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អកិត្តិជាត្ក 

បុព្វនទិាន 

 រពះសាសាា កាលស្ដាចគង់ស្ៅវត្តស្ជត្ពន 
ររង់រារពធឧាដកជាទានបតី្ អ្នកស្ៅកនុងរកុង 
សាវត្ថីមួយរូប ានរាដ់រពះធមមស្រដនាស្នះ មាន 
ពាកយថា អកិត្ិិំ ទិស្វ ា សម្មន្្ ំដូស្ចនះជាស្ដើម ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 

 ានឮមកថា ឧាដកស្នាះនិមនតរពះសាសាា  
ស្ ើយថាវ យមហាទានដល់រពះភិកខុដងឃ មានរពះពុរធ 
ជារបធាន អ្ដ់ ៧ ថ្ងង កនុងថ្ងងបញ្ច ប់ថ្នការថាវ យទាន 
គាត់្របស្គនបរកិាខ រទា ាំងពួង ដល់រពះអ្រយិដងឃ ។ 
ស្ពលស្នាះ រពះសាសាា កាលស្ធវើអ្នុស្មារនាដល់គាត់្ 
កនុងកណ្ដា លបរដិរយ ានរាដ់ថា “មាន លឧាដក 
ការបរចិ្ចច គរបដ់អ្នក ធាំស្ធងណ្ដដ់ ឱ ន៎  អ្ាំស្ពើដដល 
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អ្នកានស្ធវើស្នះ ជាអ្ាំស្ពើដដលស្គស្ធវើានស្ោយរក 
ពិត្ដមនស្ ើយ ស្ ម្ ះថា ទានវងសស្នះ ជាវងសរបដ់ 
ស្ារាណកបណឌិ ត្ទា ាំងឡាយពីបុរាណ ស្ ម្ ះថា 
ទាន គឺដូមបរីគ ដថកាី ដូមបបីពវជិត្កាី ក៏គួរដត្ឲ្យ 
ស្ារាណកបណឌិ ត្ទា ាំងឡាយបួដស្ ើយដូមបកីាល
ស្ៅកនុងថ្រព ដូមបបីរសិ្ោគដលឹកត្ស្ងកៀបកាា ម ដដលស្សាង រ 
ស្ោយរតឹ្មដត្រឹក មិនថ្រប មិនមានកលិន ក៏ស្ៅឲ្យទាន 
ដល់យាចកដដលមកដល់ស្ ើយ ដរាបដល់ស្ដចកាី
រត្ូវការ ខ្លួនឯងដុខ្ចិត្តញុ ាំងអ្ត្តោពឲ្យរបរពឹត្ត 
ស្ៅស្ោយបីតិ្ដុខ្” ។ ឧាដកស្នាះរកាបរូលថា 
“បពិរត្រពះអ្ងគដ៏ចស្រមើន ការថាវ យបរកិាខ រទា ាំងពួងស្នះ 
រាកដដល់មហាជនស្ ើយ ស្រឿងរពះអ្ងគរាដ់ស្នាះ 
មិនរាកដ ដូមរពះអ្ងគរាដ់ដដមាងស្រឿងស្នាះ ដល់ 
ខ្្ុ ាំរពះអ្ងគផង” កាលឧាដកស្នាះអារាធនាដូមស្ ើយ 
រពះសាសាា ក៏នា ាំយកអ្តី្ត្និទានមកដដមាងថា  
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អតីតនិទាន 

 កនុងអ្តី្ត្កាល កាលរពះាររព មរត្តស្សាយ 
រាជដមបត្តិ កនុងនគរពារាណដី រពះស្ពាធិដត្វស្កើត្ 
កនុងរត្កូលរពា មណមហាសាល ដដលមានររពយ ៨០ 
ស្កាដិ ពពួកញតិ្ទា ាំងឡាយោក់ស្ ម្ ះឲ្យស្ោកថា 
អ្កិត្ត ិ។ កនុងកាលអ្កិត្តិកុមារស្ចះស្ដើរ បអូនរដីរបដ់ 
ស្ោកក៏របដូត្ ។ ញតិ្ទា ាំងឡាយោក់ស្ ម្ ះឲ្យនាង 
ថា យដវតី្ ។ រពះមហាដត្វកាលមានអាយុ ១៦ 
ឆ្ន ាំស្ ើយ ក៏ស្ៅកាន់នគរត្កកដិោ ដិកាស្រៀនដូរត្ 
ដិលបសាស្តដតទា ាំងពួង ស្ ើយរត្ឡប់មក ។ 

 រគាកាលបនតមកស្រៀត្ មាាបិារបដ់ស្ោក 
ក៏ានស្ធវើកាលកិរយិាស្ៅ ។ រពះស្ពាធិដត្វកាលស្ធវើ 
ស្បត្កិចចដល់ស្ោកទា ាំងពីរស្ ើយ ពិរច្ចរណ្ដស្មើល 
ររពយដមបត្តិ សាា ប់ពាកយថា “ររពយមានរបមាណ 
បុ៉ស្ណណះ ស្ ម្ ះឯស្ណ្ដះ ដដលមាាបិាស្រៀបចាំរុក 
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ោក់មកស្ ើយអ្ាំពីអ្តី្ត្” ដូស្ចនះ ស្ោកមានស្ដចកាី 
ដស្ងវគ គិត្ថា “ររពយស្នះឯងរាកដស្ៅ ឯអ្នករក 
ររពយមិនរាកដ ជនទា ាំងអ្ដ់ស្នាះលះបង់ររពយ 
ស្ ើយស្ៅ ចាំដណកស្យើងនឹងកាន់យកររពយស្នាះ 
ស្ ើយនឹងស្ៅ” ដូស្ចនះស្រើបស្ៅបអូនរដី មករាប់ថា 
“នាងចូររគប់រគងររពយស្នះចុះ” ។  នាងយដវតី្ដួរថា 
អ្ធារដ័យរបដ់បងដូចស្មាច ? រពះមហាដត្វស្ពាល 
ថា ស្យើងរាថាន នឹងបួដ ។ នាងយដវតី្ស្ពាលថា 
“បពិរត្បងរបុដ ខ្្ុ ាំនឹងមិនររួលរឹកមាត់្ដដលបង 
ស្សាា ះស្ ើយស្ោយដិរសាស្ឡើយ ខ្្ុ ាំមិនមានស្ដចកាី 
រាថាន ស្ោយររពយ ដូមបខី្្ុ ាំក៏នឹងបួដ” ។  អ្កិត្តិបណឌិ ត្ 
រកាបរូលរពះរាជា ស្ ើយឲ្យស្គរាច់វាយដគររបកាដ 
ថា “អ្នកណ្ដរតូ្វការររពយ ចូរស្ៅកាន់ផទះរបដ់ 
អ្កិត្តិបណឌិ ត្ចុះ” ។ 

  រពះមហាដត្វញុ ាំងមហាទានឲ្យរបរពឹត្តស្ៅ 
អ្ដ់ ៧ ថ្ងងស្ ើយ ររពយដមបត្តិស្ៅដត្មិនអ្ដ់ 
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ស្រើបគិត្ថា “ដង្ខខ រទា ាំងឡាយស្នះដត្ងអ្ដ់ស្ៅ ការ 
ស្លងស្ោយររពយ នឹងមានរបស្យាជន៍អ្វីដល់ស្យើង 
អ្នកណ្ដរតូ្វការ នឹងកាន់យកររពយស្នាះចុះ” ដូស្ចនះ 
ស្ ើយ ស្ោកស្បើកទាវ រនិស្វដន៍ របកាដថា “ស្យើងឲ្យ 
ររពយដមបត្តទិា ាំងអ្ដ់ អ្នកទា ាំងឡាយចូរមកនា ាំយកស្ៅ 
ចុះ” រួចស្ ើយស្ោកលះបង់ផទះរពមទា ាំងមាដរាក់ 
កាលមណឌ លថ្នញតិ្កាំពុងបរសិ្រវៈស្នាះឯង ស្ោក 
កាន់យកបអូនរដី ច្ចកស្ចញអ្ាំពីនគរពារាណដី ។ 
ស្ោកស្ចញស្ៅាមទាវ រណ្ដ ទាវ រស្នាះក៏មានស្ ម្ ះថា 
អ្កិត្តទិាវ រ, ស្ោកឆលងដទឹងាមកាំពង់ណ្ដ កាំពង់ស្នាះ 
ក៏មានស្ ម្ ះថា អ្កិត្តតិិ្ត្ថៈ ។ ស្ោក (ស្ធវើដាំស្ណើ រ) 
ស្ៅានរបមាណរបដ លជា ២-៣ ស្យាជន៍ ក៏ាន 
សាងបណណសាោ កនុងសាថ នរីជារីគួររកីរាយមួយ 
ស្ ើយបួដមួយអ្ស្នលើស្ោយបអូនរដី ។ ច្ចប់អ្ាំពីកាល 
ដដលរពះស្ពាធិដត្វបួដស្ ើយ អ្នករដុក និគម 
និងអ្នករាជធានីជាស្រចើន នា ាំគាន បួដ (ាម) ។ 
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រពះស្ពាធិដត្វក៏ជាអ្នកមានបរវិារស្រចើន, ោភដកាក រៈ 
ដ៏ធាំានស្កើត្ស្ឡើង ហាក់បីដូចជា កាលស្កើត្ស្ឡើង 
ថ្នរពះពុរធដដរ ។ 

 លាំោប់ស្នាះ រពះមហាដត្វគិត្ថា “ោភ-
ដកាក រៈស្នះធាំណ្ដដ់ ដូមបបីរវិារក៏ស្រចើនដដរ ដត្ស្យើង 
គួរស្ដើមបសី្ៅដត្មាន ក់ឯងបុ៉ស្ណ្ដណ ះ” គិត្ស្ ើយ ស្ោកមិន 
ឲ្យអ្នកណ្ដដឹង ដូមបដីត្បអូនរដី ស្ោកស្ចញស្ៅដត្ 
មាន ក់ឯងកនុងស្វោវកិាល ស្ៅាមលាំោប់រ ូត្ 
ដល់រដឋរមិឡ(១) អារដ័យស្ៅកនុងឧរាន ដដលស្ៅ 
ជិត្កាំពង់កាវរីបដានៈ ស្ ើយានញុាំង្ន និង 

                                                           
(១) រមឡិ ( ន. ) [រៈមិល, ឬាមរមាល បថ់ា រមិល]   ( ា., ដាំ. )  
(រទាវឌិ) ពួកមនុដសជាត្ិមួយស្ៅកនុងរបស្រដឥណ្ដឌ  រិដនិរត្ីដប៉ក
ខាងស្កើត្ : ជាតិ្រមិឡ ពួករមិឡ ។ ដខ្មរស្យើងស្របើជា គុ. ក៏ាន : 
ចិត្តរមិឡ, មនុដសរមិឡ ដាំស្ៅស្ដចកាីថា ចិត្តកាច, មនុដសកាច
អារកក ់ប៉ុដនតាមការណ៍ពិត្ ជនជាតិ្រមិឡ ពុាំកាចដលូ ត្ខុ្ដពី
ជនជាតិ្ដថ្រស្រ ។ 

http://somneang.tovnah.com/abbrev
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អ្ភិញ្ញា ឲ្យស្កើត្ស្ឡើង ។ ោភដកាក រៈដ៏ស្រចើន ក៏ាន 
ស្កើត្ស្ឡើងដល់រពះស្ពាធិដត្វដូមបសី្ៅកនុងរីស្នាះ ។ 
រពះមហាដត្វស្ខ្ពើមស្ឆអើមោភដកាក រៈ ស្ោកលះបង់ 
ោភដកាក រៈស្នាះ ស្ ើយស្ៅាមអាកាដ ចុះស្លើស្កាះ 
ការរវីប (ស្កាះត្ស្ងកៀបកាា ម) ដដលស្ៅជិត្នាគរវីប ។ 
កនុងរគាស្នាះ ការរវីប មានស្ ម្ ះថា អ្ ិរវីប (ស្កាះ 
ពដ់) ។ រពះមហាដត្វសាងបណណសាោស្ៅជិត្ស្ដើម 
ត្ស្ងកៀបកាា មដ៏ធាំមួយ ស្ ើយដស្រមចការស្ៅស្លើស្កាះ 
ស្នាះ ។ ការដដលស្ោកស្ៅកនុងរីស្នាះ មិនមាន 
អ្នកណ្ដដឹងស្ឡើយ ។ រគាស្នាះ បអូនរដីរបដ់ស្ោក 
កាលស្ដើរដដវងរកស្ោក ក៏ស្ៅដល់រដឋរមិឡស្ោយ 
លាំោប់ ដត្មិនស្ ើញរពះស្ពាធិដត្វ (ក៏រត្ឡប់មក) 
ស្ៅកនុងរីដដលនាងធាល ប់ស្ៅស្នាះឯង ដត្មិនអាចញុាំង 
្នឲ្យស្កើត្ស្ឡើងស្ឡើយ ។ 

 ស្រពាះោពជាអ្នករាថាន តិ្ច រពះមហាដត្វមិន 
ស្ៅកាន់រីណ្ដមួយស្ឡើយ ស្ោកបរសិ្ោគដផល កនុងកាល 
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ដដលមានដផលរបដ់ស្ដើមត្ស្ងកៀបកាា មស្នាះ កនុងកាល 
ដដលមានដលឹក ស្ោកក៏បរសិ្ោគដលឹកដដលស្សាង រ 
ស្ោយរឹក ។ ស្ោយស្ត្ជះដីលរបដ់រពះស្ពាធិដត្វ 
បណឌុ កមពលដិោដនៈរបដ់ដកកស្រវរាជ ដដមាង 
អាការៈស្ដា  ។ ស្ដាចដកកៈគិត្ថា “ស្ត្ើអ្នកណ្ដ ន៎ 
រាថាន ឲ្យស្យើងឃ្លល ត្ច្ចកអាដនៈ” កាលពិច្ចរណ្ដ 
ក៏ស្ ើញអ្កិត្តិបណឌិ ត្ ស្ ើយររង់រតិ្ះរះិថា “ាបដ 
ស្នាះរកាដីលស្ដើមបរីបស្យាជន៍អ្វី ស្ោករាថាន ោព 
ជាដកកស្រវរាជឬ ឬក៏រាថាន យ៉ាងដថ្រ ស្យើងនឹងសាក 
លបងស្ោកស្មើល ាបដស្នះដស្រមចការចិញ្ចឹ មជីវតិ្ 
ស្ោយលាំាក ឆ្ន់ដលឹកត្ស្ងកៀបកាា មដដលស្សាង រស្ោយ 
រឹក ស្បើរាថាន ោពជាដកកស្រវរាជ ស្ោកនឹងឲ្យដលឹក 
ត្ស្ងកៀបកាា មរបដ់ខ្លួនដល់ស្យើង ស្បើមិនរាថាន  នឹងមិន 
ឲ្យស្ឡើយ” គិត្ដូស្ចនះស្ ើយ រពះអ្ងគក៏ស្ៅកាន់ 
ដាំណ្ដក់រពះស្ពាធិដត្វ ស្ោយស្ភរជារពា មណ៍ ។ 
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 រពះស្ពាធិដត្វោក់ដលឹកត្ស្ងកៀបកាា មចុះ គិត្ថា 
“(កាល) ដលឹកត្ស្ងកៀបកាា មរត្ជាក់ ស្យើងនឹងបរសិ្ោគ” 
ដូស្ចនះស្រើបអ្ងគុយរត្ង់ទាវ របណណសាោ ។ ស្ពលស្នាះ 
ដកកស្រវរាជមកឈរបិណឌ ាត្ ស្ៅខាងមុខ្ 
រពះស្ពាធិដត្វ ។ រពះមហាដត្វស្ ើញដកកស្រវរាជ 
ស្ ើយ មានស្ដចកាីស្សាមនដស គិត្ថា “ជាោភ 
របដ់ស្យើងស្រស្ត្ើ ស្យើងានស្ ើញយាចក ថ្ងងស្នះ 
ស្យើងនឹងញុ ាំងមស្នារងឲ្យដល់រីបាំផុត្ ស្យើងនឹងឲ្យ 
ទាន” គិត្រួច ស្ោកកាន់យកោជនៈដដលោក់ដលឹក 
ត្ស្ងកៀបកាា មឆអិន ស្ ើយស្ៅ (និងរាថាន )ថា “ឥទំ មម្ 

ទាន្ំ សព្ពញ្ញុ តញ្ញ ាណសស បច្ចមោ មោតុ ទាន 
របដ់ស្យើងស្នះដូមចូរជាបចច័យថ្នដពវញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ” 
រួចស្ ើយ ស្ោកស្ធវើមិនឲ្យមានចាំដណកស្ដដដល់ 
ដល់ខ្លួន ោក់ចុះកនុងោជនៈរបដ់ដកកស្រវរាជស្នាះ ។ 
ដកករពា មណ៍កាន់យកដលឹកត្ស្ងកៀបកាា មស្នាះស្ ើយ 
ស្ៅានបនតិច ក៏អ្នតរធានាត់្ស្ៅ ។ 
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ចាំដណករពះមហាដត្វឲ្យដល់រពា មណ៍ស្ ើយ 
មិនចមអិនមាងស្រៀត្ ញុ ាំងអ្ត្តោពឲ្យកនលងស្ៅ 
ស្ោយបីតិ្ដុខ្បុ៉ស្ណ្ដណ ះ ថ្ងងដដអក ស្ោកចមអិនស្ ើយ 
ក៏អ្ងគុយរត្ង់ទាវ របណណសាោស្នាះឯង ។ 

 ដកកស្រវរាជមកស្ ើយស្ោយស្ភរជារពា មណ៍
មាងស្រៀត្ ។ រពះមហាដត្វឲ្យដល់ដកកស្រវរាជ ដូមប ី
មាងស្រៀត្ ស្ ើយញុាំងអ្ត្តោពឲ្យកនលងស្ៅស្ោយ 
បីតិ្ដុខ្យ៉ាងស្នាះស្រៀត្ ។ ដូមបកីនុងថ្ងងរី ៣ 
រពះមហាដត្វក៏ានឲ្យយ៉ាងស្នាះ ស្ោយគិត្ថា “ឱ ន៎  
ជាោភរបដ់ស្យើងស្រស្ត្ើ ស្យើងអារដ័យដលឹកត្ស្ងកៀប 
កាា ម ជាអ្នករបដពវបុណយដ៏ធាំ” ស្ោកមានស្ដចកាី 
ស្សាមនដស ដូមបជីាអ្នករុពវល (ស្ខ្ាយកមាល ាំង) ស្រពាះ 
មិនមានអាហារអ្ដ់ ៣ ថ្ងង ក៏ជាអ្នកមានដោពស្ដមើ 
ស្ចញពីបណណសាោ កនុងស្វោមជឈនហិកដម័យ អ្ងគុយ 
ពិច្ចរណ្ដទាន រត្ង់ទាវ របណណសាោ ។ ចាំដណក 
ដកកស្រវរាជ គិត្ថា “រពា មណ៍ស្នះ រាដច្ចកអាហារ 



អកិត្តិជាត្ក 

11 

 

អ្ដ់ ៣ ថ្ងង ដូមបរុីពវលយ៉ាងស្នះ កាលឲ្យទាន ក៏ស្ៅ 
មានចិត្តស្រត្កអ្រស្ ើយឲ្យ ដូមបោីវៈដរបរបួលថ្នចិត្ត 
ក៏មិនមាន ស្យើងមិនដឹងថា „ស្ោករាថាន អ្វី ស្រើបឲ្យ 
ទាន‟ ស្យើងរតូ្វដួរ សាា ប់អ្ធារដ័យរបដ់ាបដ 
ស្នាះ នឹងរជាបនូវស្ តុ្ថ្នទាន” ។ កាលមជឈនហិក-
ដម័យកនលងស្ៅស្ ើយ ដកកស្រវរាជជាអ្នករុងស្រឿង 
ស្ោយដិរសី្សាភៈដ៏ធាំ ហាក់បីដូចជារពះដូរយិា 
ដដលស្រើបនឹងរះ មកឋិត្ស្ៅខាងមុខ្រពះមហាដត្វ 
ដួរថា “បពិរត្ាបដដ៏ចស្រមើន កាលកស្ដា និងខ្យល់ 
បក់ស្ាកយ៉ាងស្នះ ស្ោកមាច ដ់ស្ធវើត្ស្ាកមមស្ដើមបអី្វី 
កនុងថ្រពដដលស្ឡាមព័រធស្ោយរឹកថ្រប មានដោព 
ដបបស្នះ” ។ 

 តម្តថ ំបកាមសម្្ា សត្ថ ា បឋម្ំ 

គាថមាហ រពះសាសាា កាលរបកាដស្ដចកាសី្នាះ 
ស្រើបរាដ់គាថារី ១ ថា                                                               
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អកតិ្ិិំ ទសិ្វ ា សម្មន្្,ំ សមកាក ា ភតូបត ីព្ព្វ;ិ 

កិិំ បតថយ ំម្ោព្ព្មហម , ឯមកា សម្មសិ ឃម្មន្។ិ 

ដកកស្រវរាជ ជាមាច ដ់ថ្នដត្វ លុះស្ ើញអ្កិត្ត-ិ
បណឌិ ត្ កាំពុងគង់ស្ៅ ស្រើបដួរថា បពិរត្មហារព ម 
ស្ោករាថាន ចង់ានអ្វ ីានជាមកអ្ងគុយ ស្ៅកនុងរី 
ស្ដត មាន ក់ឯង ។ 

បណ្ដា បរទា ាំងស្នាះ បរថា កិិំ បតថយំ  ស្ដចកាី  
ថា ស្ោករាថាន មនុដសដមបត្តិឬ ឬករ៏ាថាន ដមបត្តិ  
ដថ្រយ៉ាងណ្ដមួយ  មានដកកដមបត្តិជាស្ដើម ។ 

រពះមហាដត្វសាា ប់ពាកយស្នាះស្ ើយ ដឹងោព 
ជារពះឥនទរបដ់រពា មណ៍ស្នាះ ក៏ស្ពាលថា “អាាម  
មិនរាថាន ដមបត្តិទា ាំងស្នាះស្រ អាាម កាលរាថាន  
ដពវញ្ាុ ត្ញ្ញា ណ ស្រើបស្ធវើត្ស្ាកមម” ដូស្ចនះស្ដើមប ី
របកាដស្ដចកាីស្នាះ ស្រើបស្ោកស្ពាលគាថារី ២ ថា    
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ទមុកាខ ា បនុ្ព្ភមោ សកក, សររីសស ច្ មភទន្;ំ 

សមមាម ាហម្រណំ ទកុខ ,ំ តស្ម ា សមាម ាម្ ិោសវ។ 

បពិរត្ដកកៈ ការស្កើត្កនុងភពងមសី្រៀត្ នា ាំមកនូវ
ស្ដចកតរុីកខ ការដបកធាល យថ្នដររីៈ នា ាំមកនូវស្ដចកតរុីកខ 
ការសាល ប់ស្រពាះដត្វស្ងវង ក៏នា ាំមកនូវស្ដចកតរុីកខ 
បពិរត្វាដវៈ ស្ តុ្ស្នាះ ានជាអាាម  (អ្ងគុយរាថាន  
រពះនិពាវ ន) ។ 

បណ្ដា បរទា ាំងស្នាះ បរថា តស្ម ា ស្ដចកាីថា 
រពះមហាដត្វដដមាងោពដដលស្ោកមាន 
អ្ធារដ័យកនុ ងរពះនិពាវ នយ៉ាងស្នះថា ការស្កើត្កនុ ង 
ភពងមីស្រឿយៗកាី  ការដបកធាល យថ្នខ្នធកាី  ស្ដចកាីសាល ប ់
ស្ោយស្មា ៈកាី  ដត្ងនា ាំមកនូវរុកខ ស្រពាះស្ តុ្ណ្ដ 
ស្រពាះស្ តុ្ស្នាះ ស្ដចកាីរុកខទា ាំងស្នាះ រដមងមិនមាន 
កនុ ងរពះនិពាវ នណ្ដ អាាម កាលរាថាន រពះនិពាវ នស្នាះ 
ស្រើបស្ៅកនុ ងរីស្នះ ។ 
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 ដកកស្រវរាជសាា ប់ពាកយស្នាះស្ ើយ មានចិត្ត 
ស្រត្កអ្រ គិត្ថា “ានឮថា ាបដស្នះ ជាអ្នកស្នឿយ 
នាយកនុងភពទា ាំងពួង ស្ៅកនុងថ្រពស្ដើមបរីាថាន  
រពះនិពាវ ន ស្យើងនឹងឲ្យពរដល់ស្ោក” កាលនិមនត 
ាបដស្ោយពរ ស្រើបស្ពាលគាថារី ៣ ថា  

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 

ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកានស្ពាលលអស្ ើយ 
បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្ត រាថាន ចង់ានពរណ្ដ 
ខ្្ុ ាំរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

បណ្ដា បរទា ាំងស្នាះ បរថា យំ កិញ្ច ិ 

ម្ន្សិច្ឆសិ ស្ដចកាីថា ស្ោកមាច ដ់មានចិត្ត រាថាន  
ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំឲ្យពរស្នាះ ស្ោកចូរររួលពរចុះ ។ 
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រពះមហាដត្វកាលររួលពរ ស្រើបស្ពាលគាថារី 
៤ ថា   

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 

មយន្ បមុត ្ច្ ទាមរ ច្, ធន្ធញ្ញ ំបោិន្ ិច្; 

លទាធ ា ន្រា ន្ តបបន្្,ិ មស្ មោមភា ន្ ម្យ ីវមស។ 

បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង ស្បើរពះអ្ងគ 
របទានពរដល់អាាម  នរជនានកូន របពនធ ររពយ រដូវ 
និងវត្ថុដថ្រ ជារីរដឡាញ់ រដមងមិនដឆអត្ដកប់ដកល់ 
ស្ោយស្ោភៈណ្ដ ដូមកុាំឲ្យស្ោភៈស្នាះ ស្ៅកនុង 
ដនាត នរបដ់អាាម ានស្ឡើយ ។ 

បណ្ដា បរទា ាំងស្នាះ បរថា វរមញ្ច  មម្ អមទា 
ស្ដចកាីថារបដិនស្បើមហាបពិរត្របទានពរដល់អាាម  ។ 
បរថា បិោន្ិ ច្ ស្ដចកាីថា និងភណឌ ជារីស្ពញចិត្ត 
ដថ្រណ្ដៗ ។ បរថា ន្ តបបន្្ិ ស្ដចកាីថា ជន 
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ទា ាំងឡាយដត្ងរាថាន ដមបត្តិមានកូនជាស្ដើមស្រឿយៗ 
រដមងមិនដឆអត្ដកបដ់កល់ ។ បរថា ន្ ម្យី វមស 
ស្ដចកាីថា ដូមស្ោភៈស្នាះកុាំមានស្ៅកនុ ងអាាម  
គឺកុ ាំស្កើត្ស្ឡើងដល់អាាម  ។ 

លាំោប់ស្នាះ ស្ដាចដកកៈស្រត្កអ្ររកីរាយ 
កាលនឹងរបទានពរដូមបឲី្យថ្រកដលងស្ឡើង និង 
រពះមហាដត្វកាលនឹងររួលពរ ស្រើប (ស្ោកទា ាំងពីរ) 
ស្ពាលគាថា (ឆលងស្ឆលើយ) ទា ាំងស្នះថា   

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 

(ដកកៈ...) ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកាន 
ស្ពាលលអស្ ើយ បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្ត រាថាន  
ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 
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មេត្ ំវតថ ុ ំហិរញ្ញញ្ច , គោសស ំទាសមោរសំិ; 

មយន្ ជាមតន្ ជីយន្្,ិ មស្ មទាមស្ ន្ ម្យ ីវមស។ 

(អ្កិត្ត.ិ..) បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង 
ស្បើរពះអ្ងគរបទានពរដល់អាាម  ពួកជនរដមងញុ ាំងដរដ 
ចមាក រ រាក់មាដ ស្គាស្ដះ និងទាដបុរដ ឲ្យសាប 
ដូនយ ស្ោយស្ទាដៈណ្ដ ដដលស្កើត្ស្ ើយ ដូមកុាំឲ្យ 
ស្ទាដៈស្នាះ ស្ៅកនុងដនាត នអាាម ានស្ឡើយ ។ 

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 

(ដកកៈ...) ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកាន 
ស្ពាលលអស្ ើយ បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្ត 
រាថាន ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 

ពាលំ ន្ បមសស ន្ សមុណ, ន្ ច្ ពាមលន្ សំវមស; 
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ពាមលន្ោល ាបសោល ាប,ំ ន្ កមរ ន្ ច្ មរាច្មយ។ 

(អ្កិត្ត.ិ...) បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង 
ស្បើរពះអ្ងគរបទានពរដល់អាាម  អាាម ដូមកុាំឲ្យជួបនឹង 
មនុដសពាល ដូមកុាំឲ្យឮដាំណឹងមនុដសពាល ដូមកុាំ 
ឲ្យស្ៅរួមនឹងមនុដសពាល ដូមកុាំឲ្យានស្ធវើ ទា ាំងកុាំឲ្យ 
ស្ពញចិត្តនឹងការចរច្ចស្ៅមកនឹងមនុដសពាល ។ 

កិិំ ន្ ុមត អករ ំពាមោ, វទ កសសប ការណំ; 

មកន្ កសសប ពាលសស, ទសសន្ ំ្ភកិង្ខសិ។ 

(ដកកៈ...) មនុដសពាលានស្ធវើអ្វីដល់ស្ោក 
បពិរត្កដសបៈ ដូមស្ោករាប់ស្ តុ្ បពិរត្កដសបៈ 
ស្ តុ្អ្វី ានជាស្ោកមិនរាថាន ជួបមនុដសពាល ។ 

អន្យ ំន្យត ិទមុម្មមោ, អធុរាយ ំន្យុិញ្ជ ត;ិ 

ទនុ្នមោ មសយយមស្ មោតិ, សមាម ា វមុត្្ា បកុបបតិ; 

 វនិ្យ ំមស្ ន្ ជា្ត,ិ ស្ធុ តសស អទសសន្។ំ 
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(អ្កិត្ត.ិ..) បុគគលពាល រដមងដណនាាំនូវអ្ាំស្ពើមិន 
គួរដណនាាំ រដមងរបកបកនុងកិចចមិនដមនជាធុរៈ ការ 
ដណនាាំស្ៅរកអារកក់ ជាការរបស្ដើរ (របដ់បុគគលពាល
ស្នាះ) បុគគលពាល ស្បើរុកជាស្គនិយាយរតូ្វ ក៏ស្ៅដត្ 
ខឹ្ង បុគគលពាល រដមងមិនដឹងចាប់អ្វីស្រ ការមិនជួប 
របរះនឹងបុគគលពាលស្នាះ ជាការរបថ្ព ។ 

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 

(ដកកៈ...) ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកាន 
ស្ពាលលអស្ ើយ បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្តរាថាន  
ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 

ធរី ំបមសស សមុណ ធរី,ំ ធមីរន្ សហ សំវមស; 

ធមីរន្ោល ាបសោល ាប,ំ ត ំកមរ តញ្ច  មរាច្មយ។ 
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(អ្កិត្ត.ិ...) បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង 
ស្បើរពះអ្ងគនឹងរបទានពរដល់អាាម  អាាម ដូមឲ្យជួប 
របរះអ្នករាជ ្ដូមឲ្យសាត ប់អ្នករាជ ្ដូមឲ្យស្ៅរួម
ជាមួយនឹងអ្នករាជ ្ដូមឲ្យានស្ធវើ ទា ាំងដូមឲ្យាន 
ចូលចិត្តនឹងការចរច្ចស្ៅមកជាមួយនឹងអ្នករាជស្្នាះ ។ 

កិិំ ន្ ុមត អករ ំធមីរា, វទ កសសប ការណំ; 

មកន្ កសសប ធរីសស, ទសសន្ ំអភកិង្ខសិ។ 

(ដកកៈ....) អ្នករាជា្នស្ធវើរបស្យាជន៍អ្វី ដល់ 
ស្ោក បពិរត្កដសបៈ ដូមស្ោករាប់ស្ តុ្ បពិរត្ 
កដសបៈ ស្ តុ្អ្វាីនជាស្ោកចង់ជួបរបរះអ្នករាជ ្។ 

ន្យ ំន្យត ិមម្ោវ,ី អធុរាយ ំន្ យុញ្ជ ត;ិ 

សនុ្មោ មសយយមស្ មោតិ, សមាម ា វមុត្្ា ន្ កុបបតិ; 

 វនិ្យំ មស្ បជា្តិ, ស្ធុ មតន្ សមាគមមា។ 
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(អ្កិត្ត.ិ...) អ្នករាជ ្រដមងដណនាាំនូវស្ តុ្ 
ដដលគួរដឹកនា ាំ រដមងមិនរបកបកនុងកិចច ដដលមិនដមន 
ជាធុរៈ ការដឹកនា ាំលអ ជាការរបស្ដើរ (របដ់អ្នករាជ ្
ស្នាះ)  អ្នករាជ ្ស្បើស្គនិយាយរតូ្វស្ ើយ រដមងមិន 
ស្រកាធ អ្នករាជស្្នាះ រដមងស្ចះដឹងចាប់ ការស្ដពគប់ 
ជាមួយនឹងអ្នករាជស្្នាះ ជាការរបថ្ព ។ 

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 

(ដកកៈ....) ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកាន 
ស្ពាលលអស្ ើយ បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្តរាថាន  
ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំនឹងរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 

តមត្ រតា វវិស្មន្, សូរយុិគគម្ន្ ំបត;ិ 

ទពិាព ា ភកាខ ា ោតុភមវយយុ,ំ សីលវម្្ា ច្ ោច្កា។ 



អកិត្តិជាត្ក 

22 

 

ទទមត្ មម្ ន្ េមីយថ, ទត្វ ា ្ន្តុមបយយហំ; 

ទទ ំចិ្ត្ ំបស្មទយយ,ំ ឯត ំសកក វរ ំវមរ។ 

(អ្កិត្ត.ិ...) បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង 
ស្បើរពះអ្ងគរបទានពរដល់អាាម  នាកាលរារតី្ស្នាះ 
អ្ដ់ស្ ើយ រពះអារិរត្ក៏រះស្ឡើង ដូមឲ្យរិពវស្ោជន
ស្កើត្រាកដ ទា ាំងពួកយាចកអ្នកមានដីល (ក៏ឲ្យមក) 
កាលស្បើអាាម ឲ្យ ដូមរិពវស្ោជនកុាំឲ្យអ្ដ់ លុះឲ្យ 
ស្ ើយ ដូមកុាំឲ្យស្ដត រកហាយសាា យស្រកាយ កាលស្បើ 
កាំពុងឲ្យ គបបឲី្យមានចិត្តរជះថាល  បពិរត្ដកកៈ ដូម 
រពះអ្ងគរបទានពរន៎ុះចុះ ។ 

ឯតសមិិំ មត សលុបមិត, បតរិមូប សភុាសិមត; 

វរ ំកសសប មត ទម្ម,ិ យ ំកញិ្ច  ិម្ន្សិច្ឆសិ។ 
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(ដកកៈ....) ដុោដិត្ដ៏ដមគួរស្នះ ស្ោកាន 
ស្ពាលលអស្ ើយ បពិរត្កដសបៈ ស្ោកមានចិត្តរាថាន  
ពរណ្ដ ខ្្ុ ាំនឹងរបស្គនពរស្នាះ ដល់ស្ោក ។ 

វរមញ្ច  មម្ អមទា សកក, សព្ពភតូ្ន្ម្សិសរ; 

ន្ ម្ ំបនុ្ ឧមបយាសិ, ឯត ំសកក វរ ំវមរ។ 

(អ្កិត្ត.ិ...) បពិរត្ដកកៈ ជាធាំជាងដត្វទា ាំងពួង 
ស្បើរពះអ្ងគរបទានពរដល់អាាម  រពះអ្ងគកុាំចូលមករក 
អាាម ស្រៀត្ស្ឡើយ បពិរត្ដកកៈ ដូមរពះអ្ងគរបទានពរ
ន៎ុះចុះ ។ 

ព្ហូហិ វតច្រោិហិ, ន្រា ច្ អថ ្រមិោ; 

ទសសន្ ំអភកិង្ខន្្,ិ កិិំ ន្ ុមម្ ទសសមន្ ភយ។ំ 

(ដកកៈ...) ពួកជនរបុដរដី ដត្ងចង់ស្ ើញ (ខ្្ុ ាំ) 
ស្ោយការរបរពឹត្តវត្តដ៏ស្រចើន ចុះភ័យដូចស្មាច 
កនុងការស្ ើញខ្្ុ ាំ (មានដល់ស្ោក) ។ 
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ត ំត្ទសំិ មទវវណណ,ំ សព្ពកាម្សម្ទិធនិ្;ំ 

ទសិ្វ ា តមោ បម្មជជយយ,ំ ឯត ំមត ទសសមន្ ភយ។ំ 

(អ្កិតិ្ត....) អាាម ស្ ើញរពះអ្ងគ មានស្ភរជា 
ស្រវារាកដដូស្ច្ចន ះ មានស្ដចកតរីាថាន ទា ាំងពួង 
ដស្រមចស្ ើយ គបបរីបដ ដកនុងត្បធម៌ ភ័យកនុង 
ការស្ ើញរពះអ្ងគន៎ុះ មានដល់ (អាាម ) ។ 

 ដកកស្រវរាជស្ពាលថា “បពិរត្ស្ោកមាច ដ់ 
ដ៏ចស្រមើន របថ្ពណ្ដដ់ ច្ចប់អ្ាំពីស្ពលស្នះស្ៅ ខ្្ុ ាំនឹង 
មិនស្ៅកាន់ដាំណ្ដក់ស្ោកមាច ដ់ស្រៀត្ស្រ” ថារួច ររង់ 
ថាវ យបងគាំរពះស្ពាធិដត្វ ដូមខ្មាស្ទាដ ស្ ើយស្ចៀដ 
ស្ចញស្ៅ ។ 

ជាតកាវសាន 

 រពះសាសាា នា ាំរពះធមមស្រដនាស្នះមកស្ ើយ 
ររង់របជុាំជាត្កថា  
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 តទា សមកាក ា អន្រុុមទាធ ា អមោសិ 

ដកកស្រវរាជកនុងកាលស្នាះ ានមកជា 
អ្នុរុរធ ។ 

 អកិត្ិបណឌ ិមត្ បន្ អហមម្វ 

អមោសិិំ ចាំដណកអ្កិត្តិបណឌិ ត្ គឺ 
ត្ថាគត្ស្នះឯង ។  

អ្កិត្តិជាត្ក ចប់ ៕ 

(ជាត្កដឋកថា ដុត្តនតបិដក ខុ្រទកនិកាយ ជាត្ក ស្ត្រដកនិាត្ 
អ្កិត្តិជាត្ក បិដកស្លខ្ ៥៩ រាំព័រ ២៨៥) 

ថ្ងងរព ដបត្ិ៍ ១៥ ស្រាច ដខ្ពិសាខ្ ឆ្ន ាំជូត្ ស្ទាដ័ក ព.ដ. ២៥៦៤  

ច.ល. ១៣៨២ ម.ដ. ១៩៤២  

រត្ូវនឹងថ្ងងរី ២១ ដខ្ឧដោ គ.ដ. ២០២០ 

kkkkk 



បរិព្រសកកៈ ជាធុំជាងសរវទ ុំងរួង របើព្រះអងគនឹង
ព្បទនររដល់អាត្មា  អាត្មា សូមឲ្យជួបព្បទះអនក
ព្បាជ ្សូមឲ្យស្តា ប់អនកព្បាជ ្សូមឲ្យរៅរួមជាមួយ
នឹងអនកព្បាជ ្សូមឲ្យបានរធវើ ទ ុំងសូមឲ្យបានចូល
ចរិានឹងការចរចារៅមកជាមួយនឹងអនកព្បាជរ្ ះ  


