
1  សត្ត ក និ បា ត្ -ម នោជជាត្ក  
មនោជជាតក 

 
បុព្វនិទាន 

  ព្រះបរមសាសាា   កាលព្រង់គង់នៅក្នុងវត្តនវឡុវន័ ព្រង់ព្រររធភិក្ខុអ្នក្
នេរគប់បក្ខរួក្ដែលយល់ខុេន ើយ នរើបព្ាេ់ព្រះធមមនរេនាននះ មាន
ពាក្យន្ាើមថា  យថា  ចាបោ  និននមតិ    ែូន្នះជានែើម    ។ 

បច្ចុបបនននិទាន 
 នរឿងរ៉ា វប្ចុបបននមាននេ្ក្ាីរិសាា រន ើយ ក្នុងម ិឡាមុខជាត្ក្ ក្នុង
កាលមុន ។ ប៉ាុដនតកាលននាះ ព្រះសាសាា ព្ាេ់ថា មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ  មិន
ដមនដត្ក្នុងកាលឥឡូវននះប៉ាុន ណ្ ះនរ  េូមបកី្នុងកាលមុន  ភិក្ខុ ននាះ ក្ជ៏ាអ្នក្
នេរគប់បក្ខរួក្ដែលយល់ខុេដែរ  លុះព្រង់ព្ាេ់ែូន ន្ ះន ើយ នរើបព្រង់នា ាំ
យក្នរឿងក្នុងអ្ត្ីត្មក្េដមាងែូ្ត្នៅននះថា 

អតីតនិទាន 
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 ក្នុងអ្ត្ីត្កាល កាលព្រះររព្រ មរត្តព្គងរជេមបត្តិ នៅក្នុងនគរ  
ពារណេី  ព្រះបរមនពាធិេត្វ ជារជេី ៍នមម ល កាលនៅរួមនឹងរជេី ៍
ញី  រនកូ្ន ២ គឺនមម ល ១ ញី ១  ។ កូ្នរជេី ៍នមម ល  នមម ះ មននាជៈ
កាលមននាជៈធាំនឡើងន ើយ ររួលយក្កូ្នរជេី ៍ញីមួយ មក្នធវើជាព្បរនធ ។ 
ែូន ន្ ះ រជេី ៍ទ ាំងននាះ នរើបមានគ្នន ែល់នៅ ៥ ។ រជេី ៍មននាជៈ  រន
េមាា ប់ព្ក្បជីានែើមក្នុងព្ព្រនា ាំសា្់មក្្ញិ្ចឹ មឪដម៉ាបអូនព្េី និងព្បរនធ ។ ព្ងៃមួយ
វាន ើញដកែ្ ្ក្មួយនមម ះ គិរយិៈ នៅក្ដនាងរក្្ាំណី ដែលរត្់នគ្មនិទន ់
រននែក្ព្កាប្ុះ ក្េួ៏រថា ដនេមាា ញ់ េមាា ញ់ឯងនធវើអ្វី ។ កាល្្ក្ព្រប់ថា 
បរិព្ត្នោក្នាយ ខ្ុ ា្ំ ង់នៅបនព្មើនោក្ ។ រជេី ៍មននាជៈក្យ៏ល់ព្រម
ន ើយនា ា្ំ ្ក្គរិយិៈមក្កាន់គុហា  ដែលជាលាំនៅរបេ់ខាួន  ។ ព្រះនពាធិេត្វ
ន ើញន តុ្ននាះន ើយ េូមបហីាមថា ដនកូ្នមននាជៈ ធមមា្្ក្ទ ាំងឡាយ 
ជាេត្វព្រុេតេីល មានរបធម៌ ព្បក្បនោយអ្ាំនរើដែលមិនដមនក្ិ្ច កូ្នឯងកុ្ាំ
យក្្្ក្ននាះ រុក្ក្នុងេមាន ក្់របេ់ខាួនឲ្យនសាះ ែូន្នះន ើយក្៏មិនអា្នឹង
ហាមរន  ។  
 ព្ងៃមួយ ្្ក្្ង់េីុសា្់នេះ  ក្៏និយាយនឹងមននាជៈថា បរិព្ត្នាយ 
ដែលនមម ះថា សា្់ែព្រ នវៀរសា្ន់េះន្ញ ដែលរួក្នយើងមិនធ្លា បេីុ់មិន
មាន រួក្នយើងនៅ្បន់េះមួយមក្េីុ្ុះ ។ មននាជៈេួរថា នេះមាននៅរី
្ ។ ្្ក្ព្របថ់ា នៅនកនរេទឹងព្ក្ុងពារណេី ។ មននាជៈររួលពាក្យ
របេ់្្ក្ន ើយនៅជាមួយ្្ក្ននាះ នៅនរលដែលនេះទ ាំងឡាយ នា ាំគ្នន
ងូត្រឹក្ក្នុងេទឹង ក្េ៏ង្រងគុប្ប់រននេះមួយ នលើក្នឡើងោក្់ខនង នា ាំនៅកាន់
មាត្់គុហារបេ់ខាួន នោយក្មាា ាំងរជេី ៍ ។ នរលរជេី ៍ដែលជាឪរុក្ខ ាំ
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េីុសា្ន់េះន ើយ ក្៏និយាយថា ដនកូ្ន ធមមានេះ ជាេត្វេព្មាបន់ព្បើព្រេ់
របេ់ព្រះរជាទ ាំងឡាយ ន ើយព្រះរជាទ ាំងឡាយ ក្៏ព្រង់មានមាយានព្្ើន 
នឹងព្ាេ់បញ្ជា រួក្នាយខម ន់ធនូែស៏ាទ ត្់ជាំនាញ, រជេី ៍ដែលេីុសា្ន់េះ
ននាះន ើយ នឹងមានអាយុដវង រដមងមិនមាន ្ប់រីនរលននះនៅ កូ្នឯងកុ្ាំ  
នៅ្បន់េះនរៀត្ ។ មននាជៈមនិសាា ប់បង្គគ បា់មពាក្យរូនាម ននព្បៀនព្បនៅ
របេ់ឪរុក្នឡើយ នៅដត្្ប់នេះេីុែដែល ។ ព្រះរជាព្រង់ព្ជាបថា រជេី ៍
្ប់នេះេីុ ក្៏ព្រង់បញ្ជា ឲ្យសាងព្េះនរក្ខរណី េព្មាប់ឲ្យនេះនៅដត្ខង
ក្នុងព្រះនគរ  ។ េូមបនីធវើែូន ន្ ះន ើយក្៏នោយ រជេី ៍នៅដត្មក្្បន់េះេីុ
ែដែល ។ ព្រះរជាក្៏ព្រង់បញ្ជា ឲ្យសាងនរងនេះ ន ើយឲ្យនមម និងរឹក្ែល់
នេះក្នុងនរងននាះឯង ។ រជេី ៍ក្៏នែើរនលើក្ាំដ្ង្ប់នេះក្នុងនរងននាះេីុ
នរៀត្  ។  
 ព្រះរជាក្៏ព្រង់បញ្ជា ឲ្យនៅខម ន់ធនូ ដែលសាទ ត្់ជាំនាញក្នុងការរញ់ធនូ  គឺ
រញ់មិនោ្់រយៈមាន ក្់មក្ ន ើយព្ាេ់ថា មាន លអ្នក្ែ៏្នព្មើន អ្នក្អា្រញ់
រជេី ៍រននរ ។ នគព្កាបរូលថា បរិព្ត្មហារជ ខ្ុ ាំព្រះអ្ងគអា្ ។ ខម ន់ធនូឲ្យ
នធវើប៉ាមរុក្ជតិ្ក្ាំដ្ង ជតិ្្ាូ វនែើររបេ់រជេី ៍ ន ើយរនឈរនៅនលើននាះ ។ 
រជេី ៍មក្ន ើយ ឲ្យ្្ក្ឈរនៅខងនព្ៅព្ព្រេមសាន  ន ើយេទុះ្ូលព្រះ
នគរនែើមបនឹីង្បន់េះ ។ ្ាំដណក្នាយខម ន់ធនូ  នរលរជេី ៍មក្ ក្៏គតិ្ថា 
“រជេី ៍ននះ មានភាររ ័េរ ួនខា ាំង្េ់” ែូន្នះន ើយនរើបមនិរញ់ 
នរលរជេី ៍្ប់នេះន ើយនែើរនៅ នាយខម ន់ធនូក្៏រញ់រជេី ៍បនថយនូវ
ភាររ ័េ នព្ពាះភាវៈជាអ្នក្មានភារៈធៃន់ នោយកូ្នេរដែលព្េួ្្ាំរីខង
នព្កាយ ។ កូ្នេរកាុះន្ញមក្ាមកាយខងមុខ ន ើយរត្ន់ៅក្នុងអាកាេ  ។ 
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រជេី ៍ដព្េក្ថា ខ្ុ ាំព្ត្វូនគរញ់ន ើយ ។ នាយខម នធ់នូ ននាះរញ់រជេី ៍
ននាះ ដខែបននាា ះធនូោនឮ់ែូ្ន្ាក្បននាទ រ ។ ្្ក្រនឮេាំនឡងរជេី ៍ និង
ការបននាា ះដខែធនូ ន ើយគតិ្ថា េមាា ញ់របេ់នយើង ព្ត្ូវនាយខម ន់ធនូរញ់ឲ្យង្គប់
ន ើយនោយរិត្ ធមមាថា នេ្ក្ាីេនិរធសាន លជាមួយនឹងេត្វទ ាំងឡាយ  
ដែលង្គប់ន ើយ រដមងមិនមាន នរលននះនយើងនឹងនៅកាន់លាំនៅរបេ់ខាួន
វញិ  ។ កាលនឹង្រ្ជាមួយខាួនឯងនរើបនពាលគ្នថា  ២ គ្នថា ថា 
២៧៥ យថា  ចាបោ  និននមតិ ជិយា  ចាបិ   និកជូតិ 
 ហញ្ញបត  ននូ  មបោបោ មិគរាោ  សខា  មម   ។ 
 ធនូរន់ខាបនៅ្ង  បននាា ះោន់ឮ្ង  នោយន តុ្្  
 មិគរជ  នមម ះ មននាជៈ  ជាេមាា ញ់របេ់អ្ញ  ព្ត្ូវនគ 
 េមាា ប់  នោយរិត្  ( នោយន តុ្ននាះ  )   ។ 
២៧៦ ហនទ ទានិ  វនោា និ បកកមាមិ  យថាសុខំ 
 បនតាទិសា  សខា  បោនាិ លព្ភា   បម  ជីវ  បតាសខា   ។ 
 នបើែូន ន្ ះមានដត្  អ្ញនឹងន្ៀេន្ញនៅ  កាន់ព្ព្រជារីរឹង   
 ាមនេ្ក្ាីេបាយ  ក្នុងនរលឥឡូវននះ  េត្វសាា ប់ដបបននះ   
 នឹងយក្នធវើជាេមាា ញ់  មិននក្ើត្  កាលនបើអ្ញរេ់នៅ  គង ់
 រនេមាា ញ់នរៀត្   ។ 
 ប ា្ បរទ ាំងននាះ  បរថា  យថា  នេ្ក្ាថីា  ធនូ នកាងនោយន តុ្
្ ។ បរថា  ហញ្ញបត ននូ នេ្ក្ាថីា ព្ត្ូវេមាា ប់ន ើយរិត្    ។ 
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 បរថា បនតាទិសា នេ្ក្ាថីា ធមមាេត្វសាា ប់ដបបននះ នឹងនធវើជា
េមាា ញ់ មនិនក្ើត្ ។ បរថា លព្ភា  បម នេ្ក្ាថីា នមម ះថាេមាា ញ់ កាលនបើ
នយើងនៅមានជីវតិ្ អា្រក្រននរៀត្  ។ 
 ្ាំដណក្រជេី ៍រត្ន់ៅនោយរ ័េបា្ំ ុត្ រោេ់ឲ្យនេះធ្លា ក្់ព្ត្ង់
មាត្់គុហា ន ើយខាួនឯងក្៏ែួលង្គប់នៅរីននាះ ។ នរលននាះ ញាត្ិរបេ់វានា ាំ
គ្នន ន្ញនៅនមើល រនន ើញវាព្បឡាក្់មម មានមម ូរន្ញអ្ាំរីមុខ
របួេ ដែលព្ត្ូវរញ់ ែល់ការអ្េ់ជីវតិ្ នព្ពាះនេរគប់មតិ្តអាព្ក្ក្ ់  ។ មាា
បិា បអូនព្េី និងព្បរនធរបេ់មននាជៈរនន ើញន ើយ  នរើបនពាលគ្នថា ៤
គ្នថាាមលាំោប់ថា 
២៧៧ ន  ោបជនសំបសវ ី អច្ចនាំ  សុខបមធតិ 
 មបោជំ  បសស  បសមានំ   គិរយិសានុសាសនី   ។ 
 បុគគលដែលនេរគប់  ជាមួយនឹងជនរប  មនិរននេ្ក្ា ី
 េុខែ៏នរៀងទត្ន់ឡើយ  អ្នក្្ូរនមើលេី ៈ នមម ះ មននាជៈ 
 ក្ាំរុងនែក្  ( សាា បន់នះ  នព្ពាះដត្នជឿាម  )  ពាក្យនព្បៀន 
 ព្បនៅ  របេ់្្ក្ នមម ះ គិរយិៈ   ។   
២៧៨ ន  ោបសមបវបក កន  មាតា  បុបតាន  ននទតិ   
 មបោជំ  បសស  បសមានំ អច្ឆននំ  សមហិ  បោហិបត   ។ 
 មាាមិនរនរកី្រយ  ជាមួយនឹងកូ្ន  នព្ពាះដត្គប់រក្ 
 េមាា ញ់អាព្ក្ក្់  អ្នក្្ូរនមើលេី ៈ នមម ះ  មននាជៈ 
 នែក្ព្ា ាំនៅក្នុងមមរបេ់ខាួន   ។ 
២៧៩ ឯវមាបជជបត បោបសា ោបិបយា  ច្ និគច្ឆតិ 
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 បយា  បវ  ហិតានំ   វច្នំ ន កបរាតិ   អតថទសសនំិ  ។ 
 េត្វ្   មិននធវើាមពាក្យព្នជនទ ាំងឡាយ  អ្នក្ព្រថាន  
 នូវនេ្ក្ាី្នព្មើន  អ្នក្ន ើញនូវព្បនយាជន៍  ( នៅក្នុង 
 អ្នាគត្ ) េត្វននាះរដមងែល់  ( នូវនេ្ក្ាីរុក្ខ  )  យា៉ា ង 
 ននះ្ង  ដត្ងជួបព្បរះនូវនទេែ៏ោមក្ព្ព្ក្ដលង្ង   ។ 
២៨០ ឯវញ្ច   បសា  បោតិ  តបតា ច្  ោបិបយា 
 បយា  ឧតាបមា  អធមជនបូបសវ ី  
 បសសុតាមំ   អធមជនបូបសវតំិ 
 មិគាធិបំ  សរវរបវគនិទធុ តំ   ។ 
 បុគគលែ៏ឧត្តម្  នេរគប់នឹងអ្ធមមជន  ( ជនែ៏ោមក្ ) 
 បុគគលននាះ អាព្ក្ក្ព់្ព្ក្ដលង  ជាងអ្ធមមជនននាះនៅនរៀត្ 
 យា៉ា ងននះ  អ្នក្្ូរនមើលនូវនេា្ ព្មឹគែ៏ឧត្តម  ដែលនេរគប ់
 នឹងអ្ធមមជន  ព្ត្ូវក្មាា ាំងព្នព្រញួ  ែ៏ព្បនេើរ  មុត្ន ើយ   ។ 
 ប ា្ បរទ ាំងននាះ បរថា អច្ចនាំ សុខបមធតិ នេ្ក្ាថីា មិនរន
នេ្ក្ាេុីខរ ូត្អ្េ់កាលយូរនរ   ។ 
 បរថា  គិរយិសានុសាសនី នេ្ក្ាីថា ព្រះនពាធេិត្វ អ្នក្ជាបិា 
នពាលត្ិះនែៀលថា ននះជាពាក្យនព្បៀនព្បនៅរបេ់្្ក្នមម ះគិរយិៈ   ។ 
 បរថា  ោបសមបវបក កន នេ្ក្ាថីា មានេមាា ញ់អាព្ក្ក្់ ដែលនកាង
ក្នុងរបទ ាំងឡាយ ។ បរថា អច្ឆនាំ រនែល់ លិ្្ុះ  ។ បរថា ោបិបយា ច្ 
និគច្ឆតិ នេ្ក្ាថីា  នឹងជួបមិត្តអាព្ក្ក្ ់   ។ បរថា ហិតានំ នេ្ក្ាីថា អ្នក្
ព្រថាន នូវនេ្ក្ាី្ នព្មើន ព្រថាន នូវព្បនយាជន៍  ។  បរថា អតថទសសនំិ នេ្ក្ាី
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ថា អ្នក្្ងអុលបង្គា ញនូវព្បនយាជន៍អ្នាគត្  ។ បរថា ោបិបយា រនែល់ 
អាព្ក្ក្ជ់ាង នថាក្ទបជាង ។ បរថា អធមជនបូបសវ ី នេ្ក្ាថីា នេរគប់
មនុេែអាព្ក្ក្ ់  ។  បរថា ឧតាមំ នេ្ក្ាថីា អ្នក្ព្បនេើរបា្ំ ុត្ នោយក្មាា ាំង
កាយ  ។ 
 ព្រះមានព្រះភាគ រនព្ាេ់អ្ភិេមពុរធគ្នថា្ុងនព្កាយបា្ំ ុត្ ថា 
២៨១ និហីយតិ  បុរបិសា  និហីនបសវ ី
 ន  ច្  ោបយថ  កទាចិ្  តុលយបសវ ី
 បសដ្ឋមុបគមំ   ឧបទតិ  ខិបប ំ
 តសាា តាបោ  ឧតារតិរ ំ ភបជថ   ។ 
 បុរេអ្នក្គប់រក្នូវជននថាក្ទប   រដមងសាបេូនយ  បុគគល 
 គប់រក្នូវជននេមើៗ គ្នន   រដមងមិនសាបេូនយ ក្នុងកាល្ 
 នឡើយ  គប់រក្នូវជនដែលព្បនេើរជាង  រដមង្នព្មើន  ឆាប់ 
 រួេរន់  នព្ពាះន តុ្ននាះ  បុគគលគួរដត្គបរ់ក្  នូវបុគគល 
 ដែលព្បនេើរជាងខាួន   ។     
 ប ា្ បរទ ាំងននាះ បរថា  និហីយតិ នេ្ក្ាថីា មាន លភិក្ខុទ ាំងឡាយ 
ធមមាថា បុគគលអ្នក្នេរគប់ជនែ៏ោមក្ រដមងសាបេូនយនៅគឺវនិាេ រន
ែល់ ែល់នូវនេ្ក្ាីវនិាេ  ។ បរថា តុលយបសវ ី នេ្ក្ាថីា បុគគលអ្នក្នេរ
គប់មនុេែនេមើនឹងខាួននោយគុណទាំងឡាយ មានេីលជានែើម នឹងមនិសាប
េូនយ  ។ ប៉ាុដនតនគនឹងមាននេ្ក្ាី្នព្មើនដត្មយ៉ាង ។ បរថា  បសដ្ឋមុបគមំ 
នេ្ក្ាថីា កាល្ូលនៅនេរគបបុ់គគលខពង់ខពេ់ជាងខាួន ឬព្បនេើរជាងខាួន



8  សត្ត ក និ បា ត្ -ម នោជជាត្ក  
នោយគុណទាំងឡាយមានេីលជានែើម ។ បរថា ឧបទតិ ខិបប ំ នេ្ក្ាីថា 
នឹង្ូលែល់គុណទាំងឡាយ មានេីលជានែើម នោយឆាប់រ ័េ  ។ 
 ព្រះបរមសាសាា  លុះព្រង់នា ាំយក្ព្រះធមមនរេនាននះមក្េដមាងន ើយ   
នរើបព្បកាេេ្ចធមទ៌ ាំងឡាយ  ន ើយព្រង់ព្បជុាំជាត្ក្រុក្ ក្នុងរីបា្ំ ុត្ព្ន  
េ្ចៈ ភិក្ខុ ដែលនេរគបប់ក្ខរួក្ដែលយល់ខុេននាះ រនេនព្ម្នសាាបត្ត-ិ
្ល ។ ្្ក្ក្នុងកាលននាះ រនមក្ជាភិក្ខុ នរវរត្ត, មននាជៈរនមក្ជាភកិ្ខុអ្នក្
នេរគប់បក្ខរួក្ដែលយល់ខុេ, បអូនព្េីរនមក្ជាឧបបលវ ណ្ នងរ,ី ព្បរនធ
រនមក្ជាព្រះនាងនខមាភិក្ខុ នី, មាា  រនរនមក្ជាមាារបេ់ព្រះរ ុល,  
្ាំដណក្ រជេី បិា  គឺ  តថាគត  ននះឯង  ៕ 

្ប់  អ្ែឋក្ថា មននាជជាត្ក្ រី ២  ។ 
សុត្តបិដក » ខុទ្ទកនិកាយ » ជាត្កបាឡិ » សត្តកនបិាតោ 
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