចញអពីំគុ រ ស់កយ  សម្លឹងេមើលទិសទងំបួន  លូ

បីដង  រួចគិតថ  អញ្រតូវេ តចុះឲយច្ំរតង់កបលដរំចុីះេ្របង  ក៏ភ្ល ត់

ធ្ល ក់េទែកបរេជើងដរំ ី ដរំេីលើកេជើង ្ត ជំន់កបល  ល ដ៍កបលែបកជ

លម្អិតតូចធ ំ េពលេនះ ដរំយីកេជើងលញ់ ងកយរបស់ចចកេនះេធ្វើជ

ដុំៗ  ជុះ ចម៍ ក់ចចកេហើយបន្លឺេកញចនទ  រួចចូលៃ្រពេទ ។  ្រពះបរម-

េពធិសត្វេឃើញករ្រប្រពឹត្តិេទដូេចន ះ ក៏េពលថ ែនចចក  េពលេនះអនក
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ចូរបន្លឺសេំឡងចុះ   ដូេចនះេហើយ  េពលគថេនះថ  

 លស ី ច  េត  និបផលិ         មតថេក  ច  បទលិេ   

 សព្វ   េត  ផសុក  ភគគ     អជជ  េខ  ត្វ ំ វេិ ចសីត ិ។ 

 ខួរកបលរបស់អនកធ្ល យេចញផង   រ កបលរបស់អនកែបក 

 ផង     ឆ្អងឹជនីំរទងំអស់របស់អនកដរំបីបំក់េហើយផង  កនុងៃថង 

 េនះ   អនកេនរុងេរឿងអ្វីេទៀត  ។  

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   លសី   ែ្របថ   ខួរកបល  ។ 

 បទថ    និបផលិ    ែ្របថ   ហូរេចញេហើយ ។ 

 ្រពះបរមេពធិសត្វេពលគថេនះេហើយ ឋិតេនរហូតអស់ យុ

េហើយក៏េទ មយថកមម   ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ ចចកកនុងកលេនះ  បនមកជេទវទត្ត ចែំណក ជសីហ៍  គឺ   

តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ វេិ ចនជតក ទី ៣ ។ 
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អដ្ឋកថ នងគុដ្ឋជតក ទី ៤  
 ្រពះបរម ្ត    កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន   ្រទង់្របរពធ    

តបៈខុសរបស់ពួក ជវីក  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ   មនពកយេផ្តើមថ  

ពហុេមបត ំ  អសពភ ិ ជតេវទ  ដូេចនះជេដើម ។ 

 បនឮថ កនុងកលេនះ ពួក ជីវកនគំន ្រប្រពឹត្តតបៈខុសមន

្របករេផ ងៗ េនខងេ្រកយវត្តេជតពន ភិកខុទងំ យចនួំនេ្រចើន

េឃើញតបៈខុសមនដូចជ ឧកកុដិកបបធន ( ងំចតិ្តអងគុយ្រចេ ង)  

វគគុ លិវត្ត  ( េធ្វើដូចសត្វ្របេចៀវ )  កណ្ត កបសយ  (  េដកេលើបន្ល   ) 

បញចតមន  ( េឆ្អើរេភ្លើង៥គនំរ )   ជេដើម    របស់ពួកេនះ     នគំន ទូលសួរ 

្រពះដ៏មន្រពះភគថ បពិ្រត្រពះអងគដ៏ចេ្រមើន កុសល ឬេសចក្តីចេ្រមើន 

្រស័យតបៈែដលខុសទងំេនះ   នឹង ច្រប្រពឹត្តេទបនឬ ?  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រ ស់ថ     មន លភិកខុទងំ យ    កុសលឬ

េសចក្តីចេ្រមើន ្រស័យតបៈែដលខុសយ៉ងេនះមនិមនេឡើយ កនុងកល

មុន បណ្ឌិ តសមគ ល់ថ ្រស័យតបៈយ៉ងេនះ កុសលឬេសចក្តចីេ្រមើន

គង់មន បនកន់យកេភ្លើង្របចកំេំណើ តចូលៃ្រព មិនជួប្របសព្វេសចក្តី
ចេ្រមើនអ្វីេឡើយ េ យអំ ចករបូជេភ្លើងជេដើម    េទើបយកទឹកពន្លត់

េភ្លើង បេំពញកសិណបរកិមម ញុងំអភញិញ សមបត្តឲិយេកើតេឡើង េ្រកយ

អពីំចុតិបនេទកន់្រពហមេ ក  េហើយ្រទង់ក៏នយំកេរឿងកនុងអតតីមក
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សែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍  កនុង

ៃថងែដលេ ក្របសូតេនះ   ម បិ កដុ៏តេភ្លើង្របចកំេំណើ តតមកល់ទុក

ឲយ  ។  លុះកុមរ យុបន ១៦ ឆន  ំ ម បិ ្របប់ថ   ែនកូន កនុងៃថង

ែដលកូនេកើតេនះ  ម បិ បនដុតេភ្លើងទុកឲយ  ្របសិនេបើកូន្របថន នឹង

្រគប្់រគងផទះ ចូរេរៀនេវទទងំ ៣ ឬមនិដូេចន ះ   េបើ្របថន នឹងេទកន្់រពហម-

េ កក៏ចូរកន់យកេភ្លើងចូលៃ្រពបេ្រមើេភ្លើង េធ្វើឲយម ្រពហមេ្របស្របណ  

េហើយក៏នឹងជអនកមន្រពហមេ កជទីេទខងមុខបន  ។ 

 ្រពះម សត្វេពលថ  ខញុមំនិ្រតវូករេន្រគប់្រគងផទះេទ ។  េពល

េហើយក៏កន់េភ្លើងចូលៃ្រព ង ្រសម  បេ្រមើេភ្លើងេនកនុងៃ្រព  ។  ៃថងមួយ 

បនទទួលជនូំនគឺេគកនុង្រសុកជយែដន  េទើបដឹកេគេទកន់ ្រសម 

គិតថ  អញនឹងឲយ្រពះអគគអីនកមនេជគឆន់ ច់េគ   ។    េពលេនះ 

្រពះម សត្វមនេសចក្តី្រតិះរះិដូេចនះថ ទីេនះមិនមនអបំិល ្រពះអគគី
អនកមនេជគនឹងមិន ចឆន់ ច់ែដលមិនមនរសៃ្របបន អញនឹង

េទរកអបំលិមកអពីំភូមិ ឲយ្រពះអគគីអនកមនេជគឆន់ ច់ែដលមនរស

ៃ្រប ្រពះម សត្វក៏ចងេគទុកេនទីេនះ េហើយេទភូមិេដើមបរីកអបំិល  ។  

េពលែដល្រពះេពធិសត្វេទេនះ មន្រពនៃ្រពេ្រចើននកម់កដល់ទីេនះ 



616                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
េឃើញេគេហើយសម្ល ប់ ងំ ចសីុ់ េចលកនទុយ ែកងេជើងនិងែសបកេន

ទីេនះឯង េហើយយក ច់ែដលសល់េទជមួយផង  ។   ្រពះេពធិសត្វ

មកវញិេហើយ េឃើញេគេនសល់ែតែសបកជេដើម  កគ៏ិតថ  ្រពះអគគអីនក

មនេជគេនះ សូមបែីតវតថុ របស់ខ្លួនករ៏ក មិនបន នឹងរក អញបនដូច

េម្តច ករបេ្រមើេភ្លើងេនះឥត្របេយជន ៍  កុសលឬេសចក្តចីេ្រមើនមនករបូជ

េភ្លើងជេហតុគង់មិនមនេ យពិត  ្រពះម សត្វក៏អស់ករេពញចិត្ត

កនុងករបេ្រមើេភ្លើង  េទើបេពលថ   បពិ្រត្រពះអគគីដ៏ចេ្រមើន សូមបែីតវតថុ របស់

ខ្លួនេ កកម៏ិន ចរក ទុកបន េតើរក ខញុបំនដូចេម្តចេទ ចម់ិនមន 

ចូរេ្រតកអរ្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះចុះ   កលនឹងេបះកនទុយ (េគ )  ជេដើមចូលេទ

កនុងគនំរេភ្លើង  បនេពលគថេនះថ  

 ពហុេមបត ំ  អសពភ ិ  ជតេវទ 

 យន្ត ំ  លធិនភិបជូយម  

 មំ រហស    នតថជជ   មំសំ 

 នងគុដ្ឋមប ិ  ភវ ំ  បដិគគ តតូិ ។   

 មន លេភ្លើង  ជអសបបុរស   េយើងនឹងបូជអនកេ យ 

 កនទុយ        កនទុយប៉ុេណ្ណះេ្រចើនេហើយ      កនុងៃថង   

 េនះ    ច់មិនមនដល់អនកដ៏គួរដល់ ច់េទ   អនក 

 ដ៏ចេ្រមើន     ចូរទទួលយកែតកនទុយចុះ ។ 
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 ប ្ត បទទងំេនះ     បទថ    ពហុេមបតំ    េសចក្តីថ       សូមបវីតថុ  

្រតឹមែតប៉ុេណ្ណះ   ក៏េឈម ះថេ្រចើនេទេហើយ ។ 

 បទថ  អសពភិ េសចក្តីថ េភ្លើងជអសបបុរស គឺមិនែមនវតថុល្អ ។ 

 ្រពហមណ៍េ េភ្លើងថ ជតេវទ អធិបបយថ  េភ្លើង្រគន់ែតេឆះ

េឡើង ក៏ ចដឹងបន គឺ្របកដឲយេឃើញទូេទ េ្រពះេហតុដូេចន ះ េទើប

េ កេ ថ   ជតេវទ   ។ 

 េ យបទថ  យន្តំ  លធនិភបិជូយម  េសចក្តីថ  សូមបកីរ

ែដលេយើងបូជអនកែដលមនេជគ ែដលមនិ ចនឹងរក វតថុ របស់ខ្លួនទុក

បនកនុងៃថងេនះ  េ យកនទុយ្រតមឹែតប៉ុេណ្ណះ  កេ៏្រចើនេទេហើយស្រមប់

អនក  ។ 

 បទថ  មំ រហស   េសចក្តីថ  ៃថងេនះ ច់មនិមនស្រមប់

អនកែដលេពញចិត្ត ច ់ ។ 

 បទថ   នងគុដ្ឋមប ិ   ភវ ំ   បដគិគ តុ  េសចក្តីថ  កលអនកមិន

ចនឹងរក វតថុ របស់ខ្លួនបន ក៏អេញជើញអនកដច៏េ្រមើនទទួល្រតឹមែតកនទុយ 

្រពមទងំឆ្អងឹនិងែសបកេនះចុះ  ។ 

 ្រពះម សត្វ លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ ក៏យកទឹកពន្លត់េភ្លើង 

េហើយបួសជ បស ញុងំអភញិញ និងសមបត្តឲិយេកើតេឡើង  ជអនកមន

្រពហមេ កជទីេទខងមុខ  ។  



618                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់្របជុំ

ជតកថ   បសអនកពន្លត់េភ្លើងកនុងកលេនះ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ នងគុដ្ឋជតក ទី ៤ ។ 
 

អដ្ឋកថ ធជតក ទី ៥ 
  ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធករ

លួងេ មៃនបុ ណទុតិយិក គឺភរយិអពីំេដើមរបស់ភិកខុ មួយរូប   ្រ ស់

្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   ន   ត្វំ   ធ  វជិនសិ  ដូេចនះ

ជេដើម ។ 

 េរឿងកនុងបចចុបបនន    នឹងមនជកច់បស់េនកនុង    ឥ្រនទយិជតក  

ចណុំចែដលែប្លកគឺ  ្រពះបរម ្ត េ ភិកខុ េនះមក ្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុ  ធមម មតុ្រគមជបុគគលែដលមិនមនអនក រក បន សូមបនឹីង

រក ករពរយ៉ង កេ៏ យ  ក៏មនិ ចរក ករពរបន មន លភិកខុ  កនុង

កលមុន សូមបអីនក ក់ករករពរចេំមើលែថមតុ្រគម ប៉ុែន្តមិន ចរក

បនេឡើយ  េពលេនះ អនកនឹងរក បនដូចេម្តច  ?   េហើយ្រទងន់យំក

េរឿងកនុងអតតីមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតីតកល   កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុងកេំណើ តសត្វេសក ។
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្រពហមណ៍មន ក់ែដលេនកនុងែដនកសី ចិញចឹ ម្រពះេពធិសត្វនិងប្អូន្របុស

របស់្រពះេពធិសត្វទុកដូចកូន ។ បក ទីងំពីរេនះ ្រពះេពធិសត្វមន

េឈម ះថ េបដ្ឋបទៈ ប្អូន្របុសមនេឈម ះថ ធៈ ។ ភរយិរបស់

្រពហមណ៍េនះ  ជ្រស្តីមិនមនមរយទ ្រទុស្តសីល   កល្រពហមណ៍

េចញេទជួញ កផ៏្ត េំសកទងំពីរនកប់ងប្អូនថ  ែនអនកទងំពីរ ្របសិនេបើ
្រពហមណីម្ត យរបស់អនក្រប្រពឹត្តមិនល្អ មញុ ិកមញ៉ក់ ក់្របសុដៃទ អនកច ំ ម

្របមឲយផង   ។   េសកេពធិសត្វេពលថ បទេ កឪពុក  ្របសិនេបើ
ច មបន ខញុជួំយ មឃត់ជូន េបើ មមនិបនក៏្រតូវេនេសង ម ។ 

្រពហមណ៍្របគល់្រពហមណីឲយដល់េសកទងំពីរយ៉ងេនះេហើយ  កេ៏ចញ

េទជួញ ។  ងំពីៃថងែដល្រពហមណ៍េចញេទេនះ  ្រពហមណីកេ៏ផ្តើម

្រប្រពឹត្តកបតច់ិត្ត ្វ មីខ្លួន ទងំមនុស ែដលចូលេទនិងមនុស ែដលេចញ

មក ្របមណមិនបន  ធៈេឃើញករ្រប្រពឹត្តិរបស់នងក៏េពលនឹង្រពះ

ម សត្វថ  បពិ្រតបង ឪពុករបស់េយើងបនផ្ត មុំនេចញេទថ ្របសិន-

េបើម្ត យរបស់អនកទងំពីរ្រប្រពឹត្តមនិល្អ ្រប្រពឹត្តមិន្របៃព  អនកទងំពីរជួយ

មផង ផ្ត ដូំេចនះេហើយេទើបេទ  េពលេនះម្ត យរបស់េយើងកពុំង្រប្រពឹត្ត

មិនល្អ  ្រប្រពឹត្តមិន្របៃព  េយើងនគំន មគត់ចុះ ។  ្រពះបរមេពធសិត្វ

េពល ស់េតឿនថ ែន ធៈ  អនកនិយយេ យករលងង់េខ្ល   េ្រពះករ

មិនឈ្ល សៃវរបស់ខ្លួនពិតៗ  ធមម មតុ្រគម សូមបបុីគគលពនេំទក៏មិន
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ចរក ទុកបនែដរ    មិនសមគួរនឹងេយើងេធ្វើអេំពើែដលមិន ចេធ្វើបន   

េហើយេពលគថេនះថ  

 ន  ត្វ ំ ធ  វជិនសិ    អឌ រេត្ត  អនគេត 

 អពយយត ំ វលិបស ិ     វរិេត្ត  េកសិយយេនត ិ។ 

 មន ល ធៈ  អនករែមងមិនដឹងចបស់ថ   ពួកមនុស បុ៉េណ្ណះ 

 កនុងេពលពក់ក ្ត លអ្រធ្រតមិនទន់មកដល់     េពល 

 ចរចនូវពកយមិន្របកដ  នឹងនង្រពហមណីជេកសិយ- 

 េគ្រត   អនកមិនមនតេ្រមក  ( នឹង ្វ មីខ្លួន ) ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ បទថ  ន  ត្វ ំ   ធ   វជិនសិ    អឌ រេត្ត   

អនគេត  េសចក្តីថ ែន ធៈ អនកមិនដឹងអ្វីឬ  កនុងបឋមយម ប៉ុេ ្ណ ះ 

មនុស ែដលមកដល់ មនដល់េម្ល៉ះេទេហើយ េតើកនុងយមខងមុខ អនក

នឹងដឹងថ  មនុស ប៉ុនម ននក់េទៀត នឹងនគំន មក ។ 

 បទថ  អពយយត ំ វលិបស ិ េសចក្តីថ អនកកុនិំយយេផ្តសផ្ត ស   

េ្រពះករលងង់េខ្ល  ។ 

 បទថ    វរិេត្ត   េកសិយយ    េសចក្តីថ   ្រពហមណីេកសិយនី 

ម របស់េយើង អស់េសចក្តី្រស ញ់េហើយ គឺមិនមនេសចក្តី្រស ញ់

កនុងបិ របស់េយើង េបើគត់េនមនេសចក្តី េ ះ ល័យ ឬេសចក្តី
្រស ញ់កនុងបិ   ក៏មិនគួរនឹង្រប្រពឹត្តមិនល្អ មិន្របៃពយ៉ងេនះេឡើយ
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េ យពយញជនៈ ( កនុងគថ ) ទងំេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វ្របកសេសចក្តី
ដូចពណ៌នមកេនះ ។ 

 លុះ្រពះម សត្វ្របកសយ៉ងេនះេហើយ មិន្រពមឲយប្អូន្របសុ

និយយ ម្រពហមណី នងក៏្រប្រពឹត្តកបត់ ្វ មី មអេំពើចិត្ត ដ ប

ែដល្រពហមណ៍មិនទន្់រតឡប់មក ។ ្រពហមណ៍មកវញិេហើយ សួរេសក

េឈម ះេបដ្ឋបទៈថ  ែនកូន ម្ត យរបស់អនកទងំពីរដូចេម្តចែដរ ?   ្រពះ- 

េពធិសត្វ្របប់េរឿងពិតទងំអស់ដល់្រពហមណ៍ េហើយេពលថ បពិ្រត

េ កឪពុក ្រស្តី្រប្រពឹត្ត ្រកក់យ៉ងេនះ ពុកចិញចឹ មទុកេធ្វើអ្វី ?  េហើយ

េពលតេទថ  បពិ្រតពុក ចបពី់េពលែដលខញុទំងំពីរេពលេទសម្ត យ

េហើយ  ក៏មនិ ចេនទីេនះបន  ្រកបចុះជតិេជើង្រពហមណ៍េហើយ ក៏េហើរ

ចូលៃ្រព  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ       ្រទង់ 

្របកសសចចៈ លុះចប់សចចៈ ភិកខុអនកអផ ុកចង់សឹកេនះបនសេ្រមច

េ បត្តផិល ។  ្រទង់្របជុជំតកថ  ្រពហមណ៍និង្រពហមណីកនុងកល

េនះ  បនមកជគូ ្វ មីភរយិមួយគូេនះឯង េសកេឈម ះ ធៈបនមក

ជ ននទ    ចែំណកេសកេឈម ះេបដ្ឋបទៈ គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ ធជតក ទី ៥ ។ 
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អដ្ឋកថ កកជតក ទី ៦ 
 ្រពះបរម ្ត   កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធភិកខុ
ចស់ៗ េ្រចើនរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ  អប ិ  នុ   

ហនុក  សន្ត   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 បនឮថ ភកិខុទងំេនះ  កលេនជ្រគហសថ ជកុដុមពិកៈេន្រកុង

វតថមីន្រទពយេ្រចើន  ជសម្ល ញ់នឹងគន  េធ្វើបុណយរួមគន   ្ត ប្់រពះធមម-

េទសនរបស់្រពះបរម ្ត េហើយ្រតះិរះិថ ពួកេយើងជមនុស ចស់ នឹង

មន្របេយជន៍អ្វីដល់ពួកេយើងេ យករេន្រគប់្រគងផទះ  ពួកេយើងនឹង

បួសកនុង្រពះពុទធ សនែដលគួរជទីេ្រតកអរ  កនុងសមន ក់្រពះបរម ្ត

នឹងេធ្វើទីបផុំតៃនេសចក្តទុីកខ  ។  លុះគិតដូេចនះេហើយ មន ក់ៗេលើកសមបត្តិ
ទងំពួងឲយដល់កូនេចជេដើម  លះបងពួ់កញតែិដលមនមុខេជកេ យ

ទឹកែភនក ទូលសូមបព្វជជ អពីំ្រពះសមម សមពុទធ  លុះបួសេហើយមិនបន

បបួលគន បេំពញសមណធម៌ែដលសមគួរដល់បព្វជជ េទ   សូមប្ីរពះធម៌ក៏

មិនសិក េ្រពះភពជមនុស ចស់ សូមបបួីសេហើយក៏េ យ ក៏ដូចកល

ែដលេនជ្រគហសថែដរ ឲយមនុស ងបណ្ណ េនខងចុងវ ិ រ

គង់េនរួមគន  សូមបកីល្រ ច់េទបិណ្ឌ បតក៏មិនេទកន់ទីដៃទ េ យ

េ្រចើនបបួលគន េទឆន់េនផទះបុត្តភរយិរបស់ខ្លួនេនះឯង ប ្ត ភរយិ

ទងំេនះ  ភរយិចស់របស់្រពះេថរៈចស់មួយរូប មនឧបករៈដល់្រពះ-
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េថរៈចស់ៗ ទងំអស់  េហតុេនះ សូមប្ីរពះេថរៈដ៏េសស ក៏យក រ

ែដលខ្លួនបនមកឆន់កនុងផទះរបស់នងែតមន ក ់ ចែំណកនងដៃទក៏្របេគន

ម្ហូបសម្ល មែដលខ្លួនេធ្វើដល់្រពះេថរៈទងំេនះ េ្រកយមកនងេនះេធ្វើ
កលកិរយិេ យេ គពធ មួយ  ។  ្រគេនះ  ្រពះេថរៈចស់ៗទងំ-

េនះ នគំន េទកន់វ ិ រ ឱបគន យេំរៀប ប់េនខងចុងវ ិ រថ  ឧបសិក

អនកមនថ្វៃីដដពិ៏េសស ្ល បេ់ហើយ  ។ ចែំណកភកិខុទងំ យ ្ត បស់េំឡង

ភិកខុចស់ទងំេនះេហើយ ក៏មក្របជុគំន អពីំទីេផ ងៗ សួរថ វុេ   េហតុ

អ្វីេ កទងំ យមកយេំរៀប បយ៉់ងេនះ ?   ភិកខុចស់ទងំេនះេឆ្លើយថ  

ភរយិចស់ៃនសម្ល ញ់របស់ពួកេយើង  អនកមនថ្វីៃដខងេធ្វើម្ហូបឆង ញ់ ្ល ប់

េហើយ នងមនឧបករៈដល់ពួកេយើងេ្រចើន ស់ ទីេនះនឹងរកអនក

បនដូចនងេទ  េហតុេនះេទើបពួកខញុនំគំន យ ំ  ។  ភិកខុទងំ យេឃើញ

ករវបិរតិរបស់ភិកខុចស់ទងំេនះេហើយ  នគំន េលើកេរឿងេឡើងសនទនកនុង

ធមមសភថ អនកមន យុទងំ យ េ យេហតុេនះ ្រពះេថរៈចស់ៗ 

ទងំ យឱបគន យេំនខងចុងវ ិ រ  ។   ្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក

្រទង់្រ ស់សួរថ  មន លភិកខុទងំ យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យ

អងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  កលភិកខុទងំេនះ ្រកបទូលឲយ្រទង់

្រជបេហើយ   េទើប្រទង់្រ ស់ថ   មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពល

េនះបុ៉េ ្ណ ះេទ      ែដលភកិខុទងំេនះយកំនទកក់េនទញេ្រពះ្រស្តីេនះ ្ល ប់
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សូមបកីនុងកលមុន ភិកខុទងំេនះ  ្រស័យ្រស្តីេនះ ែដលេកើតកនុងកេំណើ ត

ែក្អកេហើយ ្ល ប់កនុងសមុ្រទ    ក៏រួម្របជុគំន គិតថ      ពួកេយើងនឹងបចទឹក

សមុ្រទ នេំមែក្អកេឡើងមកឲយទល់ែតបន  លុះគិតដូេចនះេហើយ នគំន

ពយយមបចទឹកសមុ្រទ េ្រពះបនបណ្ឌិ តជទី ្រស័យ េទើបមនជីវតិ   

ដូេចនះេហើយ   ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្ដងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជេទវ រក សមុ្រទ ។  

្រគេនះ មនែក្អកមួយនេំមែក្អកែដលជ្របពនធរបស់ខ្លួនែស្វងរកចណីំ

បនេទដល់េឆនរសមុ្រទ  ។  កលេនះ ពួកជននគំន េធ្វើពលិកមមដល់េស្តច 

នគេ យទឹកេ ះ បយស ្រតី ច់ និងសុ ជេដើម េហើយនគំន េចៀស

េចញេទ   ។ េពលេនះ ែក្អកមួយេហើរេទដល់កែន្លងេធ្វើពលិកមមេនះ 

េឃើញទឹកេ ះជេដើម ក៏នែំក្អកញីផឹកទឹកេ ះ សីុបយស ្រតី ច់ជ

េដើម  េហើយផកឹសុ យ៉ងេ្រចើន កល្រសវងឹ គិតនឹងេលងទឹកសមុ្រទ ទេំលើ
េឆនរខ ច់្របថន នឹងងូតទឹកសមុ្រទ   េពលេនះ រលកមួយេបកមក នយំក

េមែក្អកេនះចូលេទកនុងសមុ្រទ ្រតីមួយក៏្រតបកេ់មែក្អកេនះេលបចូលេទ

កនុងេពះ  ែក្អកេឈម លយេំរៀប បថ់  ្របពនធរបស់ខញុ ំ ្ល ប់េហើយ  ។ ែក្អក
ទងំ យែដលជសម្ល ញ់ បនឮសេំឡងយេំរៀប ប់របស់ែក្អកេនះក៏មក

្របជុគំន សួរថ  េហតុអ្វីេទើបអនកយ ំ ? ែក្អកេនះ្របបថ់  ្រស្តីែដលជទី
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្រស ញ់របស់អនកទងំ យកពុំងងូតទឹកេនមត់សមុ្រទ  រលកក៏នយំក

េទ ែក្អកទងំេនះ្រគប់គន ក៏យេំរៀប ប់េ យមនសេំឡងែតមួយ ។ ្រគ-

េនះ ហ្វូងែក្អកទងំេនះមនគនិំតដូេចនះថ  ធមម ទឹកសមុ្រទេនះ  នឹង

សខំនជ់ងពួកេយើងឬ     ពួកេយើង្រតូវនគំន បចទឹកសមុ្រទេនះឲយរងី នំ

យក្រស្តីែដលជសម្ល ញ់េចញមកឲយបន   ែក្អកទងំេនះនគំន េបៀមទឹក

េពញមតយ់កេទខពុរេចលខងេ្រកសមុ្រទ  េហើយកលកសងួតេ្រពះទឹក

ៃ្របក៏នគំន េឡើងេទេលើេគក ែក្អកទងំេនះ កលចងក េ យ ចពុំះេស្លក

្ល ងំ ែភនក្រកហម កហ៏ត់េនឿយអស់កម្ល ងំទងំអស់គន  េទើបេ គន មក

្របប់អពីំេសចក្តីទុកខថ  ែនគន េយើង  ពួកេយើងនគំន េបៀមទឹកអពីំសមុ្រទ

េទេចលខងេ្រក េយើងេបៀមទឹកេទេហើយ  ម សមុ្រទេនែតេពញ

ដែដល ពួកេយើងមិន ចេធ្វើឲយសមុ្រទរងីបនេទ ដូេចនះេហើយ េពលគថ

េនះថ  

 អប ិ នុ  ហនុក  សន្ត     មុខញច   បរសុិស ត ិ

 ឱរមម  ន  បេរម       បរូេតវ  មេ ទធីតិ ។ 

 េអើ   ចងក េយើងក៏េ យ    ទងំមត់ក៏សងួតេ្រក មេ្រកះ   

 េយើងមនិ ចបចទឹក  កនុងសមុ្រទឲយរងីបនេទ  េ្រពះ 

 ម សមុ្រទេនែតេពញដែដល  ។   

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   អបិ  នុ  ហនុក  សន្ត   េសចក្តី
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ថ      េអើ  ចងក របស់េយើងេ យខ្ល ងំ ស់ ។ 

 បទថ  ឱរមម   ន  បេរម   េសចក្តីថ ពួកេយើងនគំន េបៀមទឹក

អពីំម សមុ្រទ  េទេចល មកម្ល ងំរបស់ខ្លួន  ក៏មិន ចេធ្វើឲយរងីបន 

េ្រពះអន្លងទឹ់កធេំនែតេពញដែដល ។ 

 លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ ែក្អកទងំអស់េនះ មួយៗ ក៏និយយ

ប៉ប៉ច់ប៉េប៉ចថ  ចពុំះៃនេមែក្អកេនះ ល្អែបបេនះ ែភនកមូលយ៉ងេនះ 

ពណ៌សមបុរស ្ឋ ន្រសស់ ្អ តយ៉ងេនះ សេំឡងពីេ ះយ៉ងេនះ េ្រពះ

្រស័យសមុ្រទែដលជេចរេនះ  េមែក្អករបស់ពួកេយើងបនបត់េទ

េហើយ ។  េទវ ្របចសំមុ្រទសែម្តងរូបគួរខ្ល ច េដញហ្វូងែក្អកែដលកពុំង

យេំរៀប បក់នទក់កេនទញយ៉ងេនះ ឲយេចៀសេចញេទ  សួស្តីបនេកើតមន

ដល់ហ្វូងែក្អកេ យ្របករដូេចនះ   ។  

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់ 

្របជុជំតកថ េមែក្អកកនុងកលេនះ បនមកជភរយិចស់េនះ ែក្អក

េឈម លបនមកជភិកខុចស់    ហ្វូងែក្អកដ៏េសស     បនមកជភិកខុចស់ៗ

ដ៏េសស       ចែំណកេទវ រក សមុ្រទ  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ កកជតក ទី ៦ ។ 
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អដ្ឋកថ បុបផរត្តជតក ទី ៧ 

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន ្រទង់្របរពធភិកខុ
អនកអផ ុកមួយរូប  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ មនពកយេផ្តើមថ   នយិទ ំ  

ទុកខំ    អទុំ   ទុកខំ   ដូេចនះជេដើម  ។ 

 េសចក្តីសេងខបថ ភិកខុ េនះ កល្រពះដ៏មន្រពះភគ ្រទង់្រ ស់សួរ

ថ   មន លភកិខុ  បនឮថ អនកអផ ុកចងសឹ់កពិតែមនឬ  ?   ក្៏រកបទូលថ  

បពិ្រត្រពះដ៏មន្រពះភគ  ខញុ្ំរពះអងគអផ ុកចងសឹ់កពិតែមន    ្រទង្់រ ស់

សួរេទៀតថ  អនកអផ ុកេ្រពះេហតុអ្វី ?   ភិកខុ េនះ្រកបទូលថ  េ្រពះ

ភរយិចស់របស់ខញុ ្ំរពះអងគ  េហើយ្រកបទូលតេទថ  បពិ្រត្រពះអងគដ៏-

ចេ្រមើន  ្រស្តីេនះមនថ្វីៃដខងេធ្វើម្ហូបឆង ញ់  ខញុ ្ំរពះអងគមិន ចអត់នង

បនេទ  ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត ្រ ស់នឹងភិកខុ េនះថ មន លភិកខុ   ្រស្តី
េនះ េធ្វើេសចក្តីវនិសឲយដល់អនកែតកនុងេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះក៏េទ  សូមប ី
កលមុន េ្រពះ្រស្តីេនះជេហតុ  អនកក្៏រតវូេ តេ យេឈើអេ ្ដ ត េ ក

-េ  ែ្រសកយរំកែតនងបុ៉េ ្ណ ះ  លុះ ្ល បេ់ហើយេទេកើតកនុងនរក  េពល

េនះ េ្រពះេហតុអ្វី អនកេន្របថន ចង់បន្រសីេនះេទៀត លុះ្រ ស់ដូេចនះ

េហើយ   េទើប្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល  កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វេ យ្រពះជតិជ កសដ្ឋេទវ  ។
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្រគេនះ   កនុងនគរព ណសីមនមេ ្រសពពក់ក ្ត លែខកត្តិក 

មនុស មន នគំន ក់ែតង្រពះនគរយ៉ង ្អ តដូចេទវនគរ មនុស ទងំ យ

្របថន នឹងេលងមេ ្រសព   ប៉ុែន្តអនក្រកមន ក់ មនសពំត់ ច់ជិតែតមួយ

គូប៉ុេ ្ណ ះ   បុរសេនះយកមកេបកគក់ឲយ ្អ ត   េបកខ្ល ងំេពកេទ ច់

ជចេ្រម កៗ ប់រយពន់បណំះ ។ េពលេនះ ភរយិរបស់បុរសេនះ

និយយនឹងបុរសេនះថ បពិ្រតអនកជមច ស់ ខញុចំង់េស្ល កសពំត់ែដល

្រជលក់េ យទឹកផក ដកគមួំយផទ ងំ  ដណ្ត បមួ់យផទ ងំ  េកៀក-កេ កេដើរ

េលងរហូតមួយយប់ទល់ភ្លឺ  ។ 

 បុរសេនះេពលថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន េយើង្រកនឹងមនសពំត្់រជលក់

េ យផក ដកគពីំ មក នងចូរេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់មួយផទ ងំេនះ េហើយ

េទេដើរេលងចុះ   ។ 

  នងេពលថ  កលេបើមិនបនសពំត់្រជលក់េ យទឹកផក ដកគ ំ

េទ ខញុនឹំងមនិេទេលងបុណយមេ ្រសពេទ អនកន្ំរស្តីដៃទេទេលងជមួយ

ចុះ  ។ 

 បុរសេនះេពលថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន េហតុអ្វីក៏នងបងខខំញុខំ្ល ងំេម្លះ៉  

េយើងនឹងបនសពំត់េនះ  អពីំទី   ?    

 នងេពលថ កលេសចក្តី្របថន របស់កូន្របុសមន ករ្របថន

េនះ មិនសេ្រមច មនិមនេឡើយ  ផក ដកគកំនុងចមក ររបស់្រពះ ជមន
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េ្រចើន  មិនែមនឬ ?    

 បុរសេនះេពលថ  ែននងដ៏ចេ្រមើន ទីេនះមនករករពរតឹងរុងឹ

ខ្ល ងំ ស់ ដូច្រសះេបកខរណីែដល រក ទឹករក ដូេចន ះ េយើងមិន ច

ចូលេទជិតបនេទ  នងកុេំពញចិត្តនឹងសពំត់េនះអី  ចូរេ្រតកអរ ម

មន មបនប៉ុេ ្ណ ះចុះ  ។  

 នងេពលថ  បពិ្រតអនកជមច ស់ កលភពងងឹតមនកនុងយម

រត្តកិល   ធមម ទីែដលកូន្របសុ្របថន នឹងេទមិនបន   មនិមនេឡើយ  ។ 

េទវ អនក្រ ច់េទកនុង កសមួយអងគ េឃើញភ័យកនុងអនគតរបស់

ទុគគតបុរស  ក៏ជួយ មឃត់ ។ 

 កលនងនិយយរអុំកេរឿយៗយ៉ងេនះ ទុគគតបុរសេនះក៏េជឿសម្តី
របស់នងេ យអំ ចកេិលស លួងេ មនងថ  ែននងដច៏េ្រមើន នង

េនជសុខចុះ   កុគំិតថ្វីេឡើយ   ។   លុះដល់េពលយប់អ្រធ្រត    ក៏ប្តូ រជីវតិ 

េចញចកនគរេទកនច់មក រផក ដកគរំបស់្រពះ ជ េឡើងរបងចូលេទ

កនុងចមក រ  ។   ពួកអនកចចំមក រឮសូរសេំឡងេឡើងរបង   មន ក់ៗ ក៏ែ្រសកថ 
េចរ  េចរ  េហើយព័ទធចប់បន នគំន េជរស្តី រួចចងទុកមួយកែន្លង  លុះភ្លឺ
េឡើងក៏នេំទថ្វ យ្រពះ ជ ។ ្រពះ ជ្រ ស់ថ អនកទងំ យ ចូរន ំ

បុរសេនះេទេ តនឹងេឈើអេ ្ត តចុះ ។  ជបុរសក៏ចង ្ល បេសកបុរស

េនះរួចនេំចញចក្រកុង    េ យមនអនក យសគរ្របកសេទស្រប រ
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ជីវតិ មេទជមួយ  េហើយយកេទេ តេនេលើេឈើអេ ្ត ត ។  បុរស

េនះេ យទុកខេវទនយ៉ងខ្ល ងំ ហ្វូងែក្អកនគំន េទទេំលើកបល ចឹកែភនក

េ យចពុំះដ៏មុតដូចចុងដងក ប់ ។ បុរសេនះមិនបនយកចិត្តទុក ក់

ចេំពះម ទុកខដល់េម្លះ៉ គិតែតដល់្រស្តីេនះប៉ុេ ្ណ ះ   បុរសេនះគិតថ  
អញខនបនឱកសេដើរេមើលមេ ្រសព្របចែំខកត្តិក ជមួយនឹងនង

ែដលេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់្រជលក់េ យផក ដកគ ំេ្របើៃដទងំពីរឱប្រកេ ប

េកៀក-កគន េដើរកំ ន្តេលង   េហើយេពលគថេនះថ  

 ន  យិទ ំ ទុកខំ   អទុ ំ ទុកខំ     យ ំ ម ំ តុទត ិ យេ   

 យ ំ ម  បុបផរេត្តន     កត្តិកំ  ននុេភសតីត ិ។ 

 ែក្អកេចះអញ   េ យេហតុ      េហតុេនះ    មិនជទុកខេទ 

 េសចក្តីទុកខេនះ    ក៏មិនមនដល់េយើងេឡើយ    ទុកខមនដល់ 

 េយើងេនះ    ្រតង់ភរយិេឈម ះ ម     មិនេស្ល កដណ្ត ប់ 

 សពំត់   ែដល្រជលក់េ យទឹកដកគ ំ េដើរេមើលមេ ្រសព 

 កនុងែខកត្តិក ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ   នយិទំ  ទុកខំ   អទុ ំ ទុកខំ     យ ំ មំ   

តុទតិ យេ   មនអធិបបយថ ទុកខផ្លូ វកយ ផ្លូវចិត្តែដល្រតូវចក់

េ យែដក្រសួចជបចចយ័េនះក្ត ី ទុកខែដល្រតូវែក្អកចឹកេ យចពុំះ្រសួច   

ដូចេធ្វើេ យេ ហៈក្តី  សូមបទីងំអស់េនះ ក៏មិនែមនជេសចក្តីទុកខរបស់
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អញេទ    ទុកខេនះេផ ងអពីំទុកខរបស់អញ  ។ 

 សួរថ      ទុកខ្របេភទ   ? 

 េឆ្លើយថ  គឺទុកខមនដល់អញេនះ ្រតង់ែដលភរយិមនពណ៌

សមបុរដូចមស មិនបនេស្ល កដណ្ត ប់សំពត់ែដល្រជលក់េ យទឹកផក

ដកគ ំ េដើរេមើលមេ ្រសព្របចែំខកត្តិក អធិបបយថ ករែដល្រស្តី
េឈម ះ ម ជភរយិរបស់អញេនះ នឹងមិនបនេស្ល កដណ្ត ប់សពំត់

ែដល្រជលក់េ យទឹកដកគ ំ  បទិបងំ ងកយេ យគូៃនសពំត់ ច់-

ម៉ដ្ឋែដល្រជលក់េ យផក េឈើ  េកៀក-កអញេដើរេមើលមេ ្រសព្របចែំខ

កត្តិក េនះជេសចក្តីទុកខរបស់អញ ទុកខេនះបុ៉េ ្ណ ះ ែដលេបៀតេបៀន

អញៃ្រកែលង ស់  ។  

 បុរសេនះ គិតែតពីេ កកនទកក់េនទញ    នឹកដល់មតុ្រគមេនះ 

យ៉ងេនះ ប៉ុេ ្ណ ះ   រហូត ្ល ប់េទេកើតកនុងនរក ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់

្របជុជំតកថ គូ ្វ មីភរយិកនុងកលេនះ  បនមកជគូ ្វ មីភរយិកនុង

កលឥឡូវេនះ ចែំណក កសដ្ឋេទវ អនកឈរ្របកសេធ្វើេហតុេនះ

ឲយ្របចក   គឺ  តថគត េនះឯង  ៕ 

 

ចប់  អដ្ឋកថ បុបផរត្តជតក ទី ៧ ។ 
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អដ្ឋកថ សងិគ លជតក ទី ៨ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេជតពន  ្រទង់្របរពធករ

្រគបសងកតក់ិេលស  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ  មនពកយេផ្តើមថ   នហំ  

បុនំ    ន   ច   បុនំ   ដូេចនះជេដើម  ។  

 បនឮថ  េសដ្ឋបុីត្ត្រកងុ វតថ្ីរបមណ ៥០០ នក ់ ជសម្ល ញ់

នឹងគន  មន ក់ៗមនសមបត្តិយ៉ងសនធឹកសនធ ប ់ ្ត ប់្រពះធមមេទសនរបស់

្រពះបរម ្ត េហើយ  បួសឧទទិសជវីតិចេំពះ្រពះ សន េនកុដខិងចុង

កនុងវត្តេជតពន ។ ៃថងមួយ កនុងេវ ្រតី េសចក្តី្រតះិរះិ ្រស័យកេិលស

ែដលទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងផទះេកើតេឡើងដល់ភិកខុទងំេនះ ភិកខុទងំ-

េនះ មួយអងគៗ េកើតករអផ ុក បនទ ប់មកភិកខុទងំេនះ េកើតចិត្តុបបទេដើមប ី
នឹង្រគប់្រគងកិេលសែដលខ្លួនបនលះេហើយ ។  ្រគេនះ ្រពះបរម ្ត

្រទង់េលើក្របទីបែដលមន្រពះសព្វញញុ តញញ ណជដង កនុងក ្ត ល ្រត ី  

្រទង្់រតតួេមើលអធយ្រស័យរបស់ភកិខុទងំេនះថ  ភកិខុទងំេនះ ន កេ់នកនុង

វត្តេជតពនេ យេសចក្តីេ្រតកអរដូចេម្ដចេទហន៎  ្រទង់្រជបសភពែដល

ភិកខុទងំេនះមនេសចក្តី្រតិះរះិកនុងកម គៈ   េកើតេឡើងខងកនុងសន្ត ន  

ធមម ្រពះបរម ្ត រែមងរក វករបស់្រពះអងគ ដូច្រស្តីមនកូនែត

មួយ ថន កថ់នមកូនរបស់ខ្លួន ដូចបុគគលមនែភនកែតមខ ង រែមងរក ែភនករបស់

ខ្លួនដូេចន ះ ។  កនុងសមយ័  មនេវ ្រពឹកជេដើម  កិេលសទងំ យ
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េកើតដល់ពួក វកេនះ ្រទង់មិន្រពមឲយកិេលសទងំេនះ របស់ វក

ទងំេនះ កពូនឲយេ្រចើនជងេនះេឡើយ ្រទង្់រគបសងកតក់នុងសមយ័េនះ  

េ យេហតុេនះ េទើប្រទងម់ន្រពះត្រមះិថ កលេនះ ដូចជកលេកើតៃន

ពួកេចរខងកនុងនគររបស់េស្តចច្រកពត្តិដូេចន ះ តថគត្រតូវសែម្តង្រពះ-

ធមមេទសន្រគបសងកត់កិេលសេហើយ ឲយអរហត្តផលដល់ភិកខុទងំេនះកនុង

កលឥឡូវេនះឯង ។   លុះ្រទង់្រពះត្រមះិយ៉ងេនះេហើយេស្តចយងេចញ

អពីំ្រពះគនធកុដិែដលមនក្លិន្រកអូប មន្រពះត្រមស់េ យ្រពះសូរេសៀងដ៏

ពីេ ះេ ្រពះ ននទែដលជឃ្ល ងំធមថ៌  មន ល ននទ  ។  ្រពះេថរៈទទួល

្រពះពុទធត្រមស់ថ  ្រពះករុ ្រពះអងគ ។ ្រពះ ននទមកថ្វ យបងគ ំ ្រទង់

្របថបឈ់រ្រ ស់ថ  មន ល ននទ  ភកិខុប៉ុនម នអងគែដលេនកនុងកុដខិងចុង

វ ិ រ ចូរអនកេទ្របបឲ់យភិកខុទងំេនះ ្របជុគំន កនុងបរេិវណ្រពះគនធកុដទិងំ

អស់ ។ បនឮថ ្រពះបរម ្ត  ្រទង់្រពះត្រមិះដូេចនះថ  ្របសិនេបើ
តថគតឲយេ ភិកខុ  ៥០០ អងគេនះប៉ុេ ្ណ ះមក្របជុ ំ ភិកខុទងំេនះនឹង

តក់ស្លុតចិត្តថ  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រជប ករែដលគនំរកិេលសេកើតេឡើង

ខងកនុងសន្ត នពួកេយើងេហើយ  នឹងមិន ចទទួល្រពះធមមេទសនបន 

េហតុេនះេទើប្រទង់្រ ស់ថ ឲយមក្របជុទំងំអស់   ។  ្រពះ ននទទទួល

្រពះពុទធត្រមស់ថ  ្រពះករុ ្រពះអងគ េហើយកនកូ់នេ រនិមន្តេទ្រគប់

បរេិវណ ្របប់ឲយភិកខុទងំអស់្របជុគំន េនកនុងបរេិវណ្រពះគនធកុដិ េហើយ
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ចត់ែចង្រកលពុទធ សនៈទុក ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់គង់ពត់ែភនន ងំ្រពះកយ្រតង់ ្របថប់េលើ 

ពុទធ សនៈែដល្រកលទុក ដូចភនសិំេនរុែដលឋិតេនេលើបឋវសិី  ្រទង់

ផ យ្រពះរសមីែដលមនពណ៌ ៦ េឆ្វ លឆ្វ តចុ់ះេឡើង ្របទក់ពណ៌គន ជ

គូៗ ្រពះរសមីទងំេនះ មន្របមណប៉ុនថស ប៉ុនឆ័្រតនិងប៉ុនេគមៃនផទះ

កពូំល ចជ់ចេន្ល ះៗ វលិជុវំញិ្រពះវរកយ  ដូចេផ្លកបេនទ រឰដ៏នភកស 

កលេនះ ដូចជកលែដល្រពះ ទិតយកពុំងបេញចញពន្លឺដ្៏រសទន់ៗ េធ្វើ
ឲយៃផទសមុ្រទធមំនពន្លឺ្រពិចៗ ដូេចន ះ  ។   ភិកខុទងំេនះឱនសិរ ថ្វ យ-

បងគ្ំរពះបរម ្ត   េ យ ងំចិត្តេគរពយ៉ងម ំ  អងគុយេចមេ មជុំ

វញិ្រពះសមម សមពុទធ  ដូចព័នធព័ទធេ យ ងំននកមពល្រកហមដូេចន ះ  ។   

្រពះបរម ្ត ្រទង់បន្លឺ្រពះសូរេសៀងដូចសេំឡង្រពហម  ្រទង់េតឿនភិកខុ
ទងំ យេ យ្រពះត្រមស់ថ    មន លភិកខុទងំ យ   ធមម ភិកខុមិន

គួរ្រតិះរះិដល់អកុសលវតិកកទងំ ៣ េនះគឺ កមវតិកក េសចក្តី្រតិះរះិកនុង

កម ១  ពយបទវតិកក   េសចក្តី្រតិះរះិកនុងពយបទ ១  វហឹិ វតិកក  

េសចក្តី្រតះិរះិកនុងករេបៀតេបៀន ១ ធមម កិេលសដូចជបចច មិត្ត េហើយ

បចច មិត្តេនះនឹងេឈម ះថ តិចតួចមិនមនេឡើយ បនឱកសេពល

េហើយ រែមងេធ្វើឲយដល់នូវេសចក្តីវនិសែតមយ៉ង  កិេលសសូមបមីន

្របមណតចិ េកើតេឡើងេហើយ  បនឱកសេដើមបនឹីងកពូន  រែមងញុងំ
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ម វនិសឲយេកើតេឡើងបនយ៉ងេនះ  ធមម កិេលសេនះ េ្រប បដូចជ

ថន ពុំលដ៏កច វ     នឹងេ្រប បដូចជបូសែដលមនែសបករបកេហើយ 

( ែតងហូរមកនូវខទុះ ) េ្រប បបននឹង សិរ ពសិ  ្របែហលនឹងេភ្លើងែដលេកើត

អពីំអសនីបត មិនគួរេឡើយនិយមេ្រតកអរ គួរែតរេងក សេ យកម្ល ងំៃន

ករពិចរ  េ យកម្ល ងំៃនភវន កនុងខណៈែដលេកើតគួរលះបង់េចល 

េ យករែដលកិេលសទងំេនះ នឹងសទុះេទមិនទន់ ងំេនកនុងហឫទយ័

្រតឹមែតបន្តិច ដូចដណំក់ទឹករេមៀលធ្ល ក់អពីំស្លឹកឈូកយ៉ង  េសចក្តី
េនះក៏ដូេចន ះែដរ សូមបបីណ្ឌិ តកនុងកលមុនក៏តិះេដៀលកិេលស   សូមបមីន

្របមណតិច ្រគបសងកត់កិេលសេនះមិនឲយេកើតេឡើងខងកនុងសន្ត នបន

េទៀត ដូេចនះ  ។  លុះ្រទង់សែម្តងដូេចនះេហើយ  េទើប្រទងន់យំកេរឿងកនុង

អតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុងកេំណើ តចចក រស់េនេលើ
េឆនរសទឹងជិតៃ្រព ។ ្រគេនះ មនដរំចីស់មួយដួល ្ល ប់េនេលើមត់ទេន្ល

គងគ   ចចកេចញរកចណីំជួប កសពដរំេីនះ  គិតថ ចណីំធេំកើតេឡើង

ដល់អញេហើយ េទើបេទជិត កសពដរំេីនះ  ខ្ំរបេមយក៏ដូចជខដំង

នងគ័ល  គិតថ ្រតង់េនះមិនគួរសីុ  េទើបខភំ្លុកទងំពីរក៏ដូចជខសំសរ     

ខ្ំរតេចៀកក៏ដូចជខចំកំ ្ត ប់ចេង្អរ      ខេំពះក៏ដូចជខចំជំ្រងកុ្រសូវ
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ខេំជើងដូចជខចំតំបល់ ខកំនទុយដូចជខចំអំែ្រង  ចចកកគ៏តិថ សូមប ី
្រតង់េនះក៏មនិគួរសីុែដរ    កលមិនបនទទួលករេពញចិត្តកនុងអវយវៈទងំ-

ពួងក៏ខ្ំរតង់វចចមគគ កដូ៏ចជខនំទំន់  ។  ចចកគិតថ េពលេនះ អញបន

ទីែដលគួរសីុកនុងសររីៈេនះេហើយ េទើបខែំតវចចមគគេនះ ចូលេទដល់កនុង

េពះ សីុេថ្លើមនិងេបះដូងជេដើម  េពលេ្រសកទឹកក៏ផឹកឈម  េពលចង់

េដកក៏យកៃផទេពះេ្រទបេដក   ។   េពលេនះ ចចកកម៏នបរវិតិកកថ ក-

សពដរំេីនះដូចជផទះរបស់អញ េ្រពះជទីេនយ៉ងសបបយ េពលចង់សីុ

ក៏មន ច់សីុ្រគប់្រគន់   េពលេនះ អញនឹងេទទីដៃទេធ្វើអ្វី  េទើបមិន

្រពមេទកន់ទីដៃទេទៀត  េនសីុែត ច់កនុងេពះដរំែីតមួយកែន្លង ។ 

 លុះេវ កន្លងេទ  រហូតដល់រដូវ្របងំ កសពដរំេីនះករួ៏ញខ្លួន

ស្វិតសងួត េ យ្រតូវខយល់និង្រតូវពន្លឺ្រពះ ទិតយដុតេ ល ្របេ ងែដល

ចចកេចញចូលក៏បិទអស់  ខងកនុងេពះក៏ងងតឹ  ្របកដដល់ចចកេនះ  

ដូចេនកនុងេ កន្តរនរកដូេចន ះ កសពដរំសីងួត សូមប ី ច់ជេដើម ក៏

សងួតអស់ែដរ  េហើយឈមក៏សងួតអស់ ចចកមិនមនផ្លូ វេចញក៏េកើតករ

ខ្ល ច ជ្រជលុជ្រជកេទខខំងេនះខងេនះ ខ្វល់ខ្វ យរកផ្លូវេចញ  កល

ចចកេនះជប់េនកនុងេពះដរំយ៉ីងេនះ  ក៏ដូចជដុេំម េនកនុងឆន ងំបយ

ដូេចន ះ ។ កន្លងមកពីរ-បីៃថង  េភ្ល ងធ្ល ក់មួយេមធ ំ កល កសពដរំេីនះ

េជកេទេ យទឹកេភ្ល ង ក៏េហើមេប៉ងេឡើង រហូតមនស ្ឋ នដូចេដើម 
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ទ្វ រ មកក៏េបើក្របកដដូចដួង  ចចកេឃើញ្របេ ងេនះក៏គិតថ  

េពលេនះអញបនរួចខ្លួនេហើយ េដើរថយេ្រកយរហូតដល់កបលដរំ ី រត់

េចញយ៉ងេលឿន យកកបលរុញទ្វ រ មកេចញេទបន  េ្រពះថ ង

កយរបស់ចចកេនះសគម គ ងំ  េ មទងំអស់កជ៏បេ់នកនុងទ្វ រ មកេនះ

ឯង ។ ចចកមនចិត្តសេង្វគេ យ ងកយែដលអត់មនេ ម ដូចេដើម

េ ន ត   រត់េទបនបន្តិច  ្រតឡប់មកអងគុយសម្លឹងេមើលសររីៈេ យសេង្វគ

េហើយគិតថ ទុកខរបស់អញេនះ  វតថុដៃទមនិបនេធ្វើឲយេឡើយ   ប៉ុែន្តេ្រពះ

េសចក្តីេ ភជេហតុ េ្រពះេសចក្តេី ភជបចចយ័ អញ ្រស័យេសចក្តី
េ ភ បងកទុកខេនះេ យខ្លួនឯង  ចបពី់េពលេនះតេទ អញនឹងមិន្រពម

លុះកនុងអំ ចៃនេសចក្តីេ ភេទៀតេទ ែដលេឈម ះ ថ កសពដរំ ី

អញនឹងមិនចូលេទេទៀតេឡើយ   ដូេចនះេហើយ  េពលគថេនះថ  

 នហំ  បុន ំ ន  ច  បុន ំ    ន  ចប ិ អបុនបបុន ំ  

 ហតថិេពនទ ឹ បេវកខ ម ិ    តថ  ហិ  ភយតជជិ េ ត ិ។ 

 េយើង នឹងមិនចូលកន់េពះដរំេីទៀត    េយើងនឹងមិនចូល 

 កន់េពះដរំេីទៀត  េយើងនឹងមិនចូលកន់េពះដរំញីយ ៗ 

        េទ   េ្រពះេយើង្រតូវភ័យគំ មេហើយ  ដូេចន ះ ។  

 កនុងគថេនះ  អ  អក រ  កនុងបទគថថ  ន  ចប ិ  អបុនបបុនំ

្រតមឹែតជនិបត កនុងគថទងំអស់េនះមនអ ថ ធិបបយដូេចនះថ តេទ
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េនះ អញនឹងមិនចូលេទេទៀតេទ  បនដល់  អញនឹងមនិចូលេទកន់

េពះដរំេីទ  ។ 

 សួរថ    េ្រពះេហតុអ្វី  ?  

 េឆ្លើយថ  េ្រពះថ េពលេនកនុងេពះដរំ ី  ្រតូវភ័យគំ មេសទើរ ្ល ប ់

អធិបបយថ   េ្រពះអញ្រតូវភ័យកនុងករចូលេទកនុងេពះដរំគីំ មេសទើរ

្ល ប់   គឺ្រតូវដល់នូវករតក់ស្លុត   តក់ស្លុតេ្រពះខ្ល ច ្ល ប់  ។ 

 ចចកេនះ លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ ក៏េចៀសេចញអពីំទីេនះ

មួយរេំពច  សររីៈដរំេីនះក្តី សររីៈដៃទក្តី  ចចកេនះមិនងកេ្រកយសម្លងឹ

េមើលេឡើយ  ។  បនទ បពី់េនះ ចចកេនះក៏មិនលុះកនុងអំ ចៃនេសចក្តី
េ ម ភេទៀតេឡើយ  ។  

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់នយំក្រពះធមមេទសនេនះមកេហើយេទើប

្រទង់្រ ស់ថ  មន លភកិខុទងំ យ  ធមម កេិលសែដលេកើតេឡើងខងកនុង 

មិន្រតូវឲយកពូនបន គួរ្រគបសងកតេ់នេពលេនះភ្ល ម េហើយ្រទង់្របកស

សចចៈទងំ យ   េពលចប់សចចៈ ភិកខុទងំ ៥០០ រូបេនះ  បនសេ្រមច

្រពះអរហត្តផល    ភិកខុដ៏េសសពួកខ្លះបនជ្រពះេ បនន  ពួកខ្លះបន

ជ្រពះសកទគម ី  ពួកខ្លះបនជ្រពះអនគមី  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់

្រ ស់ថ  កនុងកលេនះ  សិងគ ល ( ចចក )  គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕   
 

ចប់  អដ្ឋកថ សិងគ លជតក ទី ៨ ។ 
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អដ្ឋកថ ឯកបណ្ណជតក ទី ៩ 
 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់ ្រស័យេនកនុងនគរេវ លី  ្រទង់

គង់េនកនុងកូ គរ   នៃ្រពម វន័  ្រ ស់្រពះធមមេទសនេនះ 

ែដលមនពកយេផ្តើមថ   ឯកបេ ្ណ    អយ ំ  រុេកខ   ដូេចនះជេដើម ។  

 េសចក្តីពិ ្ត រថ កនុងកលេនះ នគរេវ លីមនកែំពងព័ទធជុវំញិ 

៣ ជន ់ រហូតបរេិវណ ១ គវុត  មនបនទ យទ ននិងបម៉កនុងកែំពង 

ទងំ ៣ ដល់នូវភពជ្រកងុល្អឥតេខច ះ   ចនួំន្រពះ ជេ យ ជសមបត្តិ
ជនិចចជកល កនុងនគរេនះមនដល់េទ ៧៧០៧ អងគ  ចនួំនឧប ជក ៏

ប៉ុេ ្ណ ះែដរ   េសនបតីនិងនយឃ្ល ងំក៏មនចនួំនប៉ុេ ្ណ ះែដរ  ។ ប ្ត

្រកុមៃនឱរសរបស់្រពះ ជទងំេនះ   មន ជកុមរមួយអងគ្រពះនមថ 

ទុដ្ឋលិចឆវ ីជអនកេ្រចើនេទេ យេសចក្តីេ្រកធនិងភពកច វ ជអនក

មន ចេ្រគត្រគត  ដូចអសិរ ពសិែដល្រតូវេគ យនឹងដបំង េកើតករេក្ត

្រក យជនិចច អនកែដល ចេពលពកយពីរ-បម៉ីត់ចេំពះ្រពះភ្រក្ត្រពះ-

ជកុមរ េ យអំ ចេសចក្តីេ្រកធមិនមនេឡើយ ្រពះម ្រពះបិ  

្រពះញតនិិងសម្ល ញ់    គម នអនក ចនឹងអបរ់្ំរពះ ជកុមរេនះបន

េឡើយ  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះម ្រពះបិ របស់្រពះ ជកុមរេនះ ្រទង់មន

បរវិតិកកថ  កុមរេនះកច វយង់ឃនង ស់  េវៀរ្រពះសមម សមពុទធ
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េចញេហើយ  អនកដៃទែដល ចអប់រកុំមរេនះបន  មនិមនេឡើយ   កុមរ

េនះគួរជបុគគលែដល្រពះសមពុទធ្រទង់ែណន ំ  លុះ្រទង់មនបរវិតិកកដូេចនះ

េហើយ ន្ំរពះ ជកុមរេទកនស់មន ក់្រពះសមម សមពុទធ ថ្វ យបងគេំហើយ

្រកបទូលថ  បពិ្រត្រពះអងគដច៏េ្រមើន  កុមរេនះកច វយង់ឃនង 

េពរេពញេ យេសចក្តីេ្រកធ សូម្រពះអងគ្រទង់្របទនឱ ទដល់កុមរ

េនះផង  ។  ្រពះបរម ្ត ្រទង់្របទនឱ ទដល់្រពះ ជកុមរថ មន ល

កុមរ អនកមិនគួរជមនុស កច វយង់ឃនងេទ មិនគួរេពញចិត្ត

សងកត់សងកិនគំ មកែំហងពួកសត្វទងំេនះេឡើយ  ធមម អនកមន ច

េ្រគត្រគត រែមងមនិជទី្រស ញ់  មិនជទីេពញចិត្តៃនម បេងកើត  ៃន

បិ  ៃនបុត្តភរយិ  ៃនបងប្អូន្របសុ្រសី  សូមបៃីនពួកញត ិ ជទី ងំៃនករ

ភ័យខ្ល ច  ដូចអសិរ ពសិកពុំងលូនមកខ ំ  ដូចេចរែដលេ មព័ទធេនកនុង

ៃ្រព  ដូចយក ែដលកពុំងេដើរមកចប់សីុ  រែមងេកើតកនុងនរកជេដើមបន 

កនុងបចចុបបននេនះអនកែដលេ្រចើនេទេ យេសចក្តីេ្រកធ  សូមប្ីរប ប់ ក់-

ែតងេទេ យសេម្ល កបពំក់ល្ៗអ  យ៉ង កេ៏ យ ក៏េនែតមនពណ៌

សមបុរេ ហមងមិនល្អដែដល  មុខមតរ់បស់បុគគលេនះ សូមបមីនសិរដូីច

្រពះចនទេពញវង់ក៏េ យ ក៏គង់ដូចផក ឈូកែដល្រតូវេ លេ យេភ្លើង ដូច

កញចក់ែដល្របកបេ យមនទិល  រែមងខុសរូបខុស ងមិនគួរេមើល    ដបតិ

ថ  ពួកសត្វ ្រស័យេសចក្តីេ្រកធ រែមងចប់ វុធ្រប រខ្លួនឯង ្ល ប់ 
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ផឹកថន ពុំលសម្ល ប់ខ្លួន ចងកសម្ល ប់ខ្លួន េ តទឹកសម្ល បខ់្លួន លុះ ្ល ប់

េ យអំ ចេសចក្តីេ្រកធយ៉ងេនះេហើយ  ក៏រែមងេកើតកនុងអបយភូមិ  

មននរកជេដើម ចែំណកអនកែដលេពញចិត្តេបៀតេបៀនអនកដៃទ ក៏្រតូវតិះ-

េដៀលកនុងបចចុបបនន  កលែបកធ្ល យ ងកយេទ កប៏ដសិនធិកនុងនរកជេដើម 

សូមបបីន្រតឡប់មកេកើតជមនុស  ក៏ជមនុស មនេ គេ្រចើន ងំអពីំ

េកើតមកេនះឯង ប ្ត េ គទងំ យ មនេ គែភនក េ គ្រតេចៀកជ

េដើម នឹងេចមេ មេបៀតេបៀនមនុស ្របេភទេនះ  ជនទងំេនះនឹងមនិផុត

អពីំេ គេបៀតេបៀន នឹងជអនកមនទុកខជ្របច ំ េ្រពះេហតុេនះ អនកគបប ី
ជមនុស មនចតិ្តេម ្ត  មនចតិ្តទន់ភ្លន់ចេំពះសព្វសត្វ េ្រពះបុគគល

ដូេចនះ រែមងរួចផុតអពីំភ័យមននរកជេដើមបន ដូេចនះ  ។  កុមរេនះ  

្ត ប់ឱ ទរបស់្រពះបរម ្ត េហើយ  លះបងម់នះបនេ យ្រពះឱ ទ

ែតម្តងប៉ុេ ្ណ ះ  ជអនកទូនម នបន  ជអនកមនចតិ្តទនភ់្លន់  សូមបអីនកដៃទ

េជរ យក៏មនិបនយកចិត្តទុក ក់េឡើយ ដូចពស់ែដល្រតូវេគដកចងកូម 

ដូចក្ត មែដល្រតូវេគកច់តេងក ប និងដូចេគេឈម លែដល្រតូវេគកតែ់សនង

ដូេចន ះ  ។ 

 ភិកខុទងំ យ្រកបទូល្រពឹត្តករណ៍របស់កុមរេនះេហើយ េទើប

េលើកេរឿងេឡើងសនទនគន កនុងធមមសភថ  អនកមន យុទងំ យ  ្រពះ- 

ម បិ  ្រពះញតិនិងសម្ល ញ់ជេដើម មិន ចទូនម នលិចឆវកុីមរ ែដល
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កច វយង់ឃនងបន  អស់កលយូរអែង្វង  ប៉ុែន្ត្រពះសមម សមពុទធ្រទង់

ទូនម ន្រពះ ជកុមរេនះ េ យ្រពះឱ ទែតម្តងប៉ុេ ្ណ ះ ្រទង់េធ្វើេហតុគឺ
ករឲយេនកនុង្រពំែដនែដលគួរសរេសើរបន  ដូចហ ថ ចរយទូនម នដរំែីដល

ចុះេ្របងឲយអស់ភពចេចសដូេចន ះ ដូច្រពះពុទធភសិតសែម្តងថ  មន លភកិខុ
ទងំ យ ដរំគួីរទូនម ន ែដលទម័កដរំ ី បនទូនម នេហើយ  រែមងសទុះេទ

កន់ទិសែតមួយៗ គឺទិសខងេកើតក្តី  ខងលិចក្តី ខងេជើងក្តី ខងតបូងក្តី  ។   

មន លភិកខុទងំ យ  េសះគួរទូនម ន  ែដលទមក័េសះបនទូនម នេហើយ  

រែមងសទុះេទកន់កនទិ់សែតមួយៗ គឺទិសខងេកើតក្តី  ខងលិចក្តី  ខង

េជើងក្តី   ខងតបូងក្តី  ។  មន លភិកខុទងំ យ េគគួរទូនម ន ែដលទមក័េគ

បនទូនម នេហើយ រែមងសទុះេទកន់កន់ទិសែតមួយៗ គទិឺសខងេកើតក្តី 

ខងលិចក្តី ខងេជើងក្តី  ខងតបូងក្តី     ។   មន លភិកខុទងំ យ   ឯបុរសគួរ

ទូនម ន ែដល្រពះតថគតជអរហន្តសមម សមពុទធបនទូនម នេហើយ រែមងសទុះ

េទកន់ទិសទងំ ៨ បន  គឺបុគគលបននូវរូបជឈនែតងេមើលេឃើញនូវរូប

ទងំ យ  េនះជទិសទី ១  ១  ។  ្រពះតថគតអងគេនះ បណ្ឌិ តរែមង

េពលថ  ជអនកទូនម ននូវបុរសែដលគួរទូនម នបន  ៃ្រកែលងជង ចរយ 

                             
១-បណ្ឌិ ត្រតូវករេសចក្តពិី ្ត រ  នកនុងបដិកែខមរេលខ ២៨  ទពំ័រ ១១៤ ចុះ ។ 
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អនកហ្វឹក ត់ទងំ យ    អនកមន យុទងំ យ    ធមម អនកទូនម ននូវ

បុរសែដលគួរទូនម នបន ដូច្រពះសមម សមពុទធេនះមនិមនេ ះេឡើយ  ។ 

្រពះបរម ្ត  េស្តចយងមក ្រទង្់រ ស់សួរថ   មន លភកិខុទងំ យ 

អមបញ់មញិេនះ  អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  កល

ភិកខុទងំេនះ្រកប-ទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន លភិកខុ
ទងំ យ  មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ  ែដលតថគតទូនម នកុមរ

េនះបនេ យឱ ទែតម្តងេនះ សូមបកីលពីមុនតថគតក៏ធ្ល ប់បនទូ

នម នកុមរេនះ េ យឱ ទែតម្តងែដរ   ដូេចនះេហើយ  េទើប្រទង់នយំកេរឿង

កនុងអតតីមកសែម្តងដូចតេទេនះថ  

 កនុងអតតីកល កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដសិនធិកនុង្រតកូលឧទិចច្រពហមណ៍ 

ចេ្រមើនវយ័េហើយ េរៀនៃ្រតេវទនិងសព្វសិលបវទិយេនកនុងនគរតកកសិ  

េន្រគប់្រគងផទះអស់កលតិចតួច កលម បិ ្ល ប់េទក៏បួសជឥសី 

ញុងំអភញិញ សមបត្តិឲយេកើតេឡើងេហើយ រស់េនកនុងៃ្រពហិមពន្ត ។ កល

េនកនុងៃ្រពេនះយូរៗ កេ៏ទកន់ជនបទេដើមបឆីន់រសជូរ ៃ្រប និមន្តេទដល់

នគរព ណសី  ន ក់េនកនុង្រពះ ជឧទយន ។  ភ្លឺេឡើង  េស្ល កដណ្ដ ប់

េហើយ បរបូិណ៌េ យមរយទរបស់ បស ចូលកន់នគរេដើមបភីិកខ   

និមន្តេទដល់ ន្រពះ ជ ងំ ។ 
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 ្រពះ ជកពុំងទតេទ មសីហបញជ រ ្រទង់េឃើញ បសេហើយ 

្រទង់្រជះថ្ល កនុងឥរយិបថ ្រទង់្រពះត្រមះិថ បសេនះមនឥ្រនទីយ៍ស្រងួម 

មនចិត្តសងប់   មនែភនក ក់ចុះមួយជួរនឹម   ដូច ក់ថង់្រទពយមួយពន់

ក បណៈ្រគប់ៗជំ ន និមន្តមកេ យលី អង់ ចដូច ជសីហ៍  

្របសិនេបើមនសភវៈែដលេឈម ះថ សន្តធម ៌  សន្តធមេ៌នះ ្រតវូមនខង

កនុងៃន បសេនះឯង  េហើយ្រទង់ទតេមើល មតយមន ក់   មតយេនះ

្រកបទូលថ    បពិ្រតម ជ ទូល្រពះបងគនឹំង្រតូវេធ្វើអ្វីឬ  ?   

 ្រទង់្រ ស់ថ  អនកចូរេទនិមន្ត បសេនះមក  ។  មតយេនះ 

ទទួល្រពះ ជឱងក រថ ្រពះករុ ៃថ្លវេិសស  រួចចូលេទរក្រពះេពធិសត្វ 

ថ្វ យបងគេំហើយទទួលភជនៈ ក់ភិកខ អពីំៃដ បសេពធិសត្វ កល

បសេពធិសត្វេពលថ   មនករអ្វីឬ អនកមនបុណយេ្រចើន ?   

 មតយេនះ្រកបទូលថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដច៏េ្រមើន ្រពះ ជឲយ

និមន្តេ កមច ស់  ។  

 ្រពះេពធិសត្វេពលថ េយើងមិនែមនអនកបួស្របច ំ ជដំ ក់េទ 

េយើងជអនកបួសេនកនុងៃ្រពហិមពន្ត  ។  មតយេទ្រកបទូលពកយេនះ

ចេំពះ្រពះ ជ  ។   ្រពះ ជ្រ ស់ថ  បសដៃទែដលសនិទធ ន លនឹង

េយើងមនិមនេទ ចូរនិមន្តេ កមកចុះ ។    មតយកេ៏ទថ្វ យបងគំ បស 

ធននិមន្តេ កចូលកន់្រពះ ជ ងំ ។ ្រពះ ជថ្វ យបងគ្ំរពះបរម-
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េពធិសត្វ ធនឲយគង់េលើបល្ល័ងកមសខងេ្រកមេស្វតចឆ្រត ឲយឆន់

េភជនែដលមនរស្របណីតៗ ែដលេគ កែ់តងទុកស្រមប់្រទង់  េហើយ

្រ ស់សួរថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន  េ កមច ស់េនទី  ?   

 ្រពះបរមេពធិសត្វថ្វ យ្រពះពរថ  ម បពិ្រត ម ភពេនកនុង

ៃ្រពហិមពន្ត  ។ 

 ្រពះ ជសួរថ   េពលេនះ េ កមច ស់ស្រមកេនឯ  ? 

 ្រពះបរមេពធិសត្វថ្វ យ្រពះពរថ ម បពិ្រត ម ភពកពុំងរក

េមើលេសនសនៈ ែដលសមគួរដល់រដូវេភ្ល ង ។  

 ្រពះ ជ្រ ស់ថ  បពិ្រតេ កមច ស់ដ៏ចេ្រមើន េបើដូេចន ះសូមនិមន្ត

េនកនុងឧទយនរបស់ពួកេញមចុះ  ។  ្រទង់កន់យកេប្ដជញ េហើយ សូមប ី
្រពះអងគខ្លួនឯងក៏េ យេ្រសច ្រទង់ន្ំរពះបរមេពធិសត្វេទកន់ឧទយន  

បញជ ឲយ ងបណ្ណ  ឲយេធ្វើទីស្រមកេពលៃថងនិងេពលយប់  ្រទង់

ថ្វ យបរកិខ រស្រមបប់ព្វជតិ  ្រទង្់របគល់អនកយមសួនឲយេមើលែថ  េហើយ

េស្តចចូលកន់នគរ  ។ 

 ចបពី់េពលេនះមក  ្រពះបរមេពធិសត្វកេ៏នកនុងឧទយន ចែំណក

្រពះ ជកយ៏ងេទរក្រពះេពធសិត្វ  កនុងមួយៃថងពីរ-បីដង ល់ៗ ៃថង   ។  

្រពះ ជអងគេនះ   ្រទង់មន្រពះឱរស្រពះនមថ  ទុដ្ឋកុមរ  ជអនកមន

សន្ត ន ្រកក់  កច វយង់ឃនង   ្រពះ ជនិងពួក្រពះញតិមនិ ច
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ទូនម នអបរ់បំន ពួក មតយក្តី  ពួក្រពហមណ៍ក្តី  និងពួកគហបតីក្តី សូមប ី
រួមគន េពលេ យេទមនស ថ បពិ្រត្រពះ ជកុមរ សូម្រទង់កុេំធ្វើយ៉ង

េនះេឡើយ ្រទង់មិនគួរេធ្វើយ៉ងេនះេទ   ក៏មិន ចញុងំ្រពះ ជកុមរេនះ

ឲយ ្ដ ប់ពកយសម្តីបន  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រពះត្រមះិថ េវៀរ បស អនក

្រទ្រទង់សីលរបស់េយើងេចញេហើយ គង់មិនមនអនកដៃទទូនម នកុមរេនះ

បន   ។   ្រពះ ជ្រទងន់្ំរពះ ជកុមរេទកន់សមន ក់្រពះបរមេពធសិត្វ  

េហើយ្រ ស់្របប់ថ បពិ្រតេ កមច ស់   កុមរេនះមនសន្ត ន ្រកក់   

កច វយង់ឃនង ពួកខញុមំិន ចទូនម នអបរ់កុំមរេនះបន សូមេ ក

មច ស់េម ្ត រកឧបយមយង៉ ទូនម នេគផងចុះ  ។  ្រពះ ជ្រទង់្រ ស់ដូេចនះ

េហើយ  ្រទង់្របគល់្រពះ ជកុមរដល់្រពះបរមេពធិសត្វ េហើយ្រទង់េចៀស

េចញេទ ។ ្រពះបរមេពធិសត្វកប៏បួល្រពះ ជកុមរ្រ ច់េទកនុងឧទយន 

េឃើញេដើមេ ្ត េទើបែតដុះមិនទន់បន ៤ ធន ប់ េទើបែតមនស្លឹកពីរបុ៉េ ្ណ ះ  

គសឺ្លឹកេចញមខ ងមួយសន្លឹក េទើបេពលនឹង្រពះ ជកុមរថ  ែនកុមរ សូម

្រទង់ទពំស្លឹកេ ្ត េនះ េហើយ្រជបរសរបស់ ចុះ  ។  ្រពះ ជកុមរ្រទង់

ទពំស្លឹកមួយសន្លឹក ដងឹរសេហើយ្រ ស់ថ  ថ្វឺយ ថ្វឺយ  េ ្ត ះេចលេលើ
ែផនដី មួយអេន្លើទងំទឹកមត់ កល បសេពលថ យ៉ង ែដរកុមរ  

ក៏្របប់ថ បពិ្រតេ កមច ស់ េដើមេឈើេនះេ្រប បដូចថន ពិំសដ៏កច វ  

្របសិនេបើេដើមេឈើេនះធេំឡើង គងស់ម្ល បម់នុស យ៉ងេ្រចើន  ្រទង់េពល
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ដូេចនះេហើយ  ្រទង់ដកេដើមេ ្ត េនះ េហើយញីរហូតទល់ែតេខទចេ យ

្រពះហសថ   េទើប្រ ស់្រពះគថេនះថ  

 ឯកបេ ្ណ   អយ ំ រុេកខ     ន  ភុមយ  ចតុរងគុ េ  

 ផេលន  វសិកេបបន            ម យ ំ កឹ  ភវសិ តតីិ ។ 

 េឈើេនះេទើបែតនឹងមនស្លឹកែតមួយ ៗ     ដុះអពីំែផនដីមិន 

 ទន់ដល់ ៤ ធន ប់  មនផលដូចជថន ពិំសេទេហើយ ចណំង ់

  េឈើេនះធេំឡើង   នឹងដូចេម្តចេទ  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ   បទថ   ឯកបេ ្ណ   េសចក្តីថ  េទើបែត

មនស្លឹកមួយៗ  ។ 

 បទថ   ន ភុមយ  ចតុរងគុ េ   េសចក្តីថ  ( េដើមេឈើេនះ ) ដុះ

អពីំែផនដមីនិទន់ដល់ ៤ ធន ប់ផង  ។ 

 បទថ   ផេលន  បនដល់  រសែដលេកើតអពីំែផ្ល ។ 

 បទថ  វសិកេបបន  បនដល់ មនែផ្លដូចជថន ពិំស  អធិបបយ

ថ េឈើេនះេទើបែតនឹងមនស្លឹកែតមួយៗ  ដុះអពីំែផនដ ី មិនទន់ដល់ ៤ 

ធន ប់ផង   មនផលដូចជថន ពិំសេទេហើយ  ។ 

 បទថ   ម យ ំ កឹ  ភវសិ ត ិ េសចក្តីថ  ្របសិនេបើេឈើេនះធំ

េឡើង គឺធេំឡើងកល  កលេនះនឹងដូចេម្តចេទ ពិតជសម្ល ប់

មនុស បនមិនខន    ្រពះ ជកុមរ្រ ស់ថ   េ យេហតុដូចេពលមក
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េនះ  េយើង្រតូវដក េចល  ។ 

 ្រគេនះ ្រពះបរមេពធិសត្វក៏េពលពកយេនះនឹង្រពះ ជកុមរថ  

បពិ្រត្រពះ ជកុមរ  ្រទង់មន ជឱងក រអពីំពន្លកេ ្ត េនះថ េពលេនះ 

មនជតល្វីងយ៉ងហនឹងេទេហើយ កល ធេំឡើងនឹងដូចេម្តចេទ ្រស័យ

េហើយនឹងមនេសចក្តចីេ្រមើនអពីំទី  ដូេចនះ្រតូវដកេចល ្រពះ ជ-

កុមរបដិបត្តិចេំពះេដើមេ ្ត េនះ យ៉ង   សូមបអីនកែដនរបស់្រពះ ជ-

កុមរ  ក៏គង់ដូេចន ះែដរ  នឹងនគំន េពលថ   ្រពះ ជកុមរេនះេនេកមង

កច វយង់ឃនងយ៉ងេនះេទេហើយ  កលចេ្រមើន្រពះជនមធេំឡើង

បន្រគប្់រគង ជសមបត្តិ នឹងដូចេម្តចេទ ពួកេយើង ្រស័យ្រពះ ជកុមរ

េនះ នឹងមនេសចក្តសុីខចេ្រមើនដូចេម្តចបន េហើយមិន្រពមថ្វ យ ជ-

សមបត្តិែដលជរបស់ៃន្រតកូលរបស់្រពះ ជកុមរ នឹងដក្រពះ ជកុមរ

ដូចដកេដើមេ ្ត េនះ  េហើយបេណ្ត ញ្រពះ ជកុមរេចញអពីំែដន  េ្រពះ

េហតុេនះ  ចូរ្រទង់លះបង់ភពជអនកមនខ្លួនដូចជេដើមេ ្ត   េហើយដល់

្រពមេ យករអត់ធន់  មនេម ្ត និងករុ  ចបពី់េពលេនះតេទចុះ ។ 

ចប់ពីេពលេនះមក ្រពះ ជកុមរេនះក៏អស់មនះ មិនចេចសរងឹរូស 

សមបូរេ យករអត់ធន់  មនេម ្ត និងករុ  ងំេនកនុងឱ ទរបស់្រពះ

បរមេពធសិត្វ កល្រពះបិ េ យ្រពះទិវងគតេទក៏បន្រគប់្រគង ជ-

សមបត្តិ ្រទង់បេំពញបុណយមនឲយទនជេដើម េ្រកយអពីំេ យទិវងគត 
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េស្តចេទ មយថកមម  ។ 

 ្រពះបរម ្ត  ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ  ្រទង់្រ ស់

បញជ កេ់ទៀតថ  មន លភិកខុទងំ យ មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ 

ែដលតថគតទូនម នលិចឆវកុីមរែដល ្រកក់េឃរេឃបនេនះ  សូមបកីនុង

កលមុនតថគតក៏ធ្ល ប់ទូនម នលិចឆវកុីមរែដរ   លុះ្រទង់្រ ស់ដូេចនះេហើយ 

្រទង់្របជុជំតកថ  ទុដ្ឋកុមរកនុងកលេនះ  បនមកជលិចឆវកុីមរកនុង

កលឥឡូវេនះ   ្រពះ ជបនមកជ ននទ  ចែំណក បសអនកឲយឱ ទ 

គឺ  តថគត  េនះឯង  ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ ឯកបណ្ណជតក ទី ៩ ។ 
 

អដ្ឋកថ សញជវីជតក ទី ១០ 
  

 ្រពះបរម ្ត  កល្រទង់គង់េនកនុងវត្តេវឡុវន័ ្រទង់្របរពធករ

េលើកតេមកើងអសបបុរសរបស់្រពះបទអជតស្រតូវ  ្រ ស់្រពះធមមេទសន

េនះ   មនពកយេផ្តើមថ  អសន្តំ  េយ  បគគ ្ហ ត ិ ដូេចនះជេដើម ។ 

 េសចក្តីពិ ្ត រថ ្រពះបទអជតស្រតូវេនះ ្រទង់្រជះថ្ល នឹងភិកខុ
េទវទត្ត អនក្រទុស្តសីល មនបបធម៌ ជស្រតូវចេំពះ្រពះពុទធអងគនិងពុទធ

វក ្រទងស់រេសើរភិកខុ េទវទត្តអនកមិនសងបជ់អសបបុរស ្រទង់្រពះត្រមះិថ  

្រទង់នឹងេធ្វើសកក របូជភិកខុ េទវទត្ត    ដូេចនះេហើយ ្រទង់បរចិច គ្រទពយជេ្រចើន
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ឲយ ងវ ិ រឯគយសីស្របេទស ្រទង់េជឿ មភិកខុ េទវទត្ត សេ្រមចេទស

្រពះ ជបិ ែដលជ្រពះ ជ ងំេនកនុងធម ៌  ជ្រពះអរយិ វកថន ក់

េ បនន  កត់ផ្ត ច់ឧបនិស យ័េ បត្តិមគគរបស់្រពះអងគ (ខ្លួនឯង )

ដល់នូវម វនិស ្រទង់្រពះស ្ត ប់ថ េទវទត្ត្រតូវែផនដី្រសូប  ក៏សេង្វគ

ថ  ខ្លួនអញនឹង្រតវូែផនដី្រសូបែដរឬហន៎    មិនបនទទួលេសចក្តីសុខកនុង

ជសមបត្តិ  មិនបន្របសព្វេសចក្តេី្រតកអរេលើ្រពះ្រក បនទំ  ្រទង់ញប់-

ញ័រជនិចច  ដូចេ្របតែដល្រតូវទរុណកមមដ៏ វ  ្រពះ ជ្រទង់នឹក

េឃើញថ  ្រពះអងគដូចជកពុំង្រតូវែផនដី្រសូប  ដូចអ ្ត តេភ្លើងកនុងអវចិី
កពុំងេលៀនេចញមក េហើយដូច្រពះអងគ្រតូវេគបញជ ឲយផទផំង រេលើផទ ងំែដក

ដ៏េក្ត  េហើយ្រតូវចកេ់ យលែំពងែដក្រសួចដូេចន ះ     េ យេហតុេនះ 

ករសងប់្រពះទយ័សូមបែីតបន្តិច ក៏មិនមនដល់្រពះអងគែដលញប់ញ័រដូច

មន់ែដល្រតូវ រក ។ ្រពះ ជមន្រពះ ជបណំងចូលគល់្រពះសមម -

សមពុទធ  ្រទង់មន្រពះ ជបណំងនឹងសូមឲយ្រពះពុទធអងគអត់េទសឲយ ទងំ

មន្រពះ ជបណំងនឹងទូលសួរបញ្ហ   ប៉ុែន្តេ្រពះ្រពះអងគមនកហុំសធ ំ  

េទើបមិន ចនឹងចូលគល់បន ។ 

 ្រគេនះ ជួននឹងនគរ ជ្រគះឹមនបុណយនកខត្តឫក ្របចែំខកត្តិក

ម ជននគំន ក់ែតង្រកុងដូចជេទវនគរ  ្រពះបទអជតស្រតូវេចម-

េ មេ យពួក មតយ ្រទង់គងេ់លើ្រពះ ជ សនៈមសកនុង ន្រពះ- 
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ជ ងំ ្រទង់ទតេឃើញេពទយជីវេកមរភចចអងគុយគល់កនុងទីមិនឆង យ ្រទង់

មនបរវិតិកកថ  អញនឹងបបួលេពទយជីវេកមរភចចេទគល់្រពះសមម សមពុទធ 

ប៉ុែន្តអញមនិ ចនឹងបបួល្រតង់ៗថ  ជីវកសម្ល ញ់ េយើងមិន ចនឹងេទ

ែតមន ក់ឯងបន មកចុះ  នេំយើងេទគល់្រពះបរម ្ត ផងចុះ ដូេចនះ   

្រតូវពណ៌នអពីំលអំៃន ្រតដីល់ជវីកេនះេ យបរយិយជេ្រចើន េហើយ

សឹមេពលថ ៃថងេនះ ពួកេយើងគួរែតចូលេទរកសមណៈឬ្រពហមណ៍

មួយ  កលពួកេយើងចូលេទរកេ កេហើយ នឹងគបបញុីងំចតិ្តរបស់េយើង

ឲយផូរផង់បន ្ត ប់ពកយេនះេហើយ ពួក មតយនឹងនគំន ពណ៌នគុណ

ៃន ្ត ទងំ យរបស់ខ្លួន សូមបេីពទយជីវកក៏គង់នឹងេពលពណ៌នគុណ

របស់្រពះសមម សមពុទធែដរ កលេបើដូេចន ះ  អញនឹងបបួលេពទយជីវកេទ

កន់សមន ក់្រពះបរម ្ត   លុះគិតដូេចន ះេហើយ  ្រពះ ជក៏ពណ៌ន

ភពល្អ ្អ តៃន ្រតីេ យបទទងំ ៥  ដូេចនះថ   

  ្រតី្របសចកេទស  ( ្វ ងរុងេរឿង ) គួរជទីេ្រតកអរ  អ្វីេម្ល៉ះហន៎  

 ្រតី្របសចកេទស     មនភពល្អ      អ្វីេម្ល៉ះហន៎  

 ្រតី្របសចកេទស     គួរជទីរមិលេមើល   អ្វីេម្ល៉ះហន៎  

 ្រតី្របសចកេទស     ជទីនមំកនូវេសចក្ត្ីរជះថ្ល    អ្វីេម្ល៉ះហន៎  

 ្រតី្របសចកេទស     គួរជទីកណំត់ដឹង     អ្វីេម្ល៉ះហន៎  

 កនុងៃថងេនះ អនក េទហន៎   ពួកេយើងគួរចូលេទរក បុគគល
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ែដលពួកេយើងគួរចូលេទរក េដើមបញុីងំចិត្តឲយ្រសស់ថ្ល បន ។ ្រគេនះ 

មតយមន ក់េពលគុណរបស់បូរណកស ប  មន ក់េពលគុណរបស់មកខ-

លិេគ ល  មន ក់េពលគុណរបស់អជិតេកសកមពល   មន ក់េពលគុណ

របស់បកុធកចច យន មន ក់េពលគុណរបស់សញជយេវលដ្ឋបុត្ត មន កេ់ពល

គុណរបស់និគណ្ឋ នថបុត្ត ។ ្រពះ ជ្រទង់្រពះស ្ត ប់នូវពកយសរេសើរ

របស់ មតយទងំេនះេហើយ្រទងតុ់ណ្ហី ភព ្រពះ ជ្រទង់្របថន ពកយ

របស់ម មតយជីវកប៉ុេ ្ណ ះ ។ ចែំណកេពទយជីវក្រតះិរះិថ កល្រពះ-

ជ្រ ស់នឹងអញ េទើបអញ្រកបទូល  លុះគតិដូេចនះេហើយ អងគុយេសង ម

មិនឆង យអពីំ្រពះ ជ  ។   ្រគេនះ ្រពះ ជក៏្រ ស់សួរេពទយជីវកថ ែន

សម្ល ញ់ជីវក   េហតុដូចេម្តចេទើបអនកេនេសង ម  ។   ខណៈេនះេពទយជីវក

ក៏េ្រកកចក សនៈ ្របណមអញជលីែបរមុខេទរក្រពះដ៏មន្រពះភគ 

េហើយ្រកបទូលថ បពិ្រត្រពះសមមតិេទព ្រពះដ៏មន្រពះភគជ្រពះ-

អរហន្តសមម សមពុទធអងគេនះ ឥឡូវេនះ ្រទង់កពុំងគង់េនកនុងចមក រ ្វ យ

របស់ទូលបងគ ំមួយអេន្លើេ យភិកខុសងឃេ្រចើន ចនួំន ១២៥០ រូប ឯកតិ្តស័ិពទ

ដ៏ពីេ ះរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ   បនលបខីចរខច យសុះ យេទ

យ៉ងេនះថ   ្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ  ្រពះអងគឆង យចកេសចក្តីេ -

ហមង្រគប់យ៉ងេហើយ ្រពះអងគ្រ ស់ដឹងនូវេញយយធម៌ទងំពួង ចេំពះ

្រពះអងគេ យ្របៃព ្រពះអងគបរបូិណ៌េ យវជិជ និងចរណៈ គេឺសចក្តីេចះ
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ដឹងនិង្រកឹតយែដលបុគគលគបប្ីរប្រពឹត្ត ្រពះអងគមនដេំណើ រល្អេទកន់្រពះ-

និព្វ ន ្រពះអងគ្រជបចបស់នូវៃ្រតេ ក ្រពះអងគ្របេសើរេ យសី ទិ-

គុណ មិនមនបុគគល មួយេសមើ   ្រពះអងគជអនកទូនម ននូវបុរសែដលគួរ

ទូនម នបន ្រពះអងគជ្រគូៃនេទវ និងមនុស ទងំ យ ្រពះអងគបន

្រ ស់ដឹងនូវអរយិសចចធម៌    ្រពះអងគែលងវលិ្រតឡប់មកកន់ភពថមេីទៀត  

( កល្របកស្រពះពុទធគុណេហើយ )   ក៏្របកសបដិ រយ៍ិ ៩០០ ្របករ   

នុភពរបស់្រពះដ៏មន្រពះភគ មនបុព្វនិមតិ្ត ងំពី្របសូតជេដើម ជ

្របេភទេហើយ  េទើប្រកបទូលថ    បពិ្រត្រពះសមមតេិទព  សូមេស្តចយង

ចូលេទគល់្រពះដ៏មន្រពះភគអងគេនះ េហើយ្រទង់ ្ត បធ់ម៌ ្រ ស់សួរ

បញ្ហ ចុះ   ។   ្រពះ ជ្រទង់មនមេនរថេពញបរបូិណ៌្រ ស់ថ   សម្ល ញ់

ជីវក  េបើដូេចន ះ អនកចូរេ្របើឲយេគចត់ែចងដរំចុីះ  ។  លុះបញជ ឲយចត់ែចង

យនពហនៈេហើយ  ្រពះ ជេស្តចយងេទកន់ជីវកមពវន័េ យ នុភព

ដ៏ធ ំ  ្រទង់ទតេឃើញ្រពះតថគតេចមេ មេ យពួកភិកខុកនុងេ ងធ ំ   កនុង

ជីវកមពវន័េនះ ្រទង់េឆម ងេមើលពួកភិកខុ  អនក្របសចកករកេ្រមើកដូចទូកធំ

េនកនុងក ្ត លសមុ្រទ   េពលសងប់រលកេហើយដូេចន ះ េ យទូេទ្រទង់

្រជះថ្ល កនុងឥរយិបថេនះឯង េ យ្រទង់្រពះត្រមិះថ  បរស័ិទដូេចនះ អញ

មិនែដលេឃើញេឡើយ  ្រទង់្រ ស់ផង  ្រទង់ផគងអញជលីចេំពះ្រពះអងគផង  

រួច្រ ស់សរេសើរ  ថ្វ យបងគ្ំរពះដម៏ន្រពះភគេហើយ ្រទង់គង់េនកនុងទីដ៏
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សមគួរ េហើយ្រកបទូលសួរបញ្ហ កនុង មញញផលស្ូរត  ។  ្រគេនះ  

្រពះដម៏ន្រពះភគ្រទងស់ែម្តង  មញញផលស្ូរត   កលចប់្រពះធមម-

េទសន ្រពះ ជ្រទងស់បបយ្រពះទយ័ ទូលសូមឲយ្រពះដ៏មន្រពះភគ

្រទង់អត់េទស  េហើយេស្តចេ្រកកចក សនៈ ្រទងេ់ធ្វើ្របទក ណិ្រពះ-

បរម ្ត េហើយ េស្តចេចៀសេចញេទ ។ កល្រពះ ជយងេទេហើយ

មិនយូរបុ៉នម ន ្រពះបរម ្ត ្រទង់្រ ស់េ ភិកខុទងំ យមក េហើយ

្រ ស់ថ មន លភិកខុទងំ យ ្រពះ ជអងគេនះ  ជីករេំលើងគុណធមរ៌បស់

ខ្លួនេចញអស់េហើយ  មន លភិកខុទងំ យ ្រពះ ជអងគេនះ ផ្ត ច់បង់គុណ-

ធម៌ខ្លួនេចញអស់េហើយ  មន លភិកខុទងំ យ ្របសិនេបើ្រពះ ជអងគេនះ  

មិនបនផ្ត ច់បង់្រពះជនម យុៃន្រពះបិ ែដលជ្រពះធមម ជ អនក្របកប 

េ យធម៌ េ្រពះ្របថន ភពជធេំទ ធមមចកខុ  គឺេ បត្តមិគគែដល្របស

ចកធូលី ្របសចកមនទិលនឹងេកើតេឡើងដល់្រពះ ជអងគេនះ េលើ សនៈ

េនះមិនខនេឡើយ ប៉ុែន្ត្រពះអងគ ្រស័យេទវទត្ត េលើកតេមកើងអសបបុរស 

េទើបវនិស បសូនយចកេ បត្តិផល ។  ៃថងែស្អកេឡើង ភិកខុទងំ យ

េលើកេរឿងេឡើងសនទនគន កនុងធមមសភថ   អនកមន យុទងំ យ   បន

ឮថ  ្រពះបទអជតស្រតូវ បសូនយចកេ បត្តិផល េ្រពះេលើក

តេមកើងអសបបុរស  ្រស័យភិកខុ េទវទត្តែដល្រទុស្តសីល មនបបធម៌ ្រទង់

េធ្វើបិតុឃតកមម   ្រទង់ជ្រពះ ជែដលភិកខុ េទវទត្តឲយវនិសេហើយ  ។   
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្រពះបរម ្ត    េស្តចយងមកេហើយ    ្រទង្់រ ស់សួរថ   មន លភកិខុទងំ-

យ អមបញ់មិញេនះ អនកទងំ យអងគុយ្របជុសំនទនគន អពីំេរឿងអ្វីហន៎  

កលភិកខុទងំ យ្រកបទូលឲយ្រទង់្រជបេហើយ  េទើប្រទង់្រ ស់ថ  មន ល

ភិកខុទងំ យ   មិនែមនែតេពលេនះបុ៉េ ្ណ ះេទ   ែដល្រពះបទអជត- 

ស្រតូវេលើកតេមកើងអសបបុរស  ដល់នូវេសចក្តីវនិសដធ៏េំនះ   សូមបកីលពី

មុន   ្រពះ ជអងគេនះ ក៏ទម្ល យខ្លួនឯងេ យករេលើកតេមកើងអសបបុរស

ែដរ    េហើយ្រទង់នយំកេរឿងកនុងអតីតមកសែម្តងដូចតេទេនះថ   

 កនុងអតតីកល      កល្រពះបទ្រពហមទត្តេ យ ជសមបត្តិេនកនុង 

នគរព ណសី ្រពះបរមេពធិសត្វបដិសនធិកនុង្រតកូល្រពហមណ៍មន

សមបត្តិេ្រចើន ចេ្រមើនវយ័េទកនន់គរតកកសិ េរៀនសព្វសិលបវទិយ បន

ជ ចរយទិ បេមកខកនុងនគរព ណសី បេ្រង នសិលបៈដល់មណព 

៥០០ នក់   ។  ប ្ត មណពទងំេនះ  មនមណពមន ក់េឈម ះ សញជី វៈ   

្រពះបរមេពធិសត្វបនឲយមន្តេធ្វើមនុស ្ល បឲ់យរស់េឡើងវញិ ដល់មណព 

េនះ មណពេនះេរៀនមន្តែដលេធ្វើមនុស ្ល ប់ឲយរស់េឡើងវញិ ែតមយង៉  

មិនបនេរៀនមន្តស្រមប់ករពរ  ។  ៃថងមួយ េទៃ្រពរកឧសនឹងសម្ល ញ់

េឃើញខ្ល ងប់មួយក៏និយយនឹងពួកមណពថ   អនកមន យុទងំ យ 

ខញុនឹំងេធ្វើខ្ល ងប់មួយេនះ ឲយរស់េឡើងវញិ ។ មណពទងំ យេពល

ជទំស់ថ  អនកនឹងមិន ចេទ   ។   មណពេនះេពលថ  ខញុនឹំងេធ្វើ ឲយ
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រស់េឡើងវញិ ឲយអនកទងំ យេឃើញ្រគបគ់ន   ។  មណពទងំេនះ ក៏

េពលថ ្របសិនេបើអនក ចកចូ៏រ ស់ ឲយភញ កេ់ឡើងចុះ  លុះេពលេហើយ  

មន ក់ៗក៏្របញប់េឡើងេដើមេឈើ  ។  សញជី វមណព យមន្តេហើយ ្រគែវង

ខ្ល ែដល ្ល ប់េ យដុ្ំរកួស ខ្ល េ្រកកេឡើងេ តខសំញជី វមណព្រតង់ក

េធ្វើឲយអស់ជវីតិ ដួលេដកកនុងទីេនះឯង ទងំមណពទងំខ្ល េដក ្ល ប់េន

ទីេនះ ។ ពួកមណពជញជូ នឧសេទេហើយ្របប់េរឿងេនះដល់ ចរយ  ។  

្រពះបរមេពធិសត្វក៏េ មណពទងំ យមកេពលថ ែនអនកទងំ-

យ ធមម អនកែដលេលើកតេមកើងអសបបុរស េធ្វើសកក រៈនិងេសចក្តសីនិទធ-

ន ល កនុងទីែដលមិនសមគួរ រែមងបនទទួលទុកខែបបេនះ លុះេពល

ដូេចនះេហើយ   េពលគថេនះថ  

 អសន្ត ំ េយ  បគគ ្ហ តិ     អសន្ត ំ ចបូេសវត ិ

 តេមវ  ឃសំ  កុរុេត          ពយេគឃ  សញជី វេក  យថត ិ។ 

 បុគគល េលើកតេមកើងនូវជន    ជអសបបុរសផង    ចូលេទ 

 េសពគប់នូវជន   ជអសបបុរសផង    ជនជអសបបុរសេនះ    

 រែមងេធ្វើនូវបុគគលេនះឯង         ឲយេទជ រដូចខ្ល នឹង 

 សញជី វមណព  ។ 

 ប ្ត បទទងំេនះ  បទថ  អសន្ត ំ បនដល់  អនក្រទុស្តសីលមន

បបធម៌  ្របកបេ យទុចចរតិ ៣ ្របករ ។ 
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 បទថ េយ   បគគ ្ហ តិ  េសចក្តថី  ប ្ត ជនមនក ្រតជេដើម 

បុគគល េលើកតេមកើង គឺេធ្វើសកក រៈ េធ្វើេសចក្តីសនិទធ ន លនឹងអសបបុរស  

អនក្រទុស្តសីលែបបេនះ ចេំពះបព្វជតិេ យ្របេគនបចច័យមនចវីរជេដើម 

ជមួយ្រគហសថេ យករឲយ្រគប់្រគងតែំណង   ជឧប ជ  ជេសនបត ី

ជេដើម  ។ 

 បទថ   អសន្តំ   ចបូេសវត ិ  េសចក្តថី  មយង៉េទៀតបុគគល

រែមងចូលេទេសពគប ់  សនិទធ ន លនឹងអសបបុរស្រទុស្តសីលែបបេនះ  ។ 

 បទថ តេមវ   ឃសំ   កុរុេត   េសចក្តីថ បុគគល ្រកក់្រទុស្ត-

សីលេនះ   រែមងខបុំគគលេនះ   គឺអនកែដលេលើកតេមកើងអសបបុរសេនះសីុ     

បនដល់េធ្វើអនកេនះ  ឲយដល់នូវករអស់ជវីតិ  ។  

 សួរថ       ដូចអ្វី ?    

 េឆ្លើយថ     ដូចខ្ល ែដលរស់េឡើងវញិ  េ្រពះមណពជបេ់ឡើង អធិ-

បបយថ ខ្ល ងប់េហើយមនជីវតិេឡើងវញិ េ យ ្រស័យសញជី វមណព

យមន្តេលើកតេមកើង  េ យករ្របគល់ជវីតិឲយ  ្រតឡប់ផ្ត ចជ់វីតិសញជី វ-

មណពអនកឲយជវីតិដល់  ឲយដួលេដកេនទីេនះឯង  យ៉ង  សូមបអីនក

ដៃទកដូ៏េចនះែដរ គបុឺគគល េលើកតេមកើងអសបបុរស  អសបបុរស្រទុស្តសីល

េនះ រែមងទម្ល យបុគគលអនកេលើកតេមកើងេនះ  អនកែដលេលើកតេមកើងពួក

ជនជអសបបុរស   រែមងដល់នូវករវនិស  េ យ្របករដូេចនះ  ។ 



658                   អដ្ឋកថជតក   ឯកនិបត 
 ្រពះបរមេពធិសត្វសែម្តងធម៌ដល់មណពទងំ យ េ យគថ

េនះ េធ្វើបុណយមនឲយទនជេដើម លុះអស់ជវីតិេហើយក៏េទ មយថកមម ។ 

 ្រពះបរម ្ត  លុះ្រទង់ន្ំរពះធមមេទសនេនះមកេហើយ ្រទង់

សេមធនជតកថ តទ មតពយគឃុ ្ឋ បេក មណេ  អជតសត្តុ   

អេ សិ  ទិ បេមេកខ   ចរេិយ បន អហេមវ អេ សិន្ត ិ 

មណពអនកេធ្វើខ្ល ងប់ឲយរស់េឡើងវញិកនុងកលេនះ  បនមកជ្រពះបទ-

អជតស្រតវូ    ចែំណក ចរយទិ បេមកខ គឺ   តថគត េនះឯង ៕ 
 

ចប់  អដ្ឋកថ  សញជ ីវជតក ទី  ១០ ។ 
ចប់  អដ្ឋកថ  កកណ្ត កវគគ ទី ១៥ ។ 

ចប់ ឯកនិបត ។ 

3 
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រមួជតកែដលមនេនកនងុវគគេនះគ ឺ
 េគធជតក  ១    សិងគ លជតក  ១   វេិ ចនជតក  ១ 

 នងគុដ្ឋជតក  ១         ធជតក  ១         កកជតក   ១ 

 បុបផរត្តជតក  ១  សិងគ លជតក ១  ឯកបណ្ណជតក  ១ 

 សញជី វជតក ១  ។ 
 

 

រមួវគគែដលមនេនកនងុ 
ឯកនិបតភគ ទី ២ េនះគឺ  

  

 អតថកមវគគ  ១   សឹសវគគ  ១   ឥតថវីគគ ១    វរុណវគគ  ១      

 អបយិម្ហវគគ ១  លិត្តវគគ ១   បេ សតវគគ ១   ហំសិវគគ  ១   

 កុសនឡិវគគ  ១   អសមបទនវគគ ១   កកណ្ត កវគគ ១  ។ 
 

3 





1 

  

នមពុទធបរសិទ័ជួយពិនិតយអកខ វិរទុធ 
 

 េ កមច ស់ គង់ សុមិត្ត     េ កមច ស់  សួន ចន់ផល្លី 
 េ កមច ស់ ែកន សុធន 

 េ ក្រគូ អឹុម ៃរយ៉៉ ឧ.ស. ន សុខុម   

 ឧ.សិ.េហង ចនទបុញញវន្តី ឧ.សិ. ទី សុធី 

 ឧ.សិ. ម េយឿន     ឧ.សិ. សីុម េយ៉កហួយ  ។ 
 

 

នមពុទធបរសិទ័ជួយ យអតថបទ 
  

 ១-  េ កមច ស់  ប៉ន់  ឈ 

 ២-ឧ.សិ. េហង ចនទបុញញវន្តី ៣-យុវជន អន ធីម ។ 
 
 

នមពុទធបរសិទ័ជួយឧបតថមភសមភ រៈ 
និង្របក់ស្រមប់ករងរធមមទន 

  

 ឧ.ស. េហង  វរីនិទ       ឧ.សិ. េហង ចនទរចន         ឧ.ស.េហង វណ្ណៈ  

 ឧ.ស.េហង វណ្ណូ         ឧ.សិ.េហង ចនទកុលសុភៈ      ឧ.ស.េហង រសមី  

 និង្រកុម្រគួ រ                 ឧ.សិ.ប៉ល់ធី  + ្វ មី និងកូនេច   ។ 
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ពុទធបរសិទ័អនកមនឧបករៈកនងុករងរធមមទន 
 េ កមច ស់ មស ពួន េ កមច ស់ កន េជឿន 

 េ កមច ស់ ហីុ េហង េ កមច ស់ លឹម ឈងលី  

 េ កមច ស់ ែង៉ត ប៊ុនេនឿន   េ កមច ស់ ប៉ន់ ឈ   

 េ កមច ស់ ជ ចន់ េ កមច ស់ ផល ផនិត 

 េ កមច ស់ មិត្ត កំ ន្ត េ កមច ស់ ែកវ វុទធី 

 េ កមច ស់ ស ំ ន េ កមច ស់ ឈីវ េហៀក ។ 

 ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី ឧ.សិ.ឈឹម សុែខម ឧ.សិ.សីុម េយ៉កហួយ 

 ឧ.សិ.រស់ គឹមថន ឧ.សិ.ទីសុធី ឧ.សិ.ែប៉ន រមមណីយ៍  

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

 ឧ.សិ.ជួន សីុមធង ឧ.សិ.េអៀង ប៉ុក  ឧ.សិ. វ វុធ 

 ឧ.សិ.សរ យ៉ត ឧ.សិ.សូ េយឿន ឧ.សិ.េហង ចនទកុលសុភៈ 

 ឧ.សិ.សុខ ភួង ឧ.សិ.បនរ ៉ូ  ឧ.សិ.គង់ វណ្ណូ  

 ឧ.សិ.គឹម   ឧ.សិ.ប៉ល់ ធី  ឧ.សិ.្រសី វណ្ណនី 

 ឧ.សិ. ឃឹម វន៉ ឧ.សិ.យ៉ សុខគីម ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី 

 ឧ.សិ. ធ ្រគី ឧ.សិ.េអឿសុខុន ឧ.សិ.េរៀល សុខ 

 ឧ.សិ.មុត សុជ  ឧ.សិ.ឈិត េម៉ន      ឧ.សិ.េឆម ពុទធរត័ន  

 ឧ.សិ.ប៊និ ប៊ុនធី  ។  
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នមពុទធបរសិទ័ែដលមនសទធ  
បរចិច គ្របក់េបះពុមពេសៀវេភេនះ 

 
 

 

១- ភិកខុមងគលេជតិបបេញញ  អឹុម ឌុន           ...............................                  ១០ $ 

២-ភិកខុគនធសីេ  មិុល សុភ   .................................  ២០.០០០៛                

៣- មេណរ ភរៈ, . សី  , . អុ៊ល អុល        ..............           ២.០០០០ ៛ 

៤- មេណរ អន ៃថ             ...............................................              ២០.០០០៛

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

៦- ឧ.សិ.ែប៉ន រមមណីយ៍  និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត        .................          ១០០ $    

៧- ឧ.សិ.ដួង លី និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត         ..............................        ១០០ $ 

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

៩-ឧ.សិ.កងំ េប៉េទៀង + ្វ មី  ្រពមទងំកូនេច              ....................       ៥០ $ 

១០-ឧ.សិ.សុ៊ន ជ (េ  េក ជ )  និងកូនេច      .........        ១៥.០០០៛ + ៣០ $ 

១១-ឧ.ស.ជួន ហឺុ ឧ.សិ.ខ្វ ន់ ទឹម +  កូនេច            ...............................      ២០$                 

១២-ឧ.ស.ហុក េហង ឧ.សិ.សុ៊យ ៃឡ + ឧ.ស.េហងវរីនិទ + កូនេច   ....         ២០ $ 

១៣- ឧ.ស.មម៉ េសង   ឧ.សិ.ខត់ រតន ្រពមទងំបុ្រត        ..................     ២០ $  

១៤-ឧ.សិ.មម៉ មុននីរត័ន      +     ឧ.សិ.មម៉ នរម            ............................      ២០ $                

១៥-ឧ.ស.ហង់ ច័នទរនិទនិង ឧ.សិ. ដួង ៉ វ ី្រពមទងំកូនេច    .............          ២០ $ 

១៦-ឧ.សិ.អឹុង គីមរស់  ្រពមទងំកូនេច      ....................................           ២០ $

១៧-ឧ.ស. ងំ សុផល  ឧ.សិ.ឡុង េកង ្រពមទងំកូនេច       ...                  ២០ $ 
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១៨-ឧ.សិ.មីុ រន៉ ឧ.សិ. ងំ គឹមជង ្រពមទងំកូនេច        ........           ១៥ $ 

១៩-ឧ.សិ.មម៉ សុខេហង+ កូន សុវណ្ណឌី + ្វ មី       ........     ៤០.០០០៛ +   ១០ $     

២០-ឧ.សិ.ឃឹម វន៉្រពមទងំមិត្ត្រពះធម ៌       .................       ៦៣.០០០៛  + ១០ $   

២១-ឧ.សិ.ផន ចនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      .............        ១២.០០០៛ + ១០ $ 

២២-ឧ.សិ. ស់ សុខុម ្រពមទងំកូនេច       ..............           ១០.០០០៛ + ១០ $ 

២៣-ឧ.សិ. ក់ េគៀនសុខ   ្រពមទងំកូនេច       ...........................     ១០ $

២៤-ឧ.សិ.គឹម.យុន ្រពមទងំកូនេច       ..........................................    ១០ $

២៥-ឧ.សិ.ប៊ុន   ៉ វ ី្រពមទងំកូនេច           ........................................        ១០ $ 

២៦-ឧ.ស.េ្រសង មួយឈង  ឧ.សិ.េហៀប   វួចគវ         ..................     ១០ $

២៧-ឧ.ស.្រគី  ឈងលឹម  ឧ.សិ.ឃួន  េសៀក ង +  កូនេច      ........  ១០ $

២៨-ឧ.សិ.ស ំចនថ  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត             ...............................       ៩ $ 

២៩-ឧ.សិ.ហឺុ អុ៊នេសង ឧ.សិ. ហឹុង សីុមៃណ  + កូនេច    ...............       ៨ $ 
៣០-ឧ.សិ.នង េសង  និង  ឧ.សិ. មន ហរ ិ       ...........................       ៨ $
៣១-ឧ.ស.យិន ប៊ុន ្រពមទកូំនេច          ......................................        ៥ $
៣២-ឧ.សិ.េ ម យ៉ន ្រពមទងំកូនេច             ..................................        ៥ $ 
៣៣-ឧ.សិ.រស់ វ ្ណ  ្រពមទងំកូនេច          .....................................           ៥ $ 
៣៤-ឧ.សិ ្រគយុ ងចយ ្រពមទងំកូនេច            ....................... .         ៥ $

៣៥-ឧ.ស.ហុង ៊ ន ឧ.សិ.ហឹុង េ  ្រពមទងំកូនេច          ...............        ៥ $ 

៣៦-ឧ.ស.េអង វ ្ណ ឧ.សិ េ  រ ី្រពមទកូំនេច          ...........              ៥ $ 

៣៧- ឧ.សិ.ស ំមិុច្រពមទងំបុ្រត            ............................       ៤ $ + ១០.០០០៛   
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៣៨- េ ក គីម ឡុង និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត       ................................      ៤ $ 

៣៩-ឧ.សិ ងំ សីុម េ កយយ ( ច្រន្តី ) ្រពមទងំកូនេច        .........         ៤ $ 

៤០-ឧ.សិ ទិន សន  ្រពមទងំកូនេច        ............................................      ៤ $

៤១-ឧ.សិ ងំ គិន  ្រពមទងំកូនេច       ............................................        ៤ $ 

៤២-ឧ.សិ.េន សុធនី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ........................             ៤ $ 

៤៣-ឧ.ស.ស ំេចង  ្រពមទងំកូនេច                       .............. ..                    ៤ $

៤៤-ឧ.ស.ែត ៃណ ឧ.សិ. ប៊ុន ទូច ្រពមទងំកូនេច      ........................          ៤ $    

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

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

៤៧-ឧ.សិ. គឹម អីុ  ្រពមទងំកូនេច             .....................................            ៤ $
៤៨-ឧ.សិ.យូ សីុយ៉ន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត          ........................           ៤ $
៤៩-ឧ.សិ. លឹម មួយេហង ្រពមទងំកូនេច              ...........................         ៤ $
៥០- បុត្តធី  និងកូនេច ឧ.សិ.ណុប េយ៉ត             ...........................          ៤ $ 
៥១-ឧ.សិ. ឆឺន េម៉្រពមទងំកូនេច                .......................................       ៤ $ 
៥២-ឧ.សិ. ច ឆុ្ំរពមទងំកូនេច             ......................................            ៤ $ 
៥៣-ឧ.ស.លីម ឈុងសុង ឧ.សិ. ងំ មួយេខង + កូនេច        ............         ៤ $     
៥៤-ឧ.សិ. ងំ គឹមជង ្រពមទងំកូនេច           ..............................            ៤ $ 
៥៥-េ ក េវជជ បណ្ឌិ ត មីុ សបូំរ ភរយិ ឌួង ឆវវីណ្ណ និង បុ្រត          .......      ៤ $ 
៥៧-ឧ.សិ.្រពំ ្រសីអូន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត            ...............     ១០០.០០០ ៛ 
៥៨-េញម ផុស       ..............................................................             ៨០.០០០ ៛ 
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៥៩-ឧ.សិ. នូ យឹុម + ពុទធបរស័ិទេពធិចិនតុង           ...............           ៦២.២០០៛

៦០-ឧ.សិ.មូល វណ្ណេថត + ្រកុម្រគួ រ            .....................              ៦០.០០០៛

៦១-ឧ.សិ. ធ ្រគី +ឧ.សិ.វូ រ ី+ ឧ.សិ. េហង ភិរមយ      ....      ៦០.០០០៛

៦២-ឧ.សិ.លី ៃឡ ៊ ង ្រពមទងំកូនេច               .................             ៥៥.០០០៛

៦៣-ឧ.សិ.ជម ធុច និង ្រកុម្រគួ រ              .......................             ៤៥.០០០៛ 

៦៤-ឧ.សិ. ងំ េប៉ជឹង (េ ឧ.សិទន់)្រពមទងំកូនេច      .... ....         ៤០.០០០ ៛ 

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

៦៦-ឧ.សិ.សួន គីមផល និង ្វ មី +កូនេច          ..................              ៤០.០០០៛ 

៦៧-ឧ.សិ. ងំពិេ រ + ្វ មី ឡុង េម៉ងលី និងបុ្រត      ............         ៤០.០០០៛   

៦៨-ឧ.សិ.េមង៉ ភ  ្រពមទងំបុ្រតនិងេច             .............. ..         ៣២.០០០៛

៦៩-ឧ.សិ.ឃុត ៉ ន់ថ ្រពមទងំកូនេច            ......................             ៣០.០០០៛ 

៧០-ឧ.ស.ឈឹម ហុក ៊ ន  ្រពមទងំកូនេច         .................             ៣០.០០០៛ 

៧១-ឧ.ស.សយ ពុទធនិងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត      ..................             ៣០.០០០៛ 

៧២-ឧ.សិ.គូ  ឱជី + ឧ.សិ.គូ េឆងគុយ            .......................             ២៦.០០០៛ 

៧៣- ឧ.សិ.ឈវ េសៀកេ  ្រពមទងំកូនេច           ............             ២៦.០០០៛ 

៧៤-ឧ.សិ.ហិុន រុង និង ឧ.សិ. យុន គឺមជឺ       ...................             ២៦.០០០៛ 

៧៥-ឧ.សិ.អូ៊ សុខ ន្ត      ...................................................              ២៥.០០០៛ 

៧៦-ឧ.សិ.េអឿ សុខុន និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច        ...........             ២៥.០០០៛ 

៧៧-ឧ.ស.េម៉ សុវឌ ន ៍+ ភរយិ + បុ្រត      ..............................         ២៥.០០០៛ 

៧៨-េ ក េ ម សុភព េ ក្រសី ៊ ង សូលីលីន +បុ្រត    ....       ២៤.០០០៛ 
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៧៩-ឧ.សិ.ហួត ជី ្រពមទងំកូនេច             ...........................             ២២.០០០៛ 

៨០-ឧ.សិ.សុខ េរៀន  ឧ.សិ. សុខ អុ៊ក+កូនេច       ......              ២១.០០០៛ 

៨១-ឧ.ស.ជ ៉ នី ឧ.សិ.លឹម សុភ័ណ ្រពមទងំបុ្រត        ...... ...          ២០.០០០៛ 

៨២-ឧ.ស. ៃហ ធន ឧ.សិ. ៊ ង ៊ ប + កូនេច (ៃ្រពែវង)      . ......       ២០.០០០៛ 

៨៣-ឧ.សិ. ្វ យ សុខន្រពមទងំកូនេច            ...................              ២០.០០០៛ 

៨៤-ឧ.ស.្របក់ គឹមសុន និង ភរយិ្រពមទងំបុ្រត       ..........              ២០.០០០៛ 

៨៥-ឧ.សិ.គង់ េហៀក ្រពមទងំកូនេច           ........................              ២០.០០០៛ 

៨៦-ឧ.សិ.  ំេហង ្រពមទងំកូនេច          ..........................              ២០.០០០៛ 

៨៧-ឧ.សិ.យឹម ម៉រ ី្រពមទងំកូនេច            .........................              ២០.០០០៛ 

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

៨៩-ឧ.សិ.ែមន៉ ថប់ ្រពមទងំកូនេច         ...........................              ២០.០០០៛ 

៩០-ឧ.សិ.ឈួន សុ ្រពមទងំកូនេច             .........................              ២០.០០០៛ 

៩១-ឧ.សិ.ប៉ុល ែរន៉ ្រពមទងំកូនេច        .......................              ២០.០០០៛ 

៩២-ឧ.សិ.វណ្ណមុនី ្រពមទងំកូនេច           ...........................              ២០.០០០៛ 

៩៣-ឧ.សិ.យស នឹម ្រពមទងំកូនេច          .........................              ២០.០០០៛ 

៩៤-ឧ.សិ.ណុប គុណ និង ្វ មី្រពមទងំបុ្រត        .......... ..           ២០.០០០៛ 

៩៥-ឧ.សិ.ហុង ទូច ្រពមទងំកូនេច         .............................              ២០.០០០៛ 

៩៦-ឧ.សិ.មន៉ ចិន្ត  ្រពមទងំកូនេច        ..............................              ២០.០០០៛ 

៩៧-ឧ.សិ. េខៀវ បុណយថ +  ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត       .............           ២០.០០០៛ 
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៩៨-ឧ.សិ.ឌួង គុយេអង ឧ.ស.នរៈ េម ្ត  + កូនេច      .......... ....         ២០.០០០៛ 

៩៩-ឧ.សិ. យ ្រសី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត          ...............              ២០.០០០៛ 

១០០-ឧ.សិ.លីវ ណយ ្រពមទងំកូនេច         ...........................          ២០.០០០៛ 

១០១-ឧ.សិ.្រសី សីុវុឌ ថ ្រពមទងំបុ្រត       ..........................              ២០.០០០៛ 

១០២-ឧ.សិ.ែម៉ន អូន ្រពមទងំកូនេច          ............................          ២០.០០០៛ 

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

១០៤- ឧ.សិ.ឡុង េម៉ង ៊  និង ្វ មី +បុ្រត       ..........................          ២០.០០០៛ 

១០៥-ឧ.សិ.ជួរ ចន់ថុល ្រពមទងំកូនេច         ..........................        ២០.០០០៛ 

១០៦-ឧ.សិ.េសៀក  ថរ ី និង្រកុម្រគួ រ           ..........................        ២០.០០០៛ 

១០៧-ឧ.សិ.ឈវ សុភី ្រពមទងំកូនេច             ...................             ១៨.០០០៛ 

១០៨-ឧ.សិ.តូច ៊  ្រពមទងំកូនេច        .............................             ១៨.០០០៛ 

១១០-ឧ.សិ.អិុន វ ី  + អនកម្ត យ មីុ ថន         ......................             ១៨.០០០៛ 

១១១-ឧ.សិ.សីុន ជីម           ..................................................             ១៨.០០០៛ 

១១២-ឧ.សិ.ឌី សុភី  +  ្រពមទងំកូនេច             ..........................       ១៧.០០០៛ 

១១៣-ឧ.សិ.អុ៊ក ផសុកន ្រពមទងំកូនេច         .................             ១៧.០០០៛ 

១១៤-ឧ.សិ. យ សុផ            ............................................             ១៦.៥០០៛ 

១១៥-ឧ.សិ.ហុ៊ំ េម៉ន ្រពមទងំកូនេច         ......................             ១៦.១០០៛ 

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

១១៧-ញឹបសុខលី +េហន ឌី +េម៉+ គង+ ម៉ក+ នី+ មនថ     ...       ១៦.០០០៛ 

១១៨-ឧ.សិ. ន ៊ ន ្រពមទងំកូនេច            ...................              ១៦.០០០៛ 
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១១៩-ឧ.សិ.នង មិុច ្រពមទងំកូនេច           ...................              ១៦.០០០៛ 

១២០-ឧ.សិ.េព្រជ សុឃិត ្រពមទងំកូនេច           ................. ...          ១៦.០០០៛ 

១២១-ឧ.សិ.ចន់ យ័ន្ត ្រពមទងំកូនេច            .....................              ១៦.០០០៛ 

១២២- ឧ.សិ.េហឿន ហ៊ន ្រពមទងំកូនេច          .........................        ១៦.០០០៛ 

១២៣- ឧ.សិ.ឌួង ៃថ និង បុ្រត ជ        ...........................        ១៦.០០០៛ 

១២៤-ឧ.សិ. ្រពំ សុខ + ្រកុម្រគួ រ  ្រពមទងំកូនេច       .... .            ១៦.០០០៛ 

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

១២៦-ឧ.សិ.ឃី សំ ង ្រពមទងំកូនេច        ......................              ១៦.០០០៛ 

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

១២៨-ឧ.សិ.កន់ ឃុន យិន ្រពមទងំកូនេច       ...................              ១៦.០០០៛ 

១២៩-ឧ.សិ.ែប៉ន សិរសុីខុម និង ្វ មី សុខ េមឿន     ..........             ១៥.៥០០៛ 

១៣០-ឧ.សិ.តុប េសៀកមួយ ្រពមទងំកូនេច     ....................              ១៥.០០០៛ 
១៣១-ឧ.សិ.ម៉ម េសង ង ្រពមទងំកូនេច     ....................              ១៥.០០០៛ 
១៣២-ឧ.សិ.េវង េឆង ង ្រពមទងំកូនេច      ...................              ១៥.០០០៛ 
១៣៣-ឧ.សិ.េឈៀង បិុច ្រពមទងំកូនេច       ......................              ១៥.០០០៛ 
១៣៤-ឧ.សិ.ដួង វណ្ណថន ឧ.សិ.ដួង វណ្ណេធឿន +កូនេច       . ...          ១៥.០០០៛ 
១៣៥- ឧ.សិ.សួន ៉ វ ីនិង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត       ................              ១៥.០០០៛ 
១៣៦-ឧ.សិ.គង់ េព ្រពមទងំកូនេច       ...............................          ១៥.០០០៛ 
១៣៧-ឧ.សិ.គង់ គឹម្រសូយ ្រពមទងំកូនេច       ......................         ១៥.០០០៛ 
១៣៨-ឧ.ស.ហង  វណ្ណៈ និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត     ........... .            ១៥.០០០៛ 
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១៣៩-ឧ.សិ.ែកវ ជីន  ្រពមទងំកូនេច          ........................              ១៥.០០០៛ 

១៤០-ឧ.សិ. ជួរ េឡង + ឧ.សិ. េ ៊  សុខេគៀង          ....................       ១៥.០០០៛ 

១៤១-ឧ.សិ. ៃស េទៀង ្រពមទងំកូនេច         ........................              ១៥.០០០៛ 

១៤២-ឧ.សិ.បក់ ចិន្ត  ្រពមទងំកូនេច          ........................              ១៤.០០០៛ 

១៤៣-ឧ.សិ.គឹម សុេខន + ឧសិ.សួន េវឿន         ...............              ១៤.០០០៛ 

១៤៤- ឧ.សិ.ផន់ សួគ៌ ្រពមទងំកូនេច         ........................              ១៤.០០០៛ 

១៤៥-ឧ.សិ. ៊ ម េហគក + វ ៊ វហួង + សូគុណ លី     ...            ១៣.០០០ ៛ 

១៤៦-ឧ.សិ.មម៉ ងំ ត  ្រពមទងំកូនេច        ................             ១៣.០០០៛ 

១៤៧-ឧ.សិ.គីង េផន             ..................................................         ១៣.០០០៛    

១៤៨-ឧ.សិ.ឮ យក់ឃន ( េ ចប )និង ្វ មី + បុ្រត       ........         ១២.០០០៛ 

១៤៩-ឧ.សិ.ឱក បិុន ្រពមទងំកូនេច          ..........................             ១២.០០០៛ 

១៥០-ឧ.សិ.ហម េមឿត                     .....................................             ១២.០០០៛ 

១៥១-ឧ.សិ.អុ៊ក ប៊ុនបុល ្រពមទងំកូនេច        .....................             ១២.០០០៛ 

១៥២-ឧ.សិ.ជ សុខ ្រពមទងំកូនេច                ....................             ១២.០០០៛ 

១៥៣- ឧ.ស.វង  េវត            .............................................                ១១.០០០៛ 

-នមពុទធបរស័ិទែដលចូលមន ក់ៗ  ១០.០០០៛   
-ឧ.ស.តុង េណង   -ឧ.សិ.អុ៊ក រុន  -ឧ.សិ.តូ រទិធ   - ឧ.សិ.អុ៊ក ទិព្វ   -ឧ.ស.សូ អ ំ
-ឧ.សិ. យ អីុម  -ឧ.សិ.ហួយ សុេខង  -ឧ.សិ.រត័ន គឹមឆុន    -ឧ.សិ.អឹុម េប៉ងជូ   
-ឧ.សិ.អិុត គឹមេអឿន  -ឧ.ស.ឈឹម េប៉ងយង  - ឧ.សិ.្រសុ៊ន ែកវ   -ឧ.ស.សិុន េន 
-ឧ.សិ.ឃុន យិន     -ឧ.ស.ហង  ជិន    -ឧ.សិ.េសៀង ទវគឺ    -ឧ.សិ.វណ្ណសីុមេម៉ង 
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-ឧ.សិ.គង ់ចេំរ ើន   -ឧ.ស. យ ៊ ងេម៉ង+ឧ.សិ.មន ផល    -ឧ.សិ.ហូយ ជន  
-ឧ.ស.សីុវ ពំុ+ ឧ.សិ.បិុល សមបត្តិ       -ឧ.សិ. ច ខឆំន    -ឧ.សិ.ឈុន វ ី
- ឧ.សិ.ជិន ហូ     -ឧ.សិ.្រពំ យន      -ឧ.ស. ក  គី ៊ ង  + ឧ.សិ.ឱម ង្រគី   
-ឧ.ស.ប៊ុន េសង + យិុន -ឧ.សិ.អុ៊ក លន់ -ឧ.សិ.ម៉ក់ គឺមអូន -ឧ.សិ. ងំ ហគិច      
-ឧ.សិ.េអៀន នរ ី  -ឧ.សិ.េថង ន រ ី - ឧ.សិ.ថ្ល ង ងំគន -ឧ.សិ.េម៉ េថង 
-ឧ.សិ. ហុ៊ន  សុផល    -ឧ.សិ.េឡង នី    -េ ក ទីង េរឿន    -ឧ.សិ.ច័នទ រសមី 
-ឧ.សិ.េព ចន់េសន   -ឧ.សិ.ជ័យ វ ី  -ឧ.សិ.មិុល មម    -ឧ.សិ.្របក់ សុែខម 
-ឧ.សិ.ែកវ សីុផ  -ឧ.សិ.សូ៊ អឹុង  -ឧ.សិ.យ៉វ ត់  -ឧ.សិ.ែញ៉ម េទពបូរ ីសូរេសឿន 
-ឧ.សិ.អូ៊ េប៉ +ឧ.ស.ៃថ េអៀង - ឧ.សិ.គឹម លិន - ឧ.សិ.អិន សុម  - ឧ.សិ.កង កញញ  
-ឧ.សិ. ន់ គឹម ង -ឧ.សិ.លឹម េរន៉ -ឧ.សិ.ែហម សុភព +ឧ.ស លឹម ៊ ត   
-ឧ.សិ.យូ គឹម្រសុ៊ន    ឧ.សិ.ជ គឹមហុង    - ឧ.ស.ពិ មី +ឧ.សិ ្រជី មួយ្រ ៊ ន   
-ឧ.សិ.ទុយ ន    -ឧ.សិ.គឹម សុផល    - ឧ.សិ.មីុ ម៉រនិ     -ឧ.ស.ឈុន ប៊ុន ៊ ង 
-ឧ.ស.សុ៊ន ្រគុយ +ឧ.សិ.ែង៉ត នួន -ឧ.សិ.េន ែរន៉ -ឧ.សិ.គឹម េឡង-ឧ.សិ.នង េម៉ 
-ឧ.សិ.ហិុន ម៉ុន -េ ក ហុ៊ំ ទិតេជ ្ឋ  +ល.ស. ៉ ន ់ចរយិ -ឧ.សិ.អូ៊ ងំគិត +
ឧ.សិ.អូ៊ ងំណយ   - ឧ.សិ. ច ខឆំន     - ឧ.ស.គឹម ហុង+ ឧ.សិ.អឹុង េហង  
-ឧ.សិ.ជុ ំប៉ុន-  -ឧ.សិ.វួច េង៉- ឧ.សិ.ែកវ ្រគី-ឧ.សិ.ជង  េវន-ឧ.សិ. ម៉ុក គឹមលី   
-ឧ. សិ. ជ សុផនី   - ឧ.សិ. ដូង េមៀន + ឧ.សិ. គុច ធួក      -ឧ.សិ. ឃុន បូរ ី
- ឧ.សិ.ហុ៊ន  សុផល   - ឧ.សិ.េម៉ គឹម្រសុ៊ន  -ឧ.សិ. ៉យ វុទធ   - ឧ.សិ.ទូច យ 
-ឧ.សិ. េន  យី  -ឧ.សិ.ជវ យ  -ឧ.សិ.គឹម សីុម   ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ   ។ 
-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៩.០០០ ៛ មនចនួំន ២ នក់ 



12                   
-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៨.០០០ ៛  ឬមនចនួំន ១៥ នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៦.០០០ ៛ មនចនួំន ២នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល  ៥០០០ ៛មនចនួំន៧៩នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៤.០០០ ៛ មនចនួំន ៣ នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៣.០០០ ៛ មនចនួំន ៥ នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ២.៥០០ ៛ មនចនួំន ២ នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ២.០០០ ៛ មនចនួំន ៨ នក់ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ១.០០០ ៛ មនចនួំន ៦ នក់ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ េហង ចនទកលុសភុៈ 
១- ឧ.សិ.ជួន សីុមហ៊ន ្រពមទងំកូនេច           ............................          ២១៥  $

២- ឧ.សិ.ជួន ្រសី ្រពមទងំកូនេច            .....................................          ១១០ $ 

៣- ឧ.សិ.ថុង រ ី្រពមទងំកូនេច            ................................           ១០០ $ 

៤- កុម  ផល អ្រមឹត និង អនកម្ត យ            ................................              ២០ $ 

៥-អនកម្ត យ ទួន បុបផ ធរ ីនិងបង្របុស េហង មរកត          ..................       ១៥ $ 

៦-ឧ.សិ.ជួន ចនថ  ្រពមទងំបុ្រត              .......................................            ១២ $ 

៧- កញញ  េអលីស និង្រកុម្រគួ រ              .........................................       ១០ $

៨- កុម  ផល បញញ និងអនកម្ត យ            ......................................           ១០ $ 

៩- េ ក្រសី.ហួរ សំ ង (សីុេណត) និង្រកុម្រគួ រ          ..........          ១០ $ 

១០- ឧ.ស.គឹម វុទធីក និង ភរយិ ្រពមទងំបុ្រត            ...................              ៥ $ 
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១១- ឧ.ស.េថ សុថន ឧ.សិ េអៀង យ បុ្រត             ....................           ៥ $ 

១២- ឧ.សិ. តឹក សុខសួរ ្រពមទងំកូនេច              ..........................              ៣ $ 

១៣- េ ក្រសី.ហួរ សុបុណយ + ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ........         ១០០.០០០៛ 

១៤- ឧ.សិ. ម៉ញ់ ជ ្រពមទងំកូនេច           .................. .....              ១២.០០០៛ 

១៥- ឧ.សិ.ជួន សីុមធង និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច         .........          ១១.០០០៛ 

១៦- ឧ.សិ.មន េយ៉កហីុម ឧ.ស លី សុខៃហ+កូនេច      ........            ១១.០០០៛ 

១៧- េ ក្រសី.ហួរ យុេឡង និង្រកុម្រគួ រ         .......... ........           ១១.០០០៛

១៨- ឧ.សិ.ជឹម សុខ និង្រកុម្រគួ រ            ..........................            ១១.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ ជុន ស៊គូ ី
១- ឧ.សិ.្រសង េលង ្រពមទងំកូនេច             ...................................        ៥០ $ 

២- ឧ.សិ.កងំ ហគិចៃណ និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច           .................       ៣០ $ 

៣- ឧ.ស.ប៉ុល នង ឧ.សិ.េ្រគ ល សីុយ៉ ្រពមទងំកូនេច           ..........      ២០ $ 

៤- ឧ.សិ.្រគី សីុម  ្រពមទងំកូនេច          .........................................          ១៥ $ 

៥- ឧ.សិ. ប៉ល់ ្រសីនង         .............................................................        ១៥ $ 

៦- ឧ.សិ.ថប ់ជុថំន ( េ ឡឹង ) និង អនកម្ត យ             .......................       ១០ $ 

៧- ឧ.សិ.ជ សុ វ ីនិងកមួយ្រសី ជ សុេមធធី                ..................    ១០ $

៨- ឧ.សិ.ជុន សូ៊គី និង កមួយ ៗ             ............................................           ១០ $

៩- េ ក ហុង ងអីុ េ ក្រសី នង រតន + បុ្រត          .............               ៥ $ 

១០-ឧ.ស.នងសុគនធី   ឧ.សិ. ៊ ន ហ៊ង + កូនេច +  កញញ នងសុភវ ី  ......     ៥ $                 
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១១-េ ក នង  មននទ  និង  េ ក នង រតនៈ             ... .................             ៥ $ 

១២- ឧ.ស.េ ម រតនៈ ឧ.សិ.សិុប វ ្ណ  ្រពមទងំបុ្រត    ...........     ១២០.០០០៛ 

១៣- កញញ  សីុថ ( ស្តង់ែផ្លេឈើនគមស )        .............. ........        ៤៥.០០០៛

១៤- ឧ.សិ.ហុក គឹម្រ ៊ ង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត      ..... ........        ៤៥.០០០៛

១៥- កញញ  ផន់ ហុ៊យេផង          .................................... ....           ៣២.០០០៛

១៦- ឧ.សិ.ឃឹម ទូច ្រពមទងំកូនេច             .................. ......             ២៧.០០០៛ 

១៧- ឧ.សិ.េម៉ង េសង ង និង ្វ មី ជីវ អុ៊យេម៉ង 

     -បុ្រត ជីវ ឆយេហង + បុ្រតជីវ ឆយលី                      .........         ២៤.០០០៛ 

១៨- ឧ.សិ.្របក់ សុខុម ្រពមទងំកូនេច        ................. .......            ២០.០០០៛

១៩- ឧ.ស.ឈ ្រសុ៊ន ឧ.សិ ថយ សុទិព្វ + កូនេច       ..... .......         ២០.០០០៛

២០-ឧ.សិ.េ  គឹម ង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ..............        ១៦.០០០៛  

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.េសៀង ទវគឺ   -ឧ.សិ.លីប សុវ ្ណ    -ឧ.សិ.ទិតយ សុ៊ន    -ឧ.សិ.េណនសីុថ  

-ឧ.សិ.ឈឹម ញឹម  -ឧ.សិ.ឈុន ចំ ន  - ឧ.សិ.ផង ្រសូយ  -  ឧ.សិ.េសង សី     

-ឧ.សិ.តុប គឹមេឡង +ឧ.សិ.ឈង ហួតសួរ   -ឧ.សិ.អិុន សុថនី  -  ឧ.សិ.ែម៉ តូ 

-ឧ.សិ.្រសី អូន  -ឧ.សិ.េនត ថន   -ឧ.សិ.រស់ វ ្ណ     -ឧ.សិ. សូ ែថន +ចន់ ៊ ន 

-ឧ.សិ.ឈិត េម៉ន  -ឧ.សិ.ហួត េអងេហៀង  -ឧ.សិ.ទិន ែសម   -ឧ.សិ.គឹម េឡង 

-ឧ.សិ.លីម េហគច ង    -ឧ.សិ.េ  ប៊ុន ៊ ន        -ឧ.សិ.េវង េឆង ង  

-ឧ.សិ.េ   ង ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ   ។ 

            ២៤.០០០៛ 
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ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛   មនចនួំន ២១ នក់ 
ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៥.០០០៛  មនចនួំន ១១ នក់  ។ 

 
 

មរយៈឧ.ស.ិ រស ់គឹមថន 
១-េ ករមឹ លឹមេសង និង េ ក្រសី ច័នទ សុវត្តី + បុ្រត        .........   ១០០.០០០៛  
២-ឧ.សិ.រស់ គឹមថន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         .................          ៧០.០០០៛ 
៣- េ ក យិុល សុធី និង េ ក្រសី ហូ៊ ្រសីេព្រជ +បុ្រត      ..........    ៧០.០០០៛ 
៤- ឧ.សិ. េន េសង ន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        .................       ៥០.០០០៛ 
៥- េ ក អីុ សំ ង និង អនក្រសី ថុង ច័នទេឌៀប + បុ្រត      .......         ៥០.០០០៛ 
៦-អនក្រសី ងំ គីណូ និង េ កែកវ មឺុឌី +បុ្រត       ...........           ៥០.០០០៛ 
៧- កញញ  េព លកខិ          .....................................................        ៥០.០០០៛ 
៨- អនក្រសី ្របង នី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ......................        ៤០.០០០៛ 
៩- ឧ.សិ.ទូច នី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត           .......................       ២០.០០០៛ 

១០- ឧ.ស.ថុង ធីម និង ភរយិ          ........................................          ២០.០០០៛ 

១១-េ ក អីុ សុផ ៉  និង អនក្រសី ជ ធី         ..................            ២០.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព   មន ក់ៗ ១០.០០០៛  
េ ក យិុល គី  -េ ក េម៉ង ្រ ៊ ង  - កញញ  ទូច សុភី  -េ ក ថុង សុភីយ៉  

 -យុវជន យិុល យ៉ក ៉   -កញញ  យិុល យ៉លី  -កញញ  េយន មុសុំជ  

-កញញ  ៉  នី   -កុមរ ីកន សុវឌ ន   ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។ 
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មរយៈ ឧ.ស.យចិ ឈនី  ឧ.ស.ិ ែត សមុល ី(បយួ) 

១- េ ក សិុន ផលគុណ អនក្រសី េសក ៉ ត កូនេច          .............         ១០ $ 

២- ឧ.ស. ៉  េដន ឧ.សិ. ៉  គឹមេ  ្រពមទងំកូនេច          ...................           ៥ $ 

៣- េ ក ជ សីុថ  អនក្រសី ម៉ក់ ច័នទ  ្រពមទងំបុ្រត          ..........           ៥ $ 

៤- ឧ.ស. យិច ឈីន ឧ.សិ. ែត សុមលី (បួយ) +កូនេច      ...........     ២២.០០០៛

៥- េ ក្រសី ្របក់ ច័នទថន ្រពមទងំកូនេច         .......................       ២០.០០០៛ 

៦- េ ក ភិន បូផន់ និងភរយិ្រពមទងំកូនេច           ..............       ២០.០០០៛ 

៧- ឧ.ស.ែត េ  ឧ.សិ.ជុន ៃណអីុម ្រពមទងំបុ្រត         ...........         ១២.០០០៛ 
 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛  
-ឧ.ស.អូ៊ច ងួន+ ឧ.សិ.ជី នុក-ឧ.សិ.េ្រសង ្រកឹង-  ឧ.សិ.អឹុង យឹម្រ ៊ ន 

-ឧ.សិ.យឹម សយ -ឧ.ស.ឃុត េជ ្ឋ  +ឧ.សិ. ៊  គឹមេហង-កញញ  ្រសី លកម ីវត្តី 

-អនក្រសី ដួង សុភ -ឧ.សិ. ស់ សជិំន -ឧ.ស.យុង សុង +ឧ.សិ.េសៀ េសៀកលីម 

-ឧ.ស.ឈឹម េព្រជសូ +ឧ.សិ.មូល សុខលី    -េ ក អន រនិ +ឧ.សិ.ទិតយ សីុថ 

-េ  គនធ      -ឧ.ស. អុ៊ន េញ ន+ ឧ.សិ.អីុញ ញ៉   -េ ក គង់ ជួន+ ឧ.សិ លឹម គ 

-ឧ.ស.ជ េធឿន +ឧ.សិ.េសៀង គឹមហុ៊ន     -ឧ.ស.ជ េខង +ឧ.សិ.េសៀង យូ ភ   

-ឧ.ស.លឹម មុនី  +   ឧ.សិ.ចប រុន        -ឧ.ស. ច េ្រសង  +  ឧ.សិ.សុ៊ន ស៊ន 

-ឧ.សិ.េចង ថូ -ឧ.សិ.ផន់ សុវណ្ណ  -អនក្រសី ផត ៉ ន់េណន  -ឧ.សិ.ឌឹម សុខេហង 

-េ ក យិន សុភ័្រក្ត + អនក្រសី ែកវ ្រសីមុ ំ     -ឧ.ស.គឹម ហួត +ឧ.សិ.ផន់ វ ៉ុន 

-ឧ.ស.រុតិ ស ំ + ឧ.សិ.ចប េវឿន      -ឧ.ស.លឹម ឈុន ៃថ + ឧ.សិ.ឡុក សុខអីុម 
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-េ ក សួន េរត៉ + អនក្រសី ហង់ នី       -ឧ.ស.ឈឹម រនិ+ ឧ.សិ.ចន់ ថ 

ឧ.ស.អុ៊យ  េស្តើង + ឧ.សិ.កុក ងសីុម       -ឧ.សិ.យង មួយ    -ឧ.សិ.ជិត សិុន 

-ឧ.ស.ស ជឹម + ឧ.សិ.រស់  រ ៉ូ     -ឧ.សិ.គឹម  សុផល      -ឧ.សិ.ជយ័ ជួនសុផល 

-ឧ.សិ. ធ ្រគី     -ឧ.សិ.សម សុខន    -ឧ.សិ.ហង ៊ ង    -ឧ.សិ.នង  េន 

-េ ក មីុ សុខន + អនក្រសី ងំ ហួយ   -ឧ.ស.សឹុម េប៉ ៊ ក+ ឧ.សិ. ងំ វួចេចង  

-ឧ.ស.ចន់ សូនី  + ឧ.សិ អុ៊ក សុផល   -ឧ.សិ.អូយ មិន +  េ ក អឹុម ពុធសីលៈ  

-ឧ.ស. ៉ ល់ េវឿន + ឧ.សិ.ែកវ វង        -ឧ.ស.រស់ េ្រសង  +  ឧ.សិ. .ហុ៊យេឡង 

-េ ក  លឹម ចយ  + េ កយយ ខូវ ខេហៀង           -ឧ.សិ.តួន សុ៊ន រ ី

-ឧ.សិ.ឌី បុបផ    -ឧ.សិ.េផង យូេសង   - ឧ.សិ.ស ំេព   ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។                      
 

មរយៈ ឧ.ស.ិទី សធុី+ឧ.ស.ិសខុ ភួង 
១-ឧ.សិ.ទី សុធី + បុ្រតែហម តុ                  .............................        ៤០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.ឧ.សិ.បឹុង គីរកី និង ្វ មី +បុ្រត           ......................           ២០.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.គឹម សភីំលី ្រពមទងំកូនេច                  ......................        ២០.០០០៛

៤-ឧ.សិ.ែម៉ន អូន ្រពមទងំកូនេច                  ..........................        ២០.០០០ ៛

៥-ឧ.សិ.េ ម សុវ ្ណ េរត៉ និងអនកម្ត យ                ......................      ១៥.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ  ១០.០០០៛     
-ឧ.សិ.សុខ ភួង +ឧ.សិ.សុខ ៃផ -ឧ.សិ.វន៉ សីុ ត - ឧ.ស.ែប៉ន ឆ ំ+ ឧ.សិ.ហុ៊ម រុ ំ

-ឧ.សិ.េ្រសង គីម  -ឧ.សិ.មស រស់   -ឧ.ស. ៉  ហុង+ឧ.សិ.លូ យ 

-ឧ.សិ. ង ៊ ន់ -ឧ.សិ.ម៉ក់ គឹមអូន - ឧ.សិ.សុខ ជិនថន្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ ។ 
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-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛ មនចនួំន៦ នក់ ។ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិបន រ ៉ ូ និង ឧ.ស.ិគឹម  
១-ឧ.សិ.បន រ ៉ូ និងអនកម្ត យ អឹម យ៉ម              ..........................         ២០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.បន ឌី            ...........................................................           ១៨.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.គឹម +បុ្រត   +ឧ.សិ.ណុប អីុ+ ្វ មី +បុ្រត       ...........        ១៥.៥០០៛ 

៤-កុម .សីុម លីមសួង+ កុ.សីុម លីមសួ + កុ.សីុម លីម        .....     ១៥.០០០៛ 

៥-ឧ.ស.សីុម លីម និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត         ......................          ១០.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិប៉ល ់ធី  
១-ឧ.ស.អុ៊ក សំ ង ឧ.សិ.ប៉ល់ ធី  +កូនេច         .......................         ១០ $  

២-ឧ.ស.េអង វ ្ណ  ឧ.សិ.េ  រ ី្រពមទងំកូនេច         ...............           ៥ $ 

៤-ឧ.សិ.អុ៊ក ប៊ុនថុល ្រពមទងំកូនេច           ............................         ១៨.០០០៛ 

៥-ឧ.សិ.សូ សុខ និង ្វ មី្រពមទងំកូនេច           ....................           ១៥.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.អុ៊ក រុន + ឧ.សិ.អូ៊ច សុខេម៉ង+ ្វ មី +បុ្រត      ......   ២ $ + ៦.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.លីម លី    -ឧ.សិ.ឈឹម ន    -ឧ.សិ.ប៊ុន រទិធសិ   -ឧ.សិ.គុយ ហុ៊ន + 

ឧ.សិ. ងំ សីុវហួ   -ឧ.សិ.្របក់ ចនធី +ឧ.សិ.ឃឹម ផូ    ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ្រស ីវណ្ណី  និង ឧ.ស.ិយ៉ សខុគីម 
១-ឧ.សិ.យ៉ សុខគីម +កូនេច +  ឧ.សិ. ៉  សុគនធ         ..........   ៥ $ + ៤៥.០០០៛ 

១-ឧ.ស.គង់ សអុំល និងភរយិ ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ       .............       ៤០.០០០៛ 
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២-ឧ.សិ.្រសី វណ្ណី  ឧ.ស.នុត ឈ + កូនេច          ......................         ១៨.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.អឹុង ហុ៊យប៉ូ អឹុង ហុ៊យ ន បុ្រត          ......................          ១២.០០០៛ 

៤-ឧ.សិ.លីម សុខេហៀង ឧ.សិ.លីម សុខេអង          ................            ១២.០០០៛ 

៥-ឧ.សិ.ពង ថវរ ីនិង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត           ....................          ១២.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.គុជ ង និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច            ..................                ៣ $    

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛  
-យយលក់ធយូង  -ឧ.សិ.សីុវ េហៀង   -ឧ.សិ.សឹុម ៊ មលី +   ឧ.សិ.សឹុម ងំ្រគី    

-ឧ.សិ.ែយ៉ម     -ឧ.សិ.អិត តេំអឿន  ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ ។ 
 

មរយៈ ្រពះេតជគណុ ែកវ វុទធី 
១-ភិកខុ វបិស នចរយឆនទបេ  ែឆម ល័កខ  ( េខត្តបត់ដបំង )       ....    ៤០.០០០៛ 

២-ភិកខុបញញ បទីេប វុន ភរុន      ( វត្ត ឧត្ត វត្តី )         .................       ៤០.០០០៛

៣-ភិកខុម សិរបុីេ ្ត  នង សីុេណន               .................................           ៥  $

៤-ភិកខុ  ធុច សិរមុីនី          ..........................................................          ១៥.០០០៛ 

៥- មេណរ ែកវ វុទធី             ......................................         ១០.០០០៛  +  ៥  $ 

៦- មេណរ ឌី             ......................................................         ១១.០០០៛ 

៧-ឧ.សិ.អំុ៊ កក់  និង ែអប ណន         ...................................             ១១.០០០៛ 

៨-ឧ.សិ.្រសី ្រពមទងំកូនេច        ...........................................           ១១.០០០៛ 

៩-ែកវ  អូន + ែសមណឺន ្រពមទងំបុ្រត           ...........................        ១១.០០០៛ 

១០-ឧ.សិ. ងីម ្រពមទងំកូនេច              .....................................       ១១.០០០៛ 
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មរយៈ  ភិកខ ុមស ពួន  ( េសៀម ប ) 

១-ភិកខុ  មស ពួន          ...................................................              ៥០.០០០៛ 

២- ភិកខុ  ៉ ត ជនំញ         ......................................................             ១២.០០០៛ 

៣- មេណរ ្រកូច ត់     ...............................................            ១២.០០០ ៛ 

៤- មេណរ ្រកូច ត            ...............................................      ១២.០០០ ៛ 

៥-ឧ.ស. ស ប៊ុនេឡង ឧ.សិ.ប៊ ីេឆងហួរ 

៦-េ កេវជជបណ្ឌិ ត ស េប៉ង ៊ ន +ភរយិ េអង ឈុនសីុ + បុ្រត              ... ៥១ $ 

៧-េ កេវជជបណ្ឌិ ត ង វននី + ភរយិ ស អឹមេអៀក +បុ្រត         

៨-ឧ.សិ.េថង េឆងគីម + ទយិក ឈង ៊ ងលី +បុ្រត      ..............          ៣០ $ 

៩-ឧ.សិ.ឈុន េ ភ័ណ្ឌ   ្រពមទងំបុ្រត      ..................................             ៣០ $ 

៩-ឧ.សិ.េសៀវ មីុ  ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ        .................................                 ៦ $ 

១០-ឧ.សិ.រមឹ េ្រសង            ................................................................          ៥ $ 

១១-ឧ.សិ.លឹម  ជី                  ..........................................................      ៥ $ 

១២-ឧ.សិ. លឹម សុខុម               ..................................................      ៣៦.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ.អិុម រុ ំ         ..........................................................            ៣៦.០០០៛ 

១៤-ឧ.សិ. ហុ៊ល ងវ            ....................................................          ២៤.០០០៛ 

១៥-ឧ.សិ.ៃណ សូេវៀត         ...................................................           ២៤.០០០៛ 

១៦-ឧ.សិ.ណុប េសឿម          ....................................................         ១២.០០០៛ 

១៧-ឧ.សិ.ឯម សីុ           ...................................................           ១២.០០០៛ 

១៨-ឧ.សិ.ឡុង គវ            ...................................................              ១២.០០០៛ 
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១៩-ឧ.សិ.នីវ + ម៉ ហូន            .................................................         ១២.០០០៛ 

២០-ឧ.សិ.ហី ធិបត៍            ....................................................             ១២.០០០៛ 

២១-ឧ.សិ.សរ យ៉ត              ....................................................          ១២.០០០៛ 

២២-ឧ.សិ. ៊ ប              ....................................................                ១២.០០០៛ 

២៣-ឧ.សិ. ស៊ន់            ....................................................           ១២.០០០៛ 

២៤-ឧ.សិ. អិុត ចនថ               ..............................................               ១២.០០០៛ 
 

មរយៈ ភិកខ ុកន េជឿន 
១-ភិកខុ  កន េជឿន                .....................................................           ១៨.០០០៛ 
២-ភិកខុ  វរីយិបណ្ឌិ េ  ននទ ឫទធិ             ............................              ១១.០០០៛ 
៣-្រកុមពុទធបរស័ិទ ភូមិៃ្រពរនធ           ........................................         ២៩.០០០៛ 
៤-ឧ.ស.លួន រនិ ឧ.សិ.ហីុង គ               ......................................      ១៦.០០០៛ 
៥-ទីង សុខ ង                ...........................................................      ១១.០០០៛ 
៦-ឧ.សិ.លឹម សេំនៀង ្រពមទងំកូនេច ( ភនេំពញ )        ...........           ១១.០០០៛ 
-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛ មនចនួំន ១៤ នក់ 

 

មរយៈ ភិកខ ុឈនវេ  ប៉ន ់ឈ 
១- ភិកខុ  ឈន វេ  ប៉ន់ ឈ និងបង្រសី ឆន               ...................            ១០ $ 
២-ភិកខុ  សុខ សុវណ្ណី  + មេណរ េវឿន វនី              ................        ២០.០០០៛ 
៣-្រពះម  េន កុសល            ...................................................     ២០.០០០៛ 
៤-្រពះម  ្របក់ កង េ  េរ ៉         ...........................................       ២០.០០០៛ 
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៥- មេណរ េឆៀង មក           .................................................        ១០.០០០៛ 
៦-អនក្រសី អុ៊ន រ ីនិងកូន្រសី រត័ន         .................................         ៣០.០០០៛ 
៧-សុភ័្រក្ត - ន់            .....................................................        ១៥.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛  
-និស តិ ធន សីុថត -អនក្រសី អុ៊ក លី  + ្វ មី -ឧ.សិ. ៊ ន ្រសី -មុននី - េរន៉។ 

 

មរយៈ  ្រពះធមមវនិយរកខិេ  ផល ផនិត 
១-ភិកខុ  ហីុ េហង     និង េញម្រសី្រពប សឹុង        ...........................    ២២.០០០៛  

២-ឧ.សិ.នួន មុ ំ្រពមទងំកូនេច           ....................................           ២០.០០០៛ 

៣-ឧ.ស.ឃួន ជីន និងភរយិ ្រពមទងំកូនេច        ...................          ២០.០០០៛ 

៤-េសៀន សុធរ ី+ ៉ ឌីន             ...............................................         ២០.០០០៛ 

៥- និស តិ ហីុ វណ្ណៈ+ឧ.សិ.ហីុ ម              ......................               ១៦.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ១០.០០០៛     
-ឧ.សិ.គង់ េមង៉ ៊ ង +កូន ្របក់ សុខេអង    -ឧ.ស.ឈួន ទន់ + ឧ.សិ.េន សុខុម 

-ឧ.ស.ភិន សុេភទ  +  ឧ.សិ េម៉ង  ចន់   -ឧ.ស.គង់ ហុ៊ន  + ឧ.សិ.េចវ េ ភ  

-ឧ.សិ.  ំអូន -ឧ.សិ.ែច មួយ -ឧ.សិ.វរិៈ ម៉   -ឧ.សិ.ញឺង រន៉ - ហុង ៉ ន់សីុ   

-ឧ.សិ.លន់ ឡងឌី -ឧ.សិ. ង សុធវ ី+ឧ.សិ.ចន់ រុន   និង្រកុម្រគួ រ ។ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ៦ នក់ ។ 
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មរយៈ  ភិកខ ុែង៉ត ប៊ុនេនឿន 
១-ឧ.សិ.បិន សឹម ្រពមទងំកូនេច        ..................................            ២០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.លឹម ៊ ង ឧ.សិ យយ ស ្រពមទងំកូនេច         ...........       ១៦.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ អឹុម ទឹម ្រពមទងំកូនេច            ...............................          ១៣.០០០៛ 

៤-ឧ.សិ.េទព ក់ និង្រកុម្រគួ រ         ..............................            ១១.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ៧ នក់ ។ 
 

មរយៈ ភិកខ ុជ ចន់ 
១-្រពះេតជគុណ ឃិត គួ  (វត្ត ភនទំព័មនជ័យ)           .....................              ៥ $ 

២-្រពះេតជគុណ យស ច័នទ នី (វត្តទួលគគី )           ......................             ៥ $ 

៣-ឧ.សិ.្រសី មុ ំ            ..............................................................                 ៣ $ 

៤-ឧ.សិ.ៃម៉ គីមទីន និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ....................            ២៤.០០០៛ 

៥-ឧ.សិ.ែប៉ គីម ៊ ន់ ្រពមទងំបុ្រត          .............................             ១១.០០០៛ 

៦-ឧ.សិ.ល័កខ ៉ រ ី   (េ បងញ៉ញ់ )          ............................             ១១.០០០៛ 

៧-ឧ.សិ. ម៉ក ់ឃន ( កពំង់ឆន ងំ )             ..................................          ១១.០០០៛ 
 

មរយៈ ្រពះេតជគណុ ស ំ ន 
១-ឧ.ស.គីម េប៉សីុម ឧ.សិ. ម េយ៉ក ង + បុ្រត         ........           ៥០.០០០៛ 

២-ឧ.ស.ស ំ ន ឧ.សិ.េ  ្រសូយ +កូនេច         ..................            ២៨.០០០៛ 

៣-េ ក នូវ រទិធិ និងភរយិ ្រពមទងំបុ្រត           ...............           ២០.០០០៛ 

៤-ឧ.ស.យុ ំេ្រសន ឧ.សិ.អុ៊ល េសង ង +កូនេច           .........         ២០.០០០៛ 
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៥-ឧ.សិ.ជ ចន់ វ ីនិង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត             ...............          ១៦.០០០៛ 

៦-ឧ.សិ.ជូ ប៉ូង  ឧ.សិ.ជី គីម            .........................................           ១៦.០០០៛   

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛  
-ឧ.ស.េន  យី   - ឧ.ស. យ ្រចឹង + ឧ.សិ.គង់ សេមឿន  - ឧ.ស.ែកវ រន៉ 

-ឧ.ស.េឌឿក សេំហៀង + ឧ.សិ.េ ម ន    ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ៩ នក់ ។ 
 
 

មរយៈ  ឧ.ស.ិេអៀង ប៉ុក 
១-ឧ.សិ.េអៀង ប៉ុក ្រពមទងំកូនេច + មិត្ត្រពះធម៌      ............            ៥២.០០០៛ 

២-ឧ.ស. ងំ រុន +ឧ.សិ.សន ទូច +ឧ.សិ.យស េហឿន 

    ឧ.សិ.ែកវ សុវណ្ណី  ្រពមទងំកូនេច  .............................                   

៣-ឧ.សិ.េឡង ចន់ហួរ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត             ..............       ២០.០០០៛ 
៤-ឧ.ស.េសង តុង ឧ.សិ.សុ៊ន ចនថ  ្រពមទងំកូនេច             ........................  ៤ $   

៥-  ប៉ុក េមង៉ និង យយ េសៀ + កូនេច      ................            ៣ $ + ៥.០០០៛ 

៦-ឧ.សិ.អុ៊ក ្រសីមុ ំ+ឧ.សិ.មិនចន់ រ ី+្រកុម្រគួ រ    ....        ៣ $ + ៤.០០០៛ 

៧-ឧ.សិ.ជម ញ៉ និង ្វ មី្រពមទងំកូនេច         ....................           ១៦.០០០៛ 

៨-េ ក ្របក់ ៉ ន់ េ ក្រសី ឯក វណ្ណមុនី           ...............       ១៦.០០០៛ 

៩-ឧុ.ស. នង បូ  ឧ.សិ. ្របក់ ចនធី + កូនេច + កមួយ       .........       ១៦.០០០ ៛ 

១០- េ ក មីុ សបូំរ និង ភរយិ ឌួង ឆវវីណ្ណ + បុ្រត      ..............       ១៦.០០០ ៛ 

១១-ឧ.សិ.្រសីុម ែកវ +ឧ.សិ. អុ៊ក សមបត្តិ + ឧ.សិ.អឹុង មួយ    .......        ១៥.០០០៛ 

....... ២៤.០០០៛ 
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១២-ឧ.សិ. ឡុង គុនហុ៊ន              ........................................               ១៥.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ.ឈួន យ            ........................................                   ១៥.០០០៛  

១៤-ឧ.សិ.កងំ េអង ងំ ឧ.សិ.ហុ៊ន ៊ មេហង        ...............          ១២.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ១០.០០០៛    
-ឧ.សិ.យូ េអង  -ឧ.សិ.លី សីុ  -ឧ.សិ.្រសី គីម +ឧ.សិ.ជ ្រសី -ឧ.សិ. ងំ  អឹុម 

-ឧ.សិ.លីវ  ណយ    -ឧ.សិ.េហង  សុផរ ី   -ឧ.សិ.េទព អូន    -ឧ.សិ.មីុ .វណ្ណធ    

-ឧ.សិ.ជ សុខឃីម    -ឧ.សិ.អឹុង ឈីវ ៊ ន    -ឧ.សិ.បងសី    -ឧ.សិ.   ំ 

-ឧ.សិ. ងំ រុន + ឧ.សិ យស នឹម     -ឧ.សិ.ហិុន សុេខង + ឧ.សិ. អុ៊ក រុន 

ឧ.សិ. សុ៊យ +ឧ.សិ. បក់ ចិន្ត  + ឧ.សិ. េសៀក ៊ ង     - ឧ.សិ.ប៊ុន ចន់េសរ ី  

- ឧ.សិ.ស៊ន់ ចននី  ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។      

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ៦ នក់ ។ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៤.០០០៛  មនចនួំន ២ នក់ ។ 
 

មរយៈ  ឧ.ស.ិគង់ វណ្ណូ  
១-ឈឹម ង + អនក្រសី ្រ ច ប៉ុ ្ណ  + អនក្រសី ្រ ច េរន៉ 

 អនក្រសី េភគ ន + ែចត លន់ + ក. សួន សុធរ ី                         

២-អូ៊ច រុ ំ+ ឧ.សិ.េហៀក + មុ ំ+ ឧ.សិ.ែប៉ន សុក  

    ឧ.សិ.សិុ + ឧ.សិ.េ ង ពូយ ្រពមទងំកូនេច                              

៣-ឧ.ស.ទុ ំគឹមសុន            .......................................................         ២០.០០០៛ 

៤-ឧ.សិ.គង់ វណ្ណូ  ្រពមទងំកូនេច           ...............................           ១៨.០០០៛ 

            ១៦ $ 

 ........    ២៥.០០០៛ 
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៥-ឧ.ស.ែហន េយ៉ន ឧ.សិ.ញឹុក សួង ន +កូនេច         ...........         ១៥.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ  ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.ប៊និ ចនថ  ( េ  េព )  -ឧ.ស. ៊   មនវ ិ ល  + ឧ.សិ. រនិទ រតន    

-យុវជន េឈឿន   -ឧ.សិ.សួស  យ៉វ    ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។ 

ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ៨ នក់ ។ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិស ូេយឿន 
១-ឧ.ស.ប៊ួន ចយ  ឧ.សិ.លឹម ហុ៊យេចង           .........................          ៤០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.សូ េយឿន ្រពមទងំកូនេច            ...............................          ២០.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.អឹ  ៑ម ហង់  ្រពមទងំកូនេច          ...............................           ១៨.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.េឃ្ល ក កញញ  -ឧ.ស.េឃ្ល ក យិុត    -ឧ.សិ.សុខ សីុផុន-ឧ.សិ. ងំ គឹមៃណ     

-េ ក វតី -ឧ.ស. ៉  ពិសី -ឧ.ស.ហម សុខេវង៉ -ឧ.សិ.យន់ ្រសី  +្រកុម្រគួ រ ។ 

ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛ ឬ ២ $  មនចនួំន ១០នក់ ។ 
 

មរយៈ  ឧ.ស.ិខ ំនងសខុ ី
១-ឧ.សិ.ខ ំនងសុខី                  ..........................................              ២០.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.មឹុង យុ៉ម ្រពមទងំកូនេច           .........................                 ១៥.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.សំុ៊ គឹមមុច  +  កូនេច               ...............................            ១២.០០០៛ 

៤-ឧ.សិ.មីុ  យន   +  កូនេច               .................................               ១២.០០០៛ 

៥-េ កជទំវ លន់ រតន  +  កូនេច                ...................              ១២.០០០៛ 
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៦- េ ក្រសី ចនធូ រ   +  កូនេច             ..............................                ១២.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ឈវី េហៀក 
១-្រកុមឧ.សិ.ជុន អីុេខង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត          ...........            ១៧.០០០៛ 

២-ឧ.សិ. ងំ គីមៃល ្រពមទងំបុ្រត            .............................           ១៦.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.សូ េយឿន -ឧ.សិ.លឹម េសៀវេង៉ -ឧ.សិ.ប៊ុន សុខ -ឧ.សិ.យន ់្រសី -លឹម ស៊ន 

-ឧ.ស.ចន់ ៃឆហួត   -អនក្រសី េវត៉ ៊ ង   -ឧ.សិ.ឃឹម សឹង +  ឧ.សិ អ៑ឹម ហង់  

-ជ គឹម ៊ ប  -ឧ.សិ.េ  េរត៉ + ឧ.សិ.េខង ធី  -ឧ.សិ.ែហម វ ី  ្រពមទងំ

្រកុម្រគួ រ ។ 
មរយៈ ឧ.ស.ិេរៀល សខុ 

១-ឧ.សិ.េរៀល សុខ +ឧ.សិ.េរៀល សួន + កូនេច       ...............          ១៣.០០០៛ 

២-ឧ.សិ.េឆម ពុធរត័ន+ឧ.ស.សូ៊ គង់ +យយ េយ៉ង     ...............          ១២.០០០៛ 

៣-ឧ.ស.ថុង +យយ ជូ -ឧ.ស.ហម វ ្ណ           .....................            ១១.០០០៛  

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ៨.០០០៛  មនចនួំន ៤នក់ ។ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ មុត សជុ  
១-ភិកខុ  អុ៊ន សំ ត                     .....................................                   ១៦.០០០៛ 

២-បងពី និង រចន                ..........................................                   ២០.០០០៛ 

៣-ឧ.សិ.មុត សុជ             .........................................                    ១៦.០០០៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ២នក់ ។ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិេទព ផលម៉  

១- ឧ.ស.ឡុង ស ថ  ឧ.សិ.េទព ផលម៉  + បុ្រត        ........     ៣០.០០០` + ៥ $ 

២-ឧ.សិ.ែសម សុភ  +  កូនេច         ...............................................             ៥ $ 

៣-ឧ.សិ.អំុ៊  សីុថ  និង ្វ មី+ កូនេច            .....................................         ៥ $ 

៤-ឧ.សិ.ែហម េ្រជ ន និង ្វ មី  +  កូនេច         ...........................               ៥ $ 

៥-េ ក េទព ឫទធី  +  កូនេច        ...............................................               ៥ $ 

៦-ឧ.សិ. សុខ ពិសី  +  សន -េសក            ...................................             ៥ $ 

៧-កញញ   ្រសី ម៉ុច  +    ្រសីលុច           ............................................             ៥ $ 

៨-កញញ   ្រសី អូន             ........................................................                    ៥ $ 

៩- ឧ.សិ. ជុន អីុេខង និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត           ...................                 ៥ $ 

១០-ឯក ឧត្តម ៉ ន់ ពុទធិល េ កជទំវ អូ៊ច ផល្លី +បុ្រត         ...............          ៤ $ 

១១- ឧ.ស. ៉ ន់ េសរ ីនិង ភរយិ  ្រពមទងំបុ្រត           ..................                ៤ $ 

១២- ឧ.សិ. ខ ំ រួម និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត            ..................      ២២.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ. ប៉ូល ច័នទនរ ីនិង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត        ….....              ២០.០០០៛               

១៤- ឧ.ស. តុប គីមឡុង ឧ.សិ. ឈង ហ៊តសួ៊រ +កូនេច    ......     ២០.០០០៛            

១៥- ឧ.សិ. សិទធិ ប៊ុនេធឿន ្រពមទងំកូនេច    .......................       ១៦.០០០៛ 

១៦-  េម៉ ឡន  + ជ យុ៉ន  + េ  ភ័ណ្ឌ            .....................       ១៦.០០០៛ 

១៧-ឧ.សិ. មិន គ ល់េឈម ះ             .......................................            ១៥.០០០៛ 

១៨- ទូច សុភី  +ស ំវណ្ណលីស             .....................................          ១១.០០០៛ 

១៩- សួង ភីនី  +  ប៊ុន េតងលី           ........................................          ១១.០០០៛ 
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២០-ឧ.សិ. េព្រជ សុថ  +សួន ភី ៉ ត់           ..................................       ១១.០០០៛ 
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ វ វុធ 
១- ឧ.ស. គីម េប៉សីុម ឧ.សិ. ម  េយ៉ក ង +កូនេច         ..............       ២០ $ 

២- ឧ.សិ. វ វុធ ្រពមទងំកូនេច           ..........................           ៣០.០០០៛ 

៣- ទុ ំេ្រស ន   ( ្ត តចស់   )           .......................................         ២៤.០០០ ៛ 

៤- ឧ.សិ.គឹម នង ្រពមទងំបុ្រត        .....................................           ២០.០០០ ៛ 

៥- ឧ.សិ.រស់ តីផល និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ..................           ១៨.០០០ ៛ 

៦- ឧ.ស.្រពំុ សុ៊ន ឧ.សិ.ឃិន ងំអីុន            .............................        ១៦.០០០ ៛ 

៧-យឹម គឹម ,ឈឹម សុភព , មុ ំវណ្ណន           ............................         ១២.០០០ ៛ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព  មន ក់ៗ ១០.០០០៛   
-ឧ.សិ.អុ៊យ  សុភព  -ឧ.ស.្រសី ផូ +ឧ.សិ.វង់ ណុន  -ឧ.សិ. គត  គ -ជ័យ ៊ ន+ 

ងួន ែសត + េ ៊  ន   + ជ័យ សុខុម      -ឧ.សិ.អុ៊ង វុធ + សុខ រមមនី  

-ឧ.សិ. េគៀត សុផល, ឧ.សិ.េទព សេំអឿន   ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រ  ។ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព មន ក់ៗ ចនួំន ៨.០០០៛  មនចនួំន ១៣នក់ ។ 

-ពុទធបរស័ិទចូលេបះពុមព មន ក់ៗ ចនួំន ៥.០០០៛  មនចនួំន ២២នក់ ។ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៤.០០០` ឬ ១ $ មនចនួំន ៦ នក់។ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៣.៥០០` មនចនួំន ១ នក់។ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ៣.០០០` មនចនួំន ៨ នក់។ 

-ពុទធបរស័ិទែដលចូល ២.០០០` មនចនួំន ១៤ នក់។ 
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មរយៈ ឧ.ស.ិ ឈមឹ សែុខម 

១-ឧ.សិ.អួ៊ង ឈុនហួង   និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត    ..............................      ២០ $ 

២-ឧ.សិ. យ សុផ  និង ្វ មី  ្រពមទងំបុ្រត        ..............................      ១០ $ 

៣-ឧ.សិ. េន សុធនី និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត               ........................       ៨ $ 

៤-ឧ.សិ. អិុត េ ភ័ណ និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត         ......................             ៨ $    

៥-ឧ.សិ.ឈឹម សុែខម ្រពមទងំកូនេច              ............................               ៥ $ 

៦-ឧ.សិ. អំុ៊ សរ ( សុ៊ន ្រគុយ )        ...................................................             ៤ $ 

៧- ឧ.ស. ែង៉ត េផង ឧ.សិ. េ  េហង +បុ្រ  េផង បូ ៉            ................      ៤ $ 

៨-ឧ.សិ. ប៉ូ ន សីុវុ ថ                   ...................................................             ៤ $ 

៩-ឧ.សិ.ជិង គឹម្រសឺុ           ...................................................             ៣២.០០០៛ 

១០-ឧ.សិ. វណ្ណ សូភី       ...............................................         ២ $  + ១០.០០០ ៛

១១-ឧ.សិ. យ អីុម ្រពមទងំកូនេច       ...........................         ២០.០០០៛ 

១២- ឧ.សិ.េព្រជ ច័នទ         ......................................................      ២០.០០០៛ 

១៣-ឧ.សិ.លឹម ៃណហួយ ្រពមទងំកូនេច     ..........................         ២០.០០០៛ 

១៤-ឧ.សិ.ឮ យក់ឃន ( េ ចប ) ្រពមទងំកូនេច    ...................... ២០.០០០៛ 

១៥-ឧ.សិ. យ មួយ  + ឧ.សិ.សុខ នង ្រពមទងំកូនេច     .........     ២០.០០០៛

១៦-ឧ.សិ.ឡូ ៃសេហៀង    ......................................................           ១៧.០០០៛

១៧-ឧ.សិ. ហុ៊យ សីុម            ....................................................         ១៦.៥០០៛ 

១៨- ឧ.សិ.ហុ៊ល បូលី + សួន កូ ប + អូ៊ សំ ង    ..........             ១៦.០០០៛

១៩- ឧ.សិ.ម៉រ ីេ្របច            ...............................................               ១៦.០០០៛ 
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២០- ឧ.សិ. ហុង គឹម ហ៊ន          ...............................................          ១៦.០០០៛ 

២១-ឧ.សិ.សិត ប៊ុនេធឿន + ឧ.សិ.លី េយ៉ក ្រពមទងំកូនេច  .........     ១៥.០០០៛ 

២២-ធូ បូរនិ + ឧ.សិ.ែហម យ៉នី  + មិត្ត្រពះធម៌  +្រពមទងំកូនេច .... ១៥.០០០៛ 

២៣-ប៊ុន  សុវណ្ណ + អឹុម សន ្រពមទងំកូនេច             .........         ១៤.០០០៛ 

២៤- ឧ.សិ.េហង សីុថ             ..............................................            ១១.០០០៛ 

២៥- ឧ.សិ.សុខ សីុវហុ៊ន           .............................................             ១១.០០០៛ 

២៦- ឧ.ស. អីុ េហៀន +ឧ.សិ.េ ម ផន  + ឧ.សិ.   មស េ ភ  ៥.០០០៛ + ២  $  
 

មរយៈ ឧ.ស.ិ សុមី េយក៉ហួយ ( កំពងច់ម ) 
១-ឧ.សិ. សីុម េយ៉កហួ៊យ និង អនកម្ត យ ៉  គីមសីុ         ......................         ១០ $ 

២-េ ក្រសី ជ េប៉ងេហៀក និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត          ................         ១០ $ 

៣-ឧ.សិ. សំ ង ្រសីេព  និង ្វ មី ្រពមទងំបុ្រត        ...............               ៨ $ 

៤- ឧ.សិ. សុ៊យ េសងឈង ្រពមទងំកូនេច            ............................         ៥ $ 

៥- ឧ.សិ. តន់ ស៊ត ្រពមទងំកូនេច          .......................................             ៥ $ 

៦- ឧ.សិ. មួយ ជ ្រពមទងំកូនេច              ......................................           ៥ $ 

៧- ឧ.សិ. ខឹង ធូ  និង េ ក ហឺុ េថង ្រពមទងំបុ្រត         ...................          ៥ $  

៨- ឧ.ស.ែកប ទី   ឧ.សិ.   ឃួន រមី្រពមទងំកូនេច        .................          ៥ $

៩- ឧ.ស.ជឹង េផង  ឧ.សិ. ឈួ បក់លី ្រពមទងំកូនេច             ................     ៥ $ 

១០- ឧ.ស. ជ យវ ឧ.សិ.េកត េរឿន្រពមទងំកូនេច         ....................        ៥ $ 

១១- ឧ.សិ. ជ យនរ ី្រពមទងំកូនេច          ......................................         ៥ $ 
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១២-ឧ.ស. េសង ហំ ្រពមទងំកូនេច      ........................................         ៥ $

១៣-ឧ.ស.េជឿង េថង ឧ.សិ.នូ សុខុម ្រពមទងំកូនេច     ...................     ៥ $ 

១៤-ឧ.សិ.ែញ៉ម សុគនធ   និង ្វ មី ្រពមទងំកូនេច          .....................        ៥ $ 

១៥-ឧ.ស.ែញ៉ម ឌុក  ឧ.សិ. អុ៊ច រុន ្រពមទងំកូនេច         ...............             ៥ $ 

១៦-ឧ.សិ. េញ៉ម ឈុនលី ្រពមទងំកូនេច          ..................................        ៥ $ 

១៧-ឧ.សិ. ឆយ ៊   ្រពមទងំកូនេច       .........................................          ៥ $ 

១៨-េ ក េសក េរឿន ឧ.សិ. ៃជ សុនទរ ី្រពមទងំបុ្រត       ...............         ៤ $ 

១៩-ឧ.សិ.   ឱ ជលី  ្រពមទងំកូនេច       ............................            ៣២.៥០០៛ 

២០-ឧ.សិ. េកើត ្រសុ៊ន ្រពមទងំកូនេច      ...........................             ៣២.៥០០៛ 

២១-ឧ.ស. ឈង លីមហួន ឧ.សិ.ៃឆ រន៉្រពមទងំកូនេច   .......           ១៦.៥០០៛ 

២២-ឧ.ស. ប៊និ ប៊ុនេផង្រពមទងំកូនេច    ..........................       ១៦.៥០០៛ 

២៣- េ ក េជឿង សុេម៉ង អនក្រសី ន ្រពមទងំបុ្រត         .........     ១៦.០០០៛ 

២៤- ឧ.សិ. េព នង ្រពមទងំកូនេច           .............................         ១៦.០០០៛ 

២៥- ឧ.សិ. ៉  គឹមសុខ ្រពមទងំកូនេច          .............................       ១៦.០០០៛  

២៦- ឧ.សិ. េហង ៉ ត ឧ.សិ.ហង  ប៊ុនផល           ..................      ១៦.០០០៛ 

២៧- ឧ.សិ. ្រគី ទូច ្រពមទងំកូនេច          ..................................       ១០.០០០៛

២៨- ឧ.សិ. ៃណ េសង ្រពមទងំកូនេច           ...........................        ១០.០០០៛ 

២៩- ឧ.សិ. ្រសុ៊ន សេំអឿន ្រពមទងំកូនេច          .......................        ១០.០០០៛ 

៣០- ឧ.ស. ែញ៉ម វ ្ណ  និង ភរយិ               .............................          ៥.០០០៛




