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គន្ធា រជាតក 
បុព្វនិទានជាដ ើមដេតុននជាតក 

សម័យន ោះ ព្ពោះពុទធដ៏ព្ទង់យស កាលគង់ក្នុង
វហិារនជតពន ដដលជារបស់អ ថបិណ្ឍិ ក្មហានសដឌី 
ដក្បរព្កុ្ងសាវតថី ។ ព្ាន ោះឯង បិលិនទវចឆនតថរដ៏មាន
អាយុព្ាថ្នន នឹងនធវើទីព្ជក្នកាន នទើបឲ្យនគជព្មោះសអំាត
ញក្ភនដំក្បរព្កុ្ងរាជព្គឹោះ ។  

លដំាប់ន ោះ ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជ ជាធំ
ក្នុងដដនមធៈ ព្ទង់យាងចូលនៅរក្បិលិនទវចឆនតថរដ៏មាន
អាយុ លុោះព្ពោះរាជដនំណ្ើ រនៅដល់ន ើយ ក៏្បងគបិំលិនទវ
ចឆនតថរដ៏មានអាយុ ន ើយគង់នៅក្នុងទីសមគួរ ។ 
ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈ ព្ទង់
គង់នៅក្នុងទីសមគួរន ើយ នទើបមានព្ពោះរាជឱង្កា រនឹង
បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុថ្ន នកក្មាច ស់នកក្ឲ្យនគ
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នធវើអវី ។ បិលិនទវចឆនតថរថ្នវ យព្ពោះពរថ្ន បពិព្តមហារាជ 
អាត្មា ភាពចង់នធវើក្ដនែងព្ជក្នកាន ានជាឲ្យនគជព្មោះ
សអំាតញក្ភន ំ។ ព្ទង់ក៏្សួរថ្ន នកក្មាច ស់ដ៏ចនព្មើន 
នកក្មាច ស់ព្តូវការអារាមិក្ជន (មនុសសដថទរំក្ា
អារាម) ឬនទ ។ ព្ពោះនថរៈថ្នវ យព្ពោះពរថ្ន បពិព្តមហា-
រាជ អារាមិក្ជន ព្ពោះដ៏ព្ទង់ព្ពោះភាគ មិនទន់ព្ទង់
អនុញ្ញដ តនៅន ើយនទ ។ ព្ទង់ព្ត្មស់ថ្ន នកក្មាច ស់ នបើ
ដូន ន្ ោះ នកក្មាច ស់គួរទូលសួរព្ពោះដ៏ព្ទង់ព្ពោះភាគ 
ន ើយសឹមមក្ព្ាប់នោម ។ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មាន
អាយុក៏្ទទួលព្ពោះរាជឱង្កា រព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយ
រាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈថ្ន ថ្នវ យព្ពោះពរមហារាជ ។  

ខណ្ៈន ោះឯង បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុាន
ពនយល់ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដន 
មគធៈឲ្យព្ទង់នឃើញចាស់ ឲ្យព្ទង់សមាទន ឲ្យព្ទង់
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នក្ែៀវកាែ ឲ្យ ព្ទង់រកី្រាយនដាយធមាីក្ថ្ន ។ ព្ពោះាទ
ពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈ ដដលបិលិនទ- 
វចឆនតថរដ៏មានអាយុានឲ្យព្ទង់នឃើញជាក់្ដសឋង ឲ្យ
ព្ទង់សមាទន ឲ្យព្ទង់នក្ែៀវកាែ  ឲ្យព្ទង់រកី្រាយ នដាយ 
ធមាីក្ថ្នន ើយ ព្ទង់ក៏្នព្កាក្្ក្អាសនៈបងគបិំលិនទ- 
វចឆនតថរដ៏មានអាយុ ន ើយព្ទង់នធវើព្បទក្សណិ្យាព្ត្ម
នចញនៅ ។  

លដំាប់ន ោះ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុនព្បើបនព្មើ
នៅកាន់សណំាក់្ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគមាច ស់ថ្ន បពិព្ត
ព្ពោះអងគដ៏ចនព្មើនព្ពោះាទពិមពិសារ នសនិយរាជ ជាធំ
ក្នុងដដនមគធៈព្ទង់ចង់ព្បទនអារាមិក្ជនឲ្យបពិព្ត
ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគ ខញុ ពំ្ពោះអងគគួរបដិបតឋិដូចនមឋច ។ 
នព្រោះនិទនននោះ ដនំណ្ើ រននោះព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគមាច ស់
ឲ្យព្បជុភិំក្ខុសងឃ ន ើយព្ទង់សដមែងធមាីក្ថ្នព្ត្មស់នៅ
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ភិក្ខុទងំឡាយនដាយព្ពោះពុទធដីកាថ្ន មាន លភិក្ខុ
ទងំឡាយ តថ្នគត អនុញ្ញដ តអារាមិក្ជន ។ ព្ពោះាទ
ពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈ ព្ទង់យាង
ចូលនៅរក្បិលិនទវចឆនតថរ ដ៏មានអាយុជាគព្មប់ពីរដង 
លុោះយាងចូលនៅន ើយ នទើបព្ទង់បងគបិំលិនទវចឆនតថរដ៏
មានអាយុ ន ើយគង់នៅក្នុងទីសមគួរមួយ ។  

លុោះព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដន
មគធៈគង់ព្សួលបួលន ើយ មានព្ពោះបនទូលនឹងបិលិនទ-
វចឆនតថរដ៏មានអាយុថ្ន បពិព្តនកក្មាច ស់ ព្ពោះដ៏មាន
ព្ពោះភាគជាមាច ស់ព្ទង់អនុញ្ញដ តអារាមិក្ជនន ើយឬ ។ 
បិលិនទវចឆនតថរថ្នវ យព្ពោះពរថ្ន បពិព្តមហារាជ ព្ពោះអងគ
ានអនុញ្ញដ តន ើយ ។ ព្ទង់ព្ត្មស់ថ្ន បពិព្តនកក្ដ៏
ចនព្មើននបើដូន ន្ ោះនោមព្បនគនអារាមិក្ជនមាន ក់្ដល់
នកក្មាច ស់ ។ ព្ាន ោះ ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជ
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ជាធកំ្នុងដដនមគធៈព្ទង់នបឋជាញ ថ្នព្បនគនអារាមិក្ជន
ដល់បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ ន ើយក៏្នភែចព្ពោះសាា រតី 
យូរបនឋិចនៅ ព្ទង់រលឹក្នឃើញវញិ នទើបព្ទង់ព្ត្មស់
នៅមហាអាមាតយមាន ក់្ជាអនក្សនព្មចរាជការទងំពួង
ថ្ន ដនមហាអាមាតយ អារាមិក្ជនណាដដលនយើង
បព្មុងនឹងព្បនគននកក្មាច ស់ អារាមិក្ជនន ោះ នយើង
ានព្បនគននកក្ន ើយឬ ។ មហាអាមាតយព្កាបទូល
ថ្ន បពិព្តព្ពោះសមាតិនទព អារាមិក្ជន ព្ទង់មិនទន់
ព្បនគនដល់នកក្មាច ស់នៅន ើយនទ ។ នសឋចព្ត្មស់
សួរថ្ន ដនមហាអាមាតយ រាប់ពីរាព្តីននោះនៅ ានប ុ ា ន
រាព្តីន ើយ ។ លដំាប់ន ោះ មហាអាមាតយន ោះានរាប់
រាព្តីសពវព្គប់ន ើយ ព្កាបទូលព្ពោះាទពិមពសិារ- 
នសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈដូនចនោះថ្ន បពិព្តព្ពោះ
សមាតិនទព ាន ៥០០ រាព្តីន ើយ ។ នសឋចព្ត្មស់ថ្ន 
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ដនមហាអមាតយ នបើដូនចនោះ អនក្ចូរព្បនគនអារាមិក្ជន 
៥០០  ក់្នៅនកក្មាច ស់ចុោះ ។ មហាអមាតយន ោះ
ទទួល ព្ពោះរាជឱង្កា រ ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជា
ធកំ្នុងដដនមគធៈថ្ន សូមព្ទង់នមត្មឋ នព្ាសយា ង នឹង
ន ើយៗ ានព្បនគនអារាមិក្ជន ៥០០ ក់្ ដល់ 
បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ ។ ទីន ោះានជាព្សុក្មួយ
នផសងនដាយដ ក្ ។ ជនទងំឡាយនៅព្សុក្ន ោះថ្ន 
អារាមិក្ព្ាមខែោះ នៅថ្នបិលិនទវចឆព្ាមខែោះ ។  

សម័យន ោះឯង បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុជា
ជីតុនក្នុងព្សុក្ន ោះ ។ ព្ាន ោះ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មាន
អាយុនសែៀក្សបង់ព្បដាប់នដាយាព្ត និងចីវរចូលនៅ
បិណ្ឍ ាតក្នុងបិលិនទវចឆព្ាម  នវកព្ពឹក្ព្ពហាម ។ 
សម័យន ោះឯង មានដលបងមនហារព្សពក្នុងព្សុក្ 
ន ោះ  ។ ពួក្នក្ាង ៗ ានព្បដាប់ត្មក់្ដតងនដាយ
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ផ្កា ក្ព្មងនលងមនហារព្សព ។ លដំាប់ន ោះបិលិនទវចឆ-
នតថរដ៏មានអាយុក្ពុំងនព្តចនៅបិណ្ឍ ាត ត្មមលដំាប់
ព្ចក្ក្នុងបិលិនទវចឆព្ាម ានចូលនៅកាន់លនំៅរបស់
អារាមិក្ជនមាន ក់្ លុោះចូលនៅន ើយ នទើបអងគុយនលើ
អាសនៈដដលនគនរៀបចពំ្បនគន ។ សម័យន ោះឯង 
ធីត្មរបស់ព្សីរក្ាអារាមន ោះនឃើញទរក្ឯនទៀតៗ 
ព្បដាប់ត្មក់្ដតងនដាយផ្កា ក្ព្មង ន ើយក៏្យសុំថំ្ន ដម 
ចូរឲ្យផ្កា ក្ព្មងមក្ខញុ  ំដម ចូរឲ្យនព្គឿងព្បដាប់ មក្ខញុ  ំ។ 
ព្ាន ោះ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ ាននិយាយរក្យ
ននោះនឹងព្សីរក្ាអារាមន ោះថ្ន  ងទរកិាននោះយទំរ 
អវី ។ ព្សីរក្ាអារាម ទូលថ្ននកក្មាច ស់  ងទរកិា
ននោះនឃើញទរក្ឯនទៀត ៗ ព្បដាប់ត្មក់្ដតង នដាយ
ផ្កា ក្ព្មង ានជាយទំរថ្ន ដម ចូរឲ្យផ្កា ក្ព្មងមក្ខញុ  ំដម 
ចូរឲ្យនព្គឿងព្បដាប់មក្ខញុ  ំនយើងខញុជំាអនក្ព្ក្លាំក្ នឹង
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ានផ្កា ក្ព្មងមក្ពីណា នឹងាននព្គឿងព្បដាប់មក្ពី
ណា ។ ខណ្ៈន ោះបិលិនទវចឆនតថរ ដ៏មានអាយុ្ប់
រនងវលនមា  ១ ន ើយនិយាយរក្យននោះនឹងព្សីរក្ា
អារាមន ោះថ្ន  ៏!  ងចូរបរំក់្រនងវលនមា ននោះនលើ
ក្ាលរបស់នក្ាងព្សីន ោះចុោះ ។ នពលន ោះ ព្សីរក្ា
អារាមន ោះ យក្រនងវលនមា ន ោះបរំក់្នលើក្ាល 
របស់ ងទរកិាន ោះ ។ រនងវលនមា ន ោះក៏្កាែ យជា
ក្ព្មងមាសលអលអោះ មុខគួរពិតពិលរមិលនមើល ជារបស់
គួរព្សឡាញ់ ។ ក្ព្មងមាសដបបន ោះ សូមបកី្នុងព្ពោះ
រាជវងំនសឋច ក៏្រក្ាា នដដរ ។ មនុសសទងំឡាយនៅ
ព្កាបទូល ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដន 
មគធៈថ្ន បពិព្តសមាតិនទព ក្ព្មងមាសក្នុងផទោះរបស់
អារាមិក្ជនឯនណាោះលអលអោះ មុខគួរពិតពិលរមិលនមើល 
ជារបស់គួរព្សឡាញ់ សូមបកី្នុងព្ពោះរាជវងំរបស់ព្ពោះ
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អងគក៏្ពុំមានក្ព្មងមាសដូន ន្ ោះ ដដរមនុសសខសត់ទុរគត
ន ោះនឹងានក្ព្មងមាសមក្ពីណា ចាស់ជាវលួច
យក្របស់នគ ជាព្ាក្ដ ។  

ព្ាន ោះ ព្ពោះាទពិមពសិារនសនិយរាជជាធកំ្នុង
ដដលមគធៈព្ទង់ឲ្យរាជបុរស នៅនកាោះពួក្ព្តកូ្ល
អារាមិក្ជនន ោះមក្ ។ នវកព្ពឹក្ព្ពហាម បិលិនទវចឆ-
នតថរដ៏មានអាយុ នសែៀក្សបង់ព្បដាប់នដាយាព្ត នឹង
ចីវរចូលនៅបិណ្ឍ ាត បិលិនទវចឆព្ាមជាគព្មប់ពីរ
ដង កាលនដើរនៅបិណ្ឍ ាតក្នុង បិលិនទវចឆព្ាមជាលំ
ដាប់ៗនៅ នទើបចូលនៅកាន់លនំៅរបស់អារាមិក្ជន
ន ោះ លុោះចូលនៅដល់ន ើយ សួរពួក្ជនដដលជាទី
សនិទធសាន លថ្ន ព្តកូ្លអារាមិក្ជនននោះនៅណានៅ  ។ 
ពួក្ជនពិតថ្ន នកក្មាច ស់នសឋចឲ្យរាជបុរស មក្្ប់
ចងយក្នៅន ើយ នព្រោះន តុដតក្ព្មងមាសន ោះឯង។  
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លដំាប់ន ោះ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ ក៏្ចូល
នៅកាន់ព្ពោះរាជនិនវសន៍របស់ ព្ពោះាទពិមពិសារ- 
នសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈ លុោះនៅដល់ន ើយ 
គង់នលើអាសនៈដដលនគត្មក់្ដតងព្បនគន ។ ព្ាន ោះ
ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈ ព្ទង់
យាងចូលនៅរក្បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ លុោះដល់
ន ើយក៏្ថ្នវ យបងគបិំលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ ន ើយ
គង់នៅក្នុងទីសមគួរ  ។  

លុោះព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជជាធកំ្នុងដដន
មគធៈ ព្ទង់គង់ព្សួលបួលន ើយ នទើបបិលិនទវចឆនតថរដ៏
មានអាយុថ្នវ យព្ពោះពរថ្ន បពិព្តមហារាជ ន តុអវី
ានជាព្ពោះអងគឲ្យរាជបុរសនៅ្ប់ ព្តកូ្លអារាមិក្-
ជនមក្ឃុ ំ។ ព្ពោះាទពិមពិសារព្ត្មស់ថ្ន នកក្មាច ស់ 
 ផទោះរបស់ អារាមិក្ជនន ោះ មានក្ព្មងមាសលអលអោះ 
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មុខគួរពិតពិលរមិលនមើលជារបស់មានតម្មែ សូមបកី្នុង
វងំរបស់នោម ក៏្មិនមានក្ព្មងមាសដូន ន្ ោះដដរ អនក្
ខសត់ទុរគតន ោះ នឹងានក្ព្មងមាសមក្ពីណា ចាស់
ជាវលួចយក្របស់នគន ើយ ។  

ខណ្ៈន ោះ បិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុក៏្
អធិដាឌ ន ព្ាសាទរបស់ព្ពោះាទពិមពិសារនសនិយរាជ
ជាធ ំក្នុងដដនមគធៈ ឲ្យកាែ យជាមាសនៅ ។ ព្ាសាទ
ទងំន ោះក៏្កាែ យនៅជាមាសទងំអស់ ។ បិលិនទវចឆនតថរ
ថ្នវ យព្ពោះពរថ្ន បពិព្តមហារាជ មាសននោះនព្ចើនដល់
នមែ ោះ ព្ពោះអងគានមក្ពីណា ។ នសឋចព្ត្មស់ថ្នខញុមិំនដឹង
នទ នកក្មាច ស់ របស់ទងំននោះព្បដ លជាសនព្មច
នដាយឥទធ នុភាព របស់នកក្មាច ស់នទដឹង ន ើយ
ព្ត្មស់ឲ្យនដាោះដលងព្តកូ្លអារាមិក្ជនន ោះនៅ ។  
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មនុសទងំឡាយឮដណឹំ្ងថ្ន បិលិនទវចឆនតថរជា
មាច ស់ ានសដមែងឥទធិាដិហារយិៈ (ឥទធិឫទធិដ៏អសាច រយចំ
ដ ក្) ជាមនុសសធម៌ដ៏ខពង់ខពស់ដល់បរសិទយ ព្ពមទងំ
ព្ពោះរាជា ន ើយក៏្មានចិតឋនព្តក្អរព្ជោះថ្នែ   យំក្នូវ
នភសជជៈ៥ យា ងមក្បូជាបិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុ នភ
សជជៈ ៥ ន ោះគឺ សបប ិ(ទឹក្នដាោះរាវ) នវនីតៈ (ទឹក្នដាោះ
ខាប់) នតលៈ (នព្បង) មធុ (ទឹក្ឃាុ )ំ ផ្កណិ្តៈ (ទឹក្អនំៅ 
ឬសារអនំៅ) ។ ឯបិលិនទវចឆនតថរដ៏មានអាយុដតងាន  
នភសជជៈ ៥ ន ើយរដមងដចក្របស់ដដលនកក្ានម
ក្ៗ នៅដល់បរសិទយ (សិសសរបស់នកក្) នដាយ
ព្បព្ក្តី ។ ឯបរសិទយរបស់ នកក្ន ោះដតងាននភសជជៈ
ទងំន ោះនព្ចើននរឿយៗ ានដាក់្ទុក្របស់ដដលាន  
មក្ៗ ក្នុងថ្នែ ងផង ក្នុងក្អមផង ខចប់នឹងសពំត់សព្មាប់
ព្តងទឹក្ផង ទុក្ក្នុងថង់យាមផង ព្ត្មដតនពញ ន ើយ
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ពយូរទុក្ត្មមបងអួចនដរដាស ។ នភសជជៈទងំន ោះក៏្
នសើមនលចន ៀរនចញរសនពញ ។ វហិារទងំឡាយ
ក៏្នដរដាសរសនពញនដាយសតវក្ណ្ឋុ រទងំឡាយ  ។ 
មនុសសទងំឡាយ កាលនដើរនៅកាន់វហិារ្រកិ្ ាន
នឃើញន ើយនទើបនរលនទស តិោះនដៀល បនឋុោះបង្កអ ប់
ថ្ន សមណ្ៈពួក្ននោះជាកូ្ននៅព្ពោះពុទធសក្យបុព្តមាន
ភណ្ឍ ៈតមាល់ទុក្ក្នុងឃ្ែ ងំដូចជាព្ពោះាទពិមពិសារ- 
នសនិយរាជជាធកំ្នុងដដនមគធៈដដរ ។ ភិក្ខុទងំឡាយ
ានឮពួក្មនុសសទងំន ោះនរលនទស តិោះនដៀល ប
នឋុោះបង្កអ ប់ន ើយ ។ ពួក្ភិក្ខុណាជាអនក្មាននសចក្ឋី
ព្ាថ្នន តិច ។នប។ ពួក្ភិក្ខុទងំន ោះក៏្នរលនទស 
តិោះនដៀល បនឋុោះបង្កអ ប់ថ្ន មិនសមនបើពួក្ភិក្ខុមក្
ពាយាមនដើមបនីសចក្ឋីនកា ភនព្ចើនមានសភាពដូនចនោះ
ន ើយ ។ នទើបពួក្ភិក្ខុទងំន ោះ នំសចក្ឋីន៎ុោះ នៅព្កាប
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ទូលដល់ព្ពោះដ៏មានព្ពោះភាគជាមាច ស់  ។ ព្ពោះអងគព្ត្មស់
ថ្ន មាន លភិក្ខុទងំឡាយ ឮថ្នពួក្ភិក្ខុពាយាមនដើមប ី
នសចក្ឋីនកា ភនព្ចើនមានសភាពដូនចនោះ ពិតដមនឬ ។ 
ពួក្ភិក្ខុ ព្កាបទូលថ្ន សូមព្ទង់ព្ពោះនមត្មឋ នព្ាស ការ
ន ោះពិតដមន ។ ព្ពោះពុទធដ៏មានព្ពោះភាគជាមាច ស់ព្ទង់
តិោះនដៀលថ្ន មាន លភិក្ខុទងំឡាយ មិនសមបីនបើពួក្
នមាឃបុរសទងំន ោះមក្ពាយាម នដើមបនីសចក្ឋីនកា ភ
នព្ចើនមានសភាពដូនចនោះន ើយ មាន លភិក្ខុទងំឡាយ 
អនំពើដដលអនក្ាននធវើមក្ននោះ មិនដមន ឲំ្យនក្ើតព្ជោះ
ថ្នែ ដល់ជនទងំឡាយដដលមិនទន់ព្ជោះថ្នែ  ឬដថម
នសចក្ឋីព្ជោះ ថ្នែ ដល់ជនទងំឡាយដដលព្ជោះថ្នែ ន ើយ
ឲ្យរងឹរតឹដតព្ជោះថ្នែ ន ើងនៅនទៀតនទ ។នប។ មាន លភិក្ខុ
ទងំឡាយអនក្ទងំឡាយគបបសីដមែងន ើងនូវសិកាខ បទ
ននោះយា ងននោះថ្ន  
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យានិ ខោ បន តានិ គិលានានំ ភិក្ខូ នំ  
បដិសាយនីយានិ ខភសជ្ជា និ ខសយយថិទំ?  សបប ិ
នវនីតំ ខតលំ មធុ ផាណិតំ តានិ បដិគគខេតាា   
សតាា េបរមំ សននិធិការកំ្ បរភុិញ្ាិ តព្វា និ។ តំ 
អតិកាា មយខតា និសសគគិយ ំបាចិតាិយ។ំ 

នភសជជៈណាមួយ ដដលពួក្ភិក្ខុមានជងឺំគបប ី
ឆាន់ាន នភសជជៈននោះគឺ ទឹក្នដាោះរាវ ទឹក្នដាោះខាប់ 
នព្បង ទឹក្ឃាុ  ំទឹក្អនំៅ ។ ភិក្ខុទទួលនភសជជៈទងំន ោះ
ន ើយ គួរទុក្ឆាន់ានយា ងយូរព្តឹម ៧ ម្ថង នបើភិក្ខុ ទុក្
ឲ្យក្នែងក្ណំ្ត់ន ោះនៅ ព្តូវអាបតឋិនិសសគគិយ- 
ាចិតឋិយៈ ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 

 ព្ពោះបរមសាសាឋ  កាលព្ទង់គង់នៅក្នុងវតែ
នជតពន ព្ទង់ព្ារពធ នភសជជសននិធិការសិកាខ បទ ននោះ 
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(សិកាខ បទនរលនដាយការសនសនំភសជជៈ)១ នទើបព្ត្មស់
គ ធ រជាតក្ននោះ មានរក្យនផឋើមថ្ន េិតាា  គាម- 
សេសានិ ដូនចនោះជានដើម  ។ 
 នរឿងាននក្ើតន ើងន ើយ នៅក្នុងព្កុ្ងរាជព្គឹោះ។ 
នសចក្ឋពិីសាឋ រថ្ន កាលព្ពោះបិលិនទវចឆៈ នៅកាន់ព្ពោះ 
រាជវងំ នដើមបនីដាោះដលងមនុសស ក្នុងព្តកូ្លអនក្រក្ា
អារាម  ាននធវើព្ាសាទមាសនដាយក្មាែ ងំឫទធិដល់
ព្ពោះរាជាន ើយ មនុសសទងំឡាយព្ជោះថ្នែ   ាំន បញ្ជូ ន
នភសជជៈ ៥ (២) នៅព្បនគនព្ពោះនថរៈ  ។ ព្ពោះនថរៈដចក្
្យនភសជជៈទងំន ោះដល់បរស័ិទ ប ុដនែបរស័ិទរបស់

                                     
១. បិ. ៣ ទ.ំ ១៦៧  ។ (២). នភសជជៈ ៥ ន ោះគឺ សបប ិ(ទឹក្នដាោះរាវ) 
នវនីតៈ (ទឹក្នដាោះខាប់) នតលៈ (នព្បង) មធុ (ទឹក្ឃាុ )ំ ផ្កណិ្តៈ 
(ទឹក្អនំៅ ឬសារអនំៅ) ។ 
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ព្ពោះនថរៈមាននសចក្ឋីព្ាថ្នន នព្ចើន ពួក្នកក្ទុក្  
នភសជជៈ ដដលានមក្ន ើយនពញនា តទឹក្ខែោះ  ឆាន ងំ
ខែោះ  នសាែ ក្ាព្តខែោះ  ។ មនុសសទងំឡាយនឃើញដូន ន្ ោះ 
ក៏្នរលនទសថ្ន សមណ្ៈទងំននោះព្ាថ្នន នព្ចើន ជា
អនក្រក្ាឃ្ែ ងំទុក្ខាងក្នុង  ។ ព្ពោះសាសាឋ ព្ទង់ព្ពោះ
សណាឋ ប់នូវនរឿងន ោះន ើយ  ព្ទង់បញ្ដតែសិកាខ បទថ្ន 
“យានិ ខោ បន តានិ គិលានានំ ភិក្ខូ នំ ក៏្នភសជជៈ 
ដដលជារបស់គួរនព្ក្បផឹក្របស់ភិក្ខុអនក្មានជងឺំទងំ
ន ោះណា”១ ដូនចនោះជានដើម ន ើយព្ទង់ព្ត្មស់ថ្ន   
“មាន លភិក្ខុទងំឡាយ បណ្ឍិ តកាលពីមុន កាលព្ពោះពុទធ
មិនទន់ព្ត្មស់ដឹងន ើងក្នុងនកក្ បួសក្នុងលទធិខាង
នព្ៅ សូមបរីក្ាព្តឹមដតសីល ៥ ក៏្មិនានរក្ាដុអំបិំល

                                     
១. បិ. ៣ ទ.ំ ១៧៥ ។ 



គន្ធា រជាតក 

18 

 

ទុក្ នដើមបពី្បនយាជន៍ក្នុងម្ថងដសអក្ដដរ ចដំណ្ក្អនក្
ទងំឡាយបួសក្នុងសាស  ដដលជាសាស  សំតវ
នចញ្ក្ទុក្ខដបបននោះ កាល ាំន នធវើការសនសអំាហារ
ទុក្ នដើមបពី្បនយាជន៍ដល់ម្ថងទី២ ម្ថងទី៣ ន ា្ ោះថ្ន នធវើ
អនំពើដដលមិនសមគួរ”  លុោះព្ទង់ព្ត្មស់ដូនចនោះន ើយ  
នទើបព្ទង់ យំក្នរឿងក្នុងអតីតមក្សដមឋងដូចតនៅ
ននោះថ្ន 

អតីតនិទាន 

 ក្នុងអតីតកាល    ព្ពោះបរមនរធិសតវព្ទង់ជា
ឱរសរបស់ព្ពោះាទគ ធ រៈក្នុងដដនគ ធ ររដឌ នសឋចន ើង
ព្គប់ព្គងរាជសមបតែិ នដាយព្ពោះរាជបិត្មនសាយទិវងគត
នៅ ព្ទង់ព្គប់ព្គងរាជសមបតែិនដាយធម៌ ។ ចដំណ្ក្នៅ
ក្នុងមជឈមិព្បនទស ព្ពោះាទវនិទ ៈព្ទង់ព្គងរាជយក្នុង
វនិទ រដឌ ។ ព្ពោះរាជាទងំ ២ ព្ពោះអងគន ោះ ព្ទង់ជា
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សមាែ ញ់នឹងាន  ដដលមិនធ្លែ ប់នឃើញាន  ប ុដនែព្ទង់មាន
នសចក្ឋីសនិទធសាន លាន យា ងម្ព្ក្ដលង ។ មនុសសក្នុង
សម័យន ោះ  មានអាយុរស់នៅដល់នៅ ៣ មឺុនឆាន  ំ។ 
ក្នុងម្ថងបុណ្ណមុនាសថ (ឧនាសថម្ថង ១៥ នក្ើតនពញ
បូណ៌្មី) ព្ពោះាទគ ធ រៈ ព្ទង់សមាទនសីលន ើយ 
នសឋចយាងនៅគង់នៅក្ណាឋ លបញ្ដតែវរបលែ័ងា  ក្នុង
មហាតលដាឌ ន (មហានរាង) ព្ទង់ព្តួតនមើលនកក្ធ្លតុ
ទិសខាងនក្ើត ត្មមសី បញ្ជ រ ដដលនបើក្ទុក្ ព្ទង់
ព្ត្មស់រក្យដដលព្បក្បនដាយធម៌នៅកាន់ពួក្អាមាតយ។ 
ខណ្ៈន ោះ រា ូានបិទាងំមណ្ឍ លព្ពោះចន្ទនទ  បីដូច
ជានកតក្នែងនូវម្ផទនមឃ ពនែឺព្ពោះចនទក៏្អនែរធ្លននៅ ។ 
អាមាតយទងំឡាយមិននឃើញព្ពោះចនទ ក៏្ទូលព្ពោះរាជា
អពីំនរឿងដដលព្ពោះចនទព្តូវរា ូ្ប់ ។ ព្ពោះរាជាសមែឹង
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នមើលព្ពោះចនទ ក៏្ព្ទង់ព្ពោះតព្មិោះថ្ន “ព្ពោះចនទននោះ
នម ាង អបបរសាី នព្រោះវតថុ នម ាងដដលចរមក្,   
សូមបរីាជបរវិរទងំននោះ ក៏្ជានព្គឿងនម ាងសព្មាប់
នយើងដដរ ការដដលនយើងជាអនក្អស់ពនែឺាា នរសាី ដូច
ព្ពោះចនទដដលព្តូវរា ូ្ប់ន ោះ មិនសមគួរដល់នយើង
ន ើយ, នយើងនឹងលោះបង់រាជសមបតិែនចញបួស ដូចដួង
ចនទសញ្ច រនៅក្នុងម្ផទនមឃដ៏បរសុិទធដូន ន្ ោះដដរ  នឹង
មានព្បនយាជន៍អវីនដាយអនក្ដម្ទ  ដដលនយើងព្តូវនព្ក្ើន
រលឹក្ នយើងនឹងនធវើខែួនឲ្យជាអនក្មិនជាប់ជរំក់្ក្នុង
ព្តកូ្ល និងពួក្គណ្ៈ ដាស់នតឿននព្ក្ើនរលឹក្ខែួនឯង
ប ុនណាណ ោះ ននោះអនំពើក៏្សមគួរសព្មាប់នយើង”  លុោះព្ទង់
ព្ពោះតព្មិោះដូនចនោះន ើយ ព្ទង់ព្បគល់រាជសមបតែិឲ្យពួក្
អាមាតយ នដាយព្ពោះតព្មាស់ថ្ន  អនក្ទងំឡាយចូរ ំ
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ាន ដតងត្មងំអនក្ ដដលអនក្ទងំឡាយព្តូវការ ឲ្យនធវើជា
ព្ពោះរាជាចុោះ ។ ព្ពោះរាជាក្នុងគ ធ ររដឌន ោះព្ទង់លោះបង់
រាជសមបតែិ ព្ទង់ព្ពោះផនួសជាឥសី ោុងំ្ននិង
អភិញ្ញដ ឲ្យនក្ើតន ើងន ើយ ព្ទង់ដឆអតសាប់សាល់នដាយ
នសចក្ឋីនព្តក្អរក្នុង្ន សនព្មចការនៅក្នុងដដនដី
ម្នម្ព្ព ិមរនែ  ។ 
 ចដំណ្ក្ព្ពោះាទវនិទ ៈព្ត្មស់សួរពួក្ឈាួញ
ទងំឡាយថ្ន    ព្ពោះរាជា         ជាសមាែ ញ់របស់នយើង
សុខសបាយនទឬ ។ ព្ទង់សាឋ ប់នូវភាពជាបពវជិតរបស់
ព្ពោះាទគ ធ រៈន ើយ   ក៏្ព្ទង់ព្ពោះតព្មិោះថ្ន   កាល
សមាែ ញ់របស់នយើងព្ទង់ផនួសន ើយ  នតើនយើងនឹងនធវើ
យា ងណា ចនំរោះរាជសមបតែិ លុោះព្ទង់ព្ពោះតព្មិោះដូនចនោះ 
ន ើយក៏្ព្ទង់លោះបង់រាជសមបតែិ  ក្នុងមិថិលនគរ ដដល
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មានទ ំំ ៧ នយាជន៍   ឃ្ែ ងំដដលនពញ   នៅក្នុង
ព្សុក្ ១៦០០០ ក្នុងវនិទ រដឌ ដដលមានព្បមាណ្ 
៣០០ នយាជន៍ និងព្សីរា ំ១៦០០០ ក់្  ព្ទង់មិននឹក្
ដល់ព្ពោះរាជឱរស  និងព្ពោះរាជធីត្ម នសឋចយាងនៅ
កាន់ម្ព្ព ិមរនែព្ទង់ព្ពោះផនួស នសាយដផែនឈើត្មម
ដដលមាន ព្ទង់គង់នៅមិនជាព្ប្កំ្នុងទីណាមួយ 
ព្ត្មច់សញ្ច រនៅកាន់ទីទងំពួង ។ ត្មបសទងំ ២ ន ោះ  
ព្បព្ពឹតែវតែនិងអា្រៈនសាើាន  នព្កាយមក្ ក៏្ានជួបាន  
ដតនកក្ទងំពីរមិនសាគ ល់ាន  ក៏្ជាអនក្រកី្រាយរក្ាន  
ព្បព្ពឹតែវតែនិងអា្រៈក៏្នសាើាន   ។ កាលន ោះ វនិទ -
ត្មបស  បនព្មើគ ធ រត្មបស ។ ក្នុងម្ថងនពញបូណ៌្មីម្ថង
មួយ កាលត្មបសទងំ ២ ន ោះ គង់នរលក្ថ្ន ដដល
ព្បក្បនដាយធម៌ជាមួយាន   នៅនព្កាមនដើមនឈើមួយ
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នដើម រា ូបិទាងំដួងចនទដដលអដណ្ឋ តនៅនលើនមឃ ។ 
វនិទ ត្មបសគិតថ្ន ពនែឺព្ពោះចនទាត់នៅ នព្រោះ
អាព្ស័យអវី ន៎ ! ក៏្ព្ក្ន ក្នមើលនឃើញព្ពោះចនទព្តូវរា ូ
្ប់ទុក្ ក៏្សួរថ្ន បពិព្តអា្រយ អវីានបិទាងំព្ពោះ
ចនទ នធវើឲ្យអស់រសាីន ោះ ។ គ ធ រត្មបសនឆែើយថ្ន មាន ល
អននែវសិក្ ននោះន ា្ ោះថ្ន រា ូ ជានព្គឿងនម ាងមួយ
របស់ព្ពោះចនទ មិនឲ្យព្ពោះចនទមានពនែឺរសាីនទ ចដំណ្ក្
នយើងនឃើញដួងចនទ ព្តូវរា ូបិទាងំន ើយ ក៏្គិតថ្ន 
ដួងចនទដដលបរសុិទធននោះ ក៏្កាែ យនៅជាអស់ពនែឺរសាីនៅ
វញិ  នព្រោះនព្គឿងនម ាងដដលចរមក្ រាជសមបតែិ
ននោះក៏្ជានព្គឿងនម ាង សព្មាប់នយើងដដរ នយើងនឹង
បួសនដើមបមិីនឲ្យរាជសមបតែិនធើវនយើងឲ្យអបបរសាី ដដល
ដូចព្ពោះចនទព្តូវរា ូ្ប់ន ើយ លុោះគិតន ើយ ក៏្នធវើ
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ដួងចនទដដលព្តូវរា ូនធវើឲ្យអស់ពនែឺន ោះឲ្យជាអារមាណ៍្ 
ានលោះបង់រាជសមបតែិដ៏ធ ំន ើយនចញបួស  ។  
 វនិទ ត្មបសសួរថ្ន បពិព្តអា្រយ  នកក្ជា
ព្ពោះាទគ ធ រៈឬ ?  
 គ ធ រត្មបសនឆែើយថ្ន ព្តូវន ើយ ខញុជំាព្ពោះាទ
គ ធ រៈ ។ 
 វនិទ ត្មបស. បពិព្តអា្រយ ខញុខំ ែួនឯងន ា្ ោះ
ថ្ន ព្ពោះាទវនិទ ៈ ក្នុងមិថិកនគរក្នុងវនិទ រដឌដដរ  
ពួក្នយើងជាសមាែ ញ់  ដដលមិនធ្លែ ប់នឃើញាន ពីមុនមក្ 
មិនដមនឬ  ?  
 គ ធ រត្មបស. ក៏្អនក្មានអវីជាអារមាណ៍្  នទើប
នចញបួស  ។ 
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 វនិទ ត្មបស. ខញុាំនដឹងថ្ន នកក្បួសន ើយ
នទើបគិតថ្ន នកក្គង់នឹងាននឃើញគុណ្ដ៏ធមំ្នការ
បួសជាពិតព្ាក្ដ នទើបនធវើនកក្ន ោះឯងឲ្យជា
អារមាណ៍្ ន ើយលោះបង់រាជសមបតែិនចញបួស  ។ 
 ត្មងំពីន ោះមក្ ត្មបសទងំពីរន ោះ សាមគគី
រកី្រាយរក្ាន ខាែ ងំណាស់ ជាអនក្មានដផែនឈើដដលរក្
ានជានភាជ ហារ  ។ ត្មបសទងំពីរន ោះ នៅ
ជាមួយាន ទីន ោះអស់កាលយូរ នទើប ាំន ចុោះ្ក្ម្ព្ព
 ិមរនែ នដើមបពី្តូវការរសជូរម្ព្ប នៅដល់ព្សុក្ជាយ
ដដនមួយ មនុសសទងំឡាយព្ជោះថ្នែ ក្នុងឥរយិាបថរបស់
នកក្ ព្បនគនភិកាខ  ឲ្យទទួលការបដិញ្ញដ ន ើយ  ាំន  
ក្សាងទីសព្មាប់នពលម្ថង  និងទីសព្មាក្នពលយប់ជា
នដើម ឲ្យនកក្នៅក្នុងម្ព្ព សូមបនីៅត្មមផែូវ  ក៏្ ាំន
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ក្សាងបណ្ណសាកទុក្ ក្នុងទីដដលមានទឹក្ង្កយ
ព្សួលនដើមបពី្តូវការឲ្យនកក្នធវើភតែកិ្ចច ។ ត្មបសទងំ
ពីរន ោះ  ព្ត្មច់ភិកាខ ្រក្នុងព្សុក្ជាយដដនន ោះន ើយ 
គង់ឆាន់ក្នុងបណ្ណសាកន ោះន ើយ  នទើបនៅកាន់
លនំៅរបស់ខែួន ។ មនុសសទងំន ោះ កាលព្បនគន
អាហារដល់ត្មបសន ោះ នពលខែោះក៏្ដាក់្អបិំលក្នុង
ាព្ត នពលខែោះនវចនឹងសែឹក្នឈើព្បនគន នពលខែោះ
ព្បនគនអាហារដដលមានរសជាតិសាប ។ ម្ថងមួយ ពួក្
នគានព្បនគនអបិំលជានព្ចើន ក្នុងក្ញ្ច ប់សែឹក្នឈើ 
ចនំរោះត្មបសទងំពីររូបន ោះ ។ វនិទ ត្មបសកាន់
យក្អបិំលនៅជាមួយ នពលដល់ភតែកិ្ចចរបស់ព្ពោះ
នរធិសតវ ក៏្ព្បនគនលាមព្បមាណ្ ចដំណ្ក្ខែួនឯងក៏្
្ប់យក្ព្បមាណ្សមគួរ សល់អពីំនសចក្ឋីព្តូវការ ក៏្
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នវចខចប់ទុក្ក្នុងក្ញ្ច ប់សែឹក្នឈើ ដាក់្ទុក្ក្នុងចន ែ ោះនដើម
នមា  នដាយគិតថ្ន នឹងនព្បើព្ាស់ក្នុងម្ថងដដលមិនមាន
អបិំល ។ ម្ថងមួយ កាលានអាហារសាប វនិទ -
ត្មបសព្បនគនភាជនភិកាខ   ដល់គ ធ រត្មបសន ើយ  
 អំបិំលនចញមក្អពីំចន ែ ោះនដើមនមា  ន ើយនរល
ថ្ន “អា្រយ និមនែនកក្ទទួលអបិំល” ។   
គ ធ រត្មបសសួរថ្ន “ម្ថងននោះ មនុសសទងំឡាយ មិន
ានព្បនគនអបិំលនទ អនក្ានអបិំលអពីំទីណា” ។ 
 វនិទ ត្មបសនរលថ្ន “បពិព្តអា្រយ ម្ថងមុន
មនុសសទងំឡាយ ានព្បនគនអបិំលនព្ចើន  ខញុ ក៏ំ្រក្ា
អបិំល  ដដលនៅសល់ទុក្នដាយត្មងំចិតែថ្ន នឹងនព្បើ
ក្នុងម្ថងដដលអាហារមានរសសាប”   ។  
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 លដំាប់ន ោះ ព្ពោះនរធិសតវគរំាមវនិទ ត្មបស
ថ្ន “ដននមាឃបុរស អនក្លោះបង់វនិទ រដឌព្បមាណ្ 
៣០០ នយាជន៍  ន ើយដល់នូវការមិនមានក្ងវល់អវី     
នពលននោះមក្ោុងំតណាា ឲ្យជាប់ក្នុងដុអំបិំលនទៀតឬ”  
កាលនឹងឲ្យឱវទ នទើបនរលាថ្ន ទី ១ ថ្ន 
 េិតាា   គាមសេសានិ    
 បរបុិណ្ណា និ  ខសាឡស 
 ខកាដ្ឋា គារានិ ផីតានិ    
 សននិធិ ំទានិ  កុ្ពាសិ   ។ 
 អនក្លោះបង់នូវព្សុក្ចណុំ្ោះ ១ រន់  និងឃ្ែ ងំ  
១៦  ដ៏នពញបរបូិណ៌្  ( នដាយព្ទពយ ) នធវើនូវការសនស ំ
ក្នុងកាលឥ ូវននោះ ។ 
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 វនិទ ត្មបសព្តូវគ ធ រត្មបសតិោះនដៀលយា ង
ននោះ   មិនអាចអត់ព្ទនឹំងរក្យតិោះនដៀលាន ក៏្កាែ យ
នៅជាបដិបក្ខនឹងគ ធ រត្មបស កាលនឹងជទំស់ថ្ន “ដន
នកក្អាចរយ នកក្មិននឃើញនទសរបស់ខែួនឯងនទឬ 
នឃើញដតនទសរបស់ខញុបំ ុនណាណ ោះ នកក្គិតថ្ន „នយើង
នឹងមានព្បនយាជន៍អវីនដាយមានអនក្ដម្ទនព្បៀនព្បនៅ
ន ោះ   នយើងនឹងដាស់នតឿនខែួនឯង‟ នកក្លោះបង់ 
រាជសមបតែិន ើយបួស ប ុដនែឥ ូវននោះ នព្រោះន តុអវី ក៏្
នកក្មក្នព្បៀនព្បនៅខញុ ”ំ ដូនចនោះន ើយក៏្នទើបនរល
ាថ្ន ទី ២ ថ្ន 
  េិតាា   គនាធ រវសិយ ំ    
  បេតូធនធារយិ ំ
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 បសាសនខតា  និក្ខ ខនាា     
 ឥធទានិ  បសាសសិ   ។ 

 អនក្លោះបង់នូវដដនគ ធ រៈ ដដលជាដដនសមបូណ៌្  
នដាយព្ទពយនិងទឹក្  ន ើយនចញផុតអពីំទីជាទីឲ្យនូវ
រក្យនព្បៀនព្បនៅ  ( ដូចខញុដំដរ ) ឥ ូវននោះ ( ន តុអវីក៏្
មក្ ) នព្បៀនព្បនៅ ( នយើង ) ក្នុងម្ព្ពននោះ   ។ 
 ព្ពោះនរធិសតវានសាឋ ប់រក្យន ោះន ើយ   
នទើបនរលាថ្ន ទី ៣ ថ្ន 
 ធមមំ  ភណ្ណមិ  ខវខទេ   
 អធខមម   ខម  ន  រុចចតិ 
 ធមមំ  ខម  ភណមនសស   
 ន  បាបមុបលិមបតិ   ។ 
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 មាន លវនិទ ៈ  ខញុនិំយាយចនំរោះដតធម៌  សភាវៈ
មិនដមនជាធម៌  មិនាប់ចិតែខញុនំទ  កាលនបើខញុនិំយាយ
ធម៌  ាបឥតព្បឡាក់្នទ   ។ 
  បទថ្ន  កាលនបើខញុនិំយាយធម៌  ាបឥតព្បឡាក់្
នទ  នសចក្ឋីថ្ន កាលនបើនយើងនរលសភាវៈន ោះឯង ឬ
ន តុន ោះឯង ាបនឹងមិនជាប់ក្នុងចិតែ ធមាត្មការឲ្យឱ
វទននោះជាព្បម្ពណី្របស់ព្ពោះពុទធ ព្ពោះបនចចក្ពុទធ និង
ព្ពោះពុទធសាវក្ និងព្ពោះនរធិសតវទងំឡាយ ។ សូមប ី
បុគគលរលនឹងមិនទទួលយក្នូវឱវទ ដដលនកក្
ទងំន ោះឱយន ើយ ប ុដនែអនក្ឲ្យឱវទ ក៏្មិនមានាប
ដដរ ។ (កាលនឹងសដមឋងធម៌   នទើបនរលាថ្ន ថ្ន) 

និធីនំវ បវតាា រ,ំ      
យ ំបខសស វជ្ាទសសនិំ; 
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និគគយហវាទិ ំខមធាវ ិ ំ,    
តាទិសំ បណឌិ តំ ភខជ្; 
តាទិសំ ភជ្មនសស,           
 ខសខយោ ខោតិ ន បាបិខយា។ 

 បុគគលគួរនឃើញនូវអនក្ព្ាជញណា ដដលជាអនក្
នរលសងាត់សងានិ ចងអុលព្ាប់នទសថ្ន ដូចជាបុគគល
អនក្ព្ាប់ក្ណំ្ប់ព្ទពយឲ្យដូនចនោះ គួរគប់អនក្ព្ាជញដបប
ន ោះ (នព្រោះថ្ន) កាលបុគគលគប់អនក្ព្ាជញដបបន ោះ
ន ើយ រដមងមាននសចក្ឋាីប់ព្បនសើរ ឥតមាននទសដ៏
កមក្ន ើយ ។ 

   (បិ. ៥២ ទ.ំ ៣៧) 
ឱវខទយោនុសាខសយយ,    
អសព្វា  ច និវារខយ; 
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សតញ្ហិ  ខសា បិខយា ខោតិ,   
អសតំ ខោតិ អបបខិយា។ 

បណ្ឍិ តគួរទូ ា ននព្បៀនព្បនៅ គួរហាមឃ្ត់ នូវជន
ទងំឡាយ ្ក្អនំពើអសបបុរស បណ្ឍិ តន ោះ រដមងជា
ទីព្សឡាញ់របស់សបបុរសដតមា ង មិនជាទីព្សឡាញ់
ម្នអសបបុរសន ើយ ។ 

(បិ. ៥២ ទ.ំ ៣៨) 
 វនិទ ត្មបសសាឋ ប់រក្យ របស់ព្ពោះនរធិសតវ
ន ោះន ើយ នរលថ្ន “បពិព្តអា្រយ  បុគគលកាល
នរលរក្យនដើមបពី្បនយាជន៍  ក៏្មិនគួរនរលរក្យ
្ក់្នដាតអនក្ដម្ទនទ នកក្នរលរក្យនព្ាតព្ាត
ខាែ ងំណាស់ ដូចនការសក់្នដាយកាបិំតដដលមិនមុត
ដូន ន្ ោះ” លុោះរក្យយា ងននោះន ើយ  នទើបាននរល
ាថ្នទី ៤ ថ្ន 
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 ខយន  ខក្នចិ  វខណាន    
 បខរា  លភតិ  រុបបនំ 
 មេតថិយមប ិ ខច   វាចំ    
 ន  តំ  ភាខសយយ  បណឌិ ខតា   ។ 
 បុគគលដម្ទាននូវនសចក្ឋនីព្កាធ   នព្រោះរក្យ
ណានីមួយ បណ្ឍិ តមិនគួរនរលរក្យន ោះន ើយ នបើ
ទុក្ជារក្យមាន ព្បនយាជន៍ដ៏ធក៏ំ្នដាយ   ។  
  លដំាប់ន ោះ ព្ពោះនរធិសតវក៏្នរលាថ្នទី៥ 
តបនៅនឹងវនិទ ត្មបសន ោះថ្ន  
 កាមំ  រុបបតុ វា  ម  វា    
 ភុសំវ  វកិិ្រយីតុ 
 ធមមំ  ខម ភណមនសស    
 ន  បាបមុបលិមបតិ   ។ 
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 បុគគលនទោះខឹងក៏្នដាយ  មិនខឹងក៏្នដាយ នទោះ
នរាយ រាយដូចអង្កា មក៏្នដាយ  កាលនបើខញុនិំយាយធម៌  
ាបមិនព្បឡាក់្ាននទ   ។ 
 ព្ពោះនរធិសតវលុោះនរលយា ងននោះន ើយ   
ានត្មងំនៅក្នុងវតែបដិបតែិដ៏សមគួរដល់ឱវទរបស់
ព្ពោះសុគតននោះ ថ្ន  

ន ខវា អេំ អាននទ តថា បរក្ាមិសាមិ, 
យថា កុ្មាកាខរា  
អាមខក្ អាមក្មខតា។  

 និគគយហ និគគយាហ េំ អាននទ វកាខ មិ,  
 ខយា សាខរា ខសា ឋសសតិ។ 
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 មាន លអាននទ សាូនឆាន ងំ កាន់ភាជន៍ទទឹក្មិនទន់
សងួត ( ថាមមិនឲ្យដបក្ ) យា ងណា តថ្នគត មិន
នបៀតនបៀនអនក្ទងំឡាយ យា ងន ោះដដរ ។  
 មាន លអាននទ តថ្នគតសងាត់សងានិន ើយ នព្បៀន
ព្បនៅនរឿយៗ មាន លអាននទ តថ្នគតបនាត់បង់ បផំ្កែ ញ
បង់នូវនទសនចញន ើយ នព្បៀនព្បនៅដថមនទៀត 
នដាយគិតថ្ន នឹងឲ្យអនក្ទងំឡាយ មានសារៈគឺមគគ
ផល ត្មងំនៅក្នុងស ែ ន១ ។  
 កាលនឹងដាស់នតឿនវនិទ ត្មបសនទៀត នដើមប ី
សដមឋងឲ្យនឃើញថ្ន “អនក្ដាស់នតឿនន ើយ សងាត់
សងាិនន ើយ ៗ នទើបទទួលបុគគលទងំឡាយ នព្បៀប

                                     
១. សុតែនែបិដក្ មជឈមិនិកាយ ឧបរបិណាណ សក្ សុញ្ដតវគគ មហា
សុញ្ដតសូព្ត បិដក្នលខ ២៧ ទពំ័រ ៣៨-៣៩ ។ 
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ដូចជាឆាន ងំដី ដដលដុតឆអិនន ើយ ព្តូវសាូនឆាន ងំនាោះ
នមើលន ើយ នាោះនមើលនទៀត មិនទទួលយក្ភាជនៈដី  
ដដលមិនទន់ឆអិន  ទទួលយក្ដតភាជនៈដី    ដដលដុត
ឆអិនន ើយប ុនណាណ ោះ” លុោះនរលដូន ន្ ោះន ើយ នទើប
នរលាថ្ន ២ាថ្ន ថ្ន 
 ខនា  ខច  អសស សកា ពុទធិ  
 វនិខយា  វា  សុសិក្ខិ ខតា 

វខន  អនធមេឹខសាវ    
ចខរយយ  ពេុខកា  ជ្ខនា។ 

 ព្បសិននបើព្ាជាញ របស់ខែួនក្ឋ ី វន័ិយដដលសិក្ាលអ
ក្ឋ ី មិនមាននទ  ជននព្ចើនាន ដតងព្បព្ពឹតែ  ដូចជាព្ក្បី
ខាវ ក់្  ក្នុងម្ព្ព   ។ 
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 យសាម   ច  បនិខធក្ខចច  
 អាចារមហិ  សុសិក្ខិ តា 
 តសាម   វនិីតវនិយា     
 ចរនាិ  សុសមេិតា   ។ 
 មួយនទៀត  ពួក្ជនខែោះ  ក្នុងនកក្ននោះ  ាន
សិក្ាលអ  ក្នុងអា្របបញ្ដតែ ិ នព្រោះន តុន ោះ  ( ធីរ-
ជន) អនក្មានវន័ិយទូ ា នន ើយ  រដមងមានចិតែត្មងំមាំ
លអ   ។  
 ាថ្នននោះមាននសចក្ឋីថ្ន មាន លសមាែ ញ់នវនទ ៈ 
នព្រោះថ្ន ព្បសិននបើសតវទងំននោះ មិនមានបញ្ញដ  ឬមិន
មានវន័ិយ គឺអា្របបញ្ដតែិដដលសិក្ាលអន ើយ  
នព្រោះអាព្ស័យពួក្បណ្ឍិ តឲ្យឱវទនទ កាលនបើដូន ន្ ោះ 
មនុសសជានព្ចើនក៏្នឹងដូចអនក្     ដូចព្ក្បីខាវ ក់្   មិនដឹង
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ទីដដលជាទីនាចរ     ឬទីអនាចរ  មានវតថុ ដដលគួរ
រនងាៀស  ឬមិនមានវតថុ ដដលគួររនងាៀស  ព្ត្មច់នៅក្នុង
ម្ព្ព មាននមា និងវលែិជានដើម ប ុដនែនព្រោះន តុ ដដល
សតវពួក្ខែោះក្នុងនកក្ននោះ ដដលព្ាស្ក្បញ្ញដ របស់
ខែួន  ដតានសិក្ាលអន ើយ នដាយអា្របបញ្ដតែិ ក្នុង
សមាន ក់្អា្រយ នព្រោះន តុន ោះ សតវទងំន ោះន ា្ ោះ
ថ្ន មានវន័ិយដដលដណ្ លំអន ើយ នព្រោះខែួនជា
បុគគល  ដដលអា្រយដណ្ លំអន ើយ  នដាយ    
វន័ិយដ៏សមគួរ  គឺជាអនក្មានចិតែត្មងំមានំ ើយ ាន
ដល់ អនក្មានចិតែជាសមាធិព្ត្មច់នៅ  ។ 
 នដាយាថ្នននោះ គ ធ រត្មបសសដមឋងរក្យននោះ
ទុក្ថ្ន ពិតណាស់ ជនជាព្គ សថក៏្សិក្ាសិកាខ  ដ៏សម
គួរដល់ព្តកូ្លរបស់ខែួន ជាបពវជិតក៏្សិក្ាសិកាខ ដដល
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សមគួរដល់បពវជិត អធិបាយថ្ន ចដំណ្ក្ព្គ សថជា
អនក្សិក្ាក្នុងក្សិក្មានិងនារក្ខក្មាជានដើម ដដលសម
គួរដល់ព្តកូ្លរបស់ខែួនន ើយ ក៏្នឹងជាអនក្មានការ
រស់ដ៏បរបូិណ៌្ មានចិតែត្មងំមាពំ្ត្មច់នៅ  ។ ចដំណ្ក្
បពវជិតជាអនក្សិក្ាអពីំអា្រៈ  មានការ្ននៅ
មុខ  និងការ្នថយនព្កាយជានដើម ន ើយសិក្ា
អពីំអធិសីលសិកាខ  អធិចិតែសិកាខ  និងអធិបញ្ញដ សិកាខ
ទងំឡាយ   ដដលសមគួរដល់បពវជិត   ដដលគួឲ្យព្ជោះ
ថ្នែ   ន ើយក៏្ជាអនក្ព្ាស្ក្ការរាយមាយ មានចិតែ
ត្មងំមា ំនព្រោះថ្ន ក្នុងនកក្ននោះ 

ព្វេុសចចញ្ច  សិបបញ្ច ,    
 វនិខយា ច សុសិក្ខិ ខតា; 
 សុភាសិតា ច យា វាចា,    
 ឯតំ មង្គលមុតាមំ។  
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 ភាវៈម្នបុគគលានសាែ ប់ាននរៀននព្ចើន ១ 
សិលបៈគឺនសចក្ែនីឆែៀវឆាែ ស ក្នុង តថក្មារបស់អនក្បួស
និងព្គ សថ ១ វន័ិយដដលបុគគលសិក្ាព្បម្ព ១ វ្
ដដល បុគគលនរលលអ ១ ននោះជាមងគលដ៏ឧតែម ១  ។ 
 វនិទ ត្មបសានសាឋ ប់រក្យន ោះន ើយ 
ថ្នវ យបងគសូំមនទសព្ពោះ មហាសតវថ្ន “បពិព្តអា្រយ 
្ប់ពីនពលននោះនៅ សូមនកក្ចូរដាស់នតឿន ចូរ
នព្បៀនព្បនៅខញុចុំោះ ខញុ នំរលនឹងនកក្ នព្រោះភាពជា
អនក្មិនមាននសចក្ឋីអត់ធន់ សូមនកក្ចូរអត់នទស
ដល់ខញុផំង” ។ ត្មបសទងំ ២ រូបន ោះ រស់នៅសាមគគី
ាន ន ើយ ាន ាំន នៅម្ព្ព ិមរនែវញិនទៀត  ។ នៅ
ទីន ោះ ព្ពោះនរធិសតវានព្ាប់ក្សិណ្បរកិ្មា ដល់

                                     
១. ខុទទក្ាឋ. បិដក្នលខ ៥២ ទពំ័រ ៤ ។ 
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វនិទ ត្មបស ។ វនិទ ត្មបសសាឋ ប់ន ើយ ានោុងំ
អភិញ្ញដ និងសមាបតែិឲ្យនក្ើតន ើង ។ ត្មបសទងំ ២ រូប
ន ោះ  ជាអនក្មាន្នមិនសាបសូនយ   នព្កាយអពីំ
ចុតិ ក៏្មានព្ព ានកក្ជាទីនៅខាងមុខ  ។ 

ជាតកាវសាន 

 ព្ពោះបរមសាសាឋ  លុោះព្ទង់ យំក្ព្ពោះធមា
នទស ននោះមក្សដមឋងន ើយ   នទើបព្ទង់ព្បជុជំាតក្
ថ្ន ព្ពោះាទនវនទ ៈក្នុងកាលន ោះ ានមក្ជាអាននទ, 
ចដំណ្ក្ព្ពោះាទគ ធ រៈ  គឺ  តថាគត  ននោះឯង  ៕ 

ចប់  គ ធ រជាតក្ ។ 
(ជាតក្ដឌក្ថ្ន សុតែនែបិដក្ ខុទទក្និកាយ ជាតក្ សតែក្-

និាត គ ធ រវគគ គ ធ រជាតក្វណ្ណ ) 



 

បញគគលគួ រឃើញនូវអ្នកព្បាជ្ណ្ា ដែលជាអ្នក
រោលសងកត់សងកិន ចងអញលព្បាប់រោសថា ែូចជាបញគគល
អ្នកព្បាប់កុំណប់ព្ទរយឲ្យែូរចនះ គួ គប់អ្នកព្បាជ្ដ្បប
រ ះ (រព្ោះថា) កាលបញគគលគប់អ្នកព្បាជ្ដ្បបរ ះ
រ ើយ  ដែងមានរសចកដីគាប់ព្បរសើ  ឥតមានរោសែ៏
លាែករ ើយ ។ 


