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វកជាតក
បុព្វនិទានជាដ ើមដេតុននជាតក
សម័យេ

ោះ រពោះសមពុទ្ធដ៏មានរពោះភាគ រទ្ង់

គង់ក្នុងវត្ដេជត្ពន របស់អ
រក្ុងសាវត្ថី ។ រាេ

ថបិណ្ឌិក្េសដឋី េទ្ៀប

ោះឯង រពោះដ៏មានរពោះភាគរាស់

េៅភិក្ខុទាំងឡាយថា មានាលភិក្ខុទាំងឡាយ ត្ថាគត្
រោថានេា ដើមាបីនឹងលាក្់ខ្លួនសមងាំោនបីែខ្ អនក្ណាមូយក្ុាំ
គបាបីចូលេៅរក្ត្ថាគត្ េលើក្ែលងែត្ភិក្ខុ ១ រូប ែដល
ជាអនក្

ាំយក្នូវបិណ្ឌោត្េៅឲាយ ។ ភិក្ខុទាំងេ

ោះ

ទ្ទ្ួលរពោះពុទ្ធដីកាថា រពោះក្រុណារពោះអងគ ភិក្ណា
ខុ
នីមួយមិនោនចូលមក្រក្រពោះដ៏មានរពោះភាគក្នុងទ្ី
េនោះជារោក្ដ េលើក្ែលងែត្ភិក្ខុ ១ រូបែដលជាអនក្

ាំ

យក្បិណ្ឌោត្េៅថាវាយ ។
ក្៏េវលាេ

ោះឯង សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីោនេបដជាញា

ានាថា មានាលអាវុេសា រពោះដ៏មានរពោះភាគ រោថានេា ដើមាបី
នឹងសរមាក្រពោះអងគេៅោនបីែខ្ ភិក្ខុណាមួយក្ុាំគបាបី
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ចូលេៅាល់រពោះអងគ េលើក្ែលងែត្ភិក្ខុ ១ រូបែដលជា
អនក្

យ
ាំ ក្បិណ្ឌោត្ េៅថាវាយេ

ាល់រពោះអងគ ភិក្ខុដៃទ្រត្ូវឲាយភិក្េខុ

ោះ ភិក្ខុណាចូលេៅ
ោះសែមែងអាបត្ដិ

ោចិត្ដិយៈេចញ ។
រាេ

ោះ ភិក្ខុឧបេសនវងគនដបុរត្ដ៏មានអាយុ

រពមេោយបរិសទ្ាយ ោនចូលេៅាល់សេមដចរពោះដ៏
មានរពោះភាគ រត្ង់ទ្ីែដលរពោះអងគគង់េៅ លុោះចូលេៅ
ដល់េ

ើយោន ថាវាយបងគា
ាំ ល់រពោះអងគក្នុងទ្ីដ៏សមគួរ ។

េសចក្ដរី សុោះរសួលរាក្់ទក្់មួយ អេនលើេោយពួក្អាគនដុក្ភិក្ខុេនោះ ជាក្ិចច(១)ែដលរពោះពុទ្ធដ៏មានរពោះភាគ
ទាំងឡាយ រទ្ង់របរពឹត្ស
ដ នាឝាំទ្ុក្មក្េ

ើយ ។ រាេ

ោះ

រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់រាស់សួរពាក្ាយេនោះ នឹង
ឧបេសនភិក្ខុវងគនដបុរត្ ដ៏មានអាយុថា មានាលឧបេសន
អនក្រាល់ានាលមមនន់រទាំោនែដរឬ អនក្រាល់ានាលមម
របរពឹត្ដេៅោនរសួលែដរឬ អនក្រាល់ានាេដើរផលូវឆ្ឃាយ
(១).

នមមនិយាមទ្ី ២៦. អាគន្តុកេហិ ភិេូ ខ ហិ បដិសន្ថារ-

េរណ
ំ ទ្រង់ធ្វើបដិសណ្ឋ
ា រៈនឹងភិក្ខុអាគនតុក្ៈ ។
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មក្មិនលាំោក្េទ្ឬ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយរកាបទ្ូលថា
បពិរត្រពោះដ៏មានរពោះភាគ េយើងខ្្ុាំទាំងឡាយលមមនន់
រទាំោន បពិរត្រពោះដ៏មានរពោះភាគ េយើងខ្្ុាំទាំងឡាយ
លមមរបរពឹត្ដេៅោនរសួល មា្យាងេទ្ៀត្ បពិរត្រពោះអងគ
ដ៏ចេរមើនេយើងខ្្ុាំទាំងឡាយ េដើរផលូវឆ្ឃាយមក្មិនោន
លាំោក្េទ្ ។
ក្៏សម័យេ

ោះឯង ភិក្ខុជាសទ្ធិវិហារិក្របស់

ឧបេសនវងគនដបុរត្ដ៏មានអាយុអងគុយជិត្ រពោះដ៏មាន
រពោះភាគ ។ លាំោប់េ
រាស់សួរ ភិក្ខុេ

ោះ រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់

ោះយាយាងេនោះថា មានាលភិក្ខុ បងាឝុក្ូល

ទាំងឡាយជាទ្ីាប់ចិត្ដរបស់អនក្ែដរឬ ។ ភិក្ខុេ

ោះ

រកាបទ្ូលថា បពិរត្រពោះអងគដច
៏ េរមើន បងាឝុក្ូលទាំង
ឡាយ មិនជាទ្ីាប់ចិត្ដរបស់ខ្្ុាំរពោះអងគេទ្ ។ រពោះដ៏
មានរពោះភាគរាស់សួរថា មានាលភិក្ខុ ក្៏អនក្របរពឹត្ដ
បងាឝុក្ូល (េ

ោះ) េដើមាបីអវី ។ ភិក្ខុេ

ោះរកាបទ្ូលថា

បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើន (េរពាោះ) ឧបជាាយ៍របស់ខ្្ុាំ
រពោះអងគរបរពឹត្ដបងាឝុក្ូល ខ្្រុាំ ពោះអងគក្៏រត្ូវរបរពឹត្ដ
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បងាឝុក្ូលយាយាងេ

ោះែដរ ។ រាេ

ោះ រពោះដ៏មានរពោះ

ភាគរទ្ង់រាស់សួរភិក្ឧ
ខុ បេសនវងគនដបុរត្ដ៏មានអាយុ
យាយាងេនោះថា មានាលឧបេសន បរិសទ្ាយរបស់អនក្េនោះ
របក្បេោយេសចក្ដីរជោះថាលា មានាលឧបេសន អនក្ទ្ូ

មាន

បរិសទ្ាយដូចេមដច ។ ឧបេសនភិក្ខុដ៏មានអាយុរកាប
ទ្ូលថា បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើន ក្ុលបុរត្ណាមក្សូម
ឧបសមាបទនឹងខ្្ុាំរពោះអងគ ៗ រែមងរោប់ក្ុលបុរត្េ

ោះ

យាយាងេនោះថា មានាលអាវុេសា ខ្្ុាំជាអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព ជា
អនក្របរពឹត្ប
ដ ិណ្ឌោត្ ជាអនក្របរពឹត្ប
ដ ងាឝុក្ូល េបើអនក្
នឹងជាអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព ជាអនក្របរពឹត្ប
ដ ិណ្ឌោត្ ជា
អនក្របរពឹត្ប
ដ ងាឝុក្ូលែដរ ខ្្ុាំនឹងឲាយអនក្ោនឧបសមាបទ
េបើអនក្ណាទ្ទ្ួលសាដាប់ខ្្ុាំរពោះអងគ ៗ នឹងឲាយអនក្េ

ោះ

ោនឧបសមាបទ េបើអនក្ណាមិនទ្ទ្ួលសាដាប់ខ្្ុាំរពោះអងគ
េទ្ ខ្្ុាំរពោះអងគមិនឲាយអនក្េ

ោះោនឧបសមាបទេទ្ អនក្

ណាសូមនិសាឝ័យនឹងខ្្ុាំរពោះអងគ ៗ នឹងរោប់អនក្េ

ោះ

យាយាងេនោះថា មានាលអាវុេសា ខ្្ុាំជាអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព ជា
អនក្របរពឹត្ប
ដ ិណ្ឌោត្ ជាអនក្របរពឹត្ប
ដ ងាឝុក្ូល េបើអនក្
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ឯងនឹងជាអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព ជាអនក្របរពឹត្ដបិណ្ឌោត្
ជាអនក្របរពឹត្ដបងាឝុក្ូលែដរ ខ្្ុាំនឹងឲាយនិសាឝ័យ ដល់អនក្
េបើអនក្ណាទ្ទ្ួលសាដាប់ខ្្ុាំរពោះអងគៗ នឹងឲាយនិសាឝ័យដល់
អនក្េ

ោះ េបើមិនទ្ទ្ួលសាដាប់ខ្្ុាំរពោះអងគេទ្ ខ្្ុាំរពោះអងគមិន

ឲាយនិសាឝ័យដល់អនក្េ
រពោះអងគរែមងែណ្

ោះេទ្ បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើន ខ្្ុាំ
ាំបរិសទ្ាយ េោយអាការយាយាងេនោះ

ឯង ។ រពោះដ៏មានរពោះភាគរាស់របទនពរសានុការថា
ឧបេសនលអេ
ពិត្េ

ើយៗ ឧបេសន អនក្ែណ្

ាំបរិសទ្ាយលអ

ើយ ឧបេសន អនក្ដឹងេសចក្ដីេបដជាញារបស់សងាឃ

ក្នុងរក្ុងសាវត្ថីែដរឬេទ្ ។ ឧបេសនភិក្ខុរកាបទ្ូលថា
បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើនខ្្ុាំរពោះអងគមិនោនដឹងេសចក្ដី
េបដជារញា បស់សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីេទ្ ។ រពោះដ៏មានរពោះ
ភាគរទ្ង់រាស់ថា មានល
ា ឧបេសន សងាឃោនេបដជាញា
េ

ើយក្នុងរក្ុងសាវត្ថថា
ី អាវុេសា រពោះដ៏មានរពោះភាគ

រទ្ង់ រោថានាេដើមាបីនឹងសមងស
ាំ រមាក្រពោះអងគេៅអស់បីែខ្
ភិក្ខុណាមួយក្ុាំគបាបីចូលេៅាល់រពោះអងគ េលើក្ែលង
ែត្ភិក្១
ខុ រូប អនក្

ាំយក្បិណ្ោ
ឌ ត្េៅថាវាយ ភិក្ខុណា

5

វកជាតក (េរឿងឧេោសថរបស់ែឆែៃរព)

ចូលេៅាល់រពោះអងគ ភិក្ខុដៃទ្គបាបឲ
ី ាយភិក្ខុេ

ោះសែមែង

អាបត្ដោ
ិ ចិត្ដិយៈេចញ ។ ភិក្ខុឧបេសន រកាបទ្ូលថា
បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើន សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីោន
បញ្ញត្េដ ោយេសចក្ដីេបដជាញារបស់ខ្លួន ខ្្ុាំរពោះអងគទាំង
ឡាយនឹងមិនបញ្ញត្ដនូវេ

ត្ុែដលរពោះអងគមិនទន់

ោនបញ្ញត្ដេទ្ មា្យាងេទ្ៀត្ នឹងមិនដក្េចញនូវសិកាខាបទ្ ែដលរទ្ង់ោនបញ្ញត្ដទ្ុក្េ

ើយេទ្ នឹងរបរពឹត្ដ

កាន់យក្ាមសិកាខាបទ្ែដលរទ្ង់បញ្ញត្ដទ្ុក្មក្េ
រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់រាស់ថា លអណាស់េ

ើយ ។
ើយ

ឧបេសន ភិក្ខុមិនរត្ូវបញ្ញត្ដនូវសិកាខាបទ្ែដលត្ថាគត្
មិនទន់ោនបញ្ញត្ដេ

ើយ មា្យាងេទ្ៀត្មិនរត្ូវដក្នូវ

សិកាខាបទ្ែដលត្ថាគត្បញ្ញត្ដេ

ើយ រត្ូវរបរពឹត្ដកាន់

យក្ាមសិកាខាបទ្ែដលត្ថាគត្ោនបញ្ញត្ទ្
ដ ុក្េ

ើយ

ឧបេសន ត្ថាគត្អនុញ្ញាត្ឲាយភិក្ខុអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព
អនក្របរពឹត្ប
ដ ិណ្ឌោត្ នឹងរបរពឹត្ដបងាឝុក្ូលចូលេៅរក្
ត្ថាគត្ាមសបាាយចុោះ ។
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ក្៏រាេ

ោះឯង ភិក្ខុេរចើនរូបឈរេៅជិត្េកាលាង

ទវារខាងេរៅោននិយាយានាថា េយើងទាំងឡាយ រត្ូវ
ឲាយេលាក្ឧបេសនវងគនដបុរត្ដ៏មានអាយុសែមែងអាបត្ដិ
ោចិត្ដិយៈេចញ ។ េវលាេ

ោះ ឧបេសនភិក្ខុវងគនដបុរត្ដ៏

មានអាយុរពមទាំងបរិសទ្ាយ េរកាក្េចញចាក្អាសនៈ
េ

ើយថាវាយបងគាំរពោះដ៏មានរពោះភាគេនវើរបទ្ក្ាឝណ្
ិ

េ

ើយេចៀសេចញេៅ ។ ភិក្ខុទាំងេ

ោះោននិយាយ

ពាក្ាយេនោះនឹងឧបេសនវងគនប
ដ ុរត្ដ៏មានអាយុក្នុងេវលា
េ

ោះថា អាវុេសាឧបេសន អនក្ដឹងេសចក្ដីេបដជារញា បស់

សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីែដរឬ ។ ឧបេសនភិក្ខុោននិយាយ
ត្បថា អាវុេសា រពោះដ៏មានរពោះភាគក្៏ោនរាស់សួរខ្្ុាំ
យាយាងេនោះថា មានាលឧបេសន អនក្ោនដឹងេសចក្ដេី បដជាញា
របស់សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីេទ្ ខ្្ុាំទ្ូលត្បថា បពិរត្រពោះ
អងគដច
៏ េរមើនខ្្ុាំរពោះអងគមិនោនដឹងេសចក្ដី េបដជារញា បស់
សងាឃក្នុងរក្ុងសាវត្ថីេទ្ រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់រាស់
ថា មានាលឧបេសន េសចក្ដេី បដជាញាសងាឃោនេនវើេ

យ
ើ ក្នុង

រក្ុងសាវត្ថីថា មានាលអាវុេសា រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់
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រោថានន
ា ឹងសមងាំសរមាក្រពោះអងគេៅអស់បីែខ្ ភិក្ខុណា
មួយក្ុាំគបាបីចូលេៅាល់រពោះដ៏មានរពោះភាគ េលើក្
ែលងែត្ភិក្ខុ ១ រូប អនក្

ាំយក្បិណ្ឌោត្េៅថាវាយ

បុេណា្ាោះ ភិក្ណា
ខុ
ចូលេៅាល់រពោះដ៏មានរពោះភាគ
ភិក្ខុដៃទ្រត្ូវឲាយភិក្ខុេ

ោះសែមែងអាបត្ដិោចិត្ដិយៈេចញ

ខ្្ុាំទ្ូលត្បថា បពិរត្រពោះអងគដ៏ចេរមើន សងាឃក្នុងរក្ុង
សាវត្ថី ោនបញ្ញត្ដេោយេសចក្ដីេបដជាញារបស់ខ្លួន ខ្្ុាំរពោះ
អងគទាំងឡាយនឹងមិនបញ្ញត្ដនូវេ

ត្ុែដលរពោះអងគមិន

ទន់ោនបញ្ញត្ដ មា្យាងេទ្ៀត្ នឹងមិនដក្នូវពុទ្ធបាបញ្ញត្ដិ
ែដលរពោះអងគោនបញ្ញត្ដទ្ុក្ េរសចេ

ើយនឹងរបរពឹត្ដ

កាន់យក្ាមសិកាខាបទ្ែដលរពោះអងគរទ្ង់បញ្ញត្ទ្
ដ ុក្
មក្េ

ើយ មានាលអាវុេសា រពោះដ៏មានរពោះភាគរទ្ង់

អនុញ្ញាត្េ

ើយថា ភិក្ទ
ខុ ាំងឡាយណាជាអនក្របរពឹត្ដ

េៅៃរព ជាអនក្របរពឹត្ដបិណ្ឌោត្ ជាអនក្របរពឹត្ដ
បងាឝុក្ូល ភិក្ខុទាំងឡាយេ

ោះចូលមក្រក្ត្ថាគត្ាម

សបាាយចុោះ ។
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រាេ

ោះ ភិក្ខុទាំងេ

ោះោនេពាលថា ឧបេសន

ភិក្ខុវងគនដបុរត្ដ៏មានអាយុ ោនេពាលពាក្ាយពិត្ែមន
ភិក្ម
ខុ ិនរត្ូវបញ្ញត្ដនូវសិកាខាបទ្ែដលរពោះអងគមិនទន់
ោនបញ្ញត្ដ មា្យាងេទ្ៀត្ មិនរត្ូវដក្នូវសិកាខាបទ្ែដល
រពោះអងគរទ្ង់បញ្ញត្ដទ្ុក្មក្េ

ើយ រត្ូវរបរពឹត្ដកាន់យក្

ាមសិកាខាបទ្ែដលរពោះអងគរទ្ង់បញ្ញត្ដទ្ុក្មក្េ

ើយ ។

ភិក្ខុទាំងឡាយោនឮ (ដាំណ្ឹង)ថា ឮថារពោះដ៏
មានរពោះភាគរទ្ង់អនុញ្ញាត្ឲាយភិក្ខុអនក្របរពឹត្ដេៅៃរព
អនក្របរពឹត្ប
ដ ិណ្ឌោត្ អនក្របរពឹត្ដបងាឝុក្ូល ចូលេៅរក្
ត្ថាគត្ាមសបាាយចុោះ ។ ភិក្ខុទាំងេ
នឹងេ

ោះកាលរោថានា

ើញរពោះដ៏មានរពោះភាគ េទ្ើបលោះេចាលនូវសនថ័ត្

ទាំងឡាយ េ

ើយសមាទនអារញ្ញក្ងគនុត្ងគ បិណ្ឌោ-

ត្ិក្ងគនុត្ងគ និងបងាឝុក្ូលិក្ងគនុត្ងដ ។
កាលរពោះមានរពោះភាគរទ្ង់េចញចាក្ទ្ីពួន
សមងាំេ

ើយ ភិក្ខុទាំងឡាយែដលជាអនក្សមាទននុត្ងគ

េរពាោះចង់ចូលាល់រពោះមានរពោះភាគេ
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ាំានា
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េចាលសាំពត្់បងាឝុក្ូលទាំងឡាយក្នុងទ្ីក្ែនលងេផាឝងៗ
ឈប់សមាទននុត្ងគ េ

ើយកាន់យក្ោរត្និងចីវរ

របស់ខ្លួនវិញ ។
រពោះសាសាដាយាងេៅកាន់េស
ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយ រទ្ង់ទ្ត្េ

សសៈចារិក្

ើញសាំពត្់បងាឝុក្ូល

ទាំងឡាយេៅរាត្់រាយពាសវាលពាសកាល េទ្ើបរទ្ង់
រាស់សួរភិក្ខុទាំងឡាយ រទ្់ោនសាដាប់េរឿងេ

ោះេ

ើយ

រទ្ង់រាស់ថា មានល
ា ភិក្ខុទាំងឡាយ ការសមាទននុត្ងគ
របស់ភិក្ខុទាំងេនោះ ជារបស់មិនាាំងេៅយូរអែងវង ដូច
ឧេោសថក្មមរបស់ែឆែៃរពដូេចានាោះ េ

ើយរទ្ង់

យ
ាំ ក្

អត្ីត្ មក្សែមដងថា
អតីតនិទាន
ក្នុងអត្ីត្កាល កាលរពោះោទ្រព
រាជសមាបត្ែិក្នុងនគរពារាណ្សី, ក្នុងកាលេ
េពានិសត្វ រទ្ង់ជាសក្ែេទ្វរាជ ។
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មទ្ត្ែេសាយ
ោះ រពោះ

វកជាតក (េរឿងឧេោសថរបស់ែឆែៃរព)

ក្នុងកាលេ

ោះ មានែឆែៃរពមួយរស់េៅេលើផ្ាាំង

ថម ែដលេៅនឹងរចាាំងសទឹងគង្គា ។ ប

្ាប់មក្ ជាំនន់ទ្ឹក្

ដ៏នាំក្នុងសទឹងគង្គាជន់មក្ទ្ល់ានាជុាំវិញថមោេ
ៃរពក្៏េ

ោះ ។ ែឆែ

ើងេៅដឹក្េលើផ្ាាំងថម, ទ្ីែសវងរក្អាហារ និង

ផលូវែដលែសវងរក្អាហាររបស់ែឆែៃរពេ

ោះ មិនមាន

សទឹងក្៏េពារេពញេៅេោយទ្ឹក្ ។ ែឆែៃរពគិត្ថា “អញ
មិនមានក្ែនលងែសវងរក្អាហារ ផលូវែដលនឹងេៅែសវង
រក្អាហារ ក្៏មិនមាន ឧេោសថក្មមជារបស់របេសើរ
ជាងការេដក្របស់អញែដលទ្ាំេនរ” រួចេ

ើយក្៏

អនិោឋានឧេោសថេោយចិត្ែបុេណា្ាោះ សមាទនសីល
េ

ើយេដក្ ។
ក្នុងកាលេ

ោះ សក្ែេទ្វរាជរទ្ង់ពិចារណាេមើល

រទ្ង់រជាបការសមាទនែដលទ្ន់េខ្ាោយរបស់ែឆែៃរព
េ

ោះ រទ្ង់រត្ិោះរិោះថា អញនឹងសាក្លាបងែឆែៃរពេនោះ

េ

ើយរទ្ង់និមមិត្ខ្លួនជាពែព យាងមក្ឈរសែមដងខ្លួន

ឲាយែឆែៃរពេ
ៃរពេ

ើញ ក្នុងទ្ីមន
ិ ឆ្ឃាយអាំពីែឆែៃរពេ

ើញពែពេ

ោះ ។ ែឆែ

ើយគិត្ថា “អញនឹងការរក្ាោ
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វកជាតក (េរឿងឧេោសថរបស់ែឆែៃរព)

ឧេោសថក្មមក្នុងៃថងដៃទ្ចុោះ” េ
េៅ េដើមាបីចាប់ពែពេ
េ

ើយេរកាក្េ

ើង សទុោះ

ោះសុី ។ ពែពរត្់េៅខាងេនោះខាង

ោះ មិនឲាយែឆែៃរពចាប់ោន ។ ែឆែៃរពកាលមិនអាច

ចាប់ពែពោន ក្៏រត្

ប់មក្េដក្េលើផ្ាាំងថមវិញ េ

ើយ

គិត្ថា ឧេោសថក្មមរបស់អញមិនទន់ោច់េទ្ ។ សក្ែ
េទ្វរាជរទ្ង់របថាប់ឈរេលើអាកាសេោយអានុភាព
របស់ខ្លួន រទ្ង់ត្ិោះេដៀលែឆែៃរពេ

ោះថា “របេយាជន៍អវី

េោយឧេោសថក្មមរបស់បុគគលែដលមានអនា្រស័យ
ទ្ន់េខ្ាោយដូចអនក្េ

ោះ អនក្មិនដឹងថា េយើងជាសក្ែ

េទ្វរាជ េទ្ើបរោថានាសសា
ុី ច់ពែព” លុោះរទ្ង់ត្ិោះេដៀល
ែឆែៃរពេ

ោះេ

ើយ រទ្ង់េចៀសេចញេៅ ។

រពោះសុគត្រទ្ង់រាស់ថា
បរបាណរោធា ជវី រ្ត,ោ មំសរោហិតរោជរ្;
វរោ វតំ សមាទាយ, ឧបបជជិ ឧរបាសថំ។
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វកជាតក (េរឿងឧេោសថរបស់ែឆែៃរព)

ែឆែៃរពកាលរស់េៅ មានសាច់នង
ិ ឈាមជា
េភាជន េរពាោះសមាលប
ា ែ់ ត្អនក្ដៃទ្ (េ

យ
ើ អួត្ថា)

សមាទនេៅវត្ែរក្ាោនូវឧេោសថ ។
តសស សរោកោ វតញ្
ញ យ
ោ , អជរូរបនុបាគមិ;
ត
វតតរបា
អជប្បតរ្
ត ,ោ ភញ្ជិ រោហិតរបា តបំ។
សក្ែេទ្វរាជ ោនដឹងចាាស់នវូ វត្ែរបស់ែឆែៃរព
េ

ោះ េ

យ
ើ ចូរមក្េោយ (ែក្លងខ្លន
ួ ) ជារូបពែព ែឆែ

ៃរពមានត្បៈ េៅរោសេ

យ
ើ ជាសត្វផក្
ឹ នូវឈាម

(ៃនសត្វដៃទ្) ោនសទោះ
ុ ចូរេៅ (េដើមបា ខា
ី ព
ាំ ែពសុ)
ី
េ

យ
ើ ទ្មាលយ
ា បងនូវត្បៈ ែដលខ្លន
ួ សមាទនេ

យ
ើ ។

ឯវរមវ ឥរេករចេ, សមាទានមិ ហ ទុព្ោ
ព
;
លហុំ ករោនតិ អ្
ត ន
ោ ,ំ វរោវ អជោរណា។
បុគល
គ ពួក្ខ្លោះ ក្នង
ុ េលាក្េនោះ ជាអនក្មានក្មាលង
ាាំ
ថយ ក្នុងការសមាទន េឈាមោះ
ា ថា េនវខ្
ើ ន
លួ ឲាយរ
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ស
័ ដូច

វកជាតក (េរឿងឧេោសថរបស់ែឆែៃរព)

ជាែឆែៃរព (ែដលទ្មាលយ
ា នូវត្បៈរបស់ខ្ន
លួ ) េរពាោះ
េ

ត្ុែត្ពែព ក្៏យាង
យា េ

ោះឯង ។

ជាតកាវសាន
រពោះសាសាដា
េ

ាំយក្រពោះនមមេទ្ស

េនោះមក្

ើយ រទ្ង់របជុាំជាត្ក្ថា
តទា សរោកោ អហរមវ អរោសិិំ សក្ែេទ្វ

រាជក្នុងកាលេ

ោះ គឺត្ថាគត្េនោះឯង ។
វក្ជាត្ក្ ចប់ ។

(វិនយបិដក្ មហាវិភងគ, ជាត្ក្ដឋក្ថា សុត្ែនប
ែ ិដក្
ខ្ុទ្ក្
ទ និកាយ ជាត្ក្ ត្ិក្និោត្ ក្ុមភវគគ វក្ជាត្ក្)
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សីលទ្ំផៃរ
ឯវមេវ ឥមេកមចេ, សមាទានេិ ហ ទុព្លា
ព
;
លហុុំ កមោនតិ អត្
ត ន
ា ,ុំ វមោវ អជោរណា។
បុគ្ល
គ ពួកខ្លះ កនង
ុ លោកលនះ ជាអ្នកមានកមា្ង
លាំ
ថយ កនុងការសមាទាន ល
ជាឆ្ឆែព្រព

ះ
្ល ថា លធវខ្
ើ ន
លួ ឲលយរហ័ស ដូច

( ឆ្ដលទមា្យ
ល នូវតបៈរបស់ខ្ន
លួ ) លររះ

លហតុឆ្តពឆ្ព ក៏យង
ល ល

ះឯង ។

