


 

 

 

 

 

ភាគទី១ 

អបណ្ណកវគគទី១ សីលវគគទី២ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
  ប្រែនិង ប្ែសររួលសសចែតីសោយ 

ព្រះភិក្ខ ុចន្ទជោជោ ជ ឿម សភុារ 

ប ោះពុម្ពប ើកទី១ចំនួន ៥០០០កា  

សម្រាប់ចចកជាធម្មទាន 
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 អារមភកថា 
 រពះសម្មម សមពុទធ ររប់រពះអងគរទង់រាស់ដឹងែនុងសោែ 
សររះអាស្រ័ស័យមុញបុាដ ធិដ៏រដ៏ធងសធង ប្ដលរពះអងគ  ន      
ែសាងសនសងអស់រយៈសពលជាសរចើនអសសងខយយឆ្ន ង មុញបុាដ   
ធិដ៏រប្ដលរពះអងគ  នខិតខងរបឹងប្របងពាយាមែសាង រឺ  រមី
១០ ឧប  រមី១០ បរមតថ  រមី១០ មុញបរចិ្ចច ែ៥ ចរយិា៣ 
  រមីធម៌ទងងឡាយសនះសពញសលញបរបូិរណ៍ស ើយ   នអភិ 
សសែឲ្យរពះអងគ  នរាស់ដឹងជារពះពុទធែនុងសោែ។  
 រពះពុទធររប់រពះអងគ   នរាស់ដឹងែនុងសោែសពលណា
ស ើយ ពុងប្ដលលះបង់ស ើយនូវពុទធែិចចទងង៥យ៉ាងរឺ សពលរពឹែ
រទង់និមនតបិណឍ   ត១ សពលោង ចរទង់សងប្ដងធម៌ដល់បរស័ិទ១ 
សពលរពលប់រទង់ឲ្យឱវាទដល់ភិែខុទងងឡាយ១ សពលអាស្ររាត
រទង់សឆលើយបាា របស់សទវា១ សពលជិតភលឺរទង់របសមើល សមើល
ឧបនិសស័យរបស់សតវ១។ សរដ៏យសពលរពះអងគរទង់រជាប
ឧបនិសស័យរបស់សតវទងងឡាយ ចូលែនុងសងណាញ់ញាណ
របស់រពះអងគស ើយ មិនថានូវទីជិតឬឆ្ង យែ៏រពះអងគរទង់យាង
សៅសរ  សទងងអស់ សររះរពះអងគរទង់ម្មនវធីិែនុងដ៏រសងប្ដង
រពះធម៌ាមអាស្រដ៏រៈរបស់រពះអងគ៣របដ៏ររឺ 
 ១. រទង់សរបៀនរបសៅឲ្យអនែសាត ប់ដឹងពិត ស ើញពិតែនុង
វតថុប្ដលរួរដឹងរួរស ើញ។ 
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២. រទង់សងប្ដងធម៌ម្មនស តុ ប្ដលអនែសាត ប់អាស្រចរបរពឹតត
ាមឲ្យស ើញសសចែតីពិត  ន។ 

៣. រទង់សងប្ដងធម៌ជាអសាច រយ រឺអនែបដិបតតាមស ើយ
និង  នទទួលរបសយាជន៍របស់ខលួន។ 

សសៀវសៅរពះអដឌែថាជាតែសនះ ខុងរពះែរណុាម្មន     
សសចែតីរជះថាល   នពាយាមប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីែនុងសោល
បងណងរឺ៖ 
 សដើមបី  នជារបសយាជន៍ ញុាងងរពះសាសនាឲ្យ  នររប់
៥០០០រពះវសា 
 សដើមបី  នជារបសយាជន៍ ដល់ដ៏រសិែាសរៀនសូរតរបស់
រពះសងឃ និងពុទធបរស័ិទប្ដលជាអនែសោរពរពះពុទធសាសនាឲ្យ
  នយល់ដឹងអងពីរពះរុណរបស់រពះអងគ សររះថារពះជាតែ
ទងងឡាយសនះ រឺជាដ៏រសងប្ដងសរឿងអងពីអតីតជាតិរបស់រពះអងគ 
ស ើយរពះជាតែសនះម្មនរ ូតដល់សៅ៥៥០ជាតែ ដូសចនះខញុងរពះ
ែរណុារិតថានិងសធវើសសៀវសៅសនះឲ្យម្មនភារ១ភារ២ជាសដើម។ 
 ែនុងដ៏រប្រប និងប្ែសរមួលសសចែតីននរពះអដឌែថាជាតែ
សនះរឺ ខញុងរពះែរណុាប្របនិងប្ែសរមួលាមរពះអដឌែថាសដើមទងង 
័សុង ស ើយ  នដ៏រចូលរមួរតួតពិនិតយអែខរាវរិទុធពីមិតតសរព ម 
ច្ចរជីាសរចើនរពះអងគផងប្ដរ សទះបីជាខញុងរពះែរណុាខិតខងពា 
យាមសធវើនូវអដឌែថាជាតែសនះ ឲ្យ  នសែើតជារបូរាងស ើងនិង
ដ៏រខិតខងពាយាមជួយរតួតពិនិតយ សផតៀងផ្ទទ ត់អែខរាវរិទុធអងពី
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សម្មន ែ់សរព មច្ចរ ី បុរគលជារពះសងឃយ៉ាងណាែ៏សោយ ែ៏
សសៀវសៅរពះអដឌែថាជាតែសនះ រង់សៅម្មនសសចែតីខុសឆគង
ភាល ងងភាល ត់ខលះជាពុងខាន សររះស តុដូសច្ចន ះ សូមមិតតសមបូរស អនែ
រ  ជញប្ដលជាអនែឈ្លល សនវ ែនុងរពះធម៌វន័ិយរបស់រពះជិន័សី
ជួយប្ែសរមលួសោយសសចែតីអនុសរោះផង ។ 
 មុញែុសលននធមមទនសនះ ខញុងរពះែរណុាសូមឧទទិស
របសរនដល់សសមឋចរពះសងឃរាជររប់ជងនាន់ ។ 
 ឧទទិសជូនដល់បុពវដ៏រជីនែនុងសងារវដឋទងងអស់ 
 ឧទទិសជូនដល់សពវសតវែនុងនរតភពទងងអស់ ។ 
ស ើយខញុងរពះែរណុា សូមសលើែមុញែុសលននធមមទនសនះ ជូន
ដល់សញាមរបសុ ឧ.ស.ទែ់ តឺែ សញាម័សី ឧ.សិ.សលឿម លីម  
 សូមរបសរនដល់សរព មច្ចររីរប់ៗរពះអងគ 
 សូមជូនដល់សោែររូ អរគបណឍិ ត បុ៊ត សាវងស 
 សោែររូ ធមមបណឍិ ត រស់ សុផ្ទត 
 សោែររូ វនិយាច្ចរយ ោង អីុវ 
 សូមរពះសថរានុសថរៈររប់រពះអងគ រពមទងងញាតិសញាម
ពុទធបរស័ិទររប់ោន សរតែអរ អនុសម្មទនានូវមុញែុសលននធមម
ទនសនះររប់ៗរពះអងគ ររប់ោន  សូមអនុសម្មទនា !!! 
 វតតភនងជាជ ងង សង្កា ត់ទឹែថាល  រែងុសិរសីសាភ័ណ សខតត 
បនាទ យម្មនជ័យនថង ១៥ សរាជ ប្ខ បឋម្មសាឍ ព.ស ២៥៥៦   

ភិែខុ ចនទជោជោ ជលឿម សភុាព 
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នាមអនកជួយរតតួពនិិតយអកខរាវិរទុ្ធ 
១. រពះអងគររ ូចនទសជាសា សលឿម សុភាព 
២. រពះអងគររូ សនតិបណឍិ សា ណាប់ មឺុន រពះវន័ិយធររណ សខតត 

បនាទ យម្មនជ័យ 
៣. រពះអងគររូ សិទធសាថ សថសរា  ៉ ត សុរនធ រពះវន័ិយធរ រែងុសិរ ី

សសាភ័ណ 
៤. រពះអងគររូ សតិសវបុសោ ឈិត លី ូវ សៅអធិដ៏ វតតភនងជាជ ងង 
៥. រពះអងគររូ អងគុរធសម្មម  សសៀង បុ៊ន សុង សៅអធិដ៏ វតតាសល 
៦. រពះអងគររូ ឋិតិញាសណា សិុញ សសៀប សៅអធិដ៏ វតត លូង 
៧. រពះភិែខុ ែុសលសា ដ៏ងង លែខណ (សៅបរមី) 
៨. ររឧូសទទសាច្ចរយ វរិយិធសម្មម   ៊ន សងអាស្រត 
៩. ររឧូសទទសាច្ចរយ សួន សិរ ី
១០. ភិែខុ សជាតិធសម្មម  សរឿង សុខី 
១១ ភិែខុ រតនបដ៏សសដ៏ សងួន  ុ៊ល 
១២. ភិែខុ ម៉ែ់ សងណាង 
១៣. ភិែខុ បុ៉ច ប៉ែ់ 
១៤. សាមសណរ នង សុធន 
១៥. សាមសណរ លឹម រត់  
១៦ ឧ.ស.ទិន សុផល បសចចែសទសែុងពយូទ័រ 
១៧. យុវជន តឺែ បុ៊នសតង បសចចែសទសែុងពយូទ័រ 
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មាតិកា ទំព័រ 
អបណ្ណ កវគគទី១ 

១. អបណណែជាតែ .............................................................. ១ 
២. វណណុបថជាតែ ........................................................... ៣៦ 
៣. សសរវិវាណិជជាតែ ..................................................... ៥០ 
៤. ចុលលែសសដឌិជាតែ ....................................................... ៥៩ 
៥. តណឍុ លនា ិជាតែ .................................................... ៨៦ 
៦. សទវធមមជាតែ ............................................................. ៩៥ 
៧. ែដឌុញរជិាតែ......................................................... ១១៧ 
៨. ោមណិជាតែ ......................................................... ១២៦ 
៩. ម សទវជាតែ .........................................................១៣០ 
១០.សុខវុិញរជិាតែ .................................................... ១៣៧ 
 សលីវគគទ ី២ 
១. លែខណជាតែ ......................................................... ១៤៥ 
២. និសរោធមិរជាតែ ....................................................១៥៣ 
៣. ែណឍិ នជាតែ .......................................................... ១៧៨ 
៤. វាតមិរជាតែ  ...................................................... ១៨៥ 

៥. ខរាទិយជាត ............................................................ ១៩៦ 
៦. តិបលលតថមិរជាតែ .................................................... ២០០ 
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សតុតនតបិដក 
ខុទទកនិកាយ ឯកនិបាតោតក 

សតតមភាគ 
នជមា តសស ភគវជោ អរហជោ សមាម សមពុទធសស។ 
 សូមថាវ យបងគងរពះម្មនរពះភារ  ជាអរ នតសម្មម  
សមពុទធ អងគសនាះ ។ 

អបណ្ណ កវគគទី១ 
១. អបណ្ណ កោតក 

  អបណ្ណកំ ឋានជមជក ទ្តុយិំ អាហុ តកកកិា 
 ឯតទ្ញ្ញា យ ជមធាវី តំគជណ្េ យទ្បណ្ណកនតិ។ 

 (រពះម្មនរពះភាររទង់រាស់ថា) បុរគលពួែខលះ ជា 
បណឍិ តរប្មងរបដ៏ន់ស តុប្ដលមិនខុស បុរគលពួែខលះ 
រតិះរះិយែឯង រប្មងរបដ៏ន់ស តុទី២ (ស តុខុស) 
សមាវបុីរគល  នដឹងនូវស តុប្ដលខុស នឹងស តុប្ដល 
មិនខុសសនះស ើយ របបីដ៏ន់យែនូវស តុប្ដលមិន 
ខុសសនាះ ។ 

ចប់ អបណណែជាតែទី ១ 
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 អដឋកថា អបណ្ណ កវគគទី ១ 
   ១. អដឋកថា អបណ្ណ កោតក 
 រពះដ៏ម្មនរពះភារ ដ៏លសសតចចូលសៅអាស្រ័ស័យ
រពះនររសាវតថី របថាប់សៅែនុងវតតសជតពនមុញវុិញរ
រាស់អបណណែជាតែសនះមុន សួរថា សរឿងសនះសែើត
ស ើងសររះរ  រពធនរណា? សឆលើយថា សររះរ  រពធសាវែ័ 
របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ី សងឡាញ់របស់សោែសសដឌី សសចែតី
ពិសាត រថា៖ 
 នថងមួយសោែអនាថបិណឍិ ែសសដឌី ដឹែនាងពួែសាវែ័ 
របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ី ៥០០នាែ់ប្ដលជាសងឡាញ់របស់ខលួន
ឱយដ៏ន់ែរមងផ្ទា សររឿងរែអូបសររឿងោបជាសរចើន និង
សរបងទឹែ មុងទឹែអងសៅ និងសងពត់ជាសររឿងសសលៀែរែ់
សៅដ៏ន់វតតសជតពន ថាវ យបងគងរពះដ៏ម្មនរពះភារស ើយ
បូជាសោយសររឿងរែអូបនិងផ្ទា សឈើជាសដើម លះសភស
ជជៈនិងសងពត់ថាវ យដល់ភិែខុសងឃ ស ើយអងគុយែនុងទី
ចងប្ណែម្មខ ងសោយសវៀរសទស របស់ដ៏រអងគុយ ៦របដ៏រ 
សាវែ័របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ីសូមបពួីែសនាះ ថាវ យបងគងរពះ



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 8 

តថារតស ើយ រែស ែសមើលរពះភ័ក្រែតរបស់រពះសាសាត  
ប្ដលសាា តសង្កា  ដូចជារពះច័នទែនុងនថងសពញបូណ៌មី 
រែស ែសមើលរពះវរដ៏យដូចជាដ៏យរបស់មុញរព ម 
ប្ដលរបោប់សោយរពះលែខណៈ និងរពះអនុពយញ្ជ នៈ
រងវង់សោយរពះរសមី១ពាម រែស ែសមើលរពះពុទធរងសដ៏ី
រដ៏ស់ប្ណនប្ដលឆលុះពនលឺសចញជាវង់ៗ ជារូៗ សទើប
អងគុយជិតៗសោែអនាថបិណឍិ ែសសដឌី  លងោប់សនាះ
រពះសាសាត   នរាស់ធមមីែថាដ៏ពិសរាះវចិិរតសោយន័យ
សផសងៗ សោយរពះសូរសសៀងដូចសងសលងរបស់មុញ
រព មរួរចង់សាត ប់ របែបសោយអងគ៨របដ៏រដល់សាវែ័
របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ីពួែសនាះ ុញែ់បីដូចជារាជសី ៍
ែងសោះបនលឺសី នាទសលើនផទមសនាសិោ ដូចសម រដូ
វសភលៀង សធវើរង្កគ ែនុងអាស្រដ៏សឱយាល ែ់ចុះមែ និងដូចរយ
ភួងប្ែវដូសច្ចន ះ សាវែ័របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ីពួែសនាះ សាត ប់
រពះធមមសទសនារបស់រពះសាសាត ស ើយម្មនចិតតរជះថាល  
សរដ៏ែស ើងថាវ យបងគងរពះទសពល  ទម្មល យសរណៈ
របស់អញ្ដតិរ ថយ៍ី ស ើយ  នដល់រពះពុទធជាសរណៈ
ច្ចប់សផតើមអងពីសនាះ ពួែអញ្ដតិរ ថយ៍ីទងងសនាះម្មននដដ៏ន់
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របស់រែអូប និងផ្ទា សឈើជាសដើមសៅរពះវុិញរសាត ប់ធម៌
ឱយទនរែាសីល សធវើឧស  សថែមម រពមជាមួយសោែ
អនាថបិណឍិ ែសសដឌីជានិចចដ៏ល លងោប់សនាះរពះដ៏ម្មន
រពះភារ   នសសតចយាងសចញច្ចែរែងុសាវតថីរត ប់
សៅរែងុរាជររឹះសទៀត ែនុងសវោប្ដលរពះតថារតសសតច
យាងសៅស ើយ សាវែ័អញ្ដតិរ ថយ៍ីទងងសនាះែ៏  ន
ទម្មល យសរណៈសនាះសចញ រត ប់សៅដល់អញ្ដតិរ ថយ៍ី
ជាសរណៈសទៀត  ាងងសៅែនុងឋានៈប្ដលជាចងនុច
ច្ចង  ច់ខាងសដើម របស់ខលួនសនាះឯង ចងប្ណែរពះដ៏ម្មន
រពះភាររទង់ឈប់សងរាែសៅ ៧-៨ប្ខ   នសសតចយាង
រត ប់សៅដ៏ន់វតតសជតពនដូចសដើមសទៀត សោែ
អនាថបិណឍិ ែសសដឌី ែ៏នាងសាវែ័អញ្ដតិរ ថយ៍ីពួែសនាះសៅ
ោល់រពះសាសាត សទៀត បូជារពះសាសាត សោយរបស់
រែអូបនិងផ្ទា សឈើជាសដើម ថាវ យបងគងស ើយអងគុយែនុងទី
ចងប្ណែម្មខ ង ពួែសាវែ័អញ្ដតិរ ថយ៍ីសូមបីទងងសនាះែ៏
ថាវ យបងគងរពះម្មនរពះភារ ស ើយអងគុយែនុងទីចងប្ណែ
ម្មខ ងប្ដរ លងោប់សនាះសោែអនាថបិណឍិ ែសសដឌីរដ៏ប
ទូលចងសរះរពះដ៏ម្មនរពះភារ   នូវសសចែតីប្ដលពួែ
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សាវែ័ អញ្ដតិរ ថយ៍ីទងងសនាះ ដ៏លរពះតថារតសសតច
សជៀសសចញសៅដ៏ន់ទីច្ចរែិ ស ើយ  នទម្មល យសរណៈ
ប្ដលទទួលទុែរត ប់សៅដ៏ន់អញ្ដតិរ ថយ៍ី ជាសរណៈ 
តរមង់សៅែនុងឋានៈសដើមសទៀត រពះដ៏ម្មនរពះភាររទង់
បសងាើបមណឍ លរពះឱសឌ ដូចជាសបើែបសងាើបម្មត់ប្ែវ
ប្ដលសពញសោយរបស់រែអូបសផសងៗ ប្ដលម្មនែលិន
រែអូបសោយរបស់រែអូបប្ដលជាទិពវ សររះអាស្រនុភាព
របស់វចីសុចរតិ ប្ដលរទង់បងសពញឲ្យរបរពឹតតសៅមិន
ប្ដលោច់អស់សដ៏ដិននែបបរាប់មិន  ន ដ៏លនឹងរទង់
បនលឺរពះសូរសសៀងដ៏ពិសរាះ រាស់សួរថា   នឮថាពួែ
អនែជាឧ  សែទម្មល យសរណៈ៣សចញ  ស ើយដល់នូវ
អញ្ដតិរ ថយ៍ីជាសរណៈពិតប្មនឬ? លងោប់សនាះដ៏លពួែ  
សាវែ័អញ្ដតិរ ថយ៍ីទងងសនាះមិនអាស្រចបិទ  ងងទុែ  ននាង
ោន រដ៏បទូលថាពិតប្មនរពះអងគ រពះសាសាត សទើបរាស់
ថាម្មន លឧ  សែទងងឡាយ ែនុងសោែាតុខាងសរដ៏ម
រ ូតដល់អវចីិមុញនរែ ខាងសលើរ ូតដល់ភវរគរព ម 
និងដ៏ត់ទទឹងរែរបម្មណមិន  ន សឈ្លម ះថាបុរគលដូច
ជារពះពុទធសោយរពះរុណទងងឡាយ ម្មនសីលជា
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សដើមរប្មងមិនម្មន  បុរគលប្ដលនរែប្លងជាងនឹងម្មន
មែអងពីណា ស ើយរទង់របដ៏សរុណរបស់រពះរតនៈ
នរតប្ដលរទង់របដ៏សទុែ សោយរពះសូរតទងងឡាយ
ម្មនជាសដើមយ៉ាងសនះថា ភិែខុទងងឡាយសតវទងង 
ឡាយម្មនរបម្មណរតឹមណា មិនម្មនសជើងែ៏សោយ 
ម្មនសជើង២ែ៏សោយ ម្មនសជើង៤ែ៏សោយ ម្មនសជើងសរចើន
ែ៏សោយ។ល។  រពះតថារត តថារតសរលថាជា
ែងពូលរបសសើរជាងសតវទងងឡាយសនាះ ម្មនរបម្មណ
រតឹមសនាះ (និងរពះសូរតថា) រទពយសររឿងរែីរាយចិតត
យ៉ាងណាមួយ ែនុងសោែសនះ ឬសោែដនទ។ល។    
រតនៈសនាះសសមើសោយរពះតថារតជាម្មច ស់មិនម្មស ើយ 
(និងរពះសូរតថា) ដ៏លបុរគលដឹងនូវធម៌ដ៏របសសើរ រជះ
ថាល ស ើយែនុងរពះពុទធជាបុរគលដ៏របសសើរ ។ល។ ស ើយ
សទើបរាស់ថាបុរគលនឹងជាឧ  សែ ឬឧ  សិដ៏ែ៏
សោយ អនែដល់រពះរតនៈនរតប្ដលរបែបសោយឧតតម
រុណយ៉ាងសនះ សឈ្លម ះថា នឹងជាអនែសៅសែើតែនុងនរែ
ជាសដើមរប្មងមិនម្មន មា៉ងសទៀតដ៏លផុតច្ចែដ៏រសែើត
ែនុងអ  យស ើយ និងសៅសែើតែនុងសទវសោែ  ន



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 12 

សសាយមុញសមបតតិ សររះស តុអវីពួែអនែសទើបនាងោន
ទម្មល យសរណៈប្បបសនះ ស ើយដល់អញ្ដតិរ ថយ៍ីជា    
សរណៈសធវើែមមប្ដលមិនសមរួរស ើយ ។  
 ែនុងទីសនះ សដើមបីនឹងសប្មតងដល់សសចែតីប្ដលបុរគល 
អនែដល់រពះរតនៈនរតជាសរណៈសោយអងណាចសសចែតី
រចួផុតនិងសោយអងណាចជារតនៈដ៏ខពង់ខពស់ និងមិន
ម្មនដ៏រសែើតែនុងអ  យទងងឡាយ បណឍិ តរបបីសប្មតង
រពះសូរតពួែសនះថា៖ 
 ជនពួែណាមួយ  នដល់រពះពុទធជាសរណៈ ជន 
ពួែសនាះនឹងមិនចូលដល់អ  យភូមិ លះរាងដ៏យ 
របស់មនុសសសនះសៅស ើយ នឹងញុាងងដ៏យសទព (ដ៏យ 
សទវា) ឲ្យបរបូិរណ៍។  
ជនពួែណាមួយ  នដល់រពះធម៌ជាសរណៈ  ជន

ពួែសនាះនឹងមិនចូលដល់អ  យភូមិ លះរាងដ៏យ
របស់មនុសសសនះសៅស ើយ នឹងញុាងងដ៏យសទពឲ្យ
បរបូិរណ៍។                                                             
 ជនពួែណាមួយ  នដល់រពះសងឃជាសរណៈ  ជន 
ពួែសនាះនឹងមិនចូលដល់អ  យភូមិ លះរាងដ៏យ
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របស់មនុសសសនះសៅស ើយ នឹងញុាងងដ៏យសទពឲ្យ
បរបូិរណ៍។ 
 មនុសសទងងឡាយជាសរចើន រតូវភ័យររម្មមស ើយ
រប្មងដល់ភនងខលះ នរពខលះ អាស្ររាមនិងសដើមសឈើប្ដលជា
សចតិយខលះថាជាសរណៈ  សនាះឯងមិនប្មនជាសរណៈ
ដ៏សែសម សនាះមិនប្មនជាសរណៈដ៏ឧតតម សរអាស្រ័ស័យ
វតថុសនាះជាសរណៈស ើយរប្មងមិនរចួផុតច្ចែទុែខទងង
ពួង។ ចងប្ណែអនែណាដល់រពះពុទធរពះធម៌ និងរពះ
សងឃថាជាសរណៈស ើយ ស ើញអរយិសចច៤ សោយ
បាដ ដ៏របនព រឺទុែខ និងតណាា ប្ដលជាប្ដនសែើតស ើង
ននទុែខ (រឺសមុទយៈ) និងសសចែតីឈ្លនែនលងទុែខ (រឺ
និសរាធ) និងមរគម្មនអងគ៨ប្ដលសៅឆ្ង យអងពីសរតូវ ឲ្យ
ដល់រពះនិរវ នជាទីចូលសៅរម្មង ប់ទុែខ សនះឯងជាសរ
ណៈដ៏សែសម សនះឯងជាសរណៈដ៏ឧតតម សរអាស្រ័ស័យវតថុ
សនះស ើយ      រប្មងរចួផុតច្ចែទុែខទងងពួង  នដូសចនះ
ឯង។ 
 រពះសាសាត  រទង់សងប្ដងធម៌ម្មនរបម្មណបុ៉សណណះ  
ដល់ពួែសាវែ័អញ្ដតិរ ថយ៍ីទងងសនាះ នូវមិនទន់អស់   
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សសចែតី មា៉ងសទៀត  នរទង់សប្មតងធម៌សោយន័យម្មន
ជាសដើមយ៉ាងសនះថា ម្មន លឧ  សែទងងឡាយសឈ្លម ះ
ថាពុទធ នុសសតិែមមោឌ ន ធម្មម នុសសតិែមមោឌ ន សងានុ
សសតិែមមោឌ ន រប្មងឲ្យសសាាបតតិមរគ រប្មងឲ្យសសាា
បតតិផល រប្មងឲ្យសែទោមិមរគ រប្មងឲ្យសែទោមិ
ផល រប្មងឲ្យអនាោមិមរគ រប្មងឲ្យអនាោមិផល 
រប្មងឲ្យអរ តតមរគ រប្មងឲ្យអរ តតផល រោរទង់     
សប្មតងធម៌ស ើយសទើបរាស់ថា ពួែអនែទម្មល យសរណៈ
ម្មនសភាពដូសចនះ  សធវើែមមប្ដលមិនសមរួរស ើយ មា៉ង
សទៀតពុទធ នុសសតិែមមោឌ នជាសដើម ប្ដលជាផលូវឲ្យដល់
សសាាបតតិមរគជាសដើមសនះ របបីសប្មតងសោយរពះសូរត
ទងងឡាយម្មនជាសដើមយ៉ាងសនះថា ម្មន លភិែខុទងង 
ឡាយធម៌ឯែប្ដលបុរគលចសរមើនស ើយ សធវើឲ្យសរចើន
ស ើយ រប្មងរបរពឹតតសៅសដើមបីសសចែតីសនឿយណាយ 
សដើមបដី៏ត់បនថយនូវតសរមែ សដើមបីសសចែតីរលត់ សដើមបី
សសចែតីសងប់រម្មង ប់ សដើមបដឹីងនរែប្លង សដើមបីសសចែតី
រាស់ដឹង សដើមបីរពះនិរវ ន ធម៌ឯែ  នដល់ធម៌អវី? រឺ
ពុទធ នុសសតិសនះឯង រពះដ៏ម្មនរពះភាររោរទង់ឲ្យ    
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ឱវាទដល់ឧ  សែទងងឡាយ សោយរបដ៏រសផសងៗ
យ៉ាងសនះស ើយ   នរាស់ថា ម្មន លឧ  សែទងង 
ឡាយ សូមបីែនុងដ៏លមុនមនុសសទងងឡាយដ៏ន់យែ
វតថុប្ដលមិនប្មនសរណៈថាជាសរណៈ  ជាដ៏រដ៏ន់
យែសោយដ៏រ ៉ ន់សាម ន សោយដ៏រដ៏ន់យែខុស   ន
ាល ែ់ជាអាស្រុញររបស់យែខែនុងផលូវែនាត រៈ ប្ដលអមនុសស
 ួងប្ ងស ើយ ដល់សសចែតីវនិាសយ៉ាងធងមុញសាល 
ចងប្ណែពួែមនុសសអនែដ៏ន់យែធម៌ដ៏របនព របដ៏ន់
ខាជ ប់យែសសចែតីពិតរ  ែដ ដ៏ន់យែមិនខុស  នដល់
សសចែតីសួសតីែនុងផលូវែនាត រៈសនាះៗឯង រោរាស់ស ើយ
  នរទង់សៅសសងៀម លងោប់សនាះឯង សោែអនាថ 
បិណឍិ ែសសដឌី សរដ៏ែស ើងច្ចែអាស្រសនៈ ថាវ យបងគងរពះដ៏
ម្មនរពះភារ សរលសរសសើរស ើយផគងអញ្ជ លីសលើ   
សិរសារដ៏បទូលយ៉ាងសនះថា  ឥ ូវសនះដ៏រប្ដលពួែ
ឧ  សែទងងសនាះទម្មល យសរណៈដ៏ឧតតមស ើយ ដ៏ន់
សរណៈរបដ៏ន់ខាជ ប់យែសោយដ៏រ ៉ ន់សាម ន របដ៏ន់
យែយ៉ាងខុសៗ រ  ែដដល់ខញុងរពះអងគមុន ចងប្ណែែនុង
ដ៏លមុន ពួែមនុសសអនែរបដ៏ន់ខាជ ប់សោយដ៏រ ៉ ន់
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សាម នម្មនសសចែតីវនិាស  និងពួែមនុសសអនែដ៏ន់យែ
ធម៌សោយរបនព  ម្មនសសចែតីសួសតីែនុងផលូវែនាត រៈប្ដល
អមនុសស ួងប្ ងសៅទីសាង ត់សងរាប់ខញុងរពះអងគ មិន
រ  ែដដល់ខញុងរពះអងគស ើយ ខញុងរពះអងគសូមអងវរសូម
រពះដ៏ម្មនរពះភារសមាត រទង់សធវើស តុសនះ ឲ្យរ  ែដ  
ដូចញុាងងរពះច័នទសពញវង់ ឲ្យសលចសាល ស ើងែនុង        
អាស្រដ៏សដូសច្ចន ះ។  
 លងោប់សនាះរពះដ៏ម្មនរបភាររាស់ថា     ម្មន ល    
រ បតីតថារតបងសពញ  រមី១០ ែនុងដ៏លរែរបម្មណ
មិន  ន   នរាស់ដឹងរពះសពវញ្ដុតតាដ ណែ៏សដើមបី
នឹងដ៏ត់សសចែតីសងស័យរបស់សតវសោែសនាះឯង អនែ
ចូលសផទៀងសសាតសាត ប់សោយសោរព ដូចបុរគលយែ
ថាសម្មសោែ់សពញសោយខាល ញ់រាវននរាជសី ៍ដូសច្ចន ះ 
ស ើយរទង់ញុាងងសតិឲ្យសែើតដល់សសដឌី ស ើយរទង់សធវើ
ស តុដ៏រណ៍ ប្ដលភពបិទ  ងងទុែឲ្យរ  ែដដូច
ទម្មល យដុងពពែ នាងរពះច័នទសពញបូណ៌មីសចញមែ
ដូសច្ចន ះ។ 
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ែនុងអតីតដ៏ល ម្មនរពះរាជារពះនាមថារព មទតត 
សៅែនុងនររររាណសីប្ដនដ៏សិែរដឌ ែនុងដ៏លសណាះ 
រពះសរធិសតវច្ចប់បដិសនធិែនុងរតែូលឈមួញរសទះ ដល់
សពលចសរមើនវយ័សោយលងោប់  នសធវើដងសណើ រ សៅជួញ
សោយរសទះ៥០០ រពះសរធិសតវសនាះជួនដ៏លសចញអងពី
សដើមរពងប្ដនសៅដ៏ន់ចុងរពងប្ដន ជួនដ៏លសចញអងពីចុង
រពងប្ដនសៅដ៏ន់សដើមរពងប្ដន ែនុងទីរែងុររាណសីសនាះ
ឯង ម្មនបុរតឈមួញរសទះម្មន ែ់សទៀត បុរតឈមួញរសទះ
ម្មន ែ់សនាះជាមនុសសលងង់សលល  ជាមនុសសមិនម្មនបាដ  
មិនឆ្ល តែនុងឧ  យ ែនុងដ៏លសណាះ រពះសរធិសតវមែ
យែទងនិញម្មនតនមលសរចើនអងពីទីរែងុររាណសី ផទុែ
សពញរសទះ៥០០  សធវើដ៏រសរតៀមនឹងសដើរផលូវស ើយសងរាែ
សៅ ចងប្ណែបុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់សលល សនាះែ៏ផទុែ
សពញរសទះ៥០០ យ៉ាងសនាះដូចោន  ស ើយសធវើដ៏រសរតៀម
សដើរផលូវសងរាែសៅ រពះសរធិសតវរិតថា សបើបុរតឈមួញ
រសទះប្ដលលងង់សលល សនះ នឹងសៅរពមជាមួយសយើងប្តមតង
សសាត សពលរសទះសចញសៅរពមោន  សូមបផីលូវែ៏នឹង
ចសងាៀតអុសនិងទឹែជាសដើម របស់ពួែមនុសសែតី សមម
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របស់ពួែសោែតី នឹងរែ  នសោយលង  ែ បុរតឈមួញ
រសទះប្ដលលងង់សលល សនះ ឬសយើងរួរនឹងសៅខាងមុខ រពះ
សរធិសតវសទើបសៅបុរតឈមួញរសទះ    មែរ  ប់សសចែតី
សនាះស ើយសរលថា សយើងទងងពីរមិនអាស្រចសៅរមួោន  
សោែនឹងសៅខាងមុខឬខាងសរដ៏យ បុរតឈមួញរសទះ
សនាះរិតថា ដ៏លសយើងសៅខាងមុខនឹងម្មនអាស្រនិសងស
សរចើន សយើងនឹងសៅសោយផលូវ នឹងមុន ពួែសោនឹង  ន
ទងរសីុសមម ប្ដលមិនម្មននរណាប៉ះរល់ ពួែមនុសស
នឹងម្មនបប្នលប្ដលសមរួរដល់ដ៏រោងសលរ មិនទន់ម្មន
នរណាប៉ះរល់ទឹែនឹងថាល  សយើងដ៏លសៅាមសសចែតី
សពញចិតត នឹងាងងតនមលទងនិញ  ន បុរតឈមួញរសទះ
សនាះសទើបសរលថា សងឡាញ់សយើងនឹងសៅខាងមុខមុន 
រពះសរធិសតវ   នស ើញដ៏រសៅខាងសរដ៏យថាម្មន 
អាស្រនិសងឃសរចើន រពះសរធិសតវម្មនសសចែតីរិតយ៉ាង
សនះថា មនុសសពួែសនះសពលសៅខាងមុខមុននឹងសធវើទី
ែប្នលងរែ ិែរែ ុែាមផលូវឲ្យរាបសសមើ សយើងនឹងសដើរ
សៅាមផលូវប្ដលមនុសសពួែសនះសៅស ើយ ដ៏លសោព-
លិព័ទធ (រឺសោសរបើដ៏រ) ប្ដលសៅខាងមុខសីុសមម ច្ចស់
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និងរងឹ សោទងងឡាយរបស់សយើងនឹងទងរសីុសមម ខចី
ប្ដលដុះស ើងថមី បប្នលប្ដលរួរដល់ដ៏រោងសលររបស់ពួែ
មនុសស ប្ដលដុះស ើងអងពីែប្នលងប្ដលរតូវសបះយែសៅ
និងជារបស់ឆ្ង ញ់ ែនុងទីប្ដលមិនម្មនទឹែ មនុសសពួែ
សនាះនឹងជីែអណតូ ងសធវើឲ្យទឹែសែើតស ើង សយើងនឹងផឹែ
ទឹែែនុងអណតូ ងប្ដលមនុសសពួែសនះជីែទុែ សឈ្លម ះថា
ដ៏រាងងតនមលទងនិញ សរបៀបដូចជាមួយដ៏រោែ់ចុះនូវ
ជីវតិមនុសស សយើងសៅខាងសរដ៏យនឹងលែ់ទងនិញាម
តនមលប្ដលមនុសសពួែសនះាងងទុែ រពះសរធិសតវស ើញ
អាស្រនិសងសម្មនរបម្មណបុ៉សណណះ សទើបសរលថា ម្មន ល
សម្មល ញ់សោែចូរសៅខាងមុខចុះ បុរតឈមួញរសទះប្ដល
លងង់សនាះទទួលរែយស ើយ សទើបទឹមរសទះទងងឡាយ
ជាពួែធង សចញសៅ ួសផុតែប្នលងសៅរបស់មនុសស 
ដល់ម្មត់ផលូវែនាត រៈសោយលងោប់។ 
សឈ្លម ះថា ែនាត រៈម្មន៥យ៉ាងរឺ ែនាត រៈសររះសច្ចរ១ 

ែនាត រៈសររះសតវដ៏ច១ ែនាត រៈសររះោច់ឬខវះទឹែ១   
ែនាត រៈសររះអមនុសស១ ែនាត រៈសររះអាស្រុញរតិច១ ែនុង
ែនាត រៈ៥យ៉ាងសនាះ ផលូវប្ដលពួែសច្ចរពួនសាទ ែ់សៅ
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សឈ្លម ះថាែនាត រៈសររះសច្ចរ ផលូវប្ដលសី ៈជាសដើម
សមបូរ សឈ្លម ះថាែនាត រៈសររះសតវដ៏ចអាស្រ័ស័យសៅ 
សាថ នទីប្ដលមិនម្មនទឹែងូតឬទឹែផឹែ សឈ្លម ះថាែនាត រៈ
សររះោច់ទឹែ ផលូវប្ដលអមនុសសអាស្រ័ស័យសៅ សឈ្លម ះ
ថាែនាត រៈសររះម្មនអមនុសសអាស្រ័ស័យសៅ សាថ នទី
ប្ដលសវៀរច្ចែរបស់រួរទងរ ប្ដលសែើតអងពីចុងជាសដើម 
សឈ្លម ះថាែនាត រៈសររះអាស្រុញរតិចែនុងែនាត រៈ៥យ៉ាងសនះ 
ែនាត រៈសនាះសងសៅយែែនាត រៈសររះដ៏រោច់ទឹែ    និង
ែនាត រៈសររះម្មនអមនុសសអាស្រ័ស័យសៅ សររះដូសច្ចន ះ
បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់សនាះ សទើបតមាល់រងធងៗ 
ទុែសលើរសទះទងងឡាយោែ់សពញសោយទឹែ សដើរផលូវែ
នាត រៈ៦០សយាជន៍ ែនុងរោប្ដលបុរតឈមួញរសទះជាអនែ
លងង់សលល សនាះ      សៅដល់រែ់ែណាត លផលូវែនាត រៈ  យែខ
ប្ដលអាស្រ័ស័យសៅែនុងផលូវែនាត រៈរិតថា សយើងនឹងឲ្យពួែ
មនុសសទងងសនាះ ស  ះបង់ទឹែប្ដលនាងមែសនាះសច្ចល
សចញ សធវើឲ្យទន់សខាយែម្មល ងងស ើយសីុវាទងងអស់ សទើប
និមិតតយានតូចរួរជាទីរែីរាយ ទឹមសោយសោវយ័សែមងស
សុទធប្  មសោយអមនុសស១២នាែ់ សសើមទទឹែសោយ
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ទឹែនិងភែ់ ដ៏ន់អាស្រវធុរពមទងងប្ខលជាសដើម របោប់
សោយផ្ទា ឧបបលនិងសដ៏មុទ ម្មនសែ់ទទឹែនិងសងពត់
ទទឹែ អងគុយសលើយានតូចសនាះសធវើដងសណើ រមែ ប្ផនែពួែ
អមនុសស ប្ដលជាបរវិាររបស់យែខសនាះសដើរសៅសដើរមែ 
សៅខាងមុខនិងខាងសរដ៏យ ម្មនសែ់ទទឹែនិងសងពត់
ទទឹែ របោប់សោយផ្ទា ឧបបលនិងសដ៏មុទ ដ៏ន់  ច់ផ្ទា
បទុមនិងផ្ទា បុណឍ រែិ ទងរសីុរែសៅឈែូម្មនតងណែ់
ទឹែនិងភែ់សសើម  ននាងោន សដើរសៅ ធមមាថា ឈមួញ
រសទះទងងឡាយ ែនុងដ៏លណាខយល់បែ់មែពីខាងមុខ 
ែនុងដ៏លសនាះនិងអងគុយសលើយានតូច ប្  មសោយ
អនែឧបោឌ ែ សជៀសវាងធូលីែនុងផលូវសៅខាងមុខែនុងដ៏ល
ណាខយល់បែ់មែខាងសរដ៏យែនុងដ៏លសនាះ ែ៏សជៀស
សៅផលូវខាងសរដ៏យសោយន័យសនាះៗឯង ែនុងដ៏ល
សណាះម្មនខយល់បែ់ផ្ទត់មែខាងមុខ សររះដូសច្ចន ះ 
បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់សនាះ សទើប  នសៅខាងមុខ 
យែខសនាះស ើញបុរតឈមួញរសទះែងពុងមែសទើបឲ្យយាន
តូចរបស់ខលួនសរចចុះអងពីផលូវ   នសធវើដ៏រសួរនាងជាមួយ
បុរតឈមួញរសទះសនាះថា សោែទងងឡាយនឹងសៅណា 
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ប្ផនែបុរតឈមួញរសទះ ែ៏ញុាងងយានតូចរបស់ខលួនសរចចុះ
អងពីផលូវឲ្យឱដ៏សរសទះទងងឡាយសៅ ស ើយឈរសៅ
ែនុងទីចងប្ណែម្មខ ងសរលដល់យែខថា សោែដ៏ចសរមើន
ពួែសយើងមែអងពីទីរែងុររាណសី ចងប្ណែសោែ
ទងងឡាយរបោប់ផ្ទា ឧបបល និងផ្ទា សដ៏មុទដ៏ន់ផ្ទា
បទុមនិងផ្ទា បុណឍ រែិជាសដើម ទងរសីុរែសៅឈែូរប- 
ឡាែ់សោយទឹែភែ់ម្មនតងណែ់ទឹែ ូរ នាងោន មែែនុងផលូវ
ប្ដលសោែទងងឡាយមែ សភលៀងាល ែ់ឬ ន៎ ម្មន័សះ
ទឹែសដរោស់សោយផ្ទា ឧបបលជាសដើមឬ យែខ  នសាត ប់
រែយរបស់បុរតឈមួញរសទះសនាះស ើយ សទើបសរលថា 
សម្មល ញ់សោែនិយាយអវី ទីសនាះដងនរពសខៀវរ  ែដ 
ច្ចប់ាងងអងពីទីសនាះសៅ នរពទងងអស់ម្មនទឹែសៅទូសៅ 
សភលៀងាល ែ់ជារបច្ចង សូមបីប្តចសនាល ះភនងែ៏សពញសោយទឹែ 
ែនុងទីសនាះៗ ម្មន័សះទឹែសដរោស់សោយផ្ទា បទុម 
(ផ្ទា ឈែូ) ដ៏លរសទះទងងឡាយឆលងដ៏ត់សៅសោយ
លងោប់សទើបសួរថា សោែនាងរសទះពួែសនះមែនឹងសៅទី
ណា? បុរតឈមួញរសទះសរលថា នឹងសៅដ៏ន់ជនបទ
សឈ្លម ះឯសណាះ យែខសរលថា ែនុងរសទះមួយសនះនិង
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រសទះមួយសនាះម្មនទងនិញសឈ្លម ះអវី បុរតឈមួញរសទះ
សឆលើយថា ម្មនទងនិញសឈ្លម ះសនះនិងសឈ្លម ះសនាះ យែខ
សរលថា រសទះប្ដលមែខាងសរដ៏យជារសទះធងន់ណាស់ 
ែនុងរសទះសនាះម្មនទងនិញអវី បុរតឈមួញរសទះសរលថា 
ែនុងរសទះសនាះម្មនទឹែ យែខសរលថា   នសធវើសសចែតី
យឺតយូរស ើយ ាងងអងពីទីសនះសៅែិចចសោយទឹែរប្មង
មិនម្មន ខាងមុខម្មនទឹែសរចើនអនែទងងឡាយចូរវាយ
រងបងប្បែច្ចែ់ទឹែសច្ចលចូរសៅសោយរសទះ័សាលចុះ 
រោសរលយ៉ាងសនះស ើយ សទើបនិយាយថា អនែទងង 
ឡាយចូរសៅចុះ សសចែតីយឺតយូរនឹងម្មនដល់ពួែសយើង 
ស ើយសដើរសៅ  នបនតិច ដល់ទីែប្នលងប្ដលមនុសសពួែ
សនាះសមើលមិនស ើញ ែ៏សៅដ៏ន់នររយែខរបស់ខលួនសនាះ
ឯង។ 
ចងប្ណែែូនឈមួញរសទះប្ដលលងង់សនាះ សររះសសចែតី 
ប្ដលខលួនជាមនុសសលងង់ សទើបសជឿរែយរបស់យែខសនាះ
ស ើយ  នឲ្យវាយរងទងងឡាយសច្ចលទងងអស់ មិន
ទឹែសូមបរីតឹមប្តមួយទូែនដ ស ើយបររសទះសៅខាងមុខ 
សឈ្លម ះថា ទឹែសូមបមី្មនរបម្មណតិចែ៏មិនម្មន មនុសស
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ទងងឡាយដ៏លមិន  នទឹែផឹែ ែ៏ម្មនសសចែតីលង  ែ
ស ើយ មនុសសពួែសនាះនាងោន សៅរ ូតដល់រពះអាស្រទិតយ
អសឋងគត សទើបសោះរសទះសងរាែឲ្យជាវង់ ស ើយចងសោ
ែប្នលងរសទះ ទឹែមិនម្មនដល់ពួែសោឬបបរយារូ និង
ភតតែ៏មិនម្មនដល់ពួែមនុសស ចងប្ណែពួែមនុសសម្មន
ែម្មល ងងាល ែ់ចុះ មិនយែចិតតទុែោែ់សមើលខុសរតូវអវីសទ 
នាងោន សដែលែ់សៅែនុងទីសនាះៗ ែនុងលងោប់ប្ដលជា
ចងប្ណែននរារតី យែខទងងឡាយមែអងពីនររយែខ ញុាងង
សោនិងមនុសសទងងអស់សនាះឯង ឲ្យដល់សសចែតីសាល ប់ 
ស ើយសីុសាច់របស់សោ និងមនុសសពួែសនាះមិនឲ្យ 
សល់ ស ើយសទើបនាងោន សៅ ជនពួែសនាះសូមបទីងងអស់
ដល់សសចែតីវនិាស សររះអាស្រ័ស័យបុរតឈមួញរសទះ
ប្ដលលងង់ម្មន ែ់ សោយរបដ៏រយ៉ាងសនះ ឆាឹងនដជាសដើម
  នខាច ត់ខាច យសៅែនុងទិសតូចទិសធង រសទះ៥០០   ន
ាងងសៅាមសភាពសដើម។ 
ចងប្ណែរពះសរធិសតវ ច្ចប់អងពីនថងប្ដលបុរតឈមួញ 

រសទះជាអនែលងង់សនាះសចញសៅស ើយ ែ៏ឈប់សងរាែសៅ
របម្មណែនលះប្ខ សទើបនាងោន សចញអងពីនរររពមជាមួយ
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រសទះ៥០០ សៅដល់ម្មត់ផលូវែនាត រៈសោយលងោប់ រពះ 
សរធិសតវសនាះ សទើបញុាងងរងទឹែឲ្យសពញែនុងម្មត់ផលូវ
ែនាត រៈសនាះ នាងយែទឹែជាសរចើនសៅ ឲ្យសដើរវាយសគរ
អងរវនាវខាងែនុងពួែរែុម ឲ្យពួែជនរបជុងោន ស ើយ 
សរលយ៉ាងសនះថា អនែដ៏ចសរមើនទងងឡាយ ពួែអនែសៅ
មិន  នសុងអនុាដ តអងពីខញុង ែុងច្ចែ់ទឹែសច្ចលសូមបរីតឹម 
ប្តមួយទូែនដ សឈ្លម ះថាសដើមសឈើម្មនពិសរប្មងម្មន
ែនុងផលូវែនាត រៈ សលឹែសឈើផ្ទា សឈើ ឬប្ផលសឈើប្ដលអនែ 
ទងងឡាយមិនាល ប់សីុែនុងដ៏លមុន ម្មនពួែអនែសៅមិន 
  នសាែសួរខញុងែ៏ែុងទងរសីុ រោឲ្យឱវាទដល់មនុសស 
ទងងឡាយយ៉ាងសនះស ើយ សទើបសដើរផលូវែនាត រៈសោយ 
រសទះ៥០០។  ដ៏លរពះសរធិសតវដល់រែ់ែណាត លផលូវ  
ែនាត រៈ យែខសនាះ  នសប្មតងខលួនែនុងផលូវរបរជួសោន  
ដល់រពះសរធិសតវសោយន័យមុនសនាះឯង រពះសរធិ
សតវលមមស ើញយែខសនាះបុ៉សណាណ ះ    នដឹងថាែនុងផលូវ 
ែនាត រៈសនះឯងមិនម្មនទឹែ សនះសឈ្លម ះថាែនាត រៈសររះ
មិនម្មនទឹែ មា៉ងសទៀតអនែសនះមិនម្មនអវីប្ដលរួរខាល ច 
ម្មនប្ែវប្ភនែរែ ម សូមបី័សសម្មលរបស់ពួែសរែ៏មិន
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រ  ែដ បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់ឲ្យស  ះបង់ទឹែអស់ 
នាងោន លង  ែរពមទងងបរស័ិទ នឹងរតូវយែខសនះសីុអស់
ស ើយសោយមិនរតូវសងសយ័ បុ៉ប្នតយែខសនះមិនដឹង   
សសចែតីប្ដលសយើងជាបណឍិ ត និងសសចែតីប្ដលសយើងជា
អនែឆ្ល តែនុងឧ  យ។  
លងោប់សនាះ រពះសរធិសតវសរលដល់យែខសនាះថា 

ពួែសោែចូរសៅចុះ ពួែសយើងសឈ្លម ះថាជាអនែជងនួញ
សៅមិនទន់ស ើញទឹែដនទ នឹងមិនលះបង់ទឹែប្ដល
ដឹែយែមែ បុ៉ប្នតសយើងទងងឡាយនឹងស  ះបង់ែនុងទី
ប្ដល  នស ើញស ើយ សធវើរសទះទងងឡាយឲ្យ័សាល
ស ើយនឹងសៅ ចងប្ណែយែខសៅ  នបនតិចចូលដល់
ែប្នលងប្ដលសមលឹងសមើលមិនស ើញ ស ើយសៅនររយែខ
របស់ខលួនប្តមតង ដ៏លយែខសៅស ើយមនុសសទងងឡាយ 
សទើបចូលសៅរែរពះសរធិសតវស ើយសរលថា បពិរត
នាយមនុសសពួែសនះសរលថា សនាះដងនរពសខៀវរ  ែដ
ច្ចប់ពីែប្នលងសនាះសៅ សភលៀងនឹងាល ែ់ជានិចចជាអនែរែ់
ែរមងផ្ទា ឧបបល និងសដ៏មុទ ដ៏ន់  ច់ផ្ទា ឈែូ និង
បុណឍ រែិ ទងរសីុរែសៅឈែូ ម្មនសងពត់ទទឹែ និងម្មន
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សែ់ទទឹែ ម្មនដងណែ់ទឹែនិងភែ់ ូរ័សែ់មែ ពួែ
សយើងនឹងច្ចែ់ទឹែសច្ចលម្មនរសទះ័សាលនឹងសធវើដងសណើ រ
សៅ  នរ ័ស ចងប្ណែរពះសរធិសតវ  នសាត ប់រែយ 
របស់មនុសសពួែសនាះស ើយ សទើបឲ្យសងរាែរសទះឲ្យ
មនុសសទងងអស់របជុងោន ស ើយសួរថា ពួែសោែាល ប់
  នសាត ប់មែអងពីនរណាៗឬ ថាែនុងផលូវែនាត រៈសនះម្មន
័សះទឹែ ឬែ៏័សះស  ែខរណី មនុសសទងងឡាយសរល
ថា បពិរតនាយមិនាល ប់  នឮសទ រពះសរធិសតវសរល
ថា សនះសឈ្លម ះថាែនាត រៈសររះទឹែមិនម្មន សពលសនះ
មនុសសមួយពួែនិយាយថា ខាងមុខអងពីដងនរពសខៀវ
សនាះម្មនសភលៀងាល ែ់ ធមមាថាខយល់សភលៀងនឹងផ្ទត់សៅ
ដល់ទីម្មនរបម្មណបុ៉ណាណ ? មនុសសទងងឡាយសរល
ថា បែ់ផ្ទត់សៅ  នរបម្មណ៣សយាជន៍នាយ រពះ
សរធិសតវសួរថា ខយល់ជាមួយសភលៀងប៉ះរល់រាងដ៏យ
របស់បុរគលសូមបីប្តម្មន ែ់ បណាត ពួែសោែម្មនប្ដរឬ? 
មនុសសទងងឡាយសរលថាមិនម្មនសទ រពះសរធិសតវ
សួរថា ធមមាដុងពពែរប្មងរ  ែដែនុងទីម្មនរបម្មណ 
បុ៉ណាណ ? មនុសសទងងឡាយសរលថា ែនុងទីរបម្មណ៣ 
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សយាជន៍នាយ រពះសរធិសតវសួរថា ែ៏បណាត អនែទងង 
ឡាយនរណាៗ ស ើញដុងពពែមួយដុងម្មនឬ? មនុសស
ទងងឡាយសរលថា មិនម្មនសទនាយ រពះសរធិសតវ
សួរថា ធមមាសផលែបសនាទ ររ  ែដែនុងទីម្មនរបម្មណ
បុ៉ណាណ ? 
 - មនុសសទងងឡាយ ែនុងទីរបម្មណ៤-៥សយាជន៍ 
 - រពះសរធិសតវ ែ៏បណាត អនែទងងឡាយ នរណាៗ 
ប្ដលស ើញពនលឺរបស់សផលែបសនាទ រ ម្មនប្ដរឬ? 
 - មនុសសទងងឡាយ មិនម្មនសទនាយ 
 - រពះសរធិសតវ ធមមាសសមលងផគរោន់នឹងឮ  នែនុង
ទីម្មនរបម្មណបុ៉ណាណ ? 
 - មនុសសទងងឡាយ ែនុងទី ១-២សយាជន៍ 
 - រពះសរធិសតវ ែ៏បណាត អនែទងងឡាយ នរណាៗ 
ប្ដល  នឮសសមលងផគរោន់ម្មនប្ដរឬ? 
 - មនុសសទងងឡាយ មិនម្មនសទនាយ 
 - រពះសរធិសតវ អនែទងងឡាយសាគ ល់នូវមនុសស ពួែ
សនះឬ? 
 - មនុសសទងងឡាយ មិនសាគ ល់សទនាយ 
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 - រពះសរធិសតវសរលថា មនុសសពួែសនះមិនប្មន 
មនុសស មនុសសពួែសនះជាយែខ ពួែវានឹងមែសដើមបីញុះ 
ញុងឲ្យពួែសយើងច្ចែ់ទឹែសច្ចល សធវើឲ្យសខាយែម្មល ងង 
ស ើយនឹងទងរសីុសយើង បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់ 
ប្ដលសៅខាងមុខមិនឆ្ល តែនុងឧ  យ សររង់នឹងរតូវ
យែខពួែសនះឲ្យច្ចែ់ទឹែសច្ចល ដល់នូវសសចែតីលង  ែ
ស ើយ ទងរសីុអស់ជារ  ែដ រសទះ៥០០នឹងចតសៅ
ាមែប្នលងប្ដលផទុែសពញសោយរបស់សនាះឯង នថងសនះ
ពួែសយើងនឹងស ើញរសទះពួែសនាះ អនែទងងឡាយែុងច្ចែ់
ទឹែសច្ចលសូមបីរតឹមប្តមួយទូែនដ ចូររបញាប់បររសទះ
សៅឲ្យរ ័សៗ ។ 

រពះសរធិសតវសពលមែដល់ស ើយ ស ើញរសទះ
៥០០ ាមប្ដលផទុែទុែសពញសនាះឯង និងឆាឹងចង្កា ជា
សដើម របស់មនុសសទងងឡាយ និងរបស់ពួែសោ
ខាច ត់ខាច យសៅែនុងទិសតូចទិសធង សទើបឲ្យសោះរសទះឲ្យ
ាងងបនាទ យសោយយែរសទះោែ់ជុងវញិ ឲ្យមនុសសនិង
សោសីុអាស្រុញរសពលោង ច តមែសពលសវោសៅនថងឲ្យសោ
ទងងឡាយសដែរតង់ែណាត ល មនុសសទងងឡាយខលួន
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ឯង នាងយែមនុសសអនែម្មនែម្មល ងងខាល ងងនដដ៏ន់ោវ ាងង
ដ៏ររែាដ៏ររររ ូតរារតីទងង៣យាម ឈរបុ៉សណាណ ះ
(មិនសដែ) រ ូតអរណុរះស ើង នថងប្សាែស ើងរពះសរធិ
សតវសធវើែិចច ទងងពួងឲ្យស័សចអងពីរពឹែ ឲ្យសោ
ទងងឡាយសីុស ើយ ឲ្យស  ះបង់រសទះប្ដលមិនម្មងមួន
សច្ចល ឲ្យដ៏ន់យែរសទះប្ដលម្មងទងសៅ ឲ្យស  ះបង់
របស់ប្ដលម្មនតនមលតិចសច្ចល ឲ្យជញ្ជូ នរបស់ប្ដល
ម្មនតនមលសរចើនសៅ សៅដ៏ន់ទីាមប្ដលខលួនរ  ថាន លែ់
របស់សោយតនមល  នចងនិញជា ២-៣   ននាងបរស័ិទ
ទងងអស់សៅដ៏ន់នរររបស់ខលួនៗ សនាះឯងសទៀត។ 
រពះសាសាត  រោរាស់ធមមីែថាសនះស ើយសទើប

រាស់ថា ម្មន លរ បតី ែនុងដ៏លមុន មនុសសអនែម្មន
របរែតីរបដ៏ន់សោយដ៏រ ៉ ន់សាម ន ដល់សសចែតីវនិាស
ធងសោយរបដ៏រយ៉ាងសនះ ចងប្ណែមនុសសអនែម្មន
របរែតីរបដ៏ន់ាមសសចែតីពិត ផុតច្ចែែណាត ប់នដ
របស់ពួែអមនុសស សៅដល់ទីប្ដលខលួនរ  ថាន ៗសោយ
សួសតី ស ើយរត ប់មែដ៏ន់ទីសៅរបស់ខលួនសទៀត ដ៏ល
នឹងរទង់បនត សរឿងសូមបទីងង២សរឿង រទង់ជាអនែរាស់
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ដឹងនរែប្លង ខលួនឯង ែនុងអបណណែធមមសទសនាសនះសទើប
រាស់រពះោថាសនះថា៖ 
មនុសសពួែមួយសរលឋានៈមិនខុស     អនែទយ 

ទងងឡាយសរលឋានៈសនាះថាជាទី២ មនុសសម្មន 
បាដ ដឹងឋានៈនិងមិនប្មនឋានៈសនាះស ើយ រួរដ៏ន់ 
យែឋានៈប្ដលមិនខុសទុែ។                                   
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា អបណ្ណក ំ   នដល់
របរពឹតតសៅយ៉ាងពិតរ  ែដរឺ មិនខុសជាសររឿងនាង
សចញច្ចែទុែខ បទថា ឋាន ំ  នដល់ស តុ ពិតប្មនែនុង
ស តុ សររះស តុម្មនផលសឈ្លម ះថារប្មងាងងសៅ 
សររះម្មនសសចែតីរបរពឹតតសៅ ជាប់តោន ជាមួយស តុ
សនាះ ដូសចនះសោែសទើបសៅស តុសនាះថា ឋានៈ និងរបបី
រជាបរបសយាររបស់បទថា ឋាន ំ សនាះែនុងរបសយារម្មន
ជាសដើមថា ឋានញ្ច  ឋានជោ អឋានញ្ច  អឋានជោ ឋានៈសោយ
ឋានៈ និងមិនប្មនឋានៈសោយមិនប្មនឋានៈដូសចនះ    
សូមបីសោយបទទងង២ថា អបណ្ណកដ្ឋឋ នំ សោែសប្មតងថា
ស តុណានាងមែនូវសសចែតីសុខ      សោយចងប្ណែមួយ 
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ស តុសនាះបណឍិ តទងងឡាយបដិបតតិស ើយ ស តុប្ដល
របរពឹតតសៅយ៉ាងពិតរ  ែដ ស តុប្ដលលាសឈ្លម ះថា 
អបណណែៈ មិនខុសសនះជាស តុប្ដលមិនខុស ស តុជា
សរឿងនាងសចញច្ចែទុែខ សសចែតីសសងខបែនុងទីសនះរតឹមប្ត
បុ៉សណណះ បុ៉ប្នតដ៏លថា សោយរបសភទសរណរមន៍៣ 
សីល៥ សីល៨ សីល១០   ដិសម្មែខសងវរៈ    ឥក្រនទីយ៍ 
សងវរៈ អាស្រជីវ  រសុិទធិសីល      បចចយបដិសសនវនៈ ដ៏រ
សសពបចច័យ ចតុ  រសុិទធិសីលសូមបីទងងអស់ សសចែតី
 ុងររងទវ រែនុងឥក្រនទីយ៍ទងងឡាយ សសចែតីដឹងរបម្មណ
ែនុងសភាជន ជាររយិានុសយារ ឈ្លន វបិសសនា អភិាដ  
សម្មបតតិ អរយិមរគ អរយិផល  សូមបីទងងអស់សនះជា
ឋានៈប្ដលមិនខុស អធិបាយថា ខបដិបតតិមិនខុសរឺ 
ខបដិបតតិប្ដលជាសររឿងនាងសចញច្ចែទុែខ សររះស តុ
ប្ដលឋានៈមិនខុសសនះជាសឈ្លម ះរបស់ខបដិបតតិ ជា
សររឿងនាងសចញច្ចែទុែខ សររះដូសច្ចន ះឯង រពះដ៏ម្មន
រពះភារ ដ៏លនឹងរទង់សប្មតងខបដិបតតិប្ដលមិនខុស
សនាះ សទើបរាស់រពះសូរតសនះថា៖  
 ម្មន លភិែខុទងងឡាយ   ភិែខុអនែរបែបសោយធម៌៣ 
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របដ៏រជាអនែបដិបតិត ខបដិបតតិប្ដលមិនខុស ជាអនែ
ម្មនសសចែតីពាយាម និងជាអនែរ  រពធសសចែតីពាយាម
សនាះ សដើមបអីស់អាស្រសវៈទងងឡាយ៣របដ៏រយ៉ាងណា? 
ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ភិែខុែនុងធមមវន័ិយសនះ ជាអនែ ុង
ររងទវ រែនុងឥក្រនទីយ៍ទងងឡាយ ជាអនែដឹងរបម្មណែនុង
សភាជន ជាអនែរបែបាមសសចែតីពាយាមជាសររឿង
ភាញ ែ់រលឹែ ម្មន លភិែខុទងងឡាយយ៉ាងណា ន៎ ភិែខុែនុង
រពះធមមវន័ិយសនះ ស ើញរបូសោយចែខុរប្មងមិនដ៏ន់
យែសោយនិមិតតិ។ល។   ម្មន លភិែខុទងងឡាយយ៉ាងសនះ
ឯងភិែខុសឈ្លម ះថា ជាអនែ ុងររងទវ រែនុងឥក្រនទីយ៍ទងង 
ឡាយ ម្មន លភិែខុទងងឡាយយ៉ាងណា ន៎ ភិែខុជាអនែដឹង
របម្មណែនុងសភាជន ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ភិែខុែនុងរពះ
ធមមវន័ិយសនះពិច្ចរណាសោយលាស ើយបរសិភារអាស្រុញរ 
មិនប្មនសដើមបីសលង មិនប្មនសដើមបី័សវងឹ មិនប្មនសដើមបី
របោប់ មិនប្មនសដើមបីាែ់ប្តង រតឹមប្តសដើមបឲី្យដ៏យ
សនះាងងសៅ សដើមបឲី្យរបរពឹតតសៅ សដើមបីែងច្ចត់បង់នូវ 
សសចែតីលង  ែ សដើមបអីនុសរោះរព មចរយិៈដូសច្ចន ះ 
សយើងនឹងែងច្ចត់បង់នូវសវទនាច្ចស់ មិនឲ្យសវទនាថមីសែើត
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ស ើង ដ៏រញុាងងជីវតិឲ្យរបរពឹតតសៅ សសចែតីមិនម្មន
សទស និងដ៏រសៅជាសុខ នឹងម្មនដល់សយើង ម្មន លភិែខុ
ទងងឡាយ ភិែខុជាអនែដឹងរបម្មណែនុងសភាជនយ៉ាង
សនះឯង ម្មន លភិែខុទងងឡាយយ៉ាងណា ន៎  ភិែខុសទើបនឹង
ជាអនែរបែបសរឿយៗនូវសសចែតីពាយាម ជាសរឿងភាញ ែ់
រលឹែ ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ភិែខុែនុងរពះធមមវន័ិយសនះ   
ជរមះចិតតច្ចែធម៌ ជាសរឿងរារាងងសោយដ៏រចក្រងាម 
សោយដ៏រអងគុយរ ូតមួយនថង ជរមះចិតតច្ចែធម៌ជា
សររឿងរារាងងសោយដ៏រចក្រងាម សោយដ៏រអងគុយរ ូត
បឋមយាមននរារតី សសរមចសី សសយា សោយសផាៀង
សៅខាងសាត ង    យែសជើងតរមួតសលើសជើងម្មនសតិសមប-
ជញ្ដៈ សធវើទុែែនុងចិតតដល់សសចែតីសងោល់ែនុងដ៏រសរដ៏ែ
ស ើង រ ូតដល់មជឈិមយាមននរារតី  សរដ៏ែស ើង
ស ើយជរមះចិតតច្ចែធម៌ ជាសររឿងសម មងសោយដ៏រ
សដើរចក្រងាម សោយដ៏រអងគុយរ ូតដល់បចឆិមយាមនន
រារតី ម្មន លភិែខុទងងឡាយ យ៉ាងសនះឯងភិែខុសទើបសឈ្លម ះ
ថា ជាអនែរបែបសរឿយៗនូវសសចែតីពាយាមជាសររឿង
ភាញ ែ់រលឹែដូសចនះ។  ែនុងរពះសូរតសនះរាស់ធម៌៣
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របដ៏រ  អបណណែបដិបទរឺ ខបដិបតតិមិនខុសសនះឯង
រប្មងសរបើ  នរ ូតដល់អរ តតផលប្តមតង ែនុងអបណណ-
ែបដិបទសនាះ សូមបអីរ តតផលែ៏រប្មងសឈ្លម ះថា ជា
បដិបទដល់ដ៏រសៅសោយផលសម្មបតតិ និងដល់បរនិិ-
រវ នប្ដលមិនម្មនខនធ៥សល់ បទថា     ឯជក   នដល់
មនុសសអនែជាបណឍិ តពួែមួយ សូមបីែនុង បទថា ឯជក 
សនាះមិនម្មនដ៏រែងណត់ចុះសៅ យ៉ាងពិតរ  ែដថា   
អនែសឈ្លម ះឯសណាះែ៏ពិត   បុ៉ប្នតសូមបីដូសច្ចន ះរែយថា   
ឯជក ប្ដលប្របថាពួែមួយសនះ របបីរជាបថា រពះដ៏ម្មន
រពះភាររាស់សងសៅយែសឆ្ព ះរពះសរធិសតវរពមទងង
បរស័ិទ បទថា ទ្ុតយិ ំទី២ ែនុងបទថា ទ្ុតយិអំាហតុកកកិា អនែ
ទយសរលថាជាឋានៈទី២ សនះ  នដល់ស តុននដ៏រ
ដ៏ន់យែសោយដ៏រសាម ន រឺស តុប្ដលមិនជាសររឿងនាង
សចញច្ចែទុែខថាជាទី២ ច្ចែឋានៈប្ដលមិនខុសទី១ រឺ
ច្ចែស តុប្ដលជាសររឿងនាងសចញច្ចែទុែខ។ 
 ែនុងបទថា អាហុ តកកកិា សនះម្មនដ៏ររបែបសសចែតី
ជាមួយបទដងបូងដូចតសៅសនះ មនុសសប្ដលជាបណឍិ ត 
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ពួែមួយ ម្មនរពះសរធិសតវជារបាន ដ៏ន់យែឋានៈ 
ប្ដលមិនខុស រឺស តុប្ដលរបរពឹតតសៅយ៉ាងពិតរ  ែដ 
  នដល់ស តុប្ដលមិនខុស ស តុប្ដលជាសររឿងនាង 
សចញច្ចែទុែខ ចងប្ណែពួែអនែ ៉ ន់សាម នម្មនបុរត
ឈមួញរសទះប្ដលលងង់ជារបានសនាះសរលរឺ   នដ៏ន់
យែឋានៈប្ដលរបរពឹតតសៅសោយមិនពិតរ  ែដ រឺ
ស តុប្ដលខុស    នដល់ស តុប្ដលមិនប្មនជាសររឿង
នាងសចញច្ចែទុែខ ប្ដលម្មនសទសថាជាទី២។  
 បណាត ជនទងងពីរពួែសនាះ ជនប្ដលដ៏ន់ឋានៈ
ប្ដលមិនខុសសនាះ ជាអនែបដិបតតិបដិបទខាងសាត ង      
ចងប្ណែជនប្ដលដ៏ន់ស តុប្ដលមិនជាសររឿងនាងសចញ
ច្ចែទុែខ សរលរឺដ៏ររបដ៏ន់សោយ ៉ ន់សាម នយែថា 
ខាងមុខម្មនទឹែថាជាទី២សនាះ ជាអនែបដិបតតិបដិបទ 
សឆវងែនុងបដិបទ២យ៉ាងសនាះ បដិបទខាងសាត ងជា
បដិបទមិនវនិាស ចងប្ណែបដិបទខាងសឆវងជាបដិប- 
ទវនិាសសររះដូសច្ចន ះ  ជនអនែបដិបតតិបដិបទខាង
សាត ងជាអនែមិនវនិាស ដល់នូវសសចែតីសួសតី ចងប្ណែជន
អនែបដិបតតិបដិបទសឆវងជាអនែវនិាស ដល់នូវសសចែតី
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វនិាសអស់មិនម្មនសល់ រពះដ៏ម្មនរពះភាររាស់
ដល់អនាថបិណឍិ ែរ បតី នូវសសចែតីដូចពណ៌នាមែ
សនះ រាស់រពះតរម្មស់សនះឲ្យនរែប្លងស ើងថា អនែ
ម្មនបាដ ដឹងឋានៈ និងមិនប្មនឋានៈសនះស ើយ រួរ
ដ៏ន់យែឋានៈ ប្ដលមិនខុស។  
បណាត បទទងងសនាះ បទថា ឯតទ្ញ្ញា យ ជមធាវី សសចែតី

ថាែុលបុរតអនែរបែបសោយបាដ ដ៏ មត់ចត់ ខពង់ខពស់
ប្ដល  ននាមថា ជមធា ដឹងរុណនិងសទស សសចែតី
ចសរមើននិងសសចែតីវនិាស របសយាជន៍និងមិនប្មនរប
សយាជន៍ ឋានៈនិងមិនប្មនឋានៈ ែនុងឋានៈទងងឡាយ
សរលរឺ ដ៏ររបដ៏ន់ឋានៈមិនខុស និងដ៏ររបដ៏ន់
សោយដ៏រ ៉ ន់សាម នទងង២រឺ ែនុងឋានៈប្ដលមិនខុស
និងឋានៈប្ដលខុសសនះ បទថា តគំជណ្េ យទ្បណ្ណក ំ      
សសចែតីថារួរដ៏ន់យែឋានៈប្ដលមិនខុស រឺប្ដលរប 
រពឹតតសៅសោយពិតរ  ែដ ជាបដិបទខាងសាត ងជាសររឿង
នាងសចញច្ចែទុែខ សរលរឺបដិបទប្ដលមិនវនិាស
សនាះៗឯង  ទុែខសររះស តុអវី?  សររះភាវៈម្មនសសចែតី 
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របរពឹតតសៅយ៉ាងពិតរ  ែដជាសដើម ចងប្ណែសរៅពីសនះ
មិនរួរដ៏ន់យែសររះស តុអវី?  សររះភាវៈម្មនសសចែតី
របរពឹតតសៅមិនពិតរ  ែដ ពិតប្មនសឈ្លម ះថា អបណណែ
បដិបទសនះ ជាបដិបទរបស់រពះពុទធ រពះបសចចែពុទធ 
និងរពះសាវែ័ពុទធទងងពួង រពះពុទធទងងឡាយាងងសៅ
សឆ្ព ះែនុងអបណណែបដិបទ បងសពញ  រមីទងងឡាយ
សោយសសចែតីពាយាមម្មង សឈ្លម ះថាជារពះពុទធសរដ៏ម
សដើមសរធិរពឹែស សូមបីរពះបសចចែពុទធែ៏ញុាងង បជចចកជោធិ
ញាណ្ឲ្យសែើតស ើង សូមបីរពះសាវែ័ពុទធទងងឡាយែ៏
រាស់ដឹងសឆ្ព ះសាវែ័  រមីញាណ។ 
 រពះដ៏ម្មនរពះភារ សូមបីរទង់របទនែុសល 
សមបតតិទងង៣ ដ៏ម្មវចរសួរ៍៦ និងសមបតតិែនុងរព ម 
សោែដល់ឧ  សែពួែសនាះសោយរបដ៏រដូសចនះ ែនុងទី 
បងផុតរទង់សប្មតងអបណណែបដិបទសនះថា សឈ្លម ះថា 
បដិបទប្ដលមិនខុសឲ្យអរ តតផល សឈ្លម ះថាបដិ    
បទប្ដលខុសឲ្យសែើតែនុងអ  យភូមិ៤ និងែនុងរតែូល 
ទប៥ ស ើយរទង់របដ៏សអរយិសចចៈ៤ សោយអាស្រដ៏រៈ 
១៦ ឲ្យនរែប្លងស ើងសៅ ែនុងសវោចប់អរយិសចចៈ៤ 
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ឧ  សែ៥០០នាែ់   នសសរមចនូវសសាាបតតិផល
ទងងអស់ោន ។  
 រពះសាសាត  រោរទង់សប្មតងរពះធមមសទសនាសនះ 
ស ើយ រទង់សប្មតងសរឿង ២សរឿងភាជ ប់អនុសនធិោន  ស ើយ 
រទង់របមូលជាតែមែសប្មតង រទង់របជុងរពះជាតែមែ 
ថា បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់សលល ែនុងសម័យសនាះ   ន 
មែជាសទវទតតែនុងសពលឥ ូវសនះ សូមបីបរស័ិទរបស់
បុរតឈមួញរសទះប្ដលលងង់សនាះ ែ៏  នមែជាបរស័ិទ 
របស់សទវទតតែនុងសពលឥ ូវសនះប្ដរ។ 

បរស័ិទរបស់បុរតឈមួញរសទះប្ដលជាបណឍិ តែនុង 
រោសនាះ   នមែជាពុទធបរស័ិទែនុងសពលឥ ូវសនះ 
ចងប្ណែបុរតឈមួញរសទះ ប្ដលជាបណឍិ តែនុងរោសនាះ 
  នមែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាអបណណែជាតែទី ១ 
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២. វណ្ណុ បថោតក 
អកលិាសុជនា វណ្ណុ បជេ ខណ្នាត  

ឧទ្ង្គជណ្ តតថ បបំ អវិនទុ ំ
ឯវំ មនុិ វីរយិពលូបបជនាន  

អកលិាសុ វិជនទ ហទ្យសស សនតនិតិ។ 
 (រពះសមពុទធរាស់ថា)ពួែជនមិនខជិលរចអូសដ៏ល 
ជីែ (ប្ផនដី) រតង់ផលូវខាច់ ឬទីទួល   ននូវទឹែរតង់ផលូវ 
សនាះ(យ៉ាងណា)អនែរ  ជញ បរបូិណ៌សោយពាយាមនឹង 
ែងោងងដ៏យ មិនខចិលរចអូស ែ៏  ននូវសសចែតីសងប់ 
រម្មង ប់នន ឫទ័យយ៉ាងសនាះប្ដរ។    

 ចប់ វណណុ បថជាតែ ទី ២ 
 
 

២. អដឋកថា វណ្ណុ បថោតក 
  រពះដ៏ម្មនរពះភារ ដ៏លរបថាប់សៅែនុងនររសាវតថី 
រាស់រពះធមមសទសនាសនះម្មនរែយសផតើមថា អកិលាសុ-
ជនា ដូសចនះសួរថា រទង់រ  រពធនរណា? សឆលើយថា រទង់
រ  រពធភិែខុអនែលះបង់សសចែតីពាយាមមួយរបូ។  
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ដូច  នសាត ប់មែដ៏លរពះតថារតរបថាប់សៅែនុងនររ 
សាវតថី ម្មនែុលបុរតអនែទីរែុងសាវតថីមួយរបូសៅដ៏ន់
វតតសជតពន សាត ប់រពះធមមសទសនាែនុងសម្មន ែ់របស់រពះ
សាសាត  ម្មនចិតតរជះថាល ស ើញសទសែនុងដ៏ម និង 
អាស្រនិសងសែនុងដ៏រសចញច្ចែដ៏មសទើបបួស ឧបសមបទ័
  ន៥វសា សរៀន  នម្មតិដ៏២បទ សិែាដ៏ររបរពឹតត
វបិសសនាទទួលរពះែមមោឌ នប្ដលខលួនសពញចិតត ែនុង
សម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  ចូលសៅដ៏ន់នរពមួយច្ចងវសា 
សៅទីសនាះ ពាយាមសៅរ ូតអស់មួយរតីម្មសមិន
អាស្រចសធវើ សូមបរីតឹមប្តថាជាឱភាស ឬនិមិតតឲ្យសែើតស ើង 
លងោប់សនាះភិែខុសនាះម្មនសសចែតីរិតដូសចនះថា រពះ   
សាសាត រាស់បុរគល៤ពួែ ែនុងបុរគល៤ពួែសនាះ សយើង
រង់នឹងជាបទបរមៈបុរគល សយើងស ើញថានឹងមិនម្មន
មរគឬផលែនុងអតតភាពសនះ សយើងនឹងសធវើអវីសោយដ៏រសៅ
ែនុងនរព សយើងនឹងសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  
រែស ែសមើលរពះរបូរបស់រពះពុទធ ប្ដលដល់នូវសសចែតី
សាា ត ននរពះរបូយ៉ាងនរែសលង សាត ប់រពះធមមសទសនាដ៏
ពិសរាះ (និងរបសសើរជាង) រោរិតស ើយែ៏រត ប់មែ
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ដ៏ន់វុិញរសជតពនសនាះឯង។ លងោប់សនាះភិែខុទងង 
ឡាយអនែជាសម្មល ញ់ស ើញស ើយសរលដល់ភិែខុសនាះ
ថា ម្មន លអាស្រវសុសា សោែសរៀនែមមោឌ នែនុងសម្មន ែ់របស់
រពះសាសាត  ស ើយសៅសោយសងឃឹមែនុងចិតតថា នឹងសធវើ
សមណធម៌ បុ៉ប្នតឥ ូវសនះមែសដើរសលងសបាយ
សោយដ៏រសសពសនិទធសាន ល ែិចចននបពវជិតរបស់សោែ
ដល់ទីបងផុតស ើយឬ ៎ន សោែនឹងជាអនែមិនម្មន
បដិសនធិសទៀតឬ ភិែខុសនាះសរលថា ម្មន លអាស្រវសុសា
ទងងឡាយ សយើងមិន  នមរគឬផលសទើបរិតថា សយើង
រួរនឹងជាអភ័ពវបុរគល សទើប  នលះបង់សសចែតីពា- 
យាមស ើយមែ ភិែខុពួែសនាះសរលថា ម្មន លអាស្រវសុសា
សោែបួសែនុងរពះសាសនារបស់រពះពុទធ អនែម្មនសស
ចែតីពាយាមធងយ៉ាងសនះ ស ើយលះបង់សសចែតី
ពាយាមសចញ សធវើវតតប្ដលមិនប្មនស តុស ើយ មែចុះ
សោែពួែសយើងនឹងនាងសោែោល់រពះតថារត រោ
សរលស ើយភិែខុពួែសនាះ សទើប  ននាងភិែខុសនាះសៅដ៏ន់
សម្មន ែ់របស់រពះសាសាត ។ 
 រពះសាសាត លមមរទង់ស ើញភិែខុសនាះ   សទើបរាស់ 
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 យ៉ាងសនះថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយពួែសោែជាអនែនាង
ភិែខុអនែមិនរ  ថាន របូសនះមែស ើយ ភិែខុសនះសធវើអវី? ភិែខុ
ទងងឡាយរដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ភិែខុ
សនះបួសែនុងរពះសាសនា ប្ដលជាសររឿងនាងសចញច្ចែ
ទុែខម្មនសភាពយ៉ាងសនះ មិនអាស្រចសធវើសមណធម៌លះ 
បង់សសចែតីពាយាមសច្ចលស ើយមែ លងោប់សនាះរពះ
សាសាត រាស់ដល់ភិែខុសនាះថា ម្មន លភិែខុ   នឮថា 
សោែ  នលះបង់សសចែតីពាយាមពិតប្មនឬ ភិែខុសនាះ
រដ៏បទូលថា ពិតប្មនរពះអងគ។ 
 រពះសាសាត រាស់ថា  ម្មន លភិែខុសោែបួសែនុងរពះ
សាសនា ប្ដលជាសររឿងនាងសចញច្ចែទុែខម្មនសភាព
យ៉ាងសនះ ស តុអវីសទើបមិនឲ្យសរដឹងនូវខលួនយ៉ាងសនះថា 
ជាអនែរ  ថាន តិច ឬថាជាអនែសសនាត ស ឬថាជាអនែសាង ត់
ឬថាជាអនែរ  រពធសសចែតីពាយាមឲ្យសរដឹងថា ជាភិែខុ
អនែលះបង់សសចែតីពាយាម ដ៏លរោមុនសោែ  ន
ជាអនែម្មនសសចែតីពាយាមមិនប្មនឬ ដ៏លរសទះ៥០០ 
សៅែនុងផលូវែនាត រៈសររះដីខាច់ ពួែមនុសសនិងសោទងង
ឡាយ   នទឹែផឹែម្មនសសចែតីសុខ សររះអាស្រ័ស័យ 
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សសចែតីពាយាម ប្ដលសោែម្មន ែ់បុ៉សណាណ ះសធវើស ើយ 
សររះស តុអវី? ឥ ូវសនះសោែសទើបលះបង់សសចែតី 
ពាយាមសច្ចល ភិែខុសនាះ  នែម្មល ងងចិតតសោយស តុ
ម្មនរបម្មណបុ៉សណណះ។ 
  ចងប្ណែភិែខុទងងឡាយ   នសាត ប់រពះតរម្មស់ 
សនាះសទើបអងវររពះដ៏ម្មនរពភារថា បពិរតរពះអងគដ៏  
ចសរមើនសសចែតីពាយាម ប្ដលភិែខុសនះលះបង់ស ើយ 
រ  ែដដល់ខញុងរពះអងគទងងឡាយ ែនុងសពលឥ ូវសនះ 
ស ើយ ែនុងដ៏លមុនសសចែតីប្ដលសោនិងមនុសសទងង 
ឡាយ  នទឹែផឹែម្មនសសចែតីសុខែនុងផលូវែនាត រៈសររះ 
ដីខាច់ ស តុអាស្រ័ស័យសសចែតីពាយាមប្ដលភិែខុសនះ
សធវើ សៅជាអាស្រថ៌ែង  ងងសរម្មប់ខញុងរពះអងគទងងឡាយ 
រ  ែដដល់រពះអងគ អនែរទង់បនលុះរពះសពវញ្ដុតតាដ ណ
បុ៉សណាណ ះ សូមរពះអងគរាស់ស តុសនះដល់ខញុងរពះអងគ
ទងងឡាយ រពះដ៏ម្មនរពះភាររទង់ញុាងងដ៏រសែើតសតិ
ឲ្យសែើតដល់ភិែខុទងងឡាយពួែសនាះសោយរពះតរម្មស់
ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ សបើយ៉ាងសនាះអនែទងងឡាយចូរ
សាត ប់ ស ើយ  នរទង់សធវើស តុដ៏រណ៍ ប្ដលរវាងននភព
បិទ  ងងទុែឲ្យរ  ែដ។  
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 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររប់ររង 
រាជយសមបតតិ សៅែនុងនររររាណសី រពះសរធិសតវច្ចប់
បដិសនធិែនុងរតែូលឈមួញរសទះ រពះសរធិសតវសនាះ
ចសរមើនវយ័ស ើយ រាច់សៅសធវើដ៏រជួញសោយរសទះ
៥០០ រពះសរធិសតវសនាះសដើរផលូវែនាត រៈសររះដីខាច់
មួយែប្នលងម្មនរបប្វងរបម្មណ៦០សយាជន៍  ែនុងផលូវ    
ែនាត រៈសនាះដីខាច់លាិតមួយទូរនដប្ដលជាប់សៅែនុងនដ 
ាងងអងពីរពះអាស្រទិតយរះស ើង ម្មនសសចែតីសៅត ដូចរងនរ
រសងើែសភលើងមិនអាស្រចឆលងសៅ  ន សររះដូសច្ចន ះរពះសរធិ 
សតវសនាះដ៏លសធវើដងសណើ រផលូវែនាត រៈសនាះ សទើបយែរសទះ
ផទុែអុសទឹែសរបង និងអងារជាសដើមសៅសពលែណាត
លយប់ ែនុងសវោអរណុរះស ើង សធវើរសទះឲ្យជាវង់មូល
ស ើយឲ្យសធវើ  រាងទុែខាងសលើ  សធវើែិចចែនុងសរឿងអាស្រុញរឲ្យ
ស័សចអងពីរពឹែ ស ើយអងគុយែនុងមលប់រតឈងឹរតនឈ
រ ូតអស់មួយនថង ដ៏លរពះអាស្រទិតយអសតងគតស ើយ 
បរសិភារអាស្រុញរសពលោង ច សពលនផទននប្ផនដីរតជាែ់
ស ើយ សទើបទឹមរសទះសដើរផលូវសៅ ដ៏រសៅដូចជាមួយដ៏រ
សៅែនុងទសនលសនាះឯង រប្មងនឹងម្មនែនុងផលូវែនាត រៈសនាះ 
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ធមមាអនែែងណត់បទ (អនែនាងផលូវ) រួរនឹងម្មន សររះ
ស តុសនាះរពះសរធិសតវសនាះ សទើបឲ្យសធវើដ៏ររបែបដ៏រ
សៅរបស់ពួែរសទះាមសាដ របស់ផ្ទា យ ែនុងដ៏ល
សណាះឈមួញរសទះសនាះ ដ៏លនឹងសៅដ៏ន់ផលូវែនាត រៈ
សនាះ ាមទងនងសនះសនាះឯង សទើបសៅ  ន៥៩សយាជន៍
រិតថា ឥ ូវសនះសោយរារតីមួយបុ៉សណាណ ះនឹងសចញអងពី
ផលូវែនាត រៈសររះដីខាច់ សទើបបរសិភារអាស្រុញរសពលោង ច 
សរបើអុសនិងទឹែទងងពួងឲ្យអស់រលីងស ើយ សទើបទឹម
រសទះសៅ អនែនាងផលូវឲ្យរដ៏លអាស្រសនៈែនុងរសទះ ែាល
ដងបូងសដែសមើលផ្ទា យែនុងនផទសម រ  ប់ថា ចូរបរសៅ
ខាងសនះ ចូរបរសៅខាងសនាះ អនែនាងផលូវសនាះ ត់សនឿយ
សររះមិន  នសដែលែ់អស់រយៈសពលយូរ សទើបសដែ
លែ់សៅ ដ៏លសោវលិរត ប់ចូលផលូវសដើម(ផលូវប្ដលមែ) 
ែ៏មិនដឹង សោទងងឡាយ  នសដើរផលូវសៅរ ូតមួយយប់
សពលរពឹែរពុញមអនែនាងផលូវភាញ ែ់ស ើង   ែនុងសវោ
អរណុរះ សង ឹងសមើលផ្ទា យនែខតតឫែសស ើយសរលថា 
ចូរបត់រសទះ   ចូរបត់រសទះ   នឹងដ៏លមនុសសទងងឡាយ 
នាងោន បត់រសទះសធវើទុែាមលងោប់ៗ សនាះឯង អរណុរះ
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ស ើងសៅស ើយ មនុសសទងងឡាយនាងោន សរលថា សនះ
ជាែប្នលងស  ះជុងរុ ង ប្ដលពួែសយើងសៅដ៏លពីមសិលមិញ
សនះ  សូមបីអុស      និងទឹែរបស់ពួែសយើងែ៏អស់ស ើយ 
ឥ ូវសនះពួែសយើងវនិាសស ើយ សទើបសោះរសទះសងរាែ
សៅសោយជុងវញិ ស ើយសធវើ  រាងទុែខាងសលើសដែសសាែ
សមសៅខាងសរដ៏មរសទះរបស់ខលួនៗ រពះសរធិសតវរិត
ថា ដ៏លសយើងលះបង់សសចែតីពាយាមសច្ចល មនុសស
ទងងអស់សនាះនឹងដល់សសចែតីវនិាសអស់ លមមសវោ
រពឹែសទើបរាច់សៅែនុងសវោ ប្ដលម្មនសសចែតីរតជាែ់ 
ស ើញរុមពសមម សបូវភាល ងងមួយរុមព សទើបរិតថា សមម ពួែ
សនះនឹងសែើតស ើង សររះសសចែតីរតជាែ់របស់ទឹែខាង
សរដ៏ម សទើបឲ្យមនុសសដ៏ន់ចបមែ ឲ្យជីែរតង់ែប្នលង
សនាះ មនុសសពួែសនាះជីែសរៅចុះសៅ  នជសរៅ៦០
 តថ ដ៏លមនុសសទងងឡាយ ជីែសៅដល់ទីម្មន
របម្មណបុ៉សណណះ ចប  នប៉ះទងគិចថមខាងសរដ៏ម សពល
ចបប៉ះទងគិចថម មនុសសទងងពួងែ៏នាងោន លះបង់សសចែតី
ពាយាមសច្ចល ចងប្ណែរពះសរធិសតវរិតថា ខាង
សរដ៏មថមសនះនឹងម្មនទឹែ សទើបចុះសៅឈរសលើប្ផនថម    
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ឱនចុះសផទៀងរតសចៀែសាត ប់សងស ង   នឮសងស ងទឹែ
ខាងសរដ៏ម   សទើបស ើងមែរ  ប់ដល់មនុសសអនែបសរមើ
ថា ប្ន!អនែទងងឡាយដ៏លអនែលះបង់សសចែតីពាយាម 
សច្ចលពួែសយើងនឹងវនិាស ពួែអនែែុងលះបង់សសចែតី
ពាយាម ចូរដ៏ន់យែញញួរប្ដែសនះ ចុះសៅដ៏ន់        
រសតត វាយរតង់ថមសនះ មនុសសអនែបសរមើសនាះទទួល
រែយរបស់រពះសរធិសតវសនាះស ើយ មិនលះបង់សសច-
ែតីពាយាម ែនុងសពលប្ដលមនុសសទងងឡាយលះបង់
សសចែតីពាយាមឈរសៅ សទើបចុះសៅវាយថម ថមប្បែជា
ពីរចងប្ណែាល ែ់ចុះសៅខាងសរដ៏ម   នឃងងរែប្សទឹែ 
ស ើយរែប្សទឹែរបម្មណ បុ៉នសដើមសាន ត  ញ់សចញ
ស ើង មនុសសទងងឡាយនាងោន ផឹែ ស ើយងូតទឹែពុះសៅល
រសទះនិងនឹមជាសដើមប្ដលសល់សដើមបីចងអិនយារូ និង   
ភតត បរសិភារនិងឲ្យសោសីុ នឹងសពលរពះអាស្រទិតយអសតងគត 
សទើបចងទង់ជិតអណតូ ងទឹែ ស ើយ  ននាងោន សៅដ៏ន់ទី
ប្ដលរ  ថាន ៗ ស ើយមនុសសពួែសនាះលែ់ទងនិញែនុងទី
សនាះ   នចងសណញ១ជា២ជា៣សទើប  ននាងោន សឆ្ព ះសៅ
ទីសៅរបស់ខលួនៗ មនុសសពួែសនាះាងងសៅែនុងអតតភាព
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សនាះ រ ូតអស់អាស្រយុស ើយសៅាមយថាែមម ចងប្ណែ
រពះសរធិសតវសធវើបុណយម្មនទនជាសដើម    នសៅាម
យថាែមមដូចោន ។  
 រពះសម្មម សមពុទធ រោរាស់រពះធមមសទសនាសនះ 
ស ើយរទង់ជាអនែរាស់ដឹងដ៏នរែប្លងខលួនឯង សទើប 
រាស់រពះោថាសនះថា៖  
 ពួែជនមិនខជិលរចអូសដ៏លជីែ (ប្ផនដី) រតង់ផលូវ
ខាច់ ឬែនុងទីទួល  ននូវទឹែរតង់ផលូវសនាះ (យ៉ាងណា) 
អនែរ  ជញបរបូិណ៌សោយសសចែតពីាយាម នឹងែម្មល ងង
ដ៏យ មិនខចិលរចអូសែ៏  ននូវសសចែតីសងប់រម្មង ប់ចិតត
យ៉ាងសនាះប្ដរ។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា អកលិាសុជនា   នដល់
មិនខជិលរចអូសរឺរ  ថាន សសចែតីពាយាមបទថា វណ្ណុ បជេ 
សសចែតីថាដីខាច់ សោែសៅថាវណណៈែនុងផលូវខាច់   
បទថា ខណ្នាត  ប្របថា ជីែប្ផនដី ស័ពទថា ឧទ្ ែនុងបទថា 
ឧទ្ង្គជណ្សនះជានិ  ត អធិបាយថាែនុងទីោនែណាត ល 
វាល អធិបាយថា ែនុងទីជាទីសញ្ច រសៅរបស់ពួែ
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មនុសស រឺែនុងភូមិភារប្ដលមិនម្មនបិទ  ងង បទថា តតថ 
សសចែតីថាែនុងផលូវខាច់សនាះ បទថា បបំ អវិនទុ ំ ប្របថា  ន
ទឹែពិតប្មន ទឹែសោែសៅថា បបា សររះជាសររឿងផឹែ 
មា៉ងសទៀតទឹែប្ដល ូរចូលសៅសឈ្លម ះថា បបា អធិ- 
បាយថា ទឹែសរចើន បទថា ឯវំ ជាបទសធវើសសចែតីឧបម្ម
ឲ្យសសរមច បទថា មនុ ីសសចែតីថា ញាណ សោែសៅថា   
ជោន    មា៉ងសទៀតសម្មសនយយៈយ៉ាងណាមា៉ង ែនុងដ៏យ 
សម្មសនយយៈជាសដើមសោែសៅថា ជោន បុរគលប្ដលសៅ
ថា មុន ី សររះរបែបសោយសម្មនៈសនាះ ែ៏មុនីសនះ សនាះ
ម្មនសរចើនយ៉ាងរឺ អាស្រោរយិមុនី អនាោរយិមុនី សសែខ-
មុនី អសសែខមុនី បសចចែមុនី និងមុនិមុនី បណាត មុនីពួែ
សនាះ ររ សថអនែសសរមចផលដឹងចាស់នូវសាសនា 
សឈ្លម ះថាអាស្រោរយិមុនី បពវជិតអនែសសរមចផលដឹង
ចាស់ែនុងសាសនា សឈ្លម ះថាអនាោរយិមុនី រពះសសែខ
បុរគល៧ពួែ សឈ្លម ះថាសសែខមុនី រពះខីណា័សព
សឈ្លម ះថា អសសែខមុនី រពះបសចចែពុទធ សឈ្លម ះថា  បសចចែ
មុនី រពះសម្មម សមពុទធ សឈ្លម ះថាមុនិមុនី ែនុងអតថសនះ 
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ដ៏លសរលសោយរមួ បុរគលអនែរបែបសោយបាដ
សរលរឺរបបីរជាបថា មុនី បទថា វីរយិពលូបបជនាន    ន
ដល់អនែរបែបសោយសសចែតីពាយាម និងែម្មល ងងដ៏យ 
ជាមួយែម្មល ងងញាណ បទថា អកិលាសុ សសចែតីថា អនែ
មិនខជិលរចអូស រឺសឈ្លម ះថាអនែមិនខជិលមិនរចអូស 
សររះរបែបសោយសសចែតីពាយាម ប្ដលរបែបសោយ
អងគ៤ ប្ដលសោែសរលទុែយ៉ាងសនះថា សាច់និង
ឈ្លមែនុងរាងដ៏យរបស់សយើងសនះទងងអស់ចូររងីសងួត
សៅ និងសល់ប្តប្សបែសរនសនិងឆាឹងែ៏សោយ។ 
 បទថា វិជនទ ហទ្យសស សនត ឹសសចែតីថា រប្មងរបសពវរឺ
  នសឆ្ព ះអរយិធម៌សរលរឺ ឈ្លន វបិសសនា អភិាដ  
និងអរ តតមរគាដ ណ ប្ដលដល់ដ៏ររាប់ថា សនតិ សររះ
សធវើសសចែតីរតជាែ់ទងងចិតត និង ទយរបូ ពិតប្មនរពះដ៏ 
ម្មនរពះភារសប្មតងពណ៌នា ដ៏រសៅជាទុែខរបស់ 
មនុសសអនែខជិលរចអូស និងដ៏រសៅជាសុខរបស់មនុសស 
អនែរ  រពធសសចែតីពាយាម  សោយរពះសូរតទងងឡាយ 
មិនប្មនតិចយ៉ាងសនះថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយបុរគល 



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 52 

អនែខជិលរចអូស  ជាឧ  យែលអាស្ររែែ់សោយអែុសល 
ធម៌ដ៏ោមែ រប្មងសៅជាទុែខ និងសធវើរបសយាជន៍ខលួនដ៏ 
ធងនរែប្លងឲ្យវនិាសសៅ ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ចងប្ណែ 
បុរគលអនែរ  រពធសសចែតីពាយាម សាង ត់ច្ចែអែុសល 
ធម៌ដ៏ោមែ រប្មងសៅជាសុខ និងសធវើរបសយាជន៍ខលួនដ៏
ធងនរែប្លងឲ្យបរបូិរណ៍ ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ដ៏របនលុះ 
របសយាជន៍      រប្មងមិនម្មនសោយសសចែតីពាយាមដ៏   
អាស្ររែែ់ ឥ ូវសនះដ៏លនឹងរទង់សប្មតងដ៏រសៅជាសុខ
សនាះៗឯង ប្ដលបុរគលអនែរ  រពធសសចែតីពាយាម អនែ
មិនសធវើសសចែតីរបដ៏ន់ម្មង អនែស ើញចាស់នឹងរបបីបនលុះ
  នសោយែម្មល ងងនិងសសចែតីពាយាម សទើបរាស់ថា 
មុនីអនែរបែបសោយសសចែតីពាយាមនិងែម្មល ងង ជាអនែ 
មិនខជិលរចអូស របប ី នសសចែតីសងប់ចិតត ដូសច្ចន ះសោែ 
សរលរែយអធិបាយសនះទុែថា ឈមួញពួែសនាះមិន 
ខជិលរចអូស ជីែសៅែនុងផលូវដីខាច់ រប្មង  នទឹែយ៉ាង 
ណា ភិែខុែនុងសាសនាសនះែ៏ដូសច្ចន ះ ជាអនែឆ្ល តមិន 
ខជិលរចអូស ខិតខងពាយាមរប្មង  នសសចែតីសងប់ចិតត 
ប្ដលសផសងសោយបឋមឈ្លនជាសដើម ម្មន លភិែខុទងង 
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ឡាយ ែនុងដ៏លមុនសោែសនាះសធវើសសចែតីពាយាម 
សដើមបីរតូវដ៏រផលូវទឹែ ឥ ូវសនះសររះស តុអវី សោែសទើប
លះបង់សសចែតីពាយាមែនុងសាសនាប្ដលជាសររឿងនាង
សចញច្ចែទុែខសដើមបីរបសយាជន៍ដល់មរគផលយ៉ាងសនះ។  
រពះសាសាត  រោរទង់សប្មតងរពះធមមសទសនាសនះ យ៉ាង
សនះស ើយ សទើបរទង់របដ៏សសចចៈ៤ ែនុងសវោចប់    
សចចៈ ភិែខុអនែលះបង់សសចែតីពាយាម តរមង់សៅែនុង
រពះអរ តត ប្ដលជាផលដ៏សលើស សូមបីរពះសាសាត ែ៏
រាស់សរឿង ពីរសរឿងជាប់តោន  រទង់របជុងជាតែសប្មតងថា 
មនុសសអនែបសរមើប្ដលមិនលះបង់សសចែតីពាយាមវាយ
ថមឲ្យទឹែដល់មុញជនែនុងសម័យសនាះ   នមែជាភិែខុ
អនែលះបង់សសចែតីពាយាមរបូសនះ ែនុងសពលសនះ 
បរស័ិទប្ដលសល់ែនុងសម័យសនាះ ជាពុទធបរស័ិទែនុង
សពលឥ ូវសនះ ចងប្ណែរបានឈមួញរសទះ  នមែជា 
តថារត ដូសចនះ  នឲ្យរពះធមមសទសនាសនះចប់ចុះ 
ស ើយ ។ 

ចប់ អដឌែថាវណណុបថជាតែទី ២ 
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៣. ជសរវីវាណិ្ជោតក 
 ឥធ ជច នំ វិរាជធសិ សទ្ធមមសស និយាមក ំ
 ចិរ ំតវំ អនតុជបបសិ ជសរវិាយំវ វាណិ្ជជាតិ។ 

 (រពះសមពុទធរាស់ថា) សបើអនែសធវើនូវសសាាបតតិមរគ 
ជាសររឿងែងណត់នូវរពះសទធមមសនាះ ឲ្យឃល តច្ចែ
សាសនាសនះស ើយ អនែរប្មងសៅត រែុញយសរឿយៗអស់ 
ដ៏លយូរ ដូចជារណិជសឈ្លម ះសសរវិៈសនះ។ 

ចប់ សសរវិវាណិជជាតែ ទី ៣ 
 
 

 ៣. អដឋកថា ជសរវីវាណិ្ជោតក 
 រពះដ៏ម្មនរពះភារ ដ៏លរបថាប់សៅែនុងទីរែុង
សាវតថី រទង់រ  រពធភិែខុមួយរបូអនែលះបង់សសចែតីពា- 
យាមដូចោន  សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយ
សផតើមថា ឥធ ជច នំ វិរាជធសិ ដូសចនះ រពះសាសាត រទង់ស ើញ
ភិែខុសនាះ រតូវភិែខុទងងឡាយនាងមែសោយន័យ មុនសនាះ
ឯងសទើបរាស់ថា ម្មន លភិែខុសោែបួសែនុងសាសនា
ប្ដលអាស្រចឲ្យសសរមចមរគផលប្បបសនះ ដ៏លលះបង់
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សសចែតីពាយាមសចញ នឹងដល់នូវសសចែតីសសាយសសាែ
រ ូតដ៏លយូរ ដូចសសរវិរណិជវនិាសច្ចែថាសម្មស
ប្ដលម្មនតនមលមួយប្សនដូសច្ចន ះ ភិែខុទងងឡាយទូល
អងវររពះដ៏ម្មនរពះភារ សដើមបីរទង់សប្មតងសរឿងសនាះ
ឲ្យជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មនរពះភារ  នរទង់សធវើស តុ
ប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែឲ្យរ  ែដ។ 
 ែនុងអតីតដ៏លែនុងែបបទី៥ អងពីភរទែ័បបសនះ រពះ 
សរធិសតវ  នជាឈមួញរសទះសឈ្លម ះថា សសរវិៈ ែនុង 
ប្ដនសសរវិរដឌ សសរវិរណិជសនាះ ដ៏លសៅសដើមបីរតូវដ៏រ 
សធវើជងនួញ ជាមួយអនែឈមួញរសទះ ប្ដលសាទ ែ់សសទើរម្មន ែ់ 
សឈ្លម ះថា សសរវិៈ ឆលងសទឹងសឈ្លម ះថា នីលរ ៈ ស ើយ 
ចូលសៅដ៏ន់នររសឈ្លម ះថា អរដិឌបុរៈ ប្បងប្ចែថនល់ែនុង 
នររសៅម្មន ែ់មួយផលូវ សដើរលែ់ទិញែនុងថនល់ប្ដលជួស ឬ
បក្រាច ស់ជាមួយខលួន ចងប្ណែរណិជសរៅសនះ ដ៏ន់ 
យែថនល់ប្ដលបក្រាច សជាមួយខលួនបុ៉សណាណ ះ ែនុងនររ 
សនាះម្មនរតែូលសសដឌីមួយរតែូល ជារតែូលច្ចស់ 
បូរាណ បុរតបងបាូននិងរទពយសមបតតិទងងពួង  នអស់ 
រលីងសៅស ើយ ម្មនសែមង័សីម្មន ែ់សល់រស់សៅជាមួយ 
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យាយ យាយនិងសៅទងងពីរនាែ់សនាះ សធវើដ៏រសីុឈនួល 
អនែដនទចិញ្ច ឹមជីវតិ សៅែនុងផទះម្មនថាសម្មសប្ដល
មុញសសដឌីរបស់យាយជាមួយសៅសនាះាល ប់សរបើរ  ស់
រតូវរែាទុែជាមួយភាជនៈដនទៗ ដ៏លមិន  នសរបើ
រ  ស់មែអស់ដ៏លយូរ សរចះែ៏ច្ចប់ យាយនិងសៅពួែ
សនាះរប្មងមិនសាគ ល់សូមបីសសចែតីប្ដលថាសសនាះ ជា
ថាសម្មស។ 
 សម័យសនាះ រណិជសាទ ែ់សសទើរម្មន ែ់សនាះសដើរ
ប្័សែលែ់របស់ថា ចូរដ៏ន់យែសររឿងរបោប់ ចូរដ៏ន់
យែសររឿងរបោប់   នសៅដល់ទវ រផទះសនាះ ែុម្មរដិ៏
សនាះស ើញរណិជសនាះ សទើបសរលដល់យាយថា 
យាយ! សូមយាយទិញសររឿងរបោប់មា៉ងឲ្យខញុង យាយ
សរលថា នាងសអើយ! សយើងជាមនុសសរែីរែនឹងយែអវី
សៅទិញ ែុម្មរដិ៏សរលថា ពួែសយើងម្មនថាសសនះនិង 
ថាសសនាះ មិនជាឧបដ៏រៈដល់ពួែសយើង ចូរឲ្យថាស
សនះស ើយដ៏ន់យែសររឿងរបោប់ យាយសទើបសៅ
នាយរណិជមែស ើយ ឲ្យអងគុយសលើអាស្រសនៈ ឲ្យថាស
សនាះស ើយសរលថា នាយ! សោែចូរដ៏ន់យែថាស
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សនះ ស ើយឲ្យសររឿងរបោប់អវីៗែ៏  នដល់សៅ័សី
របស់ខញុង នាយរណិជយែនដច្ចប់ថាសសនាះស ើយរិត
ថា នឹងជាថាសម្មសសទើបរត ប់យែមជុលឆូតរតង់ខនង
ថាស ដឹងថាជាម្មសសទើបរិតថា សយើងនឹងមិនឲ្យអវីៗ
ដល់មនុសសពួែសនះ នឹងនាងយែថាសម្មសសៅស ើយ
សរលថា ថាសសនះនឹងម្មនតនមលអវី តនមលរបស់ថាសសនះ 
សូមបែីនលះម្មសែៈែ៏សៅមិនដល់ សទើបស  ះសៅសលើប្ផន
ដី ស ើយសរដ៏ែច្ចែអាស្រសនៈសជៀសសចញសៅ។ រពះ
សរធិសតវរិតថា មនុសសដនទរប្មងនឹងចូលសៅដ៏ន់
ថនល់ ប្ដលនាយរណិជសនាះចូលសៅស ើយសចញសៅ 
សទើបចូលសៅដ៏ន់ថនល់សនាះ ប្័សែលែ់របស់ថាចូរដ៏ន់
យែសររឿងរបោប់ដូសចនះ   នសៅដល់ទវ រផទះសនាះៗឯង 
ែុម្មរដិ៏សនាះ សរលដល់យាយដូចមុនសនាះឯងសទៀត 
លងោប់សនាះយាយ  នសរលដល់ែុម្មរដិ៏សនាះថា សៅ
សអើយ! នាយរណិជអនែមែដ៏ន់ផទះសនះ ស  ះថាស
សនាះចុះសលើប្ផនដីសៅស ើយ ឥ ូវសនះ សយើងនឹងឲ្យអវី? 
ស ើយដ៏ន់យែសររឿងរបោប់ ែុម្មរដិ៏សរលថា 
យាយ! នាយរណិជម្មន ែ់សនាះនិយាយសតីរទសោះស  ះ
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ស  ែ   ចងប្ណែនាយរណិជម្មន ែ់សនះរួរ័សឡាញ់
និយាយសតីទន់ភលន់ពិសរាះ រង់នឹងទទួលយែ យាយ
សរលថា សបើយ៉ាងសនាះចូរសៅសរមែ ែុម្មរដិ៏សនាះ
សទើបសៅនាយរណិជសនាះមែ លងោប់សនាះ យាយ
និងសៅ  នឲ្យថាសសនាះ ដល់រពះសរធិសតវសនាះ អនែ
ចូលសៅដ៏ន់ផទះស ើយអងគុយ រពះសរធិសតវសនាះដឹងថា
ថាសសនាះជាថាសម្មសសទើបសរលថា ប្ម៉! ថាសសនះ
ម្មនតនមលទងងប្សន ទងនិញប្ដលម្មនតនមលរបប្ ល
ថាសសនះមិនម្មនែនុងនដរបស់សយើង យាយនិង សៅសទើប
សរលថា សៅុញវ យនាយ នាយរណិជអនែមែមុន
និយាយថា ថាសសនះម្មនតនមលមិនដល់សូមបី ែនលះ
ម្មសែៈ ស ើយររប្វងថាសចុះដីសៅ បុ៉ប្នតថាសសនះនឹង
សែើតជាថាសម្មសសររះបុណយរបស់សោែ ពួែសយើង
ឲ្យថាសសនះដល់សោែ សោែឲ្យអវីៗែ៏  នដល់ពួែ
សយើង ស ើយដ៏ន់យែថាសសនះសៅចុះ  ខណៈសនាះរពះ
សរធិសតវសទើបឲ្យែុញបណៈ៥០០ ប្ដលម្មនសៅែនុង
នដ និងទងនិញប្ដលម្មនតនមល៥០០ែុញបណៈទងងអស់ 
ស ើយសុងយែទុែរតឹមប្តបុ៉សណណះថា អនែទងងឡាយចូរ
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ឲ្យជញ្ជ ីងជាមួយ  វសនះ និងែុញបណៈ៨ែុញបណៈ
ដល់ខញុង ស ើយដ៏ន់យែថាសសនាះសជៀសសចញសៅ រពះ
សរធិសតវសនាះរបញាប់សៅដ៏ន់ម្មត់សទឹង ឲ្យនាយទូែ
៨ែុញបណៈ ស ើយស ើងទូែសៅ ចងប្ណែនាយ
រណិជរល វលិរត ប់សៅដ៏ន់ផទះសនាះសទៀត ស ើយ
សរលថា អនែចូរនាងយែថាសសនាះមែ សយើងនឹងឲ្យអវីៗ
ខលះដល់អនែ យាយសនាះបរភិាសនាយរណិជរល 
ម្មន ែ់សនាះ ស ើយសរលថា សោែ  នសធវើថាសម្មស 
ប្ដលម្មនតនមលទងងប្សនរបស់ពួែសយើង ឲ្យម្មនតនមល 
រតឹមប្តែនលះម្មសែៈ បុ៉ប្នតនាយរណិជអនែម្មនធម៌ 
ម្មន ែ់ នឹងឯង ឲ្យរទពយមួយរន់ដល់ពួែសយើង ស ើយ 
ដ៏ន់យែថាសម្មសសនាះសៅ នាយរណិជរល  ន 
សាត ប់ដូសច្ចន ះរិតថា សយើងជាអនែវនិាសច្ចែថាសប្ដល 
ម្មនតនមលទងងប្សន រណិជម្មន ែ់សនាះសធវើសសចែតីវនិាស 
យ៉ាងធងដល់សយើង ន៎! សែើតសសចែតីសសាែដ៏ម្មនែម្មល ងង 
មិនអាស្រចតរមង់សតិទុែ  នសទើបសនលប់សៅ លមមដឹងខលួន 
  នពរង្កយែុញបណៈប្ដលសៅែនុងនដ និងវតថុរបស់ 
ទុែរតង់ទវ រផទះសនាះឯង  ស  ះបង់សងពត់សសលៀែសងពត់ 
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ដណត ប់ ដ៏ន់យែជញ្ជ ីងសជៀសសចញសៅាមោនសជើង 
របស់រពះសរធិសតវសៅដល់ម្មត់ទសនលសនាះ ស ើញរពះ 
សរធិសតវែងពុងសៅសទើបសរលថា នាយទូែដ៏ចសរមើន 
សោែចូររត ប់ទូែមែវញិ រពះសរធិសតវុញមថា ែុង 
រត ប់។ 
 ដ៏លនាយរណិជរលសនាះ ស ើញរពះសរធិ 
សតវសៅស ើយសនាះឯង សែើតសសចែតីសសាយសសាែម្មន 
ែម្មល ងង ឫទ័យសៅត  ឈ្លមសចញអងពីម្មត់  ឫទ័យប្បែ 
ដូចភែ់ែនុងបឹងដូសច្ចន ះ រណិជរលសនាះចងអាស្រឃត 
រពះសរធិសតវ ដល់សសចែតីអស់ជីវតិែនុងទីសនាះៗឯង 
សនះជាដ៏រចងអាស្រឃតែនុងរពះសរធិសតវរបស់រពះសទវ- 
ទតតជារោដងបូង រពះសរធិសតវសធវើបុណយម្មនទនជា 
សដើម   នសៅាមយថាែមម។ 
 រពះសម្មម សមពុទធ រោរាស់រពះធមមសទសនាសនះ
ស ើយ   នរាស់រពះោថាសនះថា៖  
 សបើអនែសធវើនូវសសាាបតតិមរគ ជាសររឿងែងណត់នូវរពះ
សទធមមសនាះ ឲ្យឃល តច្ចែសាសនាសនះស ើយ  អនែរប្មង 
សៅត រែុញយសរឿយៗអស់ដ៏លយូរ   ដូចជារណិជ 
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សឈ្លម ះសសរវិៈសនះ។ 
 បណាត បទពួែសនាះ បទថា ឥធ ជច នំ វិរាជធសិ សទ្ធមមសស 
និយាមកំ សសចែតីថា សបើអនែសធវើសសាាបតតិមរគ សរលរឺ
សសចែតីពិតននរពះសទធមមយ៉ាងសនះ ែនុងសាសនាសនះ 
អធិបាយថា អនែដ៏លលះបង់សសចែតីពាយាម និងមិន
បនលុះរឺមិន  ន បទថា ចិរ ំតវំ អនុតជបបស ិសសចែតីថា ដ៏ល
ជាយ៉ាងសនាះ អនែរប្មងសៅត រែុញយសរឿយៗ អស់ដ៏ល
យូរ សឈ្លម ះថានិងសៅត រែុញយចិតតខាងសរដ៏យែនុង
សវោររប់សពល មា៉ងសទៀតែនុងបទសនះ ម្មនអធិបាយ
ដូសចនះថា អនែសែើតែនុងនរែជាសដើម សសាយទុែខម្មន
របដ៏រសផសងៗ រ ូតអស់ដ៏លយូរ សឈ្លម ះថានិងសៅតា
រែុញយចិតតខាងសរដ៏យរឺ សឈ្លម ះថានឹងលង  ែ សររះ
សសចែតីជាអនែលះបង់សសចែតីពាយាម រឺសររះសសចែតី
ជាអនែឃល តច្ចែអរយិមរគ សួរថា នឹងសៅត រែុញយខាង
សរដ៏យយ៉ាងណា? សឆលើយថា នឹងសៅត រែុញយខាង
សរដ៏យ ដូចនាយរណិជសឈ្លម ះថា សសរវិៈសនាះ 
អធិបាយថា ដូចនាយរណិជសនះ ប្ដលម្មនសឈ្លម ះ
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យ៉ាងសនះថាសសរវិៈ សោែសរលរែយអធិបាយសនះ
ទុែថា ដ៏លមុនរណិជសឈ្លម ះសសរវិៈ   នថាសម្មស
ម្មនតនមលមួយប្សនមិនសធវើសសចែតីពាយាម សដើមបីនឹង
ដ៏ន់យែថាសម្មសសនាះ សទើបវនិាសច្ចែថាសម្មស
សនាះ សៅត រែុញយចិតតែនុងដ៏លជាខាងសរដ៏យយ៉ាង
ណា សូមបអីនែែ៏ដូសច្ចន ះដូចោន  ដ៏លមិន  នបនលុះ 
អរយិមរគ ប្ដលសរបៀបដូចជាថាសម្មស ប្ដលសរសរៀប 
ចងសរតៀមឲ្យែនុងសាសនាសនះ សររះលះបង់សសចែតីពា- 
យាមសច្ចល ជាអនែវនិាសច្ចែអរយិមរគសនាះ នឹងសៅត
រែុញយចិតតខាងសរដ៏យរ ូតអស់ដ៏លយូរ សបើនឹងមិន
លះបង់សសចែតីពាយាមសសាត នឹង  ននូវសោែុតតរ-
មរគទងង៤ ែនុងសាសនារបស់តថារត ដូចនាយ
រណិជ ប្ដលជាបណឍិ ត  ននូវថាសម្មសដូសច្ចន ះ។ 
 រពះសាសាត រទង់ដ៏ន់យែែងពូលសោយរពះអរ តត 
រទង់សប្មតងរពះធមមសទសនា ដល់ភិែខុយ៉ាងសនះស ើយ
រទង់របដ៏សសចចៈទងង៤ ែនុងសវោចប់សចចៈ ភិែខុអនែ
លះបង់សសចែតីពាយាមាងងសៅែនុងរពះអរ តត សូមបី
រពះសាសាត  ែ៏រទង់រាស់សរឿងពីរសរឿងជាប់តោន ស ើយ
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រទង់របជុងជាតែថា រណិជរលែនុងដ៏លសនាះ  ន
មែជារពះសទវទតត ែនុងដ៏លឥ ូវសនះ នាយរណិជ
ប្ដលជាបណឍិ តែនុងដ៏លសនាះ   នមែជាសយើង
តថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាសសរវិវាណិជជាតែទី ៣ 
  
 ៤. ចុលលកជសដឋីោតក 

អបបជកន បិ ជមធាវី បាកជដ្ន វិចកខជោ 
សមដុ្ឋឋ ជបតិ អោត នំ អណំុ្ អគគឹវ សទ្ធមមនត។ិ 

 (រពះសាសាត រាស់ថា) អនែរ  ជញ ឈ្លល សនវ   រប្មង
ាងងខលួន  ន សោយរទពយជាសដើមទុន       សូមបមី្មនរប 
ម្មណតិច ដូចបុរគលបង្កា ត់សភលើងដ៏តូច។ 

ចប់ ចុលលែសសដឌិជាតែទី ៤ 
 
៤. អដឋកថា ចុលលកជសដឋីោតក 

 រពះដ៏ម្មនរពះភារ សសតចយាងចូលសៅអាស្រ័ស័យ 
សៅែនុងរែងុរាជររឹះ     របថាប់សៅែនុងជីវែមពវន័រទង់
រ  រពធរពះចុលលបនថែសថរៈ សទើបរាស់រពះធមមសទសនា
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សនះម្មនរែយសផតើមថា អបបជកន បិ ជមធាវី ដូសចនះ ខាងសដើម
របបសីរលដ៏រសែើតស ើង និងដ៏របពវជាជ របស់រពះ 
ចុលលបនថែៈែនុងអមពវន័សនាះមុន ម្មនែថាាមលងោប់ 
ដូចតសៅសនះ។ 
   នឮថាែនុងរែងុរាជររឹះ ម្មនធីារបស់សសដឌី 
អនែម្មនរទពយសរចើន   ន័សឡាញ់ោន ជាមួយទសៈ 
របស់ខលួន ខាល ចមនុសសដនទដឹងនូវែមមរបស់ខលួន សទើប 
សរលយ៉ាងសនះ សបើបិាម្មារបស់សយើងដឹងនូវសរឿង 
សនះនឹងសធវើឲ្យសៅជាសរឿងតូចសរឿងធង ពួែសយើងនឹងសៅ 
រស់សៅសរៅនររ សទើបនឹងដ៏ន់យែរបស់សងខាន់ប្ដល
នឹងដ៏ន់យែសៅ  ន សចញផលូវទវ រសម្មង ត់ទងង២នាែ់
  ននាងោន សៅសោយរិតថា នឹងសៅដ៏ន់ែប្នលងប្ដលអនែ
ដនទមិនសាគ ល់ ស ើយរស់សៅែនុងទីសនាះ ដ៏លសាវ មី
ភរយិាទងងពីរនាែ់សនាះ រស់សៅែនុងទីែប្នលងមួយសរៅ
នររសនាះ សររះអាស្រ័ស័យដ៏រសៅរមួោន  ធីាសសដឌីែ៏
ម្មនរភ៌ ធីាសសដឌីសនាះអាស្រ័ស័យរភ៌ច្ចស់ សទើប
ពិភាែាជាមួយសាវ មីស ើយសរលថា រភ៌របស់ខញុងច្ចស់
ស ើយ សឈ្លម ះថាដ៏ររបសូរតបុរត ែនុងទីប្ដលឃល ត
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ឆ្ង យច្ចែពួែញាតិ និងមិតតសម្មល ញ់រប្មងជាទុែខពិត 
សរម្មប់សយើងទងងពីរ  ពួែសយើងនឹងសៅដ៏ន់ផទះរបស់
រតែូល (ផទះម្មាបិា) សាវ មីសនាះរិតថា សបើសយើងនឹង
សៅសពលសនះ ជីវតិរបស់សយើងនឹងមិនម្មន សទើបពនានថង
ថានឹងសៅនថងសនះ នឹងសៅនថងប្សាែសនះ ធីាសសដឌីសនាះ
រិតថា សាវ មីសនះជាមនុសសលងង់លងីសលងើមិនពាយាមនឹង
សៅ សររះសទសរបស់ខលួនម្មនសរចើន ធមមាថាម្មា
បិាម្មនរបសយាជន៍ សោយចងប្ណែមួយែនុងបុរតធីា 
សាវ មីសនះនឹងសៅ ឬមិនសៅែ៏សោយសយើងរួរនឹងសៅ 
ដ៏លសាវ មីសនាះសចញអងពីផទះ នាងសទើបរបមូលបរដិ៏ខ រ
ែនុងផទះ ស ើយរ  ប់ដល់មនុសសប្ដលសៅផទះជិតខាងឲ្យ
  នដឹងថា ខលួននឹងសៅដ៏ន់ផទះរបស់រតែូល (ផទះម្មា
បិា) ស ើយសធវើដងសណើ រសៅ លងោប់សនាះបុរសសនាះមែ
ផទះមិនស ើញនាង សទើបសួរមនុសសប្ដលាល ប់សាគ ល់ 
  នសាត ប់ថា សៅផទះរតែូល (ផទះម្មាបិា)  សទើបរប
ញ៉ាប់ាមសៅទន់ែនុងរវាងផលូវ ចងប្ណែធីាសសដឌីសនាះ 
ែ៏  នរបសូរតបុរតែនុងរវាងផលូវសនាះៗឯង សាវ មីសនាះ
សួរថា នាងដ៏ចសរមើនសនះអវី ចងប្ណែធីាសសដឌីសនាះ
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សរលថា បុរតម្មន ែ់សែើតស ើយ សាវ មីសរលថា ឥ ូវ
សនះពួែសយើងនឹងសធវើយ៉ាងណា        ធីាសសដឌីសរលថា 
ពួែសយើងនឹងសៅផទះរបស់រតែូល សដើមបីរបសយាជន៍ដល់
ែមមណា ែមមសនាះ  នសសរមចស ើយែនុងរវាងផលូវ ពួែ
សយើងនឹងសៅទីសនាះសធវើអវី ពួែសយើងនឹងរត ប់សរដ៏ស
យវញិ អនែទងងពីរម្មនសសចែតីរិតដូចោន ស ើយ នាងោន
រត ប់មែសរដ៏យវញិ ែ៏សររះទរែសនាះសែើតសៅែនុង
រវាងផលូវ បិាម្មា សទើបោែ់សឈ្លម ះថា បនថែៈ មិនយូរ
បុ៉នាម នផង នាងែ៏ាងងរភ៌ដនទសទៀត សរឿងរាវទងងពួង
របបឲី្យពិសាត រសោយន័យមុនសនាះឯង ទរែសរដ៏យ
 នឹងែ៏របសូរតាមផលូវសទៀត បិាម្មាសទើបោែ់សឈ្លម ះ
ែូនបងថា មុញបនថែៈ ោែ់សឈ្លម ះែូនបាូនថា ចុលលបនថ
ែៈ សាវ មីភរយិាសនាះនាងទរែទងងពីរនាែ់សនាះមែដ៏ន់
ទីសៅ របស់ខលួនសនាះឯង។  
 ដ៏លសាវ មីភរយិាទងងពីរសនាះ រស់សៅែនុងទីសនាះ 
មុញបនថែទរែ   នសាត ប់សែមងដ៏នទៗនិយាយថា     
ា ថាយាយ សទើបសួរម្មាថា ប្ម៉! ពួែសែមងដ៏នទៗ
និយាយថា យាយនិយាយថា ា ញាតិរបស់សយើងមិន
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ម្មនឬ ម្មាសរលថា ច្ចស៎ែូន ែនុងទីសនះញាតិរបស់
ពួែសយើងមិនម្មន បុ៉ប្នតែនុងនរររាជររឹះ ពួែសយើងម្មន
ាសឈ្លម ះថា មុញធនសសដឌី ញាតិរបស់ពួែសយើងម្មន
សៅែនុងទីរែងុរាជររឹះសនាះសរចើន មុញបនថែៈ សរលថា 
សររះស តុអវី ពួែសយើងសទើបមិនសៅទីរែងុរាជររឹះសនាះ
ប្ម៉ នាងមិនរ  ប់ស តុប្ដលខលួនមែដល់បុរត ដ៏ល
បុរតទងងពីរសដញសោលសួរ សទើបសរលដល់សាវ មីថា 
សែមងពួែសនះសធវើសយើងឲ្យលង  ែនរែប្លង ម្មាបិា
ស ើញពួែសយើងស ើយនឹងសីុសាច់ប្តមតងឬ មែចុះពួែ
សយើង   នឹងសប្មតងរតែូលរបស់ាដល់សែមងទងងឡាយ 
សាវ មីសរលថា សយើងនឹងមិនអាស្រចសៅរបឈមមុខ បុ៉ប្នត
សយើងនឹងនាងសៅ ភរយិាសរលថា លាស ើយ ពួែសែមងៗ
រួរនឹងស ើញរតែូលរបស់ាសនាះឯង សោយវធីិយ៉ាង
ណាមា៉ង ជនទងងពីរសនាះនាងទរែទងងពីរសៅដល់ទី
រែុងរាជររឹះសោយលងោប់ស ើយ សរម្មែសៅែនុង
សាោមួយែប្នលងសៅជិតទវ រទីរែុង ស ើយឲ្យរ  ប់
ម្មាបិា ដល់សសចែតីប្ដលម្មារបស់ទរែនាងយែ
ទរែពីរនាែ់មែ ាយាយពួែសនាះ  នសាត ប់ដងណឹង
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សនាះស ើយសរលថា មនុសសសឈ្លម ះថាមិនាល ប់ជាបុរត 
មិនាល ប់ជាធីា រប្មងមិនម្មនដល់សយើងទងងឡាយ 
អនែរាច់សៅែនុងសងារវដត មនុសសពួែសនាះ   នសធវើ
ែង ុសសរចើនដល់ពួែសយើង មនុសសពួែសនាះ មិនអាស្រច
សដើមបីនឹងាងងសៅែនុងប្ខសប្ភនែរបស់ពួែសយើង ជនទងង
ពីរនាែ់ចូរដ៏ន់យែនូវរទពយ ម្មនរបសយាជន៍បុ៉សណាណ ះ 
សៅដ៏ន់ទីសុខសានតននជីវតិស ើយរស់សៅចុះ បុ៉ប្នតចូរ
បញ្ជូ នទរែទងងពីរនាែ់មែទុែែនុងទីសនះ ធីាសសដឌី
ដ៏ន់យែរទពយ ប្ដលម្មាបិាបញ្ជូ នមែស ើយៗ
បញ្ជូ នទរែទងងពីរឲ្យសៅែនុងនដរបស់ពួែទូតប្ដលមែ
សនាះឯង ទរែទងងពីរចសរមើនវយ័ធងសៅែនុងរតែូល
របស់ា។  
 បណាត ទរែទងងពីរសនាះ ចុលលបនថែៈសៅវយ័សែមង 
ណាស់ ចងប្ណែមុញបនថែៈសៅសាត ប់ធមមែថារបស់ 
រពះទសពលជាមួយា ដ៏លមុញបនថែៈសនាះសាត ប់ 
ធម៌ែនុងទីចងសរះរពះភ័ក្រែតរបស់រពះសាសាត ជានិចចស ើយ
ចិតតែ៏បសង្កា នសៅសដើមបីបពវជាជ  សរសទើបសរលដល់ាថា 
សបើសោែាយល់រពមខញុងនឹងបួស ាសរលថា សៅ
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និយាយអវី សៅជាទី័សឡាញ់របស់ា ដ៏របពវជាជ របស់
សៅបុ៉សណាណ ះ របសសើរជាងដ៏របពវជាជ របស់មនុសសសោែ
ទងងអស់ សបើសៅអាស្រចចូរបួសចុះ រោទទួលរែយស ើយ 
សទើបសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  រពះសាសាត
រាស់ថា សោែមុញសសដឌី សោែ  ននាងទរែសនះមែ
ឬ មុញសសដឌីរដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន 
ទរែសនះជាសៅរបស់ខញុងរពះអងគសរនិយាយថា នឹងបួស
ែនុងសម្មន ែ់របស់រពះអងគ រពះសាសាត សទើបរទង់រាស់
រ  ប់ភិែខុអនែបិណឍ   តជាវតតមួយរបូថា សោែចូរឲ្យ
ទរែសនះបួសចុះ រពះសថរៈរ  ប់តចបញ្ច ែែមមោឌ ន
ដល់មុញបនថែៈសនាះស ើយឲ្យបួស មុញបនថែៈសនាះ
សរៀនរពះពុទធវចនៈជាសរចើន ម្មនវសាររប់បរបូិរណ៍
ស ើយ   នឧបសមបទជាភិែខុស ើយ ចសរមើនែមមោឌ ន
សោយសយានិសសាមនសិដ៏រៈ   នបនលុះរពះអរ តត ។  
 រពះមុញបនថែៈសនាះ សៅសោយសសចែតីសុខែនុង 
ឈ្លននិងសសចែតីសុខែនុងមរគ សទើបរិតថា សយើងអាស្រច 
សទ ន៎! សដើមបីនឹងឲ្យសុខសនះដល់ចុលលបនថែៈ លងោប់ 
សនាះរពះមុញបនថែៈ សទើបសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់សសដឌី 
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ប្ដលជាជីាស ើយសរលថា សោែមុញសសដឌី សបើ 
សោែយល់រពម  អាស្រាម ភាពនឹងឲ្យចុលលបនថែ:បួស 
មុញសសដឌីសរលថា ចូរឲ្យបួសចុះសោែម្មច ស់ដ៏
ចសរមើន  រពះសថរៈឲ្យចុលលបនថែៈបួសស ើយ ឲ្យាងងសៅ
ែនុងសីល១០ សាមសណរចុលលបនថែៈលមមបួសស ើយ
បុ៉សណាណ ះ  នជាមនុសសលងង់សលល  សមដូចប្ដលសោែ
សរលថា សោយសវោ៤ប្ខមិនអាស្រចសរៀនោថាមួយសនះ
ថា   ផ្ទា ឈែូម្មនែលិនរែអូប មិនរ  សច្ចែែលិនរែអូប 
របបរីែីសពលរពឹែយ៉ាងណា សោែចូរសមើលរពះអងគីរស
អនែរងុសរឿងភលឺថាល ដូចរពះអាស្រទិតយ ច្ចងងពនលឺែនុងអាស្រដ៏ស
ដូសច្ចន ះ។  
   នឮថា រពះចុលលបនថែៈសនាះបួសែនុងសម្មន ែ់ 
រពះែសសបសម្មម សមពុទធជាអនែម្មនបាដ    នសធវើដ៏រ
សសើចចងអែ ែនុងសវោប្ដលភិែខុអនែលងង់សលល មួយរបូសរៀន
ឧសទទស ភិែខុសនាះខាម ស់សររះដ៏រសសើចចងអែសនាះសទើប
មិនសរៀនឧសទទស មិនសធវើដ៏រសាវ ធាយ សររះែមមសនាះ 
រពះចុលលបនថែ:សនះ លមមបួសស ើយបុ៉សណាណ ះ សទើបសែើត
ជាអនែលងង់សលល  ដ៏លសោែសរៀនបទខាងសលើៗស ើងសៅ 
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បទប្ដលសរៀនស ើយៗ ែ៏សភលច  ត់សៅ    ដ៏លរពះ
ចុលលបនថែៈសនាះពាយាមសរៀនោថាសនះបុ៉សណាណ ះ ៤ប្ខ
  នែនលងសៅស ើយ លងោប់សនាះរពះមុញបនថែៈ សទើប
នាងរពះចុលលបនថែ:សនាះ សចញច្ចែវុិញរសោយសរលថា
ចុលលបនថែៈសោែជាអនែអភ័ពវ ែនុងរពះសាសនាសនះ
សោយសពលសវោ៤ប្ខ   មិនអាស្រចសរៀនោថាប្តមួយ  ន
ែ៏សោែនឹងសធវើែិចចននបពវជិត ឲ្យដល់សៅទីបងផុត  ន 
យ៉ាងណា ចូរសចញច្ចែវុិញរសៅ រពះចុលលបនថែៈមិន 
រ  ថាន សសចែតីជាររ សថ សររះសសចែតី័សឡាញ់ែនុង 
រពះពុទធសាសនា។ 
 ែនុងរោសនាះ រពះមុញបនថែៈ  នជារពះភតតុសទទស 
រឺអនែប្ចែភតត សពទយជីវែសដ៏ម្មរភ័ត ដ៏ន់របស់រែអូប
និងផ្ទា សឈើជាសរចើន សៅដ៏ន់អមពវន័របស់ខលួន បូជារពះ
សាសាត សាត ប់ធម៌  ស ើយសរដ៏ែស ើងច្ចែអាស្រសនៈថាវ យ 
បងគងរពះទសពលស ើយចូលសៅរែរពះមុញបនថែៈ សួរ 
ថា សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើនែនុងសម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  
ម្មនភិែខុបុ៉នាម នអងគ? រពះមុញបនថែៈសរលថា ម្មនភិែខុ 
របម្មណ៥០០អងគ សពទយជីវែសរលថា សោែម្មច ស់ដ៏ 
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ចសរមើន នថងប្សាែសនះ សោែម្មច ស់ចូរនិមនតភិែខុ៥០០អងគ 
ម្មនរពះពុទធជារបានសៅទទួលភិដ៏ខ ែនុងនិសវសន៍របស់ 
ខញុងរពះែរណុា រពះសថរៈសរលថា ឧ  សែ សឈ្លម ះថា 
រពះចុលលបនថែៈជាបុរគលលងង់សលល  ម្មនធម៌មិនរែីលូត 
ោស់ អាស្រាម ភាពនឹងនិមនតប្តភិែខុប្ដលសល់ សវៀរប្លង
ប្តរពះចុលលបនថែៈមួយអងគសចញ រពះចុលលបនថែៈ  ន
សាត ប់រែយសនាះស ើយសទើបរិតថា រពះសថរៈជាបង 
របុសរបស់សយើងដ៏លទទួលនិមនត សដើមបភិីែខុទងងឡាយ 
ម្មនរបម្មណបុ៉សណណះដែសយើងទុែខាងសរៅ បងរបុស 
របស់សយើងនឹងមិនសបាយចិតតចងសរះសយើងសោយឥត 
សងស័យ ឥ ូវសនះសយើងនឹង  នរបសយាន៍អវីសោយរពះ 
សាសនាសនះ សយើងនឹងសៅជាររ សថសធវើបុណយម្មន 
ទនជាសដើម ចិញ្ច ិមជីវតិ នថងប្សាែស ើង រពះចុលលបនថែៈ 
សនាះសៅអងពីរពឹែសោយរិតថា នឹងជាររ សថ ែនុងសវោ 
ជិតភលឺរពះសាសាត រទង់ទតសមើលសតវសោែ   នស ើញ 
ស តុសនាះៗឯង សទើបសសតចយាងសៅមុនសពលែងណត់ 
  នរបថាប់ឈរចក្រងាមនូវរតង់ម្មត់ទវ រ ជិតផលូវប្ដល
រពះចុលលបនថែៈនឹងសចញសៅ រពះចុលលបនថែៈ ដ៏លនឹង
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សដើរសៅដ៏ន់ផទះ ស ើញរពះសាសាត សទើបចូលសៅោល់ 
ស ើយថាវ យបងគង។    
 លងោប់សនាះ រពះសាសាត រាស់ដល់រពះចុលលបនថែៈ 
សនាះថា  ម្មន លចុលលបនថែៈអនែនឹងសៅណាែនុងសវោសនះ 
រពះចុលលបនថែៈរដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន 
រពះសថរៈជាបងរបសុ ច្ចប់អូសខញុងរពះអងគសចញសោយ
ស តុសនាះ ខញុងរពះអងគនឹងសៅសោយរិតថា នឹងជា
ររ សថ រពះសាសាត រាស់ថា ចុលលបនថែៈ សឈ្លម ះថា 
ដ៏របពវជាជ របស់សោែែនុងសម្មន ែ់របស់តថារត សោែ
រតូវរពះសថរៈជាបងរបុសច្ចប់អូសសចញសៅ សររះស តុ
អវី សទើបមិនមែដ៏ន់សម្មន ែ់របស់តថារត  មែចុះសោែ
របសយាជន៍អវីសោយសសចែតីជាររ សថ សោែនឹងសៅ
ែនុងសម្មន ែ់របស់តថារត ស ើយរទង់នាងរពះចុលលបនថែៈ
សៅ ឲ្យរពះចុលលបនថែៈសនាះអងគុយខាងមុខរពះរនធែុដិ 
រាស់ថា ចុលលបនថែៈ សោែចូរប្បរមុខសៅទិសខាង
សែើត ចូរសៅែនុងទីសនះឯងសាទ បអប្ងាលសងពត់ផ្ទទ ងងច្ចស់
សៅសោយរិតថា រជជាហរណំ្ រជជាហរណំ្ សងពត់ជាសររឿង
នាងធូលីសៅ សងពត់ជាសររឿងនាងធូលីសៅ ស ើយរទង់
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របទនសងពត់ច្ចស់ដ៏បរសុិទធប្ដលរទង់ាែ់ប្តងសោយ
ឫទធិ ដ៏លសររដ៏បទូលសវោ (ភាត ុញរ) ឲ្យរទង់រជាប
សទើបប្  មសៅសោយរពះភិែខុសងឃ សសតចយាងសៅ
ដ៏ន់និសវសន៍របស់សពទយជីវែ របថាប់រង់សលើអាស្រសនៈ 
ប្ដលសររដ៏លថាវ យស ើយ ចងប្ណែរពះចុលលបនថែៈ
សមលឹងសមើលរពះអាស្រទិតយ អងគុយសាទ បសងពត់ច្ចស់សនាះ
រិតថា រជជាហរណំ្ រជជាហរណំ្ ដ៏លរពះចុលលបនថែៈសនាះ 
សាទ បផ្ទទ ងងសងពត់ច្ចស់សនាះស ើយ សងពត់  នសម មង
សៅ តអងពីសនាះរពះចុលលបនថែៈសទើបរិតថា សងពត់ច្ចស់
ផ្ទទ ងងសនាះបរសុិទធយ៉ាងនរែប្លង បុ៉ប្នតសររះអាស្រ័ស័យ
អតតភាពសនះសទើបលះសភាពរបរែតី សែើតសសចែតី
សម មងយ៉ាងសនះ    សង្កខ រទងងឡាយមិនសទៀង ន៎! 
សទើបច្ចប់សផតើមាងងសសចែតីអស់សៅ និងសសចែតីវនិាស
សៅ ចសរមើនវបិសសនា រពះសាសាត រទង់រជាបថា ចិតត
របស់ចុលលបនថែៈស ើងដ៏ន់វបិសសនាស ើយសទើបរាស់
ថា ចុលលបនថែៈអនែែុងសធវើសសចែតីសងោល់ថា ផ្ទទ ងងសងពត់
ច្ចស់សនាះបុ៉សណាណ ះ ជារបស់សម មងសោយធូលី  បុ៉ប្នត
ធូលីរឺ រារៈជាសដើមពួែសនាះម្មននូវែនុងខាងែនុង អនែចូរ
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នាងធូលីរឺ រារៈជាសដើមសនាះសៅសច្ចល ស ើយរទង់
បសញ្ចញរពះរសមីម្មនរពះរបូសឆ្មរ  ែដ ដូចរបថាប់
រង់សៅខាងមុខ  នរាស់រពះោថាពួែសនះថា រាគៈ 
សៅថា ធូលី បុ៉ប្នតលងអងធូលី មិនសៅថា ធូលី រែយថា
ធូលីសនះ ជាសឈ្លម ះរបស់រារៈ ភិែខុទងងឡាយពួែសនាះ 
លះធូលីសនាះ  នស ើយ រប្មងសៅែនុងសាសនារបស់
រពះពុទធជាម្មច ស់ អនែរ  សច្ចែធូលី ជោសៈ សៅថា 
ធូលី បុ៉ប្នតលងអងធូលីមិនសៅថា ធូលី រែយថាធូលីសនះ 
ជាសឈ្លម ះរបស់ ជោសៈ ភិែខុទងងឡាយពួែសនាះ លះធូលី
សនាះ  នស ើយ រប្មងសៅែនុងសាសនារបស់រពះពុទធជា
ម្មច ស់ អនែរ  សច្ចែធូលី   ជោហៈ សៅថា ធូលី បុ៉ប្នត
លងអងធូលីមិនសៅថា ធូលី រែយថាធូលីសនះ ជា
សឈ្លម ះរបស់ ជោហៈ ភិែខុទងងឡាយពួែសនាះ លះធូលី
សនាះ  នស ើយ រប្មងសៅែនុងសាសនារបស់រពះពុទធជា
ម្មច ស់អនែរ  សច្ចែធូលី។ 
 ែនុងសវោចប់ោថា រពះចុលលបនថែៈ  នសសរមច 
រពះអរ តត រពមសោយបដិសមភិទទងងឡាយ បិដែ 
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ទងង៣មែដល់រពះចុលលបនថែៈសនាះ រពមសោយបដិ-   
សមភិទទងងឡាយសនះឯង។ 
    នឮថា     ែនុងដ៏លមុនរពះចុលលបនថែៈសនាះជា 
រពះរាជាែងពុងសធវើរបទែសណិរពះនររ ដ៏លសសសទ 
(សញើស)  ូរសចញអងពីរពះនោដ(ថាង ស) សទើបយែ
សងពត់សាដែបរសុិទធជូតរពះនោដ សងពត់សាដែែ៏
  នសម មងសៅ រពះរាជាសនាះរទង់  នអនិចចសាដ  
សសចែតីសងោល់ថាមិនសទៀង សងពត់សាដែដ៏បរសុិទធ
ម្មនសភាពប្បបសនះ លះរបរែតីសដើមសែើតភាពសម 
 មង សររះអាស្រ័ស័យរាងដ៏យសនះ សង្កខ រទងងឡាយ
មិនសទៀង ន៎! សោយស តុសនាះសងពត់ជាសររឿងនាងធូលី
សចញសៅបុ៉សណាណ ះសែើតជាបចច័យ ដល់រពះចុលលបនថែៈ
សនាះ។ 
 ចងប្ណែសពទយជីវែសដ៏ម្មរភ័ត បសង្កា ននាងទែខិសណា 
ទែចូលសៅថាវ យរពះទសពល រពះសាសាត យែរពះ  
 សថបិត  រតសោយរាស់ថា ជីវែែនុងវុិញរម្មនភិែខុ
សៅមិនប្មនឬ រពះមុញបនថែៈរដ៏បទូលថា បពិរតរពះ
អងគដ៏ចសរមើន ែនុងវុិញរមិនម្មនភិែខុមិនប្មនឬ   រពះអងគ 
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រពះសាសាត រាស់ថា ជីវែម្មនភិែខុ សពទយជីវែសទើប
បញ្ជូ នបុរសសៅសោយរ  ប់ថា នាយ សបើយ៉ាងសនាះអនែ
ចូលសៅ មា៉ងសទៀតចូរដឹងថាែនុងវុិញរម្មនភិែខុ ឬមិន
ម្មន ខណៈសនាះរពះចុលលបនថែៈរិតថា បងរបុសរបស់
សយើងនិយាយថា ែនុងវុិញរមិនម្មនភិែខុ សយើងនឹង
របដ៏សសសចែតីប្ដលភិែខុទងងឡាយម្មនសៅែនុងវុិញរ 
ដល់បងរបសុរបស់សយើងសនាះ       ស ើយបណាត លឲ្យ    
អមពវន័ទងងអស់សពញសៅសោយភិែខុទងងឡាយបុ៉សណាណ ះ 
ភិែខុពួែមួយសធវើចីវរែមម ភិែខុពួែមួយសធវើែមមរឺរជលែ់ចីវរ 
ភិែខុពួែមួយសធវើដ៏រសាវ ធាយ សោែនិមិតតភិែខុ១០០០របូ
ប្ដលដូចោន និងោន យ៉ាងសនះ បុរសសនាះស ើញភិែខុសរចើន
អងគសៅែនុងវុិញរ សទើបរត ប់សៅរ  ប់សពទយជីវែថា 
បពិរតនាយ អមពវន័ទងងអស់សពញសៅសោយភិែខុទងង 
ឡាយែនុងទីសនាះឯង សូមបីរពះសថរៈែ៏និមិតតអតតភាព
ទងងរន់សុទធប្តរពះចុលលបនថែៈ រង់សៅែនុងអមពវន័
ប្ដលជាទីសបាយរ ូតទងងរបដ៏សសវោ (ភតត) ឲ្យ
រជាបដ៏ល។                                                    
 លងោប់សនាះ     រពះសាសាត រាស់ដល់បុរសសនាះ 
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ថា សោែចូរសៅវុិញរសរលថា រពះសាសាត រាស់សៅ
ភិែខុ សឈ្លម ះថា ចុលលបនថែៈ ដ៏លបុរសសនាះសៅសរល
យ៉ាងសនាះស ើយ ម្មត់ទងងរន់ែ៏ាងងស ើងថា អាស្រាម
សឈ្លម ះចុលលបនថែៈ អាស្រាម សឈ្លម ះចុលលបនថែៈ បុរសសនាះ
សៅរដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន  ន័យថាភិែខុ
សូមបទីងងសនាះ សឈ្លម ះចុលលបនថែៈដូចោន  រពះសាសាត
រាស់ថា សបើយ៉ាងសនាះ សោែចូរសៅច្ចប់នដភិែខុអនែ
និយាយមុនថា អាស្រាម សឈ្លម ះចុលលបនថែៈ ភិែខុប្ដលសល់
នឹងអនតរានសៅ បុរសសនាះ  នសធវើយ៉ាងសនាះ រ ងសពច
សនាះឯង ភិែខុរបម្មណ ១០០០របូ  នអនតរាន  ត់សៅ 
រពះសថរៈ  នសៅជាមួយបុរសសនាះ ែនុងសវោស័សច
ភតតែិចច រពះសាសាត រាស់សៅសពទយជីវែមែថា ជីវែ
អនែចូរទទួល  រតរបស់រពះចុលលបនថែៈ រពះចុលលបនថែៈ
សនះនឹងសធវើអនុសម្មទនាដល់សោែ សពទយជីវែ  នសធវើ
យ៉ាងសនាះ រពះសថរៈបនលឺសី នាទដូចរាជសី ៍ែសម្មល ះ
ញុាងងបីដែទងង៣ឲ្យែសរមើែសធវើអនុសម្មទនា រពះសាសាត
សសតចសរដ៏ែច្ចែអាស្រសនៈ ម្មនភិែខុសងឃជាបរវិារសសតច 
យាងសៅដ៏ន់រពះវុិញរ ដ៏លភិែខុទងងឡាយសធវើវតត
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ស ើយ  សសតចសរដ៏ែច្ចែអាស្រសនៈ របថាប់ឈររតង់មុខ
រពះរនធែុដិ របទនឱវាទរបស់រពះអងគដល់ភិែខុសងឃ 
ស ើយរាស់រ  ប់រពះែមមោឌ ន រទង់បញ្ជូ នភិែខុសងឃ
សៅស ើយ សសតចយាងចូលរពះរនធែុដិ ប្ដលអប់សោយ
របស់រែអូប ប្ដលម្មនែលិនរែអូប រទង់ចូលសី 
សសយាសោយសផាៀងខាងសាត ង។ 
 រោែនុងសវោោង ច ភិែខុទងងឡាយរបជុងោន ររប់ 
ប្ផនែែនុងសាោធមមសភា អងគុយដូចរងវង់វាងងននសងពត់ 
ែមពលរែ ម រ  រពធសរឿងរពះរុណរបស់រពះសាសាត ថា 
អាស្រវសុសាទងងឡាយ រពះមុញបនថែៈមិនដឹងអធា 
័ស័យរបស់រពះចុលលបនថែៈ មិនអាស្រចឲ្យសរៀនោថាមួយ
សោយសវោ៤ប្ខ  ទញសចញច្ចែវុិញរសោយសរលថា 
ចុលលបនថែៈសនះលងង់សលល ណាស់ បុ៉ប្នតរពះសម្មម សមពុទធ
  នរបទនរពះអរ តតរពមសោយបដិសមភិទ ដល់រពះ
ចុលលបនថែៈសនាះ ែនុងរវាងភតតមួយរោបុ៉សណាណ ះ សររះ
រពះអងគជារពះធមមរាជាអនែរបសសើរនរែប្លង ែនុងបិដែ
ទងង៣មែរពមសោយបដិសមភិទប្តមតង រួរអសាច រយ 
លងោប់សនាះ រពះដ៏ម្មនរពះភាររទង់រជាបសសចែតី
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របរពឹតតសៅរបស់សរឿងសនះែនុងសាោធមមសភា រទង់រពះ
តរមិះថា នថងសនះសយើងរួរសៅ សទើបសសតចសរដ៏ែច្ចែពុទធ
សសយារទង់សសលៀែសងពត់ពីរជាន់ រទង់ចងឧតតខុតដូច
ប្ខសសផលែបសនាទ រ     រទង់ដណត ប់មុញចីវរខាន តរពះសុរត 
ដូចជាសងពត់ែមពលរែ ម សសតចយាងសចញច្ចែរពះ
រនធែុដិប្ដលម្មនែលិនរែអូប សសតចយាងសៅដ៏ន់សាោ
ធមមសភា សោយសសចែតីសាា តប្ដលនិមនតសៅដូចដងរមី្មន
ខលួនរបសសើរនិងដូចរាជសី ៍ សោយពុទធលីោនឹងរែទី
បងផុតមិន  ន សសតចស ើងរង់សលើពុទធ សនៈ ប្ដល 
រដ៏លទុែរទង់បសញ្ចញរពះពុទធរសមីម្មនពណ៌ ៦របដ៏រ
ដូចរទង់ញុាងងនផទទសនលឲ្យរញ្ជួ យ ដូចរពះអាស្រទិតយច្ចងងពនលឺ
តិចៗ សលើែងពូលភនងយុរនធរដូសច្ចន ះ របថាប់រង់ែណាត ល
អាស្រសនៈ ដ៏លរពះសម្មម សមពុទធសសតចយាងមែ ភិែខុ 
សងឃ  នបញ្ឈប់ដ៏រចរច្ច ស ើយអងគុយសៅសសងៀម រពះ 
សាសាត រទង់រែស ែសមើលបរស័ិទសោយរពះសមាត ចិតតដ៏ 
ទន់ភលន់ រទង់រពះតរមិះថា បរស័ិទសនះលាសលើសលុប 
ដ៏រោម នប្រែងរប្អងនដ ដ៏រោម នប្រែងរប្អងសជើងឬ 
សងស ងែាែ សងស ងែណាត ស់ សូមបីរបស់ភិែខុ១របូែ៏
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មិនម្មន   ភិែខុទងងឡាយសនះម្មនសសចែតីសោរពសោយ
សោរពែនុងរពះពុទធជាម្មច ស់ សោយសតជៈរបស់រពះពុទធ
ររប់អងគររម្មមស ើយ ដ៏លសយើងរង់មិនសរលសូមបី
រ ូត១ែបប  ភិែខុទងងឡាយនឹងមិនាងងស ើងសរល
មុន សឈ្លម ះថាវតតែនុងដ៏រាងងសរឿង សយើងរួរនឹងដឹង 
សយើង នឹងឯងនឹងសរលមុន សទើបរាស់សៅភិែខុទងង 
ឡាយសោយសងស ង ដូចសងស ងរព មដ៏ពិសរាះរាស់
ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ឥ ូវសនះពួែសោែអងគុយរបជុង
ោន សោយសរឿងអវី? សរឿងអវីប្ដលពួែសោែនិយាយ សទើរ
រែ់ែណាត លទុែែនុងចសនាល ះ? ភិែខុទងងឡាយរដ៏បទូល
ថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ខញុងរពះអងគទងងឡាយសៅ
ែនុងទីសនះ មិន  នសរលតិរច្ចឆ នែថាយ៉ាងដនទ បុ៉ប្នត
អងគុយពណ៌នារពះរុណទងងឡាយ របស់រពះអងគ
បុ៉សណាណ ះថា អាស្រវសុសាទងងឡាយ រពះមុញបនថែៈមិន
ដឹងអធា័ស័យរបស់រពះចុលលបនថែៈ មិនអាស្រចឲ្យសរៀន
ោថាមួយសោយសវោ៤ប្ខ ទញសចញច្ចែវុិញរសោយ
សរលថា រពះចុលលបនថែៈសនះលងង់សលល ណាស់ បុ៉ប្នតរពះ
សម្មម សមពុទធ   នរបទនរពះអរ តត រពមសោយបដិ-  
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សមភិទដល់រពះចុលលបនថែៈសនាះ ែនុងរវាងភតតមួយរោ
បុ៉សណាណ ះ សររះរពះអងគជារពះធមមរាជាអនែរបសសើរនរែ
ប្លងរួរអសាច រយ សឈ្លម ះថា ែម្មល ងងរបស់រពះពុទធទងង 
ឡាយធងនរែប្លងណាស់ រពះសាសាត   នសាត ប់រែយ
របស់ភិែខុទងងឡាយស ើយ   នរាស់ថា ម្មន លភិែខុ
ទងងឡាយ រពះចុលលបនថែៈបនលុះដល់សសចែតីជាធងែនុង
ធម៌ ែនុងធម៌ទងងឡាយ ែនុងសពលសនះសររះអាស្រ័ស័យ
តថារត សូបបែីនុងរោមុនចុលលបនថែៈសនះដល់សសចែតី
ជាធងែនុងសភារៈ សូមបីែនុងសភារៈទងងឡាយ ែ៏សររះ
អាស្រ័ស័យតថារត ភិែខុទងងឡាយសទើបទូលអងវររពះដ៏
ម្មនរពះភារ សដើមបីរាស់សរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះ
ដ៏ម្មនរពះភារ  នរទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងង
ទុែឲ្យរ  ែដដូចតសៅសនះ ៖ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររប់ររង 
រាជយសមបតតិែនុងនររររាណសីែនុងប្ដនដ៏សី រពះសរ-
ធិសតវសែើតែនុងរតែូលសសដឌីចសរមើនវយ័ស ើយ   ន
ទទួលតងប្ណងសសដឌី   នសឈ្លម ះថាចុលលែសសដឌី ចុលលែ
សសដឌីសនាះជាបណឍិ តឆ្ល តវាងនវដឹងនិមិតតទងងពួង នថង
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មួយចុលលែសសដឌីសនាះ សៅដ៏ន់ទីទងនុែបរមងុរពះរាជា
ស ើញែណតុ រសាល ប់ែនុងរវាងផលូវ  ស ើយសរលរែយសនះ
ថា ែុលបុរតអនែម្មនប្ែវប្ភនែ រឺបាដ  អាស្រចយែែណតុ រ
មួយែាលសនះ     សៅសធវើដ៏រចិញ្ច ឹមភរយិា   និងរបែប 
ដ៏រង្កររែសីុ  ន។ 
  ែុលបុរតអនែរែែសត់ម្មន ែ់សឈ្លម ះថា ចូ សនតវាសិែៈ 
  នសាត ប់រែយរបស់សសដឌីសនាះស ើយរិតថា សោែ
សសដឌីសនះមិនដឹងនឹងមិននិយាយ សទើបយែែណតុ រសៅ
លែ់ែនុងផារមួយែប្នលងសដើមបីជាអាស្រុញររបស់ឆ្ម    ន
រទពយសទើបទិញទឹែអងសៅសោយរទពយ ស ើយយែឆ្ន ងង
មួយដងទឹែសៅ សរស ើញពួែអនែសបះផ្ទា សឈើមែអងពី
នរព សទើបឲ្យែងណាត់អងសៅម្មន ែ់បនតិច ស ើយឲ្យផឹែទឹែ
មួយរែស  យពួែអនែសបះផ្ទា សឈើទងងសនាះ   នឲ្យផ្ទា
ម្មន ែ់មួយដ៏ត ប់ដល់សរ។  
 សូមបីែនុងនថងប្សាែស ើងសរែ៏យែតនមលផ្ទា សនាះ ទិញ
ទឹែអងសៅ និងទឹែផឹែមួយែាមសៅដ៏ន់សួនផ្ទា ប្តមតង 
ពួែអនែសបះផ្ទា   នឲ្យរងនរផ្ទា  ប្ដលរបមូលទុែស ើ  
ដល់សរែនុងនថងសនាះស ើយែ៏សៅ មិនយូរបុ៉នាម ន សរែ៏  ន
រ  ែ់ ៨ែុញបណៈសោយឧ  យសនះ។ 
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  ែនុងនថងម្មនសភលៀងោយខយល់មួយនថង សដើមសឈើង្កប់ 
ប្មែសឈើ និងសលឹែសឈើជាសរចើនែនុងរពះរាជឧទានរតូវ 
ខយល់ផ្ទត់ាល ែ់ចុះមែសទៀត អនែរែាឧទានមិនស ើញ
ឧ  យប្ដលនឹងរតូវនាងសៅសច្ចល សរសៅែនុងរពះរាជ 
ឧទានសនាះ  ស ើយសរលដល់អនែរែាឧទានសនាះថា 
សបើសោែនឹងឲ្យសដើមសឈើ និងសលឹែសឈើទងងសនាះដល់ខញុង 
ខញុងនឹងនាងរបស់ទងងអស់ សចញសៅអងពីសួនសនះរបស់
សោែ អនែរែាឧទានទទួលរែយថា យែសៅចុះនាយ
ចូ សនតវាសិែៈ សទើបសៅដ៏ន់ទីាល សលងរបស់ពួែសែមងៗ 
ឲ្យទឹែអងសៅដល់សែមងៗផឹែ ស ើយសរបើពួែសែមងៗឲ្យ
ជញ្ជូ នសដើមសឈើ និងសលឹែសឈើ ទងងអស់សចញសៅ 
សោយសវោមួយសភលតបុ៉សណាណ ះ ឲ្យររទុែរតង់មុខទវ រ
ឧទានែនុងដ៏លសនាះ ជាងសមូនឆ្ន ងងរបស់សសតចសដើររែ
ឧសសដើមបដុីតភាជនៈដីរបស់សសតច ស ើញសដើមសឈើនិង
សលឹែសឈើទងងសនាះ រតង់មុខទវ រឧទានសទើបទិញយែ
អងពីនដរបស់ចូ សនតវាសិែៈសនាះ នថងសនាះចូ សនតវាសិែៈ
  នរទពយ១៦ែុញបណៈ និងភាជនៈ៥យ៉ាង ម្មនរង
ជាសដើម សោយដ៏រលែ់ឧសសនាះ។ ដ៏លម្មនរទពយ២៤ 
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ែុញបណៈ ចូ សនតវាសិែៈសនាះសទើបរិតថា សយើងម្មន
ឧ  យសនះ ស ើយតមាល់រងទឹែផឹែមួយរងទុែែនុង
ទីមិនឆ្ង យពីទវ ររពះនររ ទងនុែបរមុងមនុសសប្រែសមម
៥០០នាែ់សោយទឹែផឹែ អនែប្រែសមម ពួែសនាះសរលថា 
សម្មល ញ់ សោែម្មនឧបដ៏រៈសរចើនដល់ពួែសយើង ពួែ
សយើងនឹងសធវើអវីដល់សោែ  នខលះ ចូ សនតវាសិែៈសរល
ថា ដ៏លែិចចសែើតស ើងដល់សយើង អនែទងងឡាយនឹងសធវើ
ស ើយសដើរសៅខាងសណាះខាងសណះ   នសធវើសសចែតី
សនិទធសាន ល សោយសសចែតីជាមិតតជាមួយមនុសសអនែសធវើ
ដ៏រផលូវសោែ និងមនុសសសធវើដ៏រផលូវទឹែ។ 
       មនុសសអនែសធវើដ៏រផលូវសោែ    រ  ប់ដល់ចូ សនតវា-
សិែៈសនាះថា នថងប្សាែសនះឈមួញសសះនឹងនាងសសះ៥០០
ែាលមែដ៏ន់នររសនះ នាយចូ សនតវាសិែៈសនាះ  ន 
សាត ប់រែយរបស់អនែសធវើដ៏រផលូវសោែសនាះស ើយ សទើប 
សរលដល់ពួែអនែប្រែសមម សនាះថា នថងសនះពួែសោែចូរ 
ឲ្យសមម ដល់សយើងម្មន ែ់មួយ  ច់ និងដ៏លសយើងសៅមិន 
  នលែ់សមម  អនែទងងឡាយែុងលែ់សមម របស់ខលួនៗ 
អនែប្រែសមម ពួែសនាះ ទទួលរែយស ើយនាងសមម ៥០០ 
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  ច់មែដល់មុខផទះរបស់ចូ សនតវាសិែៈសនាះ ឈមួញ 
សសះមិន  នអាស្រុញរ សរម្មប់សសះែនុងរពះនររទងង
អស់ សទើបឲ្យរទពយ១០០០ ដល់ចូ សនតវាសិែៈសនាះ
ស ើយដ៏ន់យែសមម សនាះសៅ។     តពីសនាះែនលងសៅ 
២-៣នថង សម្មល ញ់អនែសធវើដ៏រផលូវទឹែរ  ប់ដល់ចូ សនតវា-
សិែៈសនាះថា ទូែធងមែចតែប្នលងែងពង់ស ើយ ចូ សនត-
វាសិែៈសនាះរិតថា ម្មនឧ  យសនះសទើបយែរ  ែ់ ៨ែ
ុញបណៈ សៅទិញរថប្ដលសពញរពមសោយបរវិារ
ទងងពួង ស ើយសៅដ៏ន់ែងពង់ប្ផសោយយសធង       ឲ្យ
ចិសញ្ច ៀនមួយវង់ជាវតថុបាច ងដល់នាយទូែ ឲ្យ  ងងវាងង 
នន អងគុយសៅែនុងទីមិនឆ្ង យ បាជ មនុសសម្មន ែ់ទុែថា 
ដ៏លឈមួញខាងសរៅមែ ពួែអនែចូររ  ប់សោយដ៏រ
រ  ប់ពនា ទុែ៣រោ ឈមួញរបម្មណ១០០នាែ់ មែ
អងពីទីរែុងររាណសី   នសាត ប់ថាទូែមែស ើយ សទើប
មែសោយសរលថា ពួែសយើងនឹងទិញយែទងនិញ នាយ
ទូែសរលថា ពួែសោែនឹងមិន  នទងនិញ ឈមួញធងែនុង
ទីសឈ្លម ះឯសណាះ ឲ្យវតថុបាច ងទុែស ើយ ឈមួញពួែសនាះ
  នសាត ប់ដូសច្ចន ះ សទើបមែដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ចូ សនតវា-
សិែៈ សនាះ មនុសសអនែបសរមើជិតដិតសទើបរ  ប់សសចែតី
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ប្ដលពួែឈមួញទងងសនាះមែសោយដ៏ររ  ប់ពនា ទុែ
៣រោាមសាដ សដើម ឈមួញរបម្មណ១០០នាែ់សនាះ
ឲ្យរទពយម្មន ែ់១០០០ ជាអនែម្មនចងប្ណែភារ ុ៊នទូែ
ជាមួយចូ សនតវាសិែៈសនាះ ស ើយឲ្យម្មន ែ់១០០០សទៀត 
ឲ្យលះបង់ភារ ុ៊ន   នសធវើទងនិញឲ្យជារបស់ខលួន ចូ -
សនតវាសិែៈដ៏ន់យែរទពយ២០០០០០ រត ប់មែទីរែងុ
ររាណសីរិតថា សយើងរួរជាមនុសសែតញ្ដូ សទើបឲ្យ
ដ៏ន់យែរទពយ ១០០០០០ សៅដ៏ន់ទីជិតចុលលែសសដឌី 
លងោប់សនាះ ចុលលែសសដឌីសទើបសួរចូ សនតវាសិែៈថា 
ម្មន លអនែដ៏ចសរមើន អនែសធវើអវីសទើប  នរទពយសនះ? ចូ -
សនតវាសិែៈសនាះសរលថា ខញុង  ទាងងសៅែនុងឧ  យ
ប្ដលសោែរ  ប់ សទើប  នរទពយែនុងរយៈសពល៤ប្ខ
បុ៉សណាណ ះ ស ើយរ  ប់សរឿងរាវទងងអស់ ាងងអងពីែណតុ រ
សាល ប់ជាសដើមសៅ សោែចុលលែមុញសសដឌី   នសាត ប់
រែយរបស់ចូ សនតវាសិែៈសនាះស ើយរិតថា ឥ ូវសនះ
សយើងសធវើបុរសម្មនសភាពប្បបសនះ ឲ្យជារបស់សយើង
សទើបរួរ សទើបឲ្យធីារបស់ខលួនអនែចសរមើនវយ័ស ើយ សធវើ
ឲ្យជាម្មច ស់របស់រទពយទងងអស់ ដ៏លសោែសសដឌីអស់
ជីវតិសៅស ើយ ចូ សនតវាសិែៈសនាះែ៏  នតងប្ណង
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សសដឌីែនុងនររសនាះ ចងប្ណែរពះសរធិសតវែ៏  នសៅ
ាមយថាែមម។ 
 រពះសម្មម សមពុទធ រោរាស់រពះធមមសទសនាសនះ
ស ើយ  នរាស់រពះោថាសនះថា៖ 
អនែរ  ជញឈ្លល សនវរប្មងាងងខលួន  នសោយរទពយ

ជាសដើមទុន     សូមបមី្មនរបម្មណតិច ដូចបុរគលបង្កា ត់  
សភលើងដ៏តូច។ 
បណាត បទទងងសនាះ បទថា អបបជកន ប ិ ប្របថាសូមប ី

តិច រឺសូមបីបនតិចបនតួច បទថា ជមធាវី ប្របថាអនែម្មន 
បាដ  បទថា បាកជដ្ន   នដល់សោយសដើមទុនរបស់
ទងនិញ បទថា វិចកខជោ   នដល់អនែឆ្ល តែនុងសវាុញរ 
បទថា សមុដ្ឋឋ ជបតិ អោត នំ សសចែតីថា ញុាងងរទពយនិងយស 
ឲ្យសែើតស ើងស ើយដល់ខលួន រឺញុាងងខលួនឲ្យាងងសៅែនុង 
រទពយនិងយសសនាះ សួរថាដូចអវី? សឆលើយថា ដូចបុរគល 
បង្កា ត់សភលើងរងនរតូចឲ្យជារងនរធង អធិបាយថា បុរសអនែ 
ជាបណឍិ តោែ់អាស្រចម៍សោ និងអុសជាសដើម ស ើយផលុង 
សោយខយល់ម្មត់ បង្កា ត់សភលើងបនតិចបនតួចស ើង រឺឲ្យសែើន 
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ស ើង  នដល់សធវើឲ្យជារងនរសភលើងធង សោយលងោប់យ៉ាង 
ណា បណឍិ តែ៏ដូសច្ចន ះដូចោន    នរទពយប្ដលជាសដើម 
ទុនសូមបីតិច ស ើយរបែបឧ  យសផសងៗ រប្មងសធវើ 
រទពយនិងយសឲ្យសែើតស ើងរឺឲ្យសែើនស ើង ឯរោប្ដល
សែើនស ើងស ើយ ែ៏តមាល់ខលួនទុែែនុងរទពយ និងយស
សនាះ ឬថារប្មងាងងខលួនទុែរឺសធវើឲ្យដឹងោន  រឺឲ្យរ  ែដ
សររះសសចែតីជាធងែនុងរទពយនិងយសសនាះៗឯង។ 
រពះដ៏ម្មនរពះភារ រទង់សប្មតងរពះធមមសទសនា

សនះយ៉ាងសនះថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ចុលលបនថែៈ 
អាស្រ័ស័យតថារតស ើយដល់សសចែតីជាធងែនុងធម៌ ែនុង 
សពលឥ ូវសនះបុ៉សណាណ ះែ៏សទប្ដរ ចងប្ណែែនុងដ៏លមុន 
ែ៏អាស្រ័ស័យតថារត សទើបដល់សសចែតីជាធងែនុងសភារៈ   
សូមបសីររះសភារៈទងងឡាយ ស ើយរាស់សរឿងពីរសរឿង 
ភាជ ប់អនុសនធិោន ស ើយរទង់របជុងជាតែថា ចូ សនតវា-   
សិែៈែនុងដ៏លសនាះ   នជារពះចុលលបនថែៈែនុងសពល
សនះ ចងប្ណែចុលលែមុញសសដឌីែនុងដ៏លសណាះ   ន
មែជាតថារត សនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាចុលលែៈមុញសសដឌីជាតែទី ៤ 
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 ៥. តណ្ឌុ លនាឡោិតក 
កិមគឃតឹ តណ្ឌុ លនាឡកិា ច 
ោរាណ្សអឹនតរោហិរាន ិ

អសសបញ្ចសជតោនិ ឯកា តណ្ឌុ លនាឡកិាត។ិ 
(អាស្រម្មតយសរធិសតវ សួរថា) អងារមួយនា ិ នថល 

(សសមើនឹង) រែងុររាណសី ទងងខាងែនុងទងងខាងសរៅ 
ឬ(សសមើនឹង)សសះ៥០០សនះនថលរតឹមប្តអងារ១នា ិ សទឬ។ 

ចប់ តណឍុ លនា ិជាតែទី ៥ 
 
 
 
 ៥. អដឋកថា តណ្ឌុ លនាឡោិតក 

រពះសាសាត  ដ៏លរង់សៅែនុងវតតសជតពនរទង់
រ  រពធរពះសោ ុទយីសថរៈ សទើបរាស់រពះធមមសទស
នាសនះម្មនរែយសផតើមថា កមិគឃតឹ តណ្ឌុ លនាឡិកា ច 
ដូសចនះ។                                                            

សម័យសនាះ   រពះទពវមលលបុរត  នជារពះភតតុ-
សទទសែ៍របស់សងឃ ដ៏លរពះទពវមលលបុរតសនាះសប្មតង
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សាល ែភតតជាសដើមសពលរពឹែ  រោខលះភតតលាែ៏សែើតម្មន
ដល់រពះឧទយីសថរៈ រោខលះភតតអាស្ររែែ់ែ៏សែើតម្មនដល់
រពះឧទយីសថរៈ ែនុងនថងប្ដល  នភតតអាស្ររែែ់ រពះឧទ-
យីសថរៈសនាះែ៏សធវើសរាងសាល ែឲ្យរជួលរចបល់ សរលថា 
រពះទពវបុ៉សណាណ ះដឹងសដើមបឲី្យសាល ែ ពួែសយើងមិនដឹងឬ 
ដ៏លរពះឧទយីសនាះ សធវើសរាងសាល ែឲ្យរជួលរចបល់
ស ើយ ភិែខុទងងឡាយ  នឲ្យជាលសាល ែសោយរែយថា 
យែចុះសោែ  សោែសនាះឯងចូរឲ្យសាល ែច្ចប់សផតើមអងពី
សនះ រពះឧទយីសនាះ  នឲ្យសាល ែដល់សងឃ ដ៏លនឹង
ឲ្យរប្មងមិនដឹងថា សនះភតតលា ឬភតតអាស្ររែែ់ ឬថារប្មង
មិនដឹងថា ភតតលាតមាល់ទុែែប្នលងសរាងឯសណាះ ភតត
អាស្ររែែ់តមាល់ែប្នលងសរាងឯសណាះ រប្មងមិនែងណត់ថា 
បញ្ជ ីែត់ចងនួនសៅែនុងសរាងឯសណាះ ែនុងសវោប្ដលភិែខុ
ទងងឡាយឈរែ៏រូសែប្នលងនផទដី ឬែប្នលងជាជ ងងម្មន
ែងណត់ឲ្យដឹងថា ែនុងទីសនះបញ្ជ ីប្ដលាងងលងោប់សនះ
ឈរែនុងទីសនះ បញ្ជ ីប្ដលាងងលងោប់សនះ ឈរនថងប្សាែ
ស ើង ែនុងសរាងសាល ែម្មនភិែខុតិចជាងខលះ សរចើនជាងខលះ 
ដ៏លភិែខុទងងឡាយពួែសនាះតិចជាង សាន មរូសែ៏សៅ
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ទប ដ៏លភិែខុទងងឡាយសរចើនជាង សាន មរូសែ៏សៅ
ខពស់ រពះឧទយីសនាះ ដ៏លមិនដឹងបញ្ជ ីប្ដលាងង
លងោប់ សទើបឲ្យសាល ែសៅាមសាន មរូស។ 
 លងោប់សនាះ  ភិែខុទងងឡាយសទើបសរលដល់រពះ   
ឧទយីសនាះថា ម្មន លអាស្រវសុសាឧទយី ធមមាសាន មរូស 
នឹងសៅទប ឬសៅខពស់ែ៏សោយចុះ បុ៉ប្នតភតតលាតមាល់
សៅែប្នលងសរាងឯសណាះ ភតតអាស្ររែែ់តមាល់សៅែប្នលង
សរាងឯសណាះ រពះឧទយីដ៏លនឹងសឆលើយតបភិែខុទងង
ឡាយសទើបសរលថា  សបើយ៉ាងសនាះសររះស តុអវី សាន ម
រូសសនះសទើបាងងសៅយ៉ាងសនះ សយើងនឹងសជឿពួែសោែ
  នយ៉ាងណា សយើងសជឿាមសាន មរូសសនះ លងោប់
សនាះភិែខុែងសោះនិងសាមសណរទងងឡាយ សទើបសរល
ដល់រពះឧទយីសនាះថា ម្មន លអាស្រវសុសាឧទយី ដ៏ល
សោែឲ្យសាល ែស ើយ ភិែខុទងងឡាយនាងោន វនិាសោភ 
សោែមិនសមរួរឲ្យសាល ែ ចូរសចញអងពីសរាងសាល ែសៅ
ស ើយអូសសចញអងពីសរាងសាល ែ ខណៈសនាះែនុងសរាង
សាល ែម្មនសសចែតីរជលួរចបល់សរចើន។ 
 រពះសាសាត   នរទង់សាត ប់ដូសច្ចន ះ  សទើបរាស់សួរ 
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រពះអាស្រននទថា អាស្រននទ ែនុងសរាងសាល ែម្មនសសចែតីរជលួ
រចបល់សរចើន សនាះជាសងស ងអវី? រពះអាស្រននទ  នរដ៏ប
ទូលសរឿងសនាះចងសរះរពះតថារត រពះសាសាត រាស់ថា 
អាស្រននទ ឧទយីសធវើសសចែតីវនិាសោភដល់អនែដនទ
សររះសសចែតីប្ដលខលួនជាមនុសសលងង់ មិនប្មនប្តឥ ូវ
សនះបុ៉សណាណ ះសទ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏  នសធវើស ើយដូច 
ោន  រពះអាស្រននទទូលអាស្ររាធនារពះដ៏ម្មនរពភារ សដើមបីឲ្យ 
រពះអងគរទង់រាស់សប្មតងសរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះ
ដ៏ម្មនរពះភារ  នរទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងង 
ទុែឲ្យរ  ែដដូចតទីសៅសនះ ៖ 
 ែនុងអតីតដ៏ល  ម្មនរពះរាជារពះនាមថារព មទតត
សៅែនុងរែងុររាណសីប្ដនដ៏សី ែនុងដ៏លសណាះរពះ 
សរធិសតវរបស់សយើងទងងឡាយ   នជាភាន ែ់ង្ករវាយ 
តនមលរបស់រពះ  ទរព មទតតសនាះ   នវាយតនមលដងរនិីង 
សសះជាសដើម ប្ែវមណីជាមួយម្មសជាសដើម រោវាយ 
តនមលស ើយ ឲ្យមូលតនមលាមសមរួរដល់ភណឍ សនាះឯង 
ដល់ម្មច ស់ភណឍ ទងងឡាយ បុ៉ប្នតរពះរាជារទង់ជា 
មនុសសសោភ សររះសសចែតីជាអនែចូលចិតតសោភ រពះ 
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រាជាសនាះសទើបរទង់រតិះរះិយ៉ាងសនះថា ភាន ែ់ង្ករវាយ 
តនមលម្មន ែ់សនះ ដ៏លវាយតនមលសៅយ៉ាងសនះ មិនយូរ 
បុ៉នាម ន រទពយែនុងវាងងរបស់សយើងនឹងដល់នូវសសចែតីអស់ 
រលីងសៅ សយើងនឹងាងងមនុសសដនទឲ្យជាភាន ែ់ង្ករវាយ
តនមល រពះរាជាសនាះរទង់ឲ្យសបើែបងាួចទតរពះសនរតសមើល 
រពះោនសសតច រទង់ស ើញបុរសអនែនររម្មន ែ់ ជា 
មនុសសមិនរួរឲ្យសជឿ  ន និងជាមនុសសលងង់សលល  សទើប 
រទង់រតិះរះិថា អនែសនះនឹងអាស្រចសធវើដ៏រង្ករែនុងតងប្ណង
ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលរបស់សយើង  ន សទើបបាជ ឲ្យសៅសរ
មែស ើយរាស់ថា នាយ! អនែនឹងអាស្រចសធវើដ៏រង្ករែនុង
តងប្ណងភាន ែ់ង្ករវាយតនមលរបស់សយើង  នសទ បុរស 
សនាះទូលថា អាស្រចរពះអងគ រពះរាជាសទើបរទង់ាងងបុរស 
លងង់សលល សនាះ ទុែែនុងតងប្ណងរបស់អនែវាយតនមល សដើមបី 
រតូវដ៏ររែារទពយរបស់រពះអងគ  ាងងអងពីសនាះមែបុរស 
ប្ដលលងង់សលល សនាះ ដ៏លនឹងវាយតនមលដងរនិីងសសះជា 
សដើម សរលវាយតនមលយែាមសសចែតីសពញចិតត សធវើឲ្យ 
ខូចតនមល សររះសរាងងសៅែនុងតងប្ណង សរសរលរែយ 
ណារែយសនាះៗឯងជាតនមល រោសនាះឈមួញសសះម្មន ែ់ 
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នាងសសះ៥០០ែាលមែអងពីប្ដនឧតតរាបថ រពះរាជា 
បាជ ឲ្យសៅបុរសសនាះមែឲ្យវាយតនមលសសះ បុរសសនាះ 
  នាងងតនមលសសះ៥០០ែាល សោយអងារមួយនា ិ 
រោវាយតនមលស ើយសទើបសរលថា អនែទងងឡាយចូរឲ្យ 
អងារមួយនា ិដល់ឈមួញសសះ ស ើយឲ្យសរម្មែសសះ 
ទុែែនុងសរាងសសះ។ 
 ឈមួញសសះសទើបសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ភាន ែ់ង្ករវាយ 
តនមលច្ចស់ រ  ប់សរឿងរ៉ាវសនាះស ើយសួរថា ឥ ូវសនះ 
រួរនឹងសធវើយ៉ាងណា? ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលច្ចស់សនាះ
សរលថា អនែទងងឡាយចូរឲ្យសងណូែដល់បុរសសនាះ
ស ើយសួរយ៉ាងសនះថា សសះទងងឡាយរបស់ពួែខញុង 
ម្មនតនមលអងារមួយនា ិ ខសនះដឹងោន ស ើយ បុ៉ប្នតខញុង  ទ
រ  ថាន ចង់ដឹងតនមលរបស់អងារមួយនា ិ សររះអាស្រ័ស័យ
សោែ សោែអាស្រចសដើមបីនឹងឈរសៅែនុងសម្មន ែ់របស់
រពះរាជាស ើយនិយាយថា អងារមួយនា ិសនះម្មនតនមល
បុ៉សណណះ សបើសរនិយាយថានឹងអាស្រច ពួែសោែចូរនាងសរ
សៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះរាជា  សូមបីសយើងែ៏នឹងសៅែនុង
ទីសនាះ ឈមួញទទួលរែយរបស់រពះសរធិសតវស ើយ 



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 96 

ឲ្យសងណូែដល់អនែវាយតនមល  ស ើយរ  ប់សសចែតី
សនាះ។   អនែវាយតនមលសនាះលមម  នសងណូែបុ៉សណាណ ះ 
ែ៏សរលថា សយើងនឹងអាស្រចវាយតនមលអងារមួយនា ិ  ន 
ឈមួញសសះសរលថា សបើយ៉ាងសនាះ ពួែសយើងចូរនាងោន
សៅដ៏ន់រាជរតែូល ស ើយ  ននាងអនែវាយតនមលសនាះ
សៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះរាជា រពះសរធិសតវែតី 
អាស្រម្មតយជាសរចើនសូមបីពួែដនទែតី    ននាងោន សៅស ើយ
ឈមួញសសះ  នថាវ យបងគងរពះរាជាស ើយ ទូលសួរថា 
បពិរតរពះសមមតិសទពខញុងរពះអងគ  នរជាបថា សសះ៥០០
ែាល ម្មនតនមលរបប្ លអងារមួយនា ិ សតើអងារមួយ
នា ិសនាះម្មនតនមលបុ៉នាម ន?  បពិរតរពះសមមតិសទព 
សូមរពះអងគសមាត សួរ    ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលរបស់រពះអងគ 
រពះរាជាមិនរជាបសសចែតីរបរពឹតតសៅសនាះ សទើបរាស់
សួរថា សោែអនែវាយតនមលដ៏ចសរមើនសសះ៥០០ែាល
ម្មនតនមលបុ៉នាម ន?  ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលរដ៏បទូលថា ម្មន
តនមលអងារមួយនា ិរពះអងគ រពះរាជារាស់សួរថា 
នាយ! សសះទងងឡាយម្មនតនមលអងារមួយនា ិ សលើែ
ទុែសិនចុះ សតើអងារមួយនា ិសនាះម្មនតនមលបុ៉នាម ន?  
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បុរសលងង់សលល សនាះរដ៏បទូលថា អងារមួយនា ិរប្មង
ម្មនតនមលបុ៉ននររររាណសីទងងខាងែនុង និងខាងសរៅ
រពះអងគ   នឮថាែនុងដ៏លមុន បុរសលងង់សនាះអនុវតត
ាមរពះរាជាសទើប  នវាយតនមលសសះទងងឡាយ សោយ
អងារមួយនា ិ   នសងណូែអងពីនដរបស់ឈមួញ រត ប់
វាយតនមលនររររាណសីទងងខាងែនុង និងខាងសរៅ
សោយអងារមួយនា ិសនាះ ែ៏ែនុងដ៏លសណាះទីរែុង
ររាណសី   នសឡាមព័ទធសោយែងប្ផងរបម្មណ១២
សយាជន៍ ប្ដនទងងខាងែនុង និងខាងសរៅទីរែុងររាណ
សីសនាះរបម្មណ៣០០សយាជន៍ បុរសលងង់សលល សនាះ
  នវាយតនមល រែុងររាណសីទងងខាងែនុងនិងខាង
សរៅដ៏ធងយ៉ាងសនះ សោយអងារមួយនា ិដូសចនះ។ 
 រពះសរធិសតវ  នសាត ប់ដូសច្ចន ះ ដ៏លនឹងសួរសទើប 
សរលោថាសនះថា៖ 
 អងារមួយនា ិនថល (សសមើនឹង) រែុងររាណសីទងង 
ខាងែនុងទងងខាងសរៅ ឬ(សសមើនឹង) សសះ៥០០សនះនថល 
រតឹមប្តអងារមួយនា ិសទឬ។ 

អាស្រម្មរតទងងឡាយ  នសាត ប់ដូសច្ចន ះ  សទើបនាងោន  
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ទះនដសសើច សធវើដ៏រចងអែ ែសលើយថា ដ៏លមុនពួែ
សយើងម្មនសសចែតីសងោល់ថា ប្ផនដីនិងរាជសមបតតិដ៏ត់
នថលមិន  ន ន័យថារាជសមបតតិែនុងទីរែុងររាណសី
រពមទងងរពះរាជាដ៏ធងសធងយ៉ាងសនះ ម្មនតនមលរតឹមប្ត
អងារមួយនា ិ ឱ! សសចែតីម្មនរពមរបស់ភាន ែ់ង្ករវាយ
តនមល សោែជាភាន ែ់ង្ករវាយតនមល ាងងសៅរ ូតដ៏ល
ម្មនរបម្មណបុ៉សណណះែនុងទីណា សោែសាែសមដល់
រពះរាជារបស់ពួែសយើងប្តមតង    រោសនាះរពះរាជារទង់ 
ខាម ស់ឲ្យអូសបុរសលងង់សលល សនាះសចញសៅ ស ើយ  ន
រពះរាជទនតងប្ណងភាន ែ់ង្ករវាយតនមល ដល់រពះសរធិ
សតវដូចសដើម រពះសរធិសតវ  នសៅាមយថាែមម។ 
 រពះសាសាត  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ
ស ើយរាស់សរឿង ពីរសរឿងភាជ ប់អនុសនធិតោន សៅ ស ើយ
រទង់របជុងជាតែថា ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលប្ដលជាមនុសស
លងង់សលល ែនុងដ៏លសណាះ   នមែជារពះសោ ុទយី
ែនុងសពលសនះ ភាន ែ់ង្ករវាយតនមលប្ដលជាបណឍិ តែនុង
ដ៏លសនាះ   នមែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 
 ចប់ អដឌែថាតណឍុ លនា ិជាតែ ទី ៥ 
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 ៦. ជទវធមមោតក 
ហិរឱិតតបបសមបនាន  សុកកធមមសោហិោ 

សជនាត  សបបុរសិា ជលាជក ជទ្វធោម តិ វុចចជរតិ។ 
 (រពះម ិសាសរាជែុម្មរសរធិសតវ សរលថា)
ពួែសបបុរសអនែម្មនចិតតសងប់រម្មង ប់ បរបូិរណ៍សោយ ិរ ិ
និងឱតតបបៈ ាងងម្មងស ើយែនុងធម៌ស សោែសរលថា 
ម្មនសទវធម៌ ែនុងសោែ។ 

 ចប់ សទវធមមជាតែទី ៦ 
 
៦. អដឋកថា ជទវធមមោតក 

 រពះដ៏ម្មនរពះភារ ដ៏លរង់របថាប់សៅវតតសជត- 
ពន រទង់រ  រពធភិែខុអនែម្មនភណឍ សរចើន សទើបរាស់រពះ 
ធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា ហិរឱិតតបបសមបនាន  
ដូសចនះ។ 
   នឮថា ែុដុមពីែ៍អនែទីរែុងសាវតថីម្មន ែ់ ដ៏ល
ភរយិាសាល ប់ែ៏សចញសៅបួស ែុដុមពីែ៍សនាះដ៏លនឹងបួស 
  នឲ្យសរសធវើបរសិវណសរាងសភលើង និងបនទប់រែាវតថុសម្មភ រៈ 
សធវើបនទប់រែាសម្មភ រៈឲ្យសពញសោយសរបង និងអងារជា 
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សដើម សរម្មប់ខលួនស ើយសទើបបួស រោបួសស ើយឲ្យ 
សៅទសៈរបស់ខលួនឲ្យមែចងអិនបបរ ឬ  យាម   
សសចែតីសពញចិតត ស ើយសទើបបរសិភារនឹង  នជាអនែ 
ម្មនបរដិ៏ខ រសរចើនែនុងសវោយប់ម្មនសងពត់សសលៀែ និងសង 
ពត់ដណត ប់មួយបនាល ស់ សវោនថងម្មនសងពត់មួយបនាល ស់
សទៀត រស់សៅចុងវុិញរ នថងមួយដ៏លភិែខុសនាះនាងចីវរ 
និងសររឿងរដ៏លជាសដើម សចញមែោតសងដិលទុែែនុង
បរសិវណ ភិែខុអនែជនបទសរចើនោន រាច់សៅាមសសនា- 
សនៈសៅដល់បរសិវណសនាះ ស ើញចីវរជាសដើមសទើបសួរ
ថា ចីវរជាសដើមពួែសនះជារបស់នរណា?  ភិែខុសនាះ
សរលថា របស់ខញុងរពះែរណុាសោែម្មច ស់ ភិែខុទងង 
ឡាយសនាះសួរថា ចីវរសនះែតី សងពត់សសលៀែសនះែតី សររឿង
រដ៏លសនះែតី ទងងអស់ជារបស់សោែបុ៉សណាណ ះឬ? ភិែខុ
សនាះសរលថា ែរណុាសោែម្មច ស់ ជារបស់ខញុងបុ៉សណាណ ះ  
ភិែខុទងងឡាយសរលថា សោែដ៏ម្មនអាស្រយុ រពះដ៏ម្មន
រពះភាររទង់អនុាដ តនរតចីវរមិនប្មនឬ សោែបួស
ែនុងសាសនារបស់រពះពុទធអនែរ  ថាន តិចយ៉ាងសនះ សែើត
ជាអនែម្មនបរដិ៏ខ រសរចើនយ៉ាងសនះ មែចុះសោែ ពួែ
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សយើងនឹងនាងសោែ សៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះទសពល 
ស ើយ  ននាងភិែខុសនាះសៅដ៏ន់សម្មន ែ់រពះសាសាត  រពះ
អងគលមមរទង់ស ើញភិែខុសនាះសទើបរាស់ថា ភិែខុទងង 
ឡាយអនែទងងឡាយ ជាអនែនាងភិែខុអនែមិនរ  ថាន នឹង
មែសនាះឯងមែស ើយឬ ភិែខុទងងឡាយរដ៏បទូលថា 
បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ភិែខុសនះម្មនភណឍ សរចើន ម្មន
បរដិ៏ខ រសរចើនរពះអងគ រពះសាសាត រាស់សួរថា ម្មន លភិែខុ
  នឮថាសោែ ម្មនភណឍ សរចើនពិតប្មនឬ?  ភិែខុសនាះ
រដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើនពិតប្មនរពះអងគ 
រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុសររះស តុអវីសោែសទើប
ម្មនភណឍ សរចើន តថារតសរលរុណរបស់បុរគលអនែ
រ  ថាន តិច សសចែតីជាអនែសសនាត ស សសចែតីសងប់សាង ត់
និងដ៏ររ  រពធសសចែតី ពាយាមមិនប្មនឬ ភិែខុសនាះ  ន
សាត ប់រពះតរម្មស់ របស់រពះសាសាត ស ើយ ែ៏សរដ៏ធរិត
ថា ឥ ូវសនះសយើងនឹងរាច់សៅសោយទងនងសនះ សទើប
ស  ះសងពត់ដណត ប់សច្ចល ម្មនចីវរមួយផ្ទទ ងងឈរសៅ   
ែណាត លបរស័ិទ     លងោប់សនាះរពះសាសាត  ដ៏លនឹង
រទង់ោស់សតឿនភិែខុសនាះ សទើបរាស់ថា ម្មន លភិែខុដ៏ល



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 102 

មុន សូមបីែនុងដ៏លប្ដលសោែសែើតជាអាស្ររែខទឹែ អនែ
ប្សវងរែ ិរឱិតតបបៈ អនែប្សវងរែ ិរឱិតតបបៈរ ូតដល់
១២ឆ្ន ងដ៏លសបើដូសច្ចន ះ សររះស តុអវីែនុងសពលសនះ 
សោែបួសែនុងរពះពុទធសាសនាប្ដលជាទីសោរពយ៉ាង
សនះ សទើបស  ះសងពត់សច្ចលែណាត លបរស័ិទ លះបង់
 ិរឱិតតបបៈស ើយឈរសៅ ភិែខុសនាះ  នសាត ប់រពះ
តរម្មស់របស់រពះសាសាត    នញុាងង ិរឱិតតបបៈឲ្យសែើត
ស ើងវញិ សទើបដណត ប់ចីវរសនាះ ស ើយថាវ យបងគងរពះ 
សាសាត រចួស ើយអងគុយែនុងទីចងប្ណែម្មខ ង ភិែខុទងង 
ឡាយទូលអាស្ររាធនារពះដ៏ម្មនរពះភារ សដើមបីរទង់    
សប្មតងសរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មនរពះភារ  ន
រទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែ ឲ្យរ  ែដដូចត
សៅសនះ ៖ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ម្មនរពះរាជារពះនាមថា រព មទតត 
ររងរាជយសមបតិតែនុងនររររាណសីែនុងប្ដនដ៏សី ែនុង 
ដ៏លសណាះ រពះសរធិសតវ  នច្ចប់បដិសនធិែនុងរភ៌ 
ននរពះអរគមស សីរបស់រពះ  ទរព មទតតសនាះ ដ៏ល 
ររប់ទសម្មស រពះនាងរបសូរតរពះឱរស ែនុងនថងថាវ យ 
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រពះនាមរបស់រពះឱរសសនាះ រពះញាតិទងងឡាយ  ន 
ថាវ យរពះនាមថា មស សាសែុម្មរ ែនុងដ៏លប្ដលរពះ 
ែុម្មរសនាះរទង់រត់សលង  ន រពះឱរសអងគដនទែ៏រប 
សូរត រពះញាតិទងងឡាយថាវ យរពះនាមរបស់រពះ    
ឱរសសនាះថា ចនទែុម្មរ ែនុងសវោប្ដលចនទែុម្មរសនាះ 
រទង់រត់សលង  ន រពះម្មារបស់រពះសរធិសតវ ែ៏ 
សសាយទិវងគតសៅ  រពះរាជារទង់ាងង័សីសនងដនទទុែែនុង
តងប្ណងរពះអរគមស សី រពះអរគមស សីសនាះ  នជាទី
័សឡាញ់ ជាទីសរ  សរ  ណរបស់រពះរាជា រពះអរគ
មស សីសនាះរទង់អាស្រ័ស័យដ៏រសៅរមួោន  ែ៏របសូរត 
រពះឱរសមួយអងគ រពះញាតិទងងឡាយ  នថាវ យរពះ 
នាមរបស់រពះឱរសសនាះថា សុរយិែុម្មរ រពះរាជារទង់
ស ើញរពះឱរសសនាះ ស ើយម្មនរពះ ឫទ័យសរតែអរ
រាស់ថា នាងដ៏ចសរមើន សយើងឲ្យពរដល់បុរតរបស់នាង
រពះសទវរីែាទុែនឹងទទួលយែែនុងសវោរតូវដ៏រពរសនាះ 
ដ៏លរពះឱរសចសរមើនវយ័ស ើយ រពះនាងរដ៏បទូល 
រពះរាជាថា បពិរតរពះសមមតិសទព ែនុងដ៏លប្ដលរពះ 
ឱរសរបស់ខញុងម្មច ស់របសូរត រពះអងគរទង់របទនពរទុែ 
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មិនប្មនឬ សូមរពះអងគរបទនរាជសមបតតិដល់រពះឱ-
រសរបស់ខញុងម្មច ស់ រពះរាជារទង់ុញមឃត់ថា រពះឱរស
ពីររពះអងគរបស់សយើងរងុសរឿងស ើយដូចរងនរសភលើង សយើង
មិនអាស្រចឲ្យរាជសមបតតិដល់ឱរសរបស់នាង  រទង់ស ើញ
រពះនាងអងវរសរឿយៗ រទង់រពះតរមិះថា រពះនាងសនះ
នឹងរបបីរិតសូមបែីមមដ៏ោមែ ដល់ឱរសទងងឡាយ
របស់សយើង សទើបបាជ ឲ្យសៅរពះឱរសទងងពីរ ស ើយ
រាស់ថា   ទងងពីរែនុងសវោប្ដលសុរយិែុម្មររបសូរត 
បិា  នឲ្យពរទុែ ឥ ូវសនះម្មារបស់សុរយិែុម្មរ
សនាះ ទូលសុងរាជសមបតតិ បិាមិនរ  ថាន នឹងឲ្យដល់
សុរយិែុម្មរសនាះ ធមមាម្មតុរោមអនែោមែនឹងរបបី
រិតសូមបីសរឿងដ៏ោមែដល់ពួែ     ទងងពីររតូវចូល
នរព ដ៏លបិាសសាយទិវងគតសៅស ើយ ចូរររប់ររង
រាជយសមបតតិែនុងនររ ប្ដលជារបស់ម្មនសៅែនុងរាជ
រតែូល ស ើយរទង់រពះែប្នសងសសាយសសាែ ស ើយ
សថើបរតង់សីសៈ រចួរទង់បញ្ជូ នសៅ សុរយិែុម្មររទង់
សលងសៅរតង់រពះោនសសតច ស ើញរពះឱរសទងងពីរ
សនាះថាវ យបងគងរពះរាជបិា ស ើយចុះអងពីរ  សាទ រទង់
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ស ើញស តុសនាះសទើបរិតថា សូមបសីយើងែ៏នឹងសៅ
ជាមួយម្មច ស់បងទងងពីរ សទើបសចញសៅរពមជាមួយ  
រពះឱរសទងងពីរសនាះឯង រពះឱរសពួែសនាះសសតចចូល
សៅដ៏ន់នរព ិមរនត។ 
 រពះសរធិសតវសរចចុះម្មខ ងផលូវរបថាប់រង់រតង់រល់ 
សឈើ សៅសុរយិែុម្មរមែថា ប្ន៎សុរយិៈ ឯងនឹងសៅ 
ដ៏ន់័សះសនាះងូតនិងផឹែស ើយ ចូរយែសលឹែឈែូខចប់ 
ទឹែផឹែមែសដើមបីសយើងទងងពីរផង ែ៏័សះសនាះជា័សះ 
ប្ដលម្មនអាស្ររែខទឹែម្មន ែ់   នពរអងពីសម្មន ែ់របស់សសតច 
សវសសវណ័ សសតចសវសសវណ័រាស់ដល់អាស្ររែខទឹែសនាះថា 
ឯងនឹង  នសីុមនុសសណា ប្ដលចុះមែដ៏ន់័សះសនះ 
សវៀរប្លងប្តមនុសសណាប្ដលដឹងសទវធម៌បុ៉សណាណ ះ ឯង 
នឹងមិន  នសីុមនុសសប្ដលមិន  នចុះ ាងងអងពីសនាះ 
មែ អាស្ររែខទឹែសនាះសទើបសួរសទវធម៌ដល់មនុសសប្ដលចុះ 
័សះសនាះស ើយសីុមនុសសប្ដលមិនដឹងសទវធម៌ លងោប់ 
សនាះឯង សុរយិែុម្មរសៅដ៏ន់័សះសនាះ មិន  នពិច្ចរ- 
ណាស ើយ ស ើយចុះសៅ លងោប់សនាះអាស្ររែខទឹែសនាះ 
ច្ចប់សុរយិែុម្មរសនាះស ើយសួរថា អនែដឹងសទវធម៌ឬ? 
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សុរយិែុម្មរសនាះសរលថា សអើខញុងដឹង រពះចនទនិងរពះ 
អាស្រទិតយសឈ្លម ះថាសទវធម៌ លងោប់សនាះអាស្ររែខទឹែសនាះ 
សទើបសរលដល់សុរយិែុម្មរសនាះថា អនែមិនដឹងនូវសទវ 
ធម៌ ស ើយនាងរចមុជចុះសៅទុែែប្នលងសៅរបស់ខលួន 
ចងប្ណែរពះសរធិសតវ  ត់សុរយិែុម្មរសនាះយូរ សទើប
បញ្ជូ នចនទែុម្មរសៅ សូមបអីាស្ររែខទឹែែ៏ច្ចប់ចនទែុម្មរ
សនាះស ើយសួរថា អនែដឹងសទវធម៌សទ?  ចនទែុម្មរសរល
ថា សអើសយើងដឹង ទិសទងង៤សឈ្លម ះថាសទវធម៌ អាស្ររែខទឹែ
សរលថា អនែមិនដឹងសទវធម៌ ស ើយនាងចនទែុម្មរសនាះ
សៅទុែែនុងទីសៅរបស់ខលួនសនាះៗឯង ដ៏លចនទែុម្មរ
  ត់យូររពះសរធិសតវរិតថា អនតរាយមា៉ងនឹងរបបី
ម្មន សទើបសសតចសៅដ៏ន់័សះសនាះ សោយរពះអងគឯង 
ស ើញសាន មសជើងចុះរបស់រពះអនុជទងងពីរ សទើបរតិះរះិ
ថា ័សះសនះរង់ជា័សះប្ដលអាស្ររែខទឹែ ួងប្ ង សទើប
  នសសៀតរពះខ័ឌគដ៏ន់ធនូឈរសៅ អាស្ររែខទឹែស ើញរពះ
សរធិសតវមិនចុះទឹែ សទើបប្ែលងសភទដូចជាបុរសអនែសធវើ
ដ៏រសៅែនុងនរព សរលដល់រពះសរធិសតវថា បុរសដ៏
ចសរមើន សោែសនឿយ ត់ែនុងផលូវឆ្ង យ សររះស តុអវី
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សទើបមិនចុះដ៏ន់័សះសនះ?  ងូតទឹែបរសិភាររែសៅ
ឈូែរបោប់ផ្ទា ឈូែសៅាមសបាយ រពះសរធិសតវ
ស ើញដូសច្ចន ះដឹងថា អនែសនះនឹងជាយែខ សទើបសរលថា
សោែច្ចប់បាូនរបសុរបស់សយើងមែឬ? អាស្ររែខទឹែសនាះ
សរលថា សអើសយើងច្ចប់មែ រពះសរធិសតវសួរថា សររះ
ស តុអវី? អាស្ររែខទឹែសរលថា សយើងរប្មង  នមនុសស
អនែចុះដ៏ន់័សះសនះ រពះសរធិសតវសួរថា សោែរប្មង
  នទងងអស់ប្តមា៉ងឬ?  អាស្ររែខទឹែសរលថា សយើង
  នទងងអស់សវៀរប្លងប្តមនុសសប្ដលដឹងសទវធម៌ រពះ
សរធិសតវសនាះរាស់សួរថា សោែម្មនសសចែតីរតូវដ៏រ
សទវធម៌ឬ?  អាស្ររែខទឹែសរលថា សអើសយើងម្មនសសចែតីរតូវ
ដ៏រ រពះសរធិសតវរាស់ថា សបើដូសច្ចន ះសយើងនឹងរ  ប់
សទវធម៌ដល់សោែ អាស្ររែខទឹែសរលថា សបើយ៉ាងសនាះ
សោែចូររ  ប់មែ សយើងនឹងសាត ប់សទវធម៌ រពះ
សរធិសតវរាស់ថា ប្តសយើងម្មនខលួនែខវែ់ យែខសទើបឲ្យ
រពះសរធិសតវងូតទឹែ ឲ្យផឹែទឹែ ឲ្យរបោប់សោយផ្ទា  
ឲ្យោបរបស់រែអូប       នសរៀបអាស្រសនៈឲ្យរង់សរដ៏ម  
  រាងប្ដលរបោប់ស ើយ រពះសរធិសតវរបថាប់រង់សៅ
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សលើអាស្រសនៈ ឲ្យយែខអងគុយសទៀបរពះ  ទស ើយរាស់
ថា សបើយ៉ាងសនាះសោែចូរសផទៀងសសាតៈសាត ប់រពះធម៌
សោយសោរពស ើយរាស់ោថាសនះថា៖ 
 សបបុរសអនែសងប់រម្មង ប់ របែបសោយ ិរ ិ និង       
ឱតតបបៈ ាងងម្មងសៅែនុងធម៌ស សោែសៅថាអនែម្មនសទវ
ធម៌ែនុងសោែ។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា ហិរឱិតតបបសមបនាន  ប្របថា 
អនែរបែបសោយ ិរនិិងឱតតបបៈ បណាត  ិរនិិងឱតតបបៈ
ពួែសនាះប្ដលសឈ្លម ះថា ិរ ិ សររះខាម ស់អងពីទុចចរតិម្មន 
ដ៏យទុចចរតិជាសដើម រែយថា ិរសិនះ ជាសឈ្លម ះរបស់ 
សសចែតីខាម ស ប្ដលសឈ្លម ះថា ឱតតបបៈ សររះខាល ចអងសពើ 
ទុចចរតិម្មនដ៏យទុចចរតិជាសដើមសនាះៗឯង រែយថាឱតតបប
សនះជាសឈ្លម ះរបស់សសចែតីខាល ចចងសរះ  ប បណាត បទ 
 ិរនិិងឱតតបបៈ សនាះ ហិរ ិម្មនសមុោឌ នប្ដលាងងស ើង
ខាងែនុង ឱតតបប ម្មនសមុោឌ នប្ដលាងងស ើងខាងសរៅ 
ហិរ ិម្មនខលួនជាធង ឱតតបប ម្មនសោែជាធង ហិរ ិតរមង់សៅ
ែនុងសភាវៈប្ដលរួរខាម ស ឱតតបប តរមង់សៅែនុងសភាវៈ
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ប្ដលរួរខាល ច ហិរ ិម្មនលែខណៈសដ៏តប្រែង ឱតតបប ម្មន
លែខណៈស ើញសទសនិងស ើញភ័យ។  
 បណាត  ហិរ ិ និង ឱតតបប សនាះបុរគលរប្មងញុាងង ិរ ិ
ប្ដលម្មនសមុោឌ នជាខាងែនុង ឲ្យាងងស ើងសោយ
ស តុ៤របដ៏រ សររះពិច្ចរណាដល់ជាតិែងសណើ ត១ 
ពិច្ចរណាដល់វយ័១ ពិច្ចរណាដល់សសចែតីដ៏ល ុញន១ 
ពិច្ចរណាដល់សសចែតីជាព ុសូរត១ យ៉ាងណា? 
 បុរគលពិច្ចរណាដល់ជាតិែងសណើ តមុនយ៉ាងសនះថា 
សឈ្លម ះថាដ៏រសធវើ  បសនះ មិនជាែមមរបស់មនុសសអនែ
សមបូរសោយជាតិ ជាែមមរបស់មនុសសអនែម្មនជាតិតូច 
ទប ម្មនររនសនទូចជាសដើម និងរបបីសធវើបុរគលអនែ 
សមបូរសោយជាតិ ដូចសោែមិនរួរសធវើែមមសនះ ស ើយ 
មិនសធវើ  បម្មន  ណាតិ  តជាសដើម សឈ្លម ះថាញុាងង 
ហិរ ិ ឲ្យាងងស ើង មា៉ងសទៀតបុរគលពិច្ចរណាដល់វយ័ 
យ៉ាងសនះថា សឈ្លម ះថាដ៏រសធវើ  បសនះជាែមមប្ដល 
មនុសសែងសោះៗរបបីសធវើ ែមមសនះប្ដលមនុសសអនែាងង 
សៅែនុងវយ័ដូចសោែមិនរួរសធវើ        ស ើយមិនសធវើ  ប   



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 110 

ម្មន  ណាតិ  តជាសដើម សឈ្លម ះថាញុាងង ហិរ ិ ឲ្យសែើត
ស ើង មា៉ងសទៀតបុរគលពិច្ចរណាដល់សសចែតីជាអនែ
ដ៏ល ុញនយ៉ាងសនះថា សឈ្លម ះថាដ៏រសធវើ  បសនះជាែមម
របស់មនុសសអនែម្មនជាតិទន់សខាយ ែមមសនះបុរគល
អនែសមបូរសោយសសចែតីដ៏ល ុញនដូចសោែ មិនរួរសធវើ 
ស ើយមិនសធវើ  បម្មន  ណាតិ  តជាសដើម សឈ្លម ះថា
ញុាងង ហិរ ិ ឲ្យសែើតស ើង មា៉ងសទៀតបុរគលពិច្ចរណា 
សសចែតីជាព ុសូរតយ៉ាងសនះថា សឈ្លម ះថាដ៏រសធវើ  ប
សនះជាែមមរបស់មនុសសអនធរល ែមមសនះប្ដលមនុសស
អនែជាព ុសូរត ជាបណឍិ តដូចសោែមិនរួរសធវើ ស ើយ
មិនសធវើ  ប ម្មន  ណាតិ  តជាសដើម សឈ្លម ះថាញុាងង 
ហិរ ិឲ្យសែើតស ើង បុរគលសឈ្លម ះថាញុាងង ហិរ ិ ប្ដលម្មន 
សមុោឌ នខាងែនុងឲ្យសែើតស ើង សោយស តុ៤របដ៏រ 
យ៉ាងសនះ រោឲ្យសែើតស ើងស ើយ ញុាងង ហិរ ិឲ្យចូលសៅ 
ែនុងចិតត មិនសធវើ  បសោយខលួនឯង ហិរ ិ រប្មងសឈ្លម ះថា 
ម្មនសមុោឌ នខាងែនុងយ៉ាងសនះ។ 
 ឱតតបប សឈ្លម ះថាម្មនសមុោឌ នខាងសរៅយ៉ាងណា?  
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បុរគលពិច្ចរណាថា សបើសោែនឹងសធវើ  បសសាត សោែ
នឹងជាអនែរតូវតិះសដៀលែនុងបរស័ិទ៤ និងថាវញិ្ដូជន
ទងងឡាយនឹងតិះសដៀលសោែ ដូចអនែទីរែងុតិះ 
សដៀលរបស់មិនសាា ត ម្មន លភិែខុ អនែប្ដលម្មនសីល
ទងងឡាយ សវៀរឆ្ង យស ើយនឹងសធវើយ៉ាងណាដូសចនះ 
រប្មងមិនសធវើ  បែមមសររះ ឱតតបប ប្ដលសែើតស ើងខាង
សរៅ ឱតតបប រប្មងសឈ្លម ះថាម្មនសមុោឌ នខាងសរៅយ៉ាង 
សនះ ហិរ ិសឈ្លម ះថាម្មនខលួនជាធងយ៉ាងណា ែុលបុរតពួែ
ខលះែនុងសោែសនះ សធវើខលួនឲ្យជាធង ឲ្យជារបានមិនសធវើ
  បសោយរិតថា បុរគលអនែបួសសោយសទធ ជាព ុ
សូរតម្មនវាទៈ រឺសរបៀនរបសៅែនុងដ៏រែងច្ចត់ែិសលស 
ដូចសោែមិនរួរសធវើ  បែមម ហិរ ិ រប្មងសឈ្លម ះថាម្មន
ខលួនជាធងយ៉ាងសនះ សោយស តុសនាះរពះដ៏ម្មនរពះភារ
សទើបរាស់ថា បុរគលសនាះសធវើខលួនឯងឲ្យជាធង លះអែុ- 
សល ចសរមើនែុសល លះធម៌ប្ដលម្មនសទស ចសរមើន
ធម៌ប្ដលមិនម្មនសទសបរុិញរខលួនឲ្យ មត់ចត់ស ើយ។ 

 ឱតតបប   សឈ្លម ះថាម្មនសោែជាធងយ៉ាងណា ?  
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ែុលបុរតពួែខលះែនុងសោែសនះសធវើសោែឲ្យជាធង ឲ្យជា
របាន ស ើយមិនសធវើ  បែមមសមដូចប្ដលរាស់ទុែ
ថា សោែសននិវាសសនះធងណាស់ មា៉ងសទៀតសមណ
ររ មណ៍ទងងឡាយអនែម្មនឫទធិ ម្មនទិពវចែខុ ដឹងចិតត
របស់អនែដនទ សៅែនុងសោែសននិវាសដ៏ធងសនះ សមណ
ររ មណ៍ពួែសនាះរប្មងស ើញែនុងទីឆ្ង យខលះ ស ើញ
ែនុងទីជិតខលះ ដឹងចិតតសោយចិតតខលះ សមណររ មណ៍
ពួែសនាះរប្មងដឹងសយើងយ៉ាងសនះថា សោែដ៏ចសរមើន 
សោែទងងងឡាយចូរសមើលែុលបុរតសនះ សរម្មនសទធ
សចញច្ចែផទះ បួសជាបពវជិតស ើយជាអនែរបរពឹតត
អែុសលធម៌ដ៏ោមែ សទវាទងងអនែម្មនឫទធិ ម្មនទិពវ
ចែខុ ដឹងចិតតរបស់អនែដនទម្មនសៅ សូមបីសទវាពួែសនាះ
រប្មងស ើញែនុងទីឆ្ង យខលះ រប្មងស ើញែនុងទីជិតខលះ 
រប្មងដឹងចិតតសោយចិតតខលះ សូមបីសទវាពួែសនាះែ៏នឹង
ដឹងសយើងថា សោែដ៏ចសរមើន សោែទងងឡាយចូរសមើល 
ែុលបុរតសនះ សរម្មនសទធ សចញច្ចែផទះបួសជាបពវ 
ជិតមិនម្មនផទះ ជាអនែរបរពឹតតសធវើនូវអែុសលធម៌ដ៏ 
ោមែ សរសធវើសោែសនាះឯងឲ្យជាធង លះអែុសល 
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ចសរមើនែុសល លះធម៌ប្ដលម្មនសទស ចសរមើនធម៌ 
ប្ដលមិនម្មនសទស ឱតតបប រប្មងសឈ្លម ះថា ម្មនសោែ
ជាធងយ៉ាងសនះ។ 
 ែនុងរែយថា ហិរ ិាងងសៅែនុងសភាវៈរួរខាម ស ឱតតបប 
ាងងសៅែនុងសភាវៈរួរខាល ច ម្មនវនិិចឆ័យដូចតសៅសនះ៖ 
 អាស្រដ៏រៈខាម សសឈ្លម ះថាសសចែតីខាម ស ហិរ ិ ាងងសៅ
សោយសភាវៈសនាះ សសចែតីខាល ចចងសរះអ  យសឈ្លម ះ
ថាភ័យ ឱតតបប ាងងសៅសោយសភាវៈសនាះ ហិរ ិនិង ឱតតបប 
ទងងពីរសនាះ រប្មងរ  ែដែនុងដ៏រសវៀរច្ចែ  ប ពិតប្មន 
បុរគលពួែខលះឈ្លនចុះដ៏ន់ធម៌រឺ   សសចែតីប្ដលជា
ខាងែនុង មិនសធវើ  បែមមដូចែុលបុរតដ៏លនឹងបសនាទ បង់
ឧច្ចច រៈ និងបសាវៈជាសដើម ស ើញមនុសសប្ដលរួរនឹង
ខាម ស របបីជាអនែដល់អាស្រដ៏រៈខាម សរតូវឧច្ចច រៈបសាវៈ 
ោបសងាត់ រ ូតដល់ោមែ ូរសចញមែតិចៗ ែ៏
បសនាទ បង់ឧច្ចច រៈមិន  នដូសច្ចន ះ  បុរគលពួែខលះខាល ចភ័យ
ែនុងអ  យសទើបមិនសធវើ  បែមម ែនុងខសនាះម្មនសសចែតី
ឧបម្មដូចតសៅសនះ ៖ 
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 ដូចយ៉ាងថា ែនុងដុងប្ដែពីរដុង មួយដុងរតជាែ់ប្ត
របឡាែ់ោមែ មួយដុងសៅត សភលើងជាប់សៅ ែនុងដុងប្ដែពីរដុង
សនាះ បណឍិ តសខពើមមិនច្ចប់ដុងរតជាែ់ សររះដុងរតជាែ់
របឡាែ់ោមែ មិនច្ចប់ដុងសៅត សររះខាល ចសភលើងសឆះយ៉ាង
ណា ែនុងខប្ដលថាសោយ ហិរ ិ និង ឱតតបប សនាះែ៏ដូសច្ចន ះ 
របបីរជាបដ៏រឈ្លនចុះដ៏ន់លជជីធម៌ ប្ដលជាខាងែនុង
ស ើយមិនសធវើ  បែមម ដូចបណឍិ តសាប់សខពើមដុងប្ដែ
រតជាែ់ប្ដលរបឡាែ់ោមែសទើបមិនច្ចប់ និងរបប ី
រជាបដ៏រមិនសធវើ  ប សររះខាល ចភ័យែនុងអ  យ ដូច 
ដ៏រប្ដលបណឍិ តមិនច្ចប់ដុងប្ដែសៅត  សររះខាល ចសភលើងសឆះ 
ដូសច្ចន ះ។ 
 សូមបបីទទងងពីរសនះប្ដលថា ហិរ ិ ម្មនលែខណៈ
សដ៏តប្រែង ឱតតបប ម្មនលែខណៈខាល ចសទស និងស ើញ 
ភ័យដូសចនះ រប្មងរ  ែដចងសរះែនុងដ៏រសវៀរច្ចែ  ប 
បុ៉សណាណ ះ ពិតប្មនអនែខលះញុាងង ហិរ ិ ប្ដលម្មនលែខណៈ 
សដ៏តប្រែងឲ្យសែើតស ើង សោយស តុ៤របដ៏ររឺ ពិច្ចរ- 
ណាដល់សសចែតីជាធងសោយជាតិ១ ពិច្ចរណាដល់   
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សសចែតីជាធងននរពះសាសាត ១ ពិច្ចរណាដល់សសចែតីជា 
ធងសោយរទពយមរតែ១ និងពិច្ចរណាដល់សសចែតីជាធង 
ននមិតតរព មច្ចរ១ី ស ើយមិនសធវើ  ប។ 
 អនែខលះញុាងង ឱតតបប ប្ដលម្មនលែខណៈខាល ចសទស 
និងស ើញភ័យឲ្យសែើតស ើងសោយស តុ៤របដ៏ររឺ ភ័យ 
ែនុងដ៏រតិះសដៀលខលួនឯង១ ភ័យែនុងដ៏រប្ដលអនែដនទ 
តិះសដៀល១ ភ័យរឺអាស្រជាញ ១ និងភ័យែនុងទុរគតិ១ ស ើយ 
មិនសធវើ  បែនុងខប្ដលថាសោយ ហិរ ិ និង ឧតតបបសនាះ 
របបីសរលដ៏រពិច្ចរណា សសចែតីជាធងសោយជាតិជា
សដើម និងភ័យែនុងដ៏រតិះសដៀលខលួនជាសដើមឲ្យពិសាត រ  
សសចែតីពិសាត របស់ដ៏រពិច្ចរណាសសចែតីជាធង សោយ 
ជាតិជាសដើមពួែសនាះ   នសរលទុែស ើយែនុងអដឌែថា 
អងគុតតរនិដ៏យ។ 
 បទថា សកុកធមមសោហោិ សសចែតីថាែុសលធម៌ប្ដល 
រួរសធវើ ម្មន ហិរ ិនិង ឧតតបប សនះឯងជាសដើមសៅ សឈ្លម ះថា 
សុកកធមម ធម៌ស ដ៏លសរលសោយន័យប្ដលរមួដ៏ន់យែ
ទងងអស់ សុែាធម៌ សនាះរឺធម៌ប្ដលជាសោែិយនិង 
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សោែុតតរៈ ប្ដលរបរពឹតតសៅែនុងភូមិបួន ប្ដលរបែប
ស ើយ របែបរពមស ើយសោយ ហិរ ិ និង ឧតតបប ទងងពីរ
សនាះ។ 
 បទថា សជនាត  សបបុរសិា ជលាជក សសចែតីថា សឈ្លម ះថា 
អនែសងប់រម្មង ប់សររះដ៏យែមមជាសដើម  សងប់រម្មង ប់ស ើយ 
សឈ្លម ះថាជាសបបុរស សររះជាបុរសអនែសាា តសោយ 
សសចែតីែតញ្ដូែតសវទី ែនុងបទថា ជលាជក សនះ សោែម្មន
សរចើនរឺ សង្កខ រសោែ សតវសោែ ឱដ៏សសោែ ខនធ
សោែ អាស្រយតនសោែ និងាតុសោែ ែនុងសោែពួែ
សនាះសង្កខ រសោែ សោែសរលទុែែនុងរបសយារសនះថា 
សោែមួយរឺ សតវទងងពួងាងងសៅ  នសោយអាស្រុញរ 
។ល។ សោែ១៨ រឺាតុ១៨ សោែម្មនខនធសោែជា
សដើមរមួសៅែនុងសង្កខ រសោែសនាះឯង ចងប្ណែសតវ
សោែ សោែសរលទុែែនុងរបសយារម្មនជាសដើមថា 
សោែសនះ សោែខាងមុខ សទវសោែ មនុសសសោែ។ 
 ឱដ៏សសោែ សោែសរលទុែែនុងរបសយារសនះ
ថា ១០០០សោែាតុម្មនរបម្មណបុ៉សណាណ ះ ប្ដលរពះ
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ចនទ និងរពះអាស្រទិតយវលិជុងវញិជះពនលឺសៅររប់ទិស
អងណាចរបស់រពះអងគរប្មងផាយសៅែនុង១០០០សោែ 
ាតុសនាះ។ 
 បណាត សោែពួែសនាះ ែនុងទីសនះរ  ថាន យែសតវ
សោែ ពិតប្មនែនុងសតវសោែបុ៉សណាណ ះ ម្មនសបបុរស
ប្បបសនះ សបបុរសពួែសនាះសោែសរលថា ម្មនសទវ
ធម៌ បទថា ជទ្វ ែនុងបទថា ជទ្វធោម  សនាះ សទពម្មន៣
របសភទរឺ សមមតិសទព១ ឧបបតិតសទព១ និងវសុិទធិសទព១ 
បណាត សទពពួែសនាះ រពះរាជានិងរពះរាជែុម្មរជាសដើម 
សឈ្លម ះថា សមមតិសទព សររះមនុសសសោែសនមតថាជា
សទពច្ចប់សផតើមអងពីរោរពះមុញសមមតិរាជ សទវាអនែ
ឧបបតតិែនុងសទវសោែ សឈ្លម ះថាឧបបតិតសទព រពះខីណា- 
័សពសឈ្លម ះថា វសុិទធិសទព។ 
 សមពិតដូចប្ដលរាស់ទុែថា រពះរាជា រពះរាជ
សទវ ី រពះរាជែុម្មរ សឈ្លម ះថាសមមតិសទព សទពខពស់ៗ
ស ើងសៅ ាងងអងពីភូមិសទវាសៅសឈ្លម ះថា ឧបបតិតសទព 
រពះពុទធ រពះបសចចែពុទធ និងរពះខីណា័សព សឈ្លម ះថា 
វសុិទធិសទព ធម៌របស់សទពពួែសនះ សឈ្លម ះថាសទវធម៌ ។ 
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 បទថា វុចចជរ ប្របថា     រប្មងសរលពិតប្មន ែុសល  
ធម៌ទងងឡាយម្មន ិរឱិតតបបៈជាមូលសឈ្លម ះថា ជា 
ធម៌របស់សទពទងង៣ពួែសនះ សររះអតថថាជាស តុនន 
ែុសលសមបទននដ៏រសែើតែនុងសទវសោែ និងននសសចែតី
 មត់ចត់ សររះស តុសនាះសទើបសឈ្លម ះថាសទវធម៌ សូមប ី
បុរគលអនែរបែបសោយសទវធម៌ពួែសនាះ ជាអនែម្មនសទវ 
ធម៌ សររះដូសច្ចន ះរពះដ៏ម្មនរពះភារដ៏លនឹងរទង់    
សប្មតងធម៌ពួែសនាះ សោយសទសនាប្ដលជាបុរគោ    
ធិោឌ ន សទើបរាស់ថាសបបុរសអនែសងប់រម្មង ប់ សៅថា
អនែម្មនសទវធម៌ែនុងសោែ។ 
 យែខរោ  នសាត ប់ធមមសទសនាសនះ ម្មនសសចែតី
រជះថាល សទើបសរលដល់រពះសរធិសតវថា ម្មន លបណឍិ ត 
សយើងរជះថាល ចងសរះសោែ សយើងឲ្យបាូនរបុសម្មន ែ់ នឹង 
ឲ្យបាូនរបុសណាមែ រពះសរធិសតវរាស់ថា សោែចូរ 
នាងបាូនរបុសតូចមែ យែខសរលថា ម្មន លបណឍិ តសោែ 
ដឹងប្តសទវធម៌មា៉ងបុ៉សណាណ ះ បុ៉ប្នតមិនរបរពឹតតែនុងសទវ 
ធម៌ពួែសនាះ រពះសរធិសតវរាស់សួរថា សររះស តុ
អវី?  យែខសរលថា សររះស តុប្ដលសោែសវៀរបង
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របុសសចញឲ្យនាងបាូនរបុសមែ សឈ្លម ះថាមិនសធវើែមម
របស់អនែឱនលងសទន ចងសរះបុរគលអនែចសរមើនទីបងផុត 
រពះសរធិសតវរាស់ថា ម្មន លយែខសយើងដឹងសទវធម៌
ស ើយ និងរបរពឹតតាមសទវធម៌ពួែសនាះ សររះថាសយើង
មែចូលនរពសនះសររះអាស្រ័ស័យបាូនរបុសសនះ សោយថា
រពះម្មារបស់បាូនរបុសសនះ ទូលសូមរាជសមបតតិដល់
រពះបិារបស់ពួែសយើង សដើមបីរបសយាជន៍ដល់បាូនរបុស
សនះ បុ៉ប្នតបិារបស់ពួែសយើងមិនឲ្យពរសនាះ សដើមបនឹីង
រទង់រែា ពួែសយើងសទើបរទង់អនុាដ តដ៏រសៅនរព រពះ
ែុម្មរសនាះជាប់មែាមជាមួយពួែសយើង សូមបដី៏ល
ពួែសយើង សរលថា យែខសៅែនុងនរពសីុរពះែុម្មរសនាះ
ស ើយ      នរណាៗនឹងមិនសជឿ  សោយស តុសនាះសយើង
ខាល ចចងសរះភ័យរឺដ៏ររះិរន់ សទើបឲ្យនាងបាូនរបសុតូច
សនាះមែ យែខម្មនចិតតរជះថាល   ឲ្យសាធុដ៏រដល់រពះ
សរធិសតវថា សាធុ! សាធុ! សោែបណឍិ ត សោែដឹង
សទវធម៌ ទងងបដិបតតិែនុងសទវធម៌ពួែសនាះដូសច្ចន ះស ើយ 
សទើប  ននាងបាូនរបុសទងងពីរនាែ់សនាះមែឲ្យ លងោប់
សនាះរពះសរធិសតវរាស់ដល់យែខសនាះថា សម្មល ញ់
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សោែសែើតជាយែខ ម្មនសាច់និងឈ្លមរបស់អនែដនទ
ជាអាស្រុញរ សររះ  បែមមប្ដលខលួនសធវើទុែែនុងជាតិមុន 
ឥ ូវសនះ សោែសៅសធវើ  បសនាះបប្នថមសទៀត សោយថា
  បែមម នឹងមិនឲ្យផុតច្ចែនរែជាសដើម សររះស តុ
ដូសច្ចន ះច្ចប់ ពីសពលសនះសៅ សោែចូរលះ  បស ើយសធវើ
ប្តបុណយ រពះសរធិសតវ  នទូនាម នយែខសនាះ រោទូ-
នាម នយែខសនាះស ើយ ជាអនែប្ដលយែខសនាះច្ចត់ប្ចង
សរៀបចងដ៏ររែាដ៏រររសៅែនុងទីសនាះឯង នថងមួយសមលឹង
សមើលនែខតតឫែស   នដឹងថារពះបិាសសាយទិវងគត សទើប
នាងយែខសៅរែុងររាណសី ស ើយររប់ររងរាជយសមបតតិ 
រពះសរធិសតវ  នរបទនតងប្ណងឧបរាជដល់រពះចនទ
ែុម្មរ របទនតងប្ណងសសនាបតីដល់សុរយិែុម្មរ 
ស ើយែសាងែប្នលងសៅ ែនុងទីប្ដលរួររែីរាយឲ្យដល់
យែខ   នរទង់សធវើសោយរបដ៏រប្ដលយែខសនាះ  នបូជា
ដ៏របសសើរ ផ្ទា សឈើដ៏របសសើរ របស់រែអូបដ៏របសសើរ ប្ផល
សឈើរដ៏របសសើរ និងភតតដ៏របសសើរ រពះសរធិសតវររង
រាជយសោយធម៌   នសសតចសៅាមយថាែមម ។ 



ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយជាតក 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 121 

  រពះសាសាត        រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះ
មែស ើយ រទង់របដ៏សសចចៈទងងឡាយែនុងសវោចប់
សចចៈ ភិែខុសនាះ  នសសរមចនូវសសាាបតតិផល សូមបី
រពះសម្មម សមពុទធែ៏រាស់សរឿង ពីរសរឿងភាជ ប់អនុសនធិតោន
សៅ ស ើយរទង់របជុងជាតែថា អាស្ររែខទឹែែនុងរោសនាះ 
  នមែជាភិែខុអនែម្មនភណឍ សរចើនែនុងសពលសនះសុរយិៈ
ែុម្មរ  នមែជារពះអាស្រននទ ចនទែុម្មរ  នមែជារពះ
សារបុីរត ចងប្ណែមស សាសែុម្មរអនែជាបង   ន
មែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 
  ចប់ អដឌែថាសទវធមមជាតែ ទី ៦ 

 ៧. កដឋហារោិតក 

បុជោត  តាហំ មហារាជ តវំ មំ ជបាស ជនាធិប 
              អជញ្ាបិ ជទ្ជវា ជបាជសតិ កញិ្ច  ជទ្ជវា សកំ បជនត។ិ          
( រពះរាជែុម្មរសរធិសតវ សរលថា) បពិរតមុញរាជ ខញុង
ជាបុរតរបស់រពះអងគ     បពិរតរពះអងគជាធងជាងពួែជន 
សូមរពះអងគចិញ្ច ឹមខញុងផង រពះសមមតិសទពរទង់   ចិញ្ច ឹពួែ
ជនដនទ  ន សមតចរពះសមមតិសទពមិនចិញ្ច ឹមសតវ  ប្ដល
ជាបុរត របស់រពះអងគផង។ 

ចប់ ែដឌុញរជិាតែ ទី ៧ 
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      ៧. អដឋកថា កដឋហារោិតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរង់របថាប់សៅែនុងវតតសជតពន 
រទង់រ  រពធរពះនាងវាសភខតតិយា សទើបរាស់រពះធមម
សទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា បុជោត  តាហំ មហារាជ 
ដូសចនះ។ 
 សរឿងរពះនាងវាសភខតតិយា និងម្មនជាែ់ចាស់
ែនុងភទទសាលជាតែ ទវ ទសនិ  ត។ 
   នឮថា រពះនាងវាសភខតតិយាសនាះជារពះធីា 
របស់រពះ  ទសែយមុញនាម របសូរតអងពីរភ៌របស់ 
ទសីសឈ្លម ះថា នាគមោឌ  តមែ  នជារពះអរគមស សី
របស់រពះ  ទសដ៏សល  រពះនាងរបសូរតរពះរាជឱរស 
សពលសរដ៏យមែ រពះរាជារទង់រជាបថា រពះនាងជា
ទសីសទើបរទង់ដែ ូតអងពីតងប្ណង សូមបីវឌូិឌភៈប្ដល
ជារពះឱរស ែ៏រតូវដែ ូតអងពីតងប្ណងដូចោន  ប្ម៉ែូន
ទងងពីរ ែ៏រង់សៅែនុងរពះរាជនិសវសន៍របស់រពះអងគ 
សនាះឯង រពះសាសាត រទង់រជាបស តុសនាះ រោែនុង 
សវោោង ចរទង់ប្  មសោយភិែខុ៥០០របូ សសតចយាង
សៅដ៏ន់រពះរាជនិសវសន៍របស់រពះរាជា របថាប់រង់សលើ
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អាស្រសនៈប្ដលរដ៏លទុែស ើយរាស់ថា រពះនាងវាស
ភខតតិយារបថាប់សៅទីណា? រពះរាជាសទើប រដ៏បទូល
ស តុសនាះឲ្យរទង់រជាប រពះសាសាត រាស់សួរថា មុញ
បពិរត រពះនាងវាសភខតតិយាជាធីារបស់អនែណា? 
រពះរាជាទូលថា ជាធីារបស់រពះ  ទមុញនាមរពះ
អងគ រពះសាសាត រាស់សួរថា ដ៏លរពះនាងវាសភខតតិ-
យាសសតចមែ  សសតចមែស ើយសដើមបីនរណា? រពះរាជា
ទូលថា សដើមបីខញុងរពះអងគ រពះសាសាត រាស់ថា មុញ
បពិរត រពះនាងវាសភខតតិយាសនះ ជាធីារបស់រពះ
រាជា នឹងយាងមែសដើមបីរពះរាជា សររះអាស្រ័ស័យរពះ
រាជាសនាះឯង សទើប  នរពះឱរសសររះស តុអវី?   រពះ
ឱរសសនាះសទើបមិន  នជាម្មច ស់របស់រាជសមបតតិ ប្ដល
ជារបស់ម្មនសៅរបស់រពះរាជបិា រពះរាជាទងងឡាយ
ែនុងដ៏លមុន   នរពះឱរសជាមួយស្រសតីរែឧស អនែជា
ភរយិាមួយរោ ែ៏រង់  នរពះរាជទនរាជសមបតតិដល់
រពះឱរស រពះរាជារទង់អាស្ររាធនារពះដ៏ម្មនរពះភារ 
សដើមបីរាស់សរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មនរពះភារ
  នរទង់សធវើស តុ ប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែឲ្យរ  ែដ
ស ើយ។ 
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 ែនុងអតីតដ៏ល រពះរាជារពះនាមថារព មទតត
សសាយរាជយសមបតតិែនុងនររររាណសី សសតចយាងសៅ
រពះរាជឧទានសោយរពះយសធង សសតចរាច់សៅែនុង
រពះរាជឧទានសនាះ សររះរទង់សរតែអរចងសរះផ្ទា សឈើ 
និងប្ផលសឈើ រទង់ស ើញស្រសតីម្មន ែ់សរចៀងបសណតើ រដ៏ប់ឧស
បសណតើ រែនុងនរពរដ៏ស់ែនុងរពះរាជឧទាន រទង់ម្មនចិតត
របតិព័ទធ សទើបរទង់សសរមចដ៏រសៅរមួោន ែនុងខណៈសនាះ
ឯង  រពះសរធិសតវរទង់ច្ចប់បដិសនធិែនុងរភ៌របស់័សី
សនាះ ភាល មសនាះរភ៌នាង  នធងន់ដូចសពញសោយសពរជ 
នាងដឹងថាាងងរភ៌សទើបរដ៏បទូលថា បពិរតរពះសមមតិ
សទព ខញុងម្មច ស់ាងងរភ៌ស ើយរពះអងគ រពះរាជា  ន
របទនចិសញ្ជ ៀនស ើយរាស់ថា សបើជាធីាចូរចងណាយ
ចិសញ្ជ ៀនសនះចិញ្ច ឹមសមើល សបើជាឱរសចូរនាងនាងមែដ៏ន់
សម្មន ែ់របស់សយើងរពមជាមួយចិសញ្ជ ៀន រោរាស់
ស ើយសទើបសសតចសជៀសសៅ ចងប្ណែ័សីសនាះម្មនរភ៌
ច្ចស់ស ើយ ែ៏របសូរតរពះសរធិសតវែនុងសវោប្ដល
រពះសរធិសតវសនាះ សលងសៅទីវាលសែមងសលង ម្មន
មនុសសសរលយ៉ាងសនះថា ពួែសយើងរតូវមនុសសមិន
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ម្មនឪពុែវាយតប់ស ើយ រពះសរធិសតវ  នសាត ប់
ដូសច្ចន ះសទើបសៅរែម្មាសួរថា ប្ម៉! នរណាជាឪពុែ
របស់ខញុង?  ម្មាសរលថា ែូនសអើយ!      ឯងជារពះរាជ
ឱរសរបស់រពះ  ទររាណសី រពះសរធិសតវសរលថា 
សាែសអីវីៗម្មនសៅឬសទប្ម៉? ម្មាសរលថា ែូនសអើយ 
រពះរាជារបទនចិសញ្ច ៀនសនះទុែ ស ើយរាស់ថា សបើជា
ធីារបបីចងណាយចិសញ្ច ៀនសនះចិញ្ច ឹមសមើលចុះ សបើជា  
ឱរសរបបនីាងមែរពមជាមួយចិសញ្ច ៀនសនះ ដូសចនះស ើយ
ែ៏សសតចសៅ រពះសរធិសតវសរលថា ប្ម៉! ដ៏លសបើដូសច្ចន ះ
សររះស តុអវី ប្ម៉សទើបមិននាងខញុងសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះ
បិា នាងដឹងអធា័ស័យរបស់បុរត សទើបសៅដ៏ន់ទវ រ
រពះរាជា វាងងឲ្យសររដ៏បទូលដល់រពះរាជាឲ្យរទង់រជាប 
នឹងជាអនែប្ដលរពះរាជាបាជ ឲ្យចូលោល់ សទើបចូល
សៅថាវ យបងគងរពះរាជាស ើយរដ៏បទូលថា បពិរតរពះ
សមមតិសទព អនែសនះជាឱរសរបស់រពះអងគ រពះរាជា   
សូមបរីទង់រជាបស ើយ ែ៏សររះរទង់ខាម សែនុងែណាត ល 
បរស័ិទ សទើបរាស់ថា មិនប្មនបុរតរបស់សយើង ័សីត
សនាះរដ៏បទូលថា បពិរតរពះសមមតិសទព សនះចិសញ្ច ៀន
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របស់រពះអងគ រពះអងគរង់នឹងរទង់ច្ចងចិសញ្ច ៀនសនះ  ន 
រពះរាជារាស់ថា សូមបចិីសញ្ច ៀនសនះែ៏មិនប្មនចិសញ្ច ៀន
របស់សយើង ស្រសតីសនាះរដ៏បទូលថា  បពិរតរពះសមមតិ
សទព ឥ ូវសនះសវៀរសចចៈែិរយិាសចញ មនុសសដនទអនែ
នឹងជាសាែសរីបស់ខញុងម្មច ស់រប្មងមិនម្មន សបើទរែសនះ
សែើតសររះអាស្រ័ស័យរពះអងគប្ដលខញុងម្មច ស់ស  ះស ើងសៅ
ស ើយ ចូរសៅែនុងអាស្រដ៏ស  សបើមិន  នអាស្រ័ស័យរពះអងគ
សែើត ចូរាល ែ់ចុះមែសាល ប់សលើប្ផនដីសនះ ស ើយច្ចប់
សជើងទងងពីរ របស់រពះសរធិសតវស  ះសៅែនុងអាស្រដ៏ស 
រពះសរធិសតវអងគុយរងសជើងែនុងអាស្រដ៏ស ដ៏លនឹង
សរលធម៌ដល់រពះបិា សោយសងសមលងដ៏ពិសរាះ សទើប
រាស់រពះោថាសនះថា ៖ 
 បពិរតរពះរាជាអនែជាធង ខញុងជាឱរសរបស់រពះអងគ 
បពិរតរពះអងគអនែជាែងពូលននពួែជន សូមរពះអងគរទង់
សមាត ជួយទងនុែបរមុងចិញ្ច ឹមខញុងផង     សូមបមីនុសសដនទ 
រពះអងគសៅរទង់ទងនុែបរមុងចិញ្ច ឹម  ន ស តុអវីនឹងមិន
រទង់ចិញ្ច ឹមឱរសរបស់រពះអងគឯងផង។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា បុជោត  តាហ ំដ៏ត់បទជា 
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 បុជោត  ជត អហំ ប្របថាខញុងរពះអងគជាឱរសរបស់រពះអងគ ែ៏
សឈ្លម ះថាបុរតសនះម្មន៤របសភទរឺ  បុរតអនែសែើតែនុង
ខលួន១ បុរតអនែសែើតែនុងសខតត១ អសនតវាសិែែូនសិសស១ 
និងបុរតសរឲ្យ១។ 
 បណាត បុរត៤របសភទសនាះ បុរតអនែអាស្រ័ស័យខលួន
សែើត សឈ្លម ះថាបុរតអនែសែើតែនុងខលួន បុរតអនែសែើតែនុងទី
ទងងឡាយម្មនជាសដើមយ៉ាងសនះរឺ សលើែប្នលងសដែ សលើ
បលល័ងា និងែប្នលងសដើមរទងូ សឈ្លម ះថាបុរតអនែសែើតែនុង
សខតត បុរគលអនែសរៀនសិលបសាស្រសតែនុងសម្មន ែ់ សឈ្លម ះថា 
ែូនសិសស បុរតប្ដលសរឲ្យមែចិញ្ច ឹម សឈ្លម ះថាបុរត
ប្ដលសរឲ្យ បុ៉ប្នតែនុងទីសនះសោែសងសៅយែបុរតប្ដល
សែើតែនុងខលួន សទើបសរលថាបុរត។ 
 ប្ដលសឈ្លម ះថារពះរាជា សររះសធវើជនឲ្យសរតែអរ 
សោយសងគ ៈវតថុ៤យ៉ាង រពះរាជាអនែធង សឈ្លម ះថា 
មុញរាជរពះសរធិសតវ ដ៏លនឹងរាស់សៅរពះរាជា
សនាះ សទើបរាស់ថា មុញរាជ បពិរតរពះរាជាអនែធង បទ
ថា តវ ំម ំជបាស ជនាធបិ  សសចែតីថា បពិរតរពះអងគអនែជាធង
ែនុងពួែមុញជន រពះអងគចូរទងនុែបរមងុចិញ្ច ឹម រឺចូរ
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ចិញ្ច ឹមសមើលខញុងរពះអងគផងចុះ អជញ្ាបិ ជទ្ជវា ជបាជសតិ សសច-
ែតីថា ជនជាសរចើនពួែដនទ   នដល់ពួែមនុសសអនែ
ចិញ្ច ឹមដងរជីាសដើម និងសតវតិរច្ចឆ នម្មនដងរនិីងសសះជា
សដើម រពះអងគនូវរទង់ទងនុែបរមងុចិញ្ច ឹម  ន ែ៏ស័ពទថា 
កិញ្ច  ែនុងបទថា កិញ្ច  ជទ្ជវា សកំ បជំ សនះជាស័ពទនិ  តសរបើ
ែនុងសសចែតីសងសៅថាតិះសដៀល និងសងសៅសសចែតីថា   
អនុសរោះ រពះសរធិសតវរទង់ឲ្យឱវាទថា របជាជន
របស់រពះអងគ រឺខញុងរពះអងគជាឱរសរបស់រពះអងគ រពះ
អងគមិនរទង់ទងនុែបរមុងចិញ្ច ឹមដូសចនះ សឈ្លម ះថារប្មង
តិះសដៀល ដ៏ររាស់ថា មនុសសដ៏នទជាសរចើន រពះអងគ
រទង់ទងនុែបរមុងចិញ្ច ឹម  នដូសចនះ សឈ្លម ះថារប្មង
អនុសរោះដូសច្ចន ះ រពះសរធិសតវដ៏លនឹងរទង់តិះសដៀល
សទើបរាស់ថា ស តុអវីមិនរទង់ទងនុែបរមុងឱរសរបស់ 
រពះអងគផង។ 
 ដ៏លរពះសរធិសតវរបថាប់រង់ែនុងអាស្រដ៏ស រទង់
សប្មតងធម៌យ៉ាងសនះ រពះរាជា  នរទង់រពះសណាត ប់
ស ើយ សទើបរទង់ោតរពះ សថរាស់ថា ចូរមែចុះ   
សយើងនឹងចិញ្ច ឹមឯង ម្មននដទងងរន់ោតមែស ើយ 
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រពះសរធិសតវមិនាល ែ់ែនុងនដមនុសសដនទ ាល ែ់ែនុងរពះ  
 សថរបស់រពះរាជាបុ៉សណាណ ះ ស ើយរបថាប់រង់សលើសៅល  
រពះរាជារទង់របទនតងប្ណង ជាឧបរាជដល់រពះសរធិ 
សតវសនាះ ស ើយ  នរទង់ាងងម្មាឲ្យជាអរគមស សី 
ដ៏លរពះបិាសសាយទីវងគតស ើយ  រពះសរធិសតវសនាះ
  នជារពះរាជារពះនាមថា ែដឌវា នៈ ររងរាជយ
សមបតតិសោយធម៌   នសសតចសៅាមយថាែមម។ 
 រពះសាសាត  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ 
រទង់សប្មតងដល់រពះ  ទសដ៏សលស ើយ រទង់សប្មតង
សរឿង ពីរសរឿងតភាជ ប់អនុសនធិ ស ើយរទង់របជុងជាតែថា 
រពះម្មាែនុងរោសនាះ   នមែជារពះនាងមុញម្មយា
សទវ ីរពះបិាែនុងរោសនាះ  នមែជារពះ  ទសុសទធ ទន
មុញរាជ ចងប្ណែរពះ  ទែដឌវា នៈរាជែនុងរោសនាះ
  នមែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 
  ចប់ អដឌែថាែដឌវាុញរជិាតែ ទី ៧ 
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៨.គាមណិ្ោតក 
អបិ អតរោនានំ ផលាសាវ សមិជឈត ិ

វិបកករពហមចរជិយាសម ិឯវំ ជានាហិ គាមណី្តិ។ 
 (ោមណិែុម្មរ សរលថា) ដ៏ររ  ថាន នូវផល ប្តង
សសរមចរពមដល់ពួែជនអនែមិនរសួរាន់ អញជាអនែ
ម្មនរព មច្ចរយច្ចស់ដ៏ល ស ើយ ម្មន លោមណិ អនែចូរដឹង
យ៉ាងសនះចុះ។ 

ចប់ ោមណិជាតែ ទី៨ 
 

៨. អដឋកថា គាមណិ្ោតក 
 រពះសាសាត ដ៏លរបថាប់សៅែនុងរពះវុិញរសជតពន
រទង់រ  រពធអនែលះសសចែតីពាយាម សទើបរាស់រពះធមម
សទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា អបិ អតរោនាន ំដូសចនះ ។ 
 សរឿងបចចុបបនននិងសរឿងអតីតែនុងជាតែសនះ នឹងម្មន
ចាស់ែនុងសងវរៈជាតែ ឯដ៏ទសនិ  ត ែនុងសងវរៈជាតែ
សនាះ និងជាតែសនះសរឿងដូចោន  ប្តោថាសផសងោន ម្មន
សសចែតីសសងខបថា ោមណិែុម្មរ ាងងសៅែនុងឱវាទ 
របស់រពះសរធិសតវ សូមបនឹីងជារពះែនិោឌ របស់រពះ
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ភាា(បង)ទងងរយរពះអងគ  ែ៏ជាអនែប្ដលរពះភាា
ទងងរយរពះអងគប្  ម របថាប់រង់សលើបលល័ងាដ៏
របសសើរខាងសរដ៏មសសវតចឆ័រត ទតរពះសនរតសមើលយស
សមបតតិរបស់រពះអងគ រទង់សបាយរពះទ័យថាយស
សមបតតិរបស់សយើងសនះជារបស់អាស្រច្ចរយសយើង សទើបរទង់
បនលឺឧទនសនះថា ៖ 
 ដ៏ររ  ថាន នូវផល ប្តងសសរមចរពមដល់ពួែជន 
អនែមិនរសួរាន់ សយើងជាអនែម្មនរព មច្ចរយច្ចស់ដ៏ល
ស ើយ ម្មន លោមណិ អនែចូរដឹងយ៉ាងសនះចុះ។ 
 បណាត បទទងងសនាះ ស័ពទថា អបិ រតឹមប្តជានិ  ត 
បទថា អតរោនានំ   នដល់អនែាងងសៅែនុងឱវាទរបស់ 
បណឍិ តទងងឡាយ មិនរបញាប់រសួរាន់សធវើដ៏រសោយ 
ឧ  យ បទថា ផលាសាវ សមជិឈតិ សសចែតីថា សសចែតី
សងឃមឹ ែនុងផលប្ដលរ  ថាន ទុែសឈ្លម ះថា រប្មង
សសរមចពិតរ  ែដ សររះសសចែតីសសរមចផលសនាះ 
មា៉ងសទៀត បទថា ផលាសា   នដល់ផលននសសចែតី
រ  ថាន  រឺផលាមរ  ថាន ទុែរប្មងសសរមចប្តមា៉ង ែនុង
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បទថា វិបកក រពហមចរជិយាសិម សនះ សងគ ៈវតថុ៤ សឈ្លម ះថា 
រព មចរយិៈ សររះជាសសចែតីរបរពឹតតដ៏របសសើរ ែ៏រព ម-
ចរយិៈសនាះ សឈ្លម ះថាច្ចស់ដ៏ល ស ើយប្តមា៉ង សររះ
  នចងសរះយសសមបតតិប្ដលម្មន សងគ ៈវតថុសនាះ
ជាមួយយស ប្ដលសសរមចដល់ោមណិែុម្មរសនាះ ែ៏
សឈ្លម ះថា រព មចរយិៈ សររះអតថថារបសសើរ សោយ
ស តុសនាះ សោែសទើបសរលថា ខញុងរពះអងគជាអនែម្មន
រព មចរយិៈច្ចស់ដ៏ល ស ើយ បទថា ឯវំ ជានាហិ គាមណិ្ 
សសចែតីថាែនុងែប្នលងខលះសរលថា បុរសអនែ័សែុែតី 
របានភូមិែតី សឈ្លម ះថា គាមណិ្ អនែធងែនុងភូមិប្ត ែនុងទី
សនះសងសៅយែខលួនឯងប្ដលជារបានមនុសសទងងពួង 
សទើបសរលថា ម្មន លនាយដ៏ចសរមើន សោែចូរដឹងស តុ
សនះយ៉ាងសនះថា សយើងឈ្លនែនលងបងរបុស១០០នាែ់ 
  នទទួលរាជសមបតិតធងសនះ សររះអាស្រ័ស័យអាស្រច្ចរយ 
ដូសចនះបនលឺឧទនស ើយ។ 
ដ៏លោមណិែុម្មរសនាះ   នរាជសមបតតិស ើយ 

សពលសវោែនលងសៅ២-៣នថង បងរបសុររប់ោន   នចូល 
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សៅដ៏ន់សាថ នទីសៅរបស់ខលួនៗ រពះ  ទោមណិររង
រាជយសមបតតិសោយធម៌ ស ើយសសតចសៅាមយថាែមម 
ចងប្ណែរពះសរធិសតវ សធវើបុណយស ើយ  នសៅាម   
យថាែមមប្ដរ។ 
 រពះសាសាត      រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ 
សប្មតងស ើយ  រទង់របដ៏សអរយិសចចៈទងងឡាយ ែនុង 
សវោសវោចប់អរយិសចចៈស ើយ ភិែខុអនែលះសសចែតី
ពាយាម   នសសរមចរពះអរ តត រពះសាសាត រាស់
ពីរសរឿងភាជ ប់អនុសនធិតោន  ស ើយរទង់របជុងជាតែថា 
រពះ  ទោមណិែនុងរោសនាះ   នមែជារពះអាស្រននទ 
ចងប្ណែអាស្រច្ចរយរឺ សយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាោមណិជាតែ ទី ៨ 
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៩. មឃជទវោតក 
ឧតតមង្គរុហា មយេំ ឥជម ជាោ វជយាហរា 

បាតភុូោ ជទ្វទ្ូោ បពវជាា សមជយា មោតិ។ 
 (រពះរាជាសរធិសតវរទង់រាស់ថា)សែ់ទងងឡាយ 
សនះនាងសៅនូវវយ័(សាូវ)សែើតដល់អញស ើយ សទវទូតសែើត 
រ  ែដស ើយ(សនះ)ជាសម័យននផនួសរបស់អញ។ 

 ចប់ ម សទវជាតែ ទី ៩ 
 

៩. អដឋកថា មឃជទវោតក 

 រពះសាសាត  ដ៏លរបថាប់សៅែនុងរពះវុិញរ
សជតពន រទង់រ  រពធដ៏រសសតចសចញមុញភិសនស្រសាម 
សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ        ម្មនរែយសផតើមថា  
ឧតតមង្គរុហា មយេំ ដូសចនះ ដ៏រសសតចសចញមុញភិសនស្រសាម
សនាះ  នសរលទុែស ើយែនុងនិទនែថា ែនុងសពល
សរដ៏យសនាះឯង ែនុងដ៏លសនាះភិែខុទងងឡាយអងគុយ
ពណ៌នា ដ៏រសសតចសចញបពវជាជ របស់រពះទសពល។ 
លងោប់សនាះ រពះសាសាត សសតចមែដ៏ន់សាោធមម- 

សភា របថាប់រង់សលើពុទធ សនៈ រាស់សៅភិែខុទងង 
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ឡាយមែសួរថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ឥ ូវសនះពួែអនែ
អងគុយសនទនាោន សោយសរឿងអវី ន៎?  ភិែខុទងងឡាយ
រដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ខញុងរពះអងគទងង 
ឡាយមិន  នអងគុយសនទនាោន សោយសរឿងដនទ ប្ត
អងគុយពណ៌នា ដ៏រសសតចសចញបពវជាជ របស់រពះអងគ
បុ៉សណាណ ះ រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ 
តថារតសចញសនែខមមៈ ែនុងសពលឥ ូវសនះបុ៉សណាណ ះែ៏សទ
ប្ដរ សូមបែីនុងដ៏លមុនែ៏  នសចញសនែខមមៈស ើយដូចោន  
ភិែខុទងងឡាយសទើបអាស្ររាធនា រពះដ៏ម្មនរពះភារសដើមបី
រាស់សរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មនរពះភារ  ន
រទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែ ឲ្យរ  ែដដូច
តសៅសនះ។  
 ែនុងអតីតដ៏ល ែនុងរែុងមិថិោវសិទ រដឌ ម្មនរពះ
រាជារពះនាមថា ម សទវៈ ជារពះមុញធមមរាជាអនែ
ាងងសៅែនុងធម៌ រពះ  ទម សទវៈសនាះ រទង់ឲ្យដ៏ល
សវោដ៏យឺនយូរអស់សៅ នថងមួយរាស់សៅជាងដ៏ត់
សែ់មែថា ម្មន លជាងដ៏ត់សែ់សងឡាញ់សោែស ើញ
សែ់សាូវសលើសីសៈរបស់សយើងែនុងដ៏លណា សោែចូរ
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រ  ប់ដល់សយើងែនុងដ៏លសនាះ  ចងប្ណែជាងដ៏ត់សែ់ែ៏
  នសធវើឲ្យសវោដ៏យឺនយូរអស់សៅ នថងមួយស ើញរពះ
សែសាសាូវមួយសរនស ែនុងរវាងរពះសែសាទងងឡាយ 
ប្ដលម្មនពណ៌ដូចផ្ទា អញ្ជ ័នរបស់រពះរាជា សទើបរដ៏ប
ទូលថា បពិរតរពះសមមតិសទព រពះសែសាសាូវមួយ
សរនសរ  ែដដល់រពះអងគស ើយ រពះរាជារាស់ថា 
សងឡាញ់ សបើយ៉ាងសនាះសោែចូរដែសែ់សាូវសនាះរបស់
សយើងយែមែោែ់ែនុង  តនដ ដ៏លរពះរាជា រាស់
យ៉ាងសនាះ ជាងដ៏ត់សែ់សទើបយែដសងាៀបម្មសដែ
ស ើយ ឲ្យរពះសែសាសាូវរបតិសាថ នសៅ ែនុង  ទរពះ   
 សថរបស់រពះរាជា ែនុងដ៏លសនាះរពះរាជាសៅម្មន
រពះជនាម យុសល់សៅ ៨៤០០០ឆ្ន ង ដ៏លជាយ៉ាងសនាះ 
រពះរាជា  នរទង់ស ើញសែ់សាូវស ើយ ែ៏រទង់សងោល់
ថាុញែ់ដូចជា សសតចមចចុរាជមែឈរសៅជិតៗ និង
ុញែ់ដូចជាថា ខលួនឯងចូលមែនូវែនុងបណណសាោ 
ប្ដលសភលើងសឆះសសនាធ សសៅធ ដូសច្ចន ះ   នរទង់ដល់នូវ 
សសចែតីសសងវរ សទើបរទង់រពះតរមិះថា ម្មន លម សទវៈ
អនែលងង់សលល  ឯងមិនអាស្រចលះែិសលសពួែសនះ  រ ូត
ដរាបបុ៉នសែ់សាូវសែើតស ើង ដ៏លរពះ  ទម សទវៈ
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សនាះ រទង់រ ងពឹងដល់សែ់សាូវប្ដលរ  ែដស ើយ សសចែតី
រែ ល់រែុញយខាងែនុងែ៏សែើតស ើង សសសទែនុងសររីៈ
 ូរសចញ សងពត់សាដែ  នដល់អាស្រដ៏រប្ដលនឹងរតូវ
បិទ (យែសសសទ)សចញ រពះ  ទម សទវៈសនាះរទង់
រពះតរមិះថា សយើងរួរសចញបួសែនុងនថងសនះឯង សទើប
រទង់របទនផទះប្ដលជាទីាងងស ើងននរទពយ ៧០០០
ដល់ជាងដ៏ត់សែ់ ស ើយបាជ ឲ្យសៅរពះឱរសចបង
របស់រពះអងគមែរាស់ថា ម្មន ល  ! សែ់សាូវរ  ែដ
សលើសីសៈរបស់បិាស ើយ បិាជាមនុសសច្ចស់ស ើយ 
ដ៏មរបស់មនុសសបិា  នបរសិភារស ើយ ឥ ូវសនះ
បិានឹងប្សវងរែដ៏មប្ដលជាទិពវ  សនះជាដ៏លសចញ
បួសរបស់បិា ឯងចូរររប់ររងរាជយសមបតតិសនះ 
ចងប្ណែបិាបួសស ើយនឹងនូវសធវើសមណៈធម៌ែនុងអមព-  
វន័ឧទាន សឈ្លម ះម សទវៈ អាស្រម្មតយទងងឡាយចូល
សៅោល់រពះរាជាសនាះ អនែម្មនរ  ថាន នឹងបួសយ៉ាង
សនាះ ស ើយទូលសួរថា បពិរតរពះសមមតិសទព អវីជា
ស តុននដ៏ររទង់ផនួសរបស់រពះអងគ?   រពះរាជារទង់
ដ៏ន់សែ់សាូវរាស់រពះោថាសនះ ដល់អាស្រម្មតយទងង 
ឡាយថា៖  
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 សែ់ប្ដលសាវូសលើសីសៈរបស់សយើងសនះសែើតស ើយ
ជាស តុនាងវយ័សៅ  សទវទូតរ  ែដស ើយ សនះជាសម័យ
ននដ៏របពវជាជ របស់សយើង។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា ឧតតមង្គរុហា   នដល់ 
សែ់ ពិតប្មន សែ់ទងងឡាយសៅថា ឧតតមង្គរុហា សររះ 
ដុះស ើងសលើននអវយវៈម្មននដនិងសជើងជាសដើម រឺថាសលើ 
សីសៈ បទថា ឥជម ជាោ វជយាហរា សសចែតីថា   ទងង 
ឡាយចូរសមើលសែ់សាូវពួែសនះសែើតស ើយ សឈ្លម ះថា 
ជាស តុនាងយែអវីសៅ សររះនាងយែវយ័ទងងបីសៅ 
សោយភាវៈរ  ែដរឺ សែ់សាូវ បទថា បាតភុូោ   នដល់ 
សែើតស ើយ។ 
 មចចុសឈ្លម ះថា ជទ្វ ប្ដលសឈ្លម ះថា សទវទូត សររះជា 
ទូតននសទវៈសនាះ ពិតប្មន ដ៏លសែ់សាូវទងងឡាយ
រ  ែដសលើសីសៈ បុរគលរប្មងដូចជាឈរសៅែនុង
សម្មន ែ់របស់សសតចមបចុរាជ សររះដូសច្ចន ះសែ់សាូវទងង 
ឡាយសោែសទើបសៅថា ទូតរបស់សទវៈ រឺមចចុ ប្ដល
សឈ្លម ះថាសទវទូត សររះជាទូតដូចជាសទវៈដូសចនះែ៏ម្មន      
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ដូចយ៉ាងថាបុរគលរប្មងដូចជាអនែប្ដលសទវា អនែម្មន
ទងងសររឿងរបោប់ាែ់ប្តងស ើយ ឈរសៅែនុងអាស្រដ៏ស
សរលថា សោែនឹងសាល ប់ែនុងនថងសឈ្លម ះឯសណាះ យ៉ាង
ណាដ៏លសែ់សាូវទងងឡាយរ  ែដស ើយសលើសីសៈ 
រប្មងដូចជាសទវាពាែរណ៍ដូសច្ចន ះដូចោន  សររះដូសច្ចន ះ
សែ់សាូវទងងឡាយសោែសទើបសរលថា ជាទូតដូចសទវៈ 
ប្ដលសឈ្លម ះថាសទវទូត សររះជាទូតរបស់វសុិទធិសទព
ទងងឡាយ ដូសចនះែ៏ម្មន ពិតប្មនរពះសរធិសតវររប់
រពះអងគ ទតរពះសនរតស ើញមនុសសច្ចស់ មនុសសឈ ឺ
មនុសសសាល ប់ និងបពវជិតបុ៉សណាណ ះែ៏ដល់សសចែតីសសងវរ 
សសតចសចញបួសសមដូចប្ដលរាស់ទុែថា ៖  
 មុញបពិរត សររះអាស្រាម ភាពស ើញមនុសសច្ចស់ 
មនុសសឈឺ  នទទួលសសចែតីទុែខ មនុសសប្ដលដល់  
សសចែតីអស់អាស្រយុ និងបពវជិតអនែររងសងពត់ដ៏សាវែ័ 
សទើប  នបួសដូសចនះ។ 
 សោយបរយិាយសនះ សែ់សាូវទងងឡាយសោែ
សទើបសៅថា សទវទូត សររះជាទូតននវសុិទធិសទពទងង 
ឡាយ សោយបទថា បពវជាា សមជយា មម ំសនះសោែសប្មតង 
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ថា សនះជាដ៏លននដ៏រដ៏ន់សមណៈសភទ ប្ដល  ន 
សឈ្លម ះថាបពវជាជ  សររះអតថថា សចញច្ចែសសចែតីជា
ររ សថរបស់សយើង។ 
 រពះ  ទម សទវៈសនាះ រោរាស់យ៉ាងសនះស ើយ 
សទើបលះបង់រាជសមបតតិ បួសជាឥសីែនុងនថងសនាះឯង 
របថាប់សៅែនុងម អមពវន័សនាះស ើយ ចសរមើនរព ម
វុិញរ៤ រស់សៅរ ូត ៨៤០០០ឆ្ន ង តរមង់សៅែនុងឈ្លន
ប្ដលមិនវនិាស សសាយទីវងគតស ើយសែើតែនុងរព ម
សោែ ចុតិច្ចែរព មសោែសនាះ  នជារពះរាជារពះ
នាមថា សនមិ ែនុងរែុងមិថិោសនាះឯងសទៀត បនតវងស
របស់រពះអងគប្ដលវនិាសចុះ សទើបរទង់ផនួសែនុងអមពវន័
សនាះៗឯង ចសរមើនរព មវុិញររត ប់សៅសែើតរព ម
សោែដូចសដើមសទៀត។ 
 រពះសាសាត   នរាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ 
តថារតសចញមុញភិសនស្រសាម សៅែនុងសពលសនះ 
បុ៉សណាណ ះែ៏សទប្ដរ សូមបែីនុងដ៏លមុនែ៏  នសចញមុញ
ភិសនស្រសាមស ើយដូចោន  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះ
មែសប្មតងស ើយ សទើបរទង់របដ៏សអរយិសចចៈ៤ ែនុង
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សវោចប់អរយិសចចៈ ភិែខុពួែខលះ  នជារពះសសាាបនន 
ពួែខលះ  នជារពះសែទោមី ពួែខលះ  នជារពះ
អនាោមី រពះដ៏ម្មនរពះភាររាស់ពីរសរឿងសនះជាប់ត
អនុសនធិោន  សោយរបដ៏រដូសចនះស ើយ រទង់របជុងជាតែ
ថា ជាងដ៏ត់ សែ់ែនុងរោសនាះ   នមែជារពះអននទ
ែនុងសពលសនះ បុរតែនុងរោសនាះ   នជារពះរា ុលែនុង
រោសនះចងប្ណែរពះ  ទម សទវៈ   នមែជាសយើង
តថារតសនះឯង។ 
  ចប់ អដឌែថាម សទវជាតែ ទី ៩ 

 
 ១០. សខុវហិារោិតក 

យញ្ច  អជញ្ា ន រកខនតិ ជយា ច អជញ្ា ន រកខនត ិ
សជវ រាជ សខុំ ជសតិ កាជមសុ អនជបកខវាតិ។ 

 (ឥសីសរធិសតវសរលថា) ពួែជនដនទ មិនរែា
ជនណា មា៉ងសទៀត ជនណាមិនរែាពួែជនដនទ 
បពិរតរពះរាជា ជនសនាះឯង មិនម្មនសសចែតីអាស្រសឡាះ 
អាស្រល័យែនុងដ៏មទងងឡាយសទ រប្មងសដែជាសុខ។ 

ចប់ សុខវុិញរជិាតែ ទី ១០ 
ចប់ អបណណែវរគ ទី ១ 
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 ១០. អដឋកថា សខុវិហារោិតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរទង់អាស្រ័ស័យអនុបិយនររ     
របថាប់សៅែនុងអនុបិយអមពវន័     រទង់រ  រពធរពះភទទិយ  
សថរៈអនែម្មនរបរែតីសៅជាសុខ សទើបរាស់រពះធម៌
សទសនាសនះម្មនរែយសផតើមថា យញ្ច  អជញ្ា ន រកខនត ិ ដូសចនះ 
រពះភទទិយសថរៈអនែម្មនរបរែតីសៅជាសុខ ម្មនរពះ
ឧ  លីជាទី៧បួសែនុងសម្មរមែសរត ៦អងគ បណាត រពះ
សថរៈពួែសនាះ រពះភទទិយសថរៈ រពះែិមពិលសថរៈ រពះភរុ-
សថរៈ រពះឧ  លីសថរៈ សសរមចរពះអរ តត រពះអាស្រននទ
សថរៈជារពះសសាាបនន រពះអនុរទុធសថរៈជាអនែម្មនទិពវ
ចែខុ រពះសទវទតតជាអនែ  នឈ្លន សរឿងរបស់ែសរតទងង
៦រពះអងគ នឹងម្មនជាែ់ចាស់ែនុងែណឍ ុញលជាតែ 
រតឹមប្តអនុបិយនររ ែ៏រពះភទទិយសថរៈរែា ុងររងរពះ
អងគែនុងរោជារពះរាជា ែ៏សៅរទង់ស ើញភ័យប្ដលនឹង
សែើតស ើងដល់រពះអងគ អនែប្ដលសររែាស ើយសោយ
ដ៏ររែាសរចើនដូចសទវាសរៀបចងដ៏ររែា និងភ័យប្ដល
នឹងសែើតស ើងដល់រពះអងគ អនែរទង់យាងចក្រងាមសៅមែ 
សៅសលើែប្នលងផទុងធងែនុងរ  សាទជាន់សលើ ឥ ូវសនះ
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សសរមចរពះអរ តតស ើយ សូមបីនឹងសៅែនុងទីណាមួយ
ម្មននរពជាសដើម ែ៏ពិច្ចរណាស ើញសសចែតីប្ដលរពះ
អងគជាអនែរ  សច្ចែភ័យ សទើបបនលឺឧទនថា សុខ
ណាស់ ន៎! សុខណាស់ ន៎!  ភិែខុទងងឡាយ  នសាត ប់
ដូសច្ចន ះ សទើបរដ៏បទូលចងសរះរពះដ៏ម្មនរពះភារថា 
រពះភទទិយសថរៈពាែរណ៍អរ តតផល រពះដ៏ម្មនរពះ
ភាររាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ភទទិយម្មនរបរែតី
សៅជាសុខ ែនុងសពលឥ ូវសនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ 
សូមបែីនុងដ៏លមុនែ៏ម្មនរបរែតីសៅជាសុខដូចោន  ភិែខុ
ទងងឡាយសទើបទូលអាស្ររាធនារពះដ៏ម្មនរពះភារ សដើមបី
ឲ្យរពះអងគរទង់របដ៏សសរឿងសនាះ រពះដ៏ម្មនរពះភារ
សទើប  នរទង់សធវើស តុ ប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែឲ្យ 
រ  ែដដូចតសៅសនះ ។ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររងរាជយ
សមបតិតសៅែនុងនររររាណសី រពះសរធិសតវជាររ-
 មណមុញសាល អនែសែើតែនុងរតែូលខពស់ ស ើញ
សទសែនុងដ៏មទងងឡាយ និងអាស្រនិសងសែនុងដ៏រសចញ
បួស សទើបលះបង់ដ៏មទងងឡាយចូលនរព ិមរនត 
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បួសជាឥសី សធវើសម្មបតតិ ៨ឲ្យសែើតស ើង សូមបីបរវិារ
របស់រពះសរធិសតវសនាះ  នជាបរវិារធង ម្មនាបស
សៅ ៥០០របូ ែនុងរដូវសភលៀងរពះសរធិសតវសនាះសចញ
ច្ចែនរព ិមរនត    ប្  មសោយពួែាបសសនាះ
រាច់     ច្ចរែិសៅែនុង័សុែនិងនិរមជាសដើម   នសៅ
ដល់ទីរែងុររាណសី  រទង់អាស្រ័ស័យរពះរាជាសសរមច
ដ៏រសៅែនុងរពះរាជឧទាន រទង់សៅែនុងរពះរាជឧទាន
សនាះរ ូត៤ប្ខែនុងរដូវសភលៀង ស ើយទូលោរពះរាជា 
លងោប់សនាះ រពះរាជារទង់អងវររពះសរធិសតវសនាះថា 
សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើន សោែច្ចស់ស ើយ របសយាជន៍អវី
សោយដ៏រសៅែនុងនរព ិមរនត សោែចូរបញ្ជូ នអសនតវា-
សិែទងងឡាយសៅនរព ិមរនត  ស ើយចងប្ណែសោែ
ម្មច ស់សៅែនុងទីសនះចុះ  រពះសរធិសតវរទង់របរល់
ាបស ៥០០របូជាមួយអសនតវាសិែអនែជាធង ស ើយ
បញ្ជូ នាបសពួែសនាះសៅសោយរែយថា សោែចូរសៅ
សៅែនុងនរព ិមរនតជាមួយាបសពួែសនះ  ចងប្ណែ
សយើងនឹងសៅែនុងទីសនះឯង ស ើយខលួនឯងែ៏សសរមចដ៏រ
សៅែនុងរពះឧទានសនាះឯង របានអសនតវាសិែរបស់
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រពះសរធិសតវសនាះ ជារាជបពវជិតលះរាជសមបតតិធង
សចញបួស សធវើែសិណបរែិមម  នសម្មបតតិ៨  របាន
អសនតវាសិែសនាះ សៅែនុងនរព ិមរនតជាមួយាបស
ទងងឡាយ ម្មនសសចែតីរ  ថាន នឹងស ើញអាស្រច្ចរយ សទើប
សៅាបសពួែសនាះមែស ើយសរលថា សោែ
ទងងឡាយែុងធុញរទន់ ចូរសៅែនុងទីសនះស ើយ សយើង
ស ើញអាស្រច្ចរយស ើយ នឹងរត ប់មែស ើយសៅដ៏ន់
សម្មន ែ់របស់អាស្រច្ចរយ ថាវ យបងគងស ើយ សធវើវតតបដិបតតិរចួ
ស ើយ រដ៏លែងរាលមួយផ្ទទ ងងសដែសៅែនុងសម្មន ែ់របស់
អាស្រច្ចរយសនាះឯង សម័យសនាះរពះរាជារទង់រពះតរមិះថា 
នឹងសៅសួរសុខទុែខាបស សទើបសសតចសៅដ៏ន់រពះរាជ
ឧទាន ថាវ យបងគងស ើយរង់ែនុងទីចងប្ណែម្មខ ង ាបស
ប្ដលជាអសនតវាសិែសូមបីស ើញរពះរាជា ែ៏មិនសរដ៏ែ 
សដែសៅយ៉ាងសនាះឯងបនលឺឧទនថា សុខណាស់ ន៎! 
សុខណាស់ ន៎! រពះរាជារទង់តូចរពះទ័យថា ាបស
សនះសូមបីស ើញសយើងែ៏មិនសរដ៏ែទទួល សទើបរាស់
ដល់រពះសរធិសតវថា សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើន ាបស
សនះរង់នឹងឆ្ន់ាមរតូវដ៏រ សទើបសសរមចដ៏រសដែ
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យ៉ាងសបាយ ស ើយបនលឺឧទន រពះសរធិសតវរាស់
ថា មុញបពិរត ាបសសនះ ដ៏លមុន  នជារពះរាជា
មួយអងគដូចជារពះអងគប្ដរ ាបសសនាះរិតថា ដ៏ល
មុនែនុងរោជាររ សថ សយើងសសាយសិររីាជសមបតតិ    
សូមបមីនុសសជាសរចើនម្មននដដ៏ន់អាស្រវធុដ៏រររស ើយ ែ៏
សៅមិន  នទទួលសសចែតីសុខប្បបសនះ សទើបរ  រពធ
សុខែនុងដ៏របួស និងសុខែនុងឈ្លនរបស់ខលួនស ើយបនលឺ
ឧទនសនះ រោរាស់យ៉ាងសនះស ើយសដើមបនឹីងរាស់
ធមមែថាដល់រពះរាជាសទើបរាស់ោថាសនះថា ៖ 
 ពួែជនដនទមិនរែាជនណា មា៉ងសទៀតជនណា
មិនរែាពួែជនដនទ បពិរតរពះរាជា ជនសនាះឯងមិន
ម្មនសសចែតអីាស្រសឡាះអាស្រល័យែនុងដ៏មទងងឡាយសទ 
រប្មងសដែជាសុខ។ 
 បណាត បទទងងសនាះបទថា យញ្ច  អជញ្ា ន រកខនត ិ      
សសចែតីថា បុរគលពួែដនទជាសរចើន រប្មងមិនរែាបុរគល
ណា បទថា ជយា ច អជញ្ា ន រកខនត ិ សសចែតីថាសូមបីបុរគល
ណាែ៏មិនរែាពួែជនដនទជាសរចើន សោយរិតថាសយើង
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ម្មន ែ់ររងរាជសមបតិត បទថា សជវ រាជសុខំ ជសតិ សសចែតីថា 
មុញបពិរត បុរគលសនាះម្មន ែ់មិនម្មនសម្មល ញ់ សងប់ 
សាង ត់ស ើយ ជាអនែសររសពញសោយសសចែតីសុខផលូវ
ដ៏យនិងផលូវចិតត រប្មងសដែជាសុខ  រែយថាសដែជា
សុខសនះ ជាែាលសដើមននសទសនាបុ៉សណាណ ះ  រប្មងសដែ
ជាសុខមា៉ងបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ បុរគលម្មនសភាព
ប្បបសនះរប្មងសដើរ ឈរ អងគុយ សដែជាសុខ រឺ  ន
ទទួលសសចែតីសុខររប់ឥរយិាបថទងងអស់ បទថា     
កាជមសុ   អនជបកខវា សសចែតីថា មុញបពិរត  បុរគលម្មន
សភាពប្បបសនះ សវៀរច្ចែសសចែតីសពញចិតតែនុងវតថុដ៏ម 
និងែិសលសដ៏ម រឺរ  សច្ចែឆនទរារៈ  មិនម្មនតណាា
រប្មងសៅជាសុខររប់ឥរយិាបថ។   
 រពះរាជារទង់  នសាត ប់រពះធមមសទសនាសនះស ើយ                                    
ម្មនសសចែតីសរតែអរ ថាវ យបងគងស ើយសសតចសៅដ៏ន់រពះ
រាជនិសវសន៍សនាះឯង ចងប្ណែអសនតវាសិែែ៏ថាវ យបងគង  
អាស្រច្ចរយស ើយ សៅដ៏ន់នរព ិមរនតដូចោន  ចងប្ណែរពះ
សរធិសតវសៅែនុងទីសនាះឯង ម្មនឈ្លនមិនវនិាស សធវើ
មរណៈដ៏លស ើយ សៅសែើតសៅែនុងរព មសោែ។ 
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 រពះសាសាត រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាមែសប្មតង 
ស ើយ រាស់ពីរសរឿងភាជ ប់តអនុសនធិោន ស ើយ រទង់របជុង
ជាតែថា អសនតវាសិែែនុងរោសនាះ  នមែជារពះភទទិយ
សថរៈ  ចងប្ណែររូរបស់របស់ាបស រឺសយើងតថារត
សនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាសុខវុិញរជិាតែ ទី ១០ 
ចប់ អដឌែថាអបណណែវរគ ទី ១ 

 
រមួោតកដដលមានកនងុវគគជនេះគឺ 

១. អបណណែៈជាតែ ២. វណណុបឋជាតែ 
៣. សសរវិវានិជជជាតែ ៤. ចុលលែសសដឌីជាតែ 
៥. តណឍុ លនា ិជាតែ ៦. សទវធមមជាតែ 
៧. ែដឌុញរជិាតែ  ៨. ោមណិជាតែ 
៩. ម សទវជាតែ  ១០. សុខវុិញរជិាតែ 
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 សលីវគគទ ី២ 
១. លកខណ្ោតក 

ជហាតិ សីលវតំ អជោថ  បដិ្សនាថ រវុតតនី ំ
លកខណំ្ បសស អាយនតំ ញាតិសង្ឃបុរកខតិ ំ

អេ បសសសមិំ កាឡំ សុវិហីនំវ ញាតិភតីិ។ 
 (រមឹរសរធិសតវ សរលថា) សសចែតីចសរមើនប្តង 
ម្មនដល់ពួែជនអនែម្មនសីល អនែរបរពឹតតបដិសណាឌ រៈ 
នាងចូរសមើលរមឹរសឈ្លម ះលែខណៈ ែងពុងសដើរមែ ប្ដល 
ពួែញាតិប្  មស ើយ នាងស ើញរមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈ 
សនះ ប្ដលសាបសូនយច្ចែពួែញាតិ (ែងពុងសដើរមែ) ឬ 
សទ។ 
    ចប់ លែខណជាតែ ទី១ 
 

អដឋកថា សលីវគគទ ី២ 
១. អដឋកថា លកខណ្ោតក 

 រពះសាសាត  ដ៏លសសតចចូលសៅអាស្រ័ស័យនរររាជ
ររឹះ របថាប់សៅែនុងវតតសវ ុវន័ រទង់រ  រពធរពះសទវទតត 
សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះម្មនរែយសរលសផតើមថា 
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ជហាតិ សីលវតំ អជោថ ដូសចនះ សរឿងរពះសទវទតតរ ូតដល់ដ៏រ 
របែបែមមរឺ ដ៏រសម្មល ប់យ៉ាងធងន់នឹងម្មនចាស់សៅែនុង 
ែណឍ ុញលជាតែ សរឿងដ៏រសោះប្លងដងរធីន  លែៈ 
នឹងម្មនចាស់ែនុងចុលល ងសជាតែ និងដ៏រប្ដលរតូវ 
ប្ផនដី័សូប នឹងម្មនចាស់ែនុងសមុទទរណិជជាតែ 
ែនុងទវ ទសនិ  ត។ 
 សម័យមួយរពះសទវទតតទូលសុងវតថុ៥របដ៏រ ដ៏ល 
មិន  នសទើប  នបងប្បែសងឃ នាងភិែខុ៥០០របូសៅសៅ  
រយាសីសៈរបសទស រោសនាះញាណរបស់ភិែខុពួែសនាះ 
  នដល់សសចែតីច្ចស់ដ៏ល ស ើយ រពះសាសាត រទង់រជាប 
ដូសច្ចន ះ សទើបរទង់រាស់សៅរពះអរគសាវែ័ទងងពីរមែ 
ថា ម្មន លសារបុីតតនិងសម្មរគោល ន ភិែខុ៥០០របូជាសិសស
របស់ពួែសោែ សពញចិតតនូវលទធិរបស់សទវទតតសៅ
ជាមួយសទវទតតស ើយ ឥ ូវសនះញាណរបស់ភិែខុពួែ
សនាះដល់សសចែតីច្ចស់ដ៏ល ស ើយ ពួែសោែចូលសៅទី
សនាះរពមជាមួយភិែខុចងនួនសរចើន សប្មតងធម៌ដល់ភិែខុ
ពួែសនាះឲ្យភិែខុពួែសនាះរាស់ដឹងមរគផល  ស ើយចូរ
នាងមែ រពះអរគសាវែ័ទងងពីរអងគសនាះ សទើបសៅដ៏ន់     
រយាសីសៈសនាះឯង សប្មតងធម៌ដល់ភិែខុពួែសនាះឲ្យ
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រាស់ដឹងមរគផលស ើយ នថងប្សាែស ើងសវោអរណុរះ 
សទើបនាងភិែខុពួែសនាះមែដ៏ន់វតតសវ ុវន័ ែនុងសវោប្ដល
រពះសារបុីតតមែថាវ យបងគងរពះដ៏ម្មនរពះភារ ស ើយ
ឈរសៅ ភិែខុទងងឡាយនាងោន សរសសើររពះសថរៈ ស ើយ
រដ៏បទូលរពះដ៏ម្មនរពះភារថា បពិរតរពះអងគដ៏
ចសរមើន រពះធមមសសនាបតីបងរបសុធងរបស់ខញុងរពះអងគ
ទងងឡាយ ប្ដលភិែខុ៥០០របូប្  មមែស ើយ ម្មន
សភាពលារបសសើរណាស់ ចងប្ណែរពះសទវទតតជាអនែ
ម្មនបរវិារវនិាសស ើយ រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុ
ទងងឡាយ សារបុីតតប្ដលពួែញាតិប្  មមែរប្មង
របសសើរឥតសខាច ះ ប្តែនុងសពលសនះបុ៉សណាណ ះ ែ៏មិនប្មន
ប្ដរ សូមបែីនុងដ៏លមុនែ៏លាដូចោន  ចងប្ណែរពះសទវទតត
វនិាសច្ចែពួែញាតិែនុងសពលសនះបុ៉សណាណ ះ ែ៏មិនប្មន
ប្ដរ សូមបែីនុងដ៏លមុនែ៏វនិាសមែស ើយដូចោន  ភិែខុ
ទងងឡាយទូលអាស្ររាធនារពះដ៏ម្មនរពះភារ សដើមបីរទង់
របដ៏សសរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មនរពះភារ
  នរទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែ ឲ្យរ  ែដ
ដូចតសៅសនះ ។     
   ែនុងអតីតដ៏ល  រពះ  ទមរធៈមួយរពះអងគររង  



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 152 

រាជយសមបតតិែនុងនរររាជររឹះប្ដនមរធៈ  ែនុងដ៏លសនាះ 
រពះសរធិសតវ   រទង់ច្ចប់បដិសនធិែនុងែងសណើ តសតវរមឹរ 
សពលចសរមើនវយ័ស ើយ ម្មនសតវ១០០០ជាបរវិារសៅ 
ែនុងនរព រពះសរធិសតវសនាះម្មនែូនពីររឺ លែខណៈ១ 
និងដ៏ ៈ១ ែនុងសវោប្ដលខលួនច្ចស់រពះសរធិសតវ 
សនាះសរលថា ែូនទងងពីរឥ ូវសនះឪពុែច្ចស់ស ើយ 
ែូនទងងពីរចូរររប់ររងពួែសតវសនះ ស ើយឲ្យបុរត    
ម្មន ែ់ៗទទួលររប់ររងសតវ៥០០ ច្ចប់ពីសពលសនាះសៅ 
ែូនទងងពីរសនាះែ៏ររប់ររងពួែសតវសរៀងៗខលួន ែនុងប្ដន
មរធៈែនុងសម័យប្ដលសាបសងណាប   អនតរាយរប្មង
សែើតដល់សតវទងងឡាយែនុងនរព អាស្រ័ស័យមែពីមនុសស
រតូវដ៏រសម្មល ប់ពួែសតវប្ដលមែសីុសងណាប សទើបជីែ  
រសតត សោតចរមងូោែ់អនាទ ែ់ ម្មនអនាទ ែ់វាត់ជាសដើម 
សតវជាសរចើន  នដល់នូវសសចែតីវនិាស រពះសរធិសតវ
ដឹងសពលប្ដលសររសពញសៅសោយសងណាប សទើបឲ្យ
សៅែូនទងងពីរមែរ  ប់ថា  ែូនទងងពីរសម័យសនះជា
សម័យប្ដលសររសពញសៅសោយសងណាប សតវជា 
សរចើន  នដល់នូវសសចែតីវនិាស សយើងច្ចស់ស ើយនឹង
សរម្មែសៅែនុងទីែប្នលងមួយសោយឧ  យមា៉ង ពួែ
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ឯងចូរនាងពួែរមឹររបស់ពួែឯង  ចូលសៅដ៏ន់សជើងភនងែនុង
នរព ែនុងសវោសរដែសងណាបអស់ ស ើយសទើបរត ប់
មែ បុរតទងងពីរសនាះទទួលរែយរពះបិា ស ើយរពម 
សោយបរវិារនាងោន សចញសៅ  មនុសសទងងឡាយរប្មង
ដឹងផលូវប្ដលពួែរមឹរទងងសនាះសៅនិងមែថា ែនុងសវោ
សនះពួែសតវែងពុងចុះមែអងពីភនង ែនុងសវោសនះែងពុងស ើង
ភនង មនុសសពួែសនាះនាងោន អងគុយែនុងទីែង  ងង ែនុងទីសនាះ 
ច្ចែ់សតវជាសរចើនឲ្យសាល ប់ ចងប្ណែសតវសឈ្លម ះដ៏ ៈ 
សររះសសចែតីប្ដលខលួនលងង់សទើបមិនដឹងថា សវោសនះ
មិនរួរសៅ សទើបនាងពួែសតវសៅផលូវទវ រ័សុែ ទងងែនុង
សវោរពឹែ និងសវោោង ច ទងងសវោរពលប់និងសវោ
ជិតភលឺ    ពួែមនុសសឈរនិងអងគុយាមរបរែតីសនាះឯង 
សៅែនុងទីសនាះៗ ញុាងងរមឹរជាសរចើនឲ្យដល់សសចែតី
វនិាស រមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈសនាះឲ្យសតវជាបរវិារសោយ
សរចើនដល់នូវសសចែតីវនិាស សររះសសចែតីប្ដលខលួនជា
អនែលងង់សលល យ៉ាងសនះ សទើបចូលនរពសោយម្មនរមឹរជា
បរវិាររបម្មណតិចបុ៉សណាណ ះ។ 
 ចងប្ណែរមឹរសឈ្លម ះលែខណៈ ជាបណឍិ តម្មនបាដ  
ឆ្ល តែនុងឧ  យដឹងថា សវោសនះរួរសៅ រមឹរសឈ្លម ះ 
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លែខណៈសនាះ មិនសៅផលូវទវ រ័សុែ មិនសៅែនុងសវោ   
ែណាត លនថងខលះ មិនសៅសវោរពលប់ខលះ សវោជិតភលឺខលះ 
នាងពួែរមឹរ សៅែនុងសវោែណាត លអរារតបុ៉សណាណ ះ 
សររះដូសច្ចន ះរមឹរសឈ្លម ះលែខណៈ សទើបមិនសធវើបរវិារ   
សូមប១ីែាលឲ្យវនិាស ចូលសៅដ៏ន់នរពស ើយរមឹរ 
ពួែសនាះសៅែនុងនរព៥ប្ខ ដ៏លពួែមនុសសរចូត័សូវ 
ស ើយសទើបនាងោន ចុះអងពីភនង រមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈសូមបីសៅ 
សពលសរដ៏យែ៏សធវើរមឹរជាបិរវិារទងងអស់ ឲ្យដល់នូវ  
សសចែតីវនិាសសោយន័យមុនសនាះឯង សល់ប្តម្មន ែ់ឯង 
បុ៉សណាណ ះមែស ើយ ចងប្ណែរមឹរសឈ្លម ះលែខណៈសូមប ី
ប្តបរវិារមួយែាលែ៏មិនឲ្យវនិាស ម្មនសតវ៥០០
ែាលប្  ម  ស ើយមែដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ម្មាបិា 
ចងប្ណែរពះសរធិសតវស ើញបុរតទងងពីរមែ ដ៏ល
ពិភាែាជាមួយនាងជារបពនធ សទើបសរលោថា ថា៖  
 សសចែតីចសរមើនប្តងម្មនដល់ពួែជនអនែម្មនសីល 
អនែរបរពឹតតបដិសណាឌ រៈ នាងចូរសមើលរមឹរសឈ្លម ះ    
លែខណៈែងពុងសដើរមែ ប្ដលពួែញាតិប្  មស ើយ
នាងស ើញរមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈសនះ ប្ដលសាបសូនយច្ចែ 
ពួែញាតិែងពុងសដើរមែប្តម្មន ែ់ឯងឬសទ។ 
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 បណាត បទទងងសនាះ បទថា សីលវត ំ សសចែតីថា 
សឈ្លម ះថា អនែម្មនសីលរឺសមបូរសៅសោយអាស្រច្ចរៈ 
សររះម្មនសសចែតីសុខជារបរែតី បទថា អជោថ    នដល់ 
សសចែតីចសរមើន បដិ្សនាថ រវុតតនី ំ សឈ្លម ះថាអនែម្មនរបរែតី
របរពឹតតែនុងបដិសណាឌ រៈ សររះម្មនរបរែតីរបរពឹតតែនុង
ធមមបដិសណាឌ រៈ និងអាស្រមិសបដិសណាឌ រៈសនាះដល់ជន
ពួែសនាះ អនែម្មនរបរែតីរបរពឹតតែនុងបដិសណាឌ រៈែនុងទី
សនះ របបីរជាបធមមបដិសណាឌ រៈ ដូចជាុញមមិនឲ្យសធវើ
  ប ដ៏រឲ្យឱវាទនិងអនុសាសន៍ជាសដើម របបីរជាប 
អាស្រមិសបដិសណាឌ រៈ ដូចដ៏រឲ្យ  នែប្នលងរែសីុ ដ៏រ
ទងនុែបរមងុសមើលជងងឺ និងដ៏ររែារបែបសោយធម៌ 
សោែសរលរែយអធិបាយទុែថា សឈ្លម ះថាសសចែតី 
ចសរមើនរប្មងម្មនដល់ជនប្ដលជាបណឍិ ត អនែដល់រពម
សោយអាស្រច្ចរៈ អនែាងងសៅែនុងបដិសណាឌ រៈទងងពីរ
យ៉ាងសនះ ឥ ូវសនះរពះសរធិសតវដ៏លនឹងសៅរពះ
ម្មារបស់រមឹរ សដើមបនឹីងសប្មតងសសចែតីចសរមើនសនាះ 
សទើបសរលរែយម្មនជាសដើមថា នាងចូរសមើលរមឹរ
សឈ្លម ះលែខណៈដូសចនះ ែនុងរែយប្ដលសរលសនាះម្មន 
សសចែតីសសងខបដូសចនះ។ 
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 នាងចូរសមើលបុរតរបស់ខលួន        អនែសមបូរសោយ  
អាស្រច្ចរៈនិងបដិសណាឌ រៈ មិនសធវើសូមបពួីែសតវមួយ
ែាលឲ្យដល់សសចែតីវនិាស ប្ដលពួែញាតិប្  មមែ
ស ើយ នាងចូរសមើលរមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈសនះ ប្ដលជាអនែ
លងង់សលល  អនែលះបង់សមបទរឺអាស្រច្ចរៈនិងបដិសណាឌ រៈ 
អនែវនិាសច្ចែញាតិទងងឡាយ មិនម្មនសល់ញាតិ  
សូមបីប្តមួយែាលមែប្តម្មន ែ់ឯង។ 
 រពះសរធិសតវ សរសសើរបុរតយ៉ាងសនះស ើយ រស់
សៅរ ូតអស់អាស្រយុ  នសៅាមយថាែមម។ 
 រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយសារបុីតត
ប្ដលពួែញាតិប្  ម រប្មងលាឥតសខាច ះែនុងសពលសនះ
បុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏លាឥតសខាច ះ
ដូចោន  រពះសទវទតតវនិាសច្ចែពួែរណៈែនុងសពលសនះ
បុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីដ៏លមុនែ៏វនិាសស ើយ
ដូចោន  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែសប្មតង 
ស ើយរាស់សរឿង ពីរសរឿងភាជ ប់អនុសនធិតោន  ស ើយរទង់
របជុងជាតែថា រមឹរសឈ្លម ះដ៏ ៈែនុងរោសនាះ  នមែ
ជាសទវទតត សូមបីបរស័ិទរបស់រមឹរ សឈ្លម ះដ៏ ៈសនាះ 
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ែនុងដ៏លសនាះ  នមែជាបរស័ិទរបស់សទវទតត រមឹរ
សឈ្លម ះលែខណៈែនុងដ៏លសនាះ   នមែជារពះសារបុីតត 
សូមបបីរស័ិទរបស់រមឹរសឈ្លម ះលែខណៈ ែនុងដ៏លសនាះ
  នមែជាពុទធបរស័ិទ ម្មាែនុងរោសនាះ  នមែជា
រពះម្មារបស់រពះរា ុល ចងប្ណែបិាែនុងរោសនាះ
  នមែសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាលែខណៈជាតែ ទី១ 
 

២. និជរគាធមគិោតក 
និជរគាធជមវ ជសជវយយ ន សាខំ ឧបសំវជស 
និជរគាធសមឹ មតំ ជសជយា យជញ្ច  សាខសមិ ជីវិតនត។ិ 

 (សមរមឹរសរលថា) បុរគលរបបីសសពនូវរមឹរសឈ្លម ះ 
និសរោធៈប្តមា៉ង ែុងរបបីសសពនូវរមឹរសឈ្លម ះសាខៈ 
ស ើយ ដ៏រសាល ប់ែនុងសម្មន ែ់ននរមឹរសឈ្លម ះនិសរោធៈ ជា 
ដ៏ររបសសើរ ដ៏ររស់សៅែនុងសម្មន ែ់ននរមឹរសឈ្លម ះសាខៈ  
ពុងរបសសើរស ើយ។ 

ចប់ និសរោធមិរជាតែ ទី ២ 
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 ២. អដឋកថា និជរគាធមិគោតក 
រពះសាសាត  ដ៏លរទង់របថាប់សៅែនុងវតតសជតពន 

រទង់រ  រពធភិែខុនី ប្ដលជារពះម្មារបស់ែុម្មរែសសបៈ
សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា 
និជរគាធជមវ ជសជវយយ ដូសចនះ ។ 
  នឮថា ភិែខុនីសនាះ  នជាធីារបស់សសដឌីអនែ

ម្មនរទពយសរចើនសៅនរររាជររឹះ ជាបចឆិមភវែិសតវ (សតវ
អនែម្មនភពចុងសរដ៏យ) ឧបនិសស័យននរពះអរ តតឋិត
សៅែនុង ឫទ័យរបស់នាង ដូចរបទីបភលឺសៅែនុងបនទប់
ដូសច្ចន ះ រោសនាះច្ចប់សផតើមពីដ៏លប្ដលដឹងែតីស ើយ 
ធីារបស់សសដឌីសនាះមិនសរតែអរែនុងផទះ ម្មនសសចែតី
រ  ថាន នឹងបួស សទើបសរលដល់ម្មាបិាថា បពិរត
សោែឪពុែនិងអនែម្មត យ ចិតតរបស់ខញុងមិនសរតែអរែនុង
 រាវាស ខញុងម្មនសសចែតីរ  ថាន នឹងបួសែនុងរពះពុទធសា-
សនា ប្ដលជាសររឿងនាងសចញច្ចែទុែខ ពុែនិងប្ម៉ចូរឲ្យ
ខញុងបួសចុះ ម្មាបិាសរលថា ែូនឯងនិយាយអវី 
រតែូលសយើងសនះម្មនសមបតតិសរចើន ែូនែ៏ជាធីាប្ត
ម្មន ែ់របស់សយើងទងងឡាយ ែូនមិនរួរនឹងបួស នាង 
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នឹងសូមអងវរសរឿយៗ ែ៏មិន  ននូវដ៏របពវជាជ អងពីសម្មន ែ់ 
របស់ម្មាបិា សទើបរិតថាសណាើ យចុះ សយើងសៅរតែូល
សាវ មីញុាងងសាវ មីឲ្យអនុាដ តស ើយនឹងបួស នាង
ចសរមើនវយ័ស ើយសៅដ៏ន់រតែូលសាវ មី ជាអនែម្មន
សីលម្មនែលាណធម៌សៅររប់ររងផទះ លងោប់សនាះ
សររះអាស្រ័ស័យដ៏រសៅរមួនាងែ៏ម្មនរភ៌ នាងមិនដឹង
ថាម្មនរភ៌ រោសនាះសរសឃសនាដ៏រសលងនែខតតឫែស
ែនុងរពះនររ អនែនររទងងអស់នាងោន សលងនែខតតឫែស 
រពះនររម្មនដ៏ររបោប់ាែ់ប្តង ដូចជាសទពនររ 
ដ៏លសលងនែខតតឫែសដ៏ធងសនាះរបរពឹតតសៅសនាះ នាងែ៏
មិនាែ់ប្តងខលួន សៅសដើរសលងសោយសភទាមរបរែតី
សនាះឯង លងោប់សនាះសាវ មីសរលដល់នាងថា នាងដ៏
ចសរមើន នររទងងអស់អាស្រ័ស័យនែខតតឫែស  បុ៉ប្នតនាង
មិនបដិបតតិរាងដ៏យ មិនសធវើដ៏រាែ់ប្តងសររះស តុអវី? 
នាងសទើបសរលថា បពិរតនាយរាងដ៏យសពញសោយ
សាែសព ៣២របដ៏រសនាះឯង របសយាជន៍សោយរាង
ដ៏យសនះប្ដលរបោប់ស ើយមិនម្មន សររះដ៏យសនះ
សទវា រព ម មិន  ននិមិតត មិនប្មនសសរមចសោយ
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ម្មស សោយប្ែវមណី សោយខលឹមច័នទន៍សលឿង មិនប្មន
សែើតអងពីបនទប់ននផ្ទា បុណឍ រែិ ផ្ទា សដ៏មុទ និងផ្ទា ឧបបល 
សខៀវ បុ៉ប្នតសពញសៅសោយោមែមិនសាា ត មិនប្មន
សពញសោយឱសថ សោយពិតសែើតែនុងសាែសព ម្មន
ម្មាបិាជាប្ដនសែើត ម្មនដ៏រខាត់ពណ៌និងដ៏ររែ់
រច  ច់ជានិចច នឹងម្មនដ៏រប្បែាល យ និងដ៏រខាច ត់ខាច យ
សៅជាធមមា ែប្នលង  ឆ្ប្ដលតណាា របដ៏ន់ភាជ ប់ ជា
ស តុននសសចែតីសសាែ ជាវតថុប្ដលជាទីាងងននសសចែតី
សរៀបរាប់ ជាទីអាស្រ័ស័យននសរារទងងពួង ជាទីទទួល
សររឿងែមមែរណ៍(ដ៏រសធវើទរណុែមម) របស់ខាងែនុង ូរ
សចញមែសរៅជានិចច ជាទីសៅននពួែដងាូវសរចើនរតែូល 
នឹងសៅដ៏ន់  ឆ្ ម្មនសសចែតីសាល ប់ជាទីបងផុត សូមបី
នឹងប្របរបលួសៅែនុងរនលងចែខុរបស់មនុសសទងងពួង។ 

 ដ៏យរបែបសោយឆាឹងនិងសរនស ោបសោយ
ប្សបែនិងសាច់ ជាដ៏យប្ដលរតូវសមបុរប្សបែបិទ  ងង
ទុែ មិនរ  ែដាមសសចែតីពិត សពញសោយសរះសវៀនធង
សពញសោយរែពះ សោយសថលើមសបះដូង ។ល។ ទឹែម្មត់
ទឹែសងស  រ សញើស ខាល ញ់ខាប់ ឈ្លម ខាល ញ់រាវ ទឹែមូតត 
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ដ៏លសបើដូសច្ចន ះ របស់មិនសាា តរប្មង ូរសចញអងពីទវ រ
ទងង៩ របស់ដ៏យសនាះររប់សពលរឺ អាស្រចម៍ប្ភនែ ូរ
សចញអងពីប្ភនែ អាស្រចម៍រតសចៀែ ូរសចញអងពីរតសចៀែ និង
ទឹែសងស  រ ូរសចញអងពីរចមុះ រោខលះ ូរសចញផលូវម្មត់
របម្មត់និងសសលសម រប្មង ូរសចញអងពីដ៏យជាតងណែ់
សញើស ដ៏លជាយ៉ាងសនាះសីសៈរបស់ដ៏យសនាះ ជា
របសុញងសពញសោយខួរែាល មនុសសរលរតូវអវជិាជ
បិទ  ងង សទើបសម្មគ ល់សោយសសចែតីថាជារបស់សាា ត
ដ៏យម្មនសទសជាអននត សរបៀបសសមើសោយសដើមសឈើ
ពិសជាទីសៅរបស់សពវសរារ សុទធប្តជារងនរទុែខ សបើរត-
 ប់យែខាងែនុងរបស់ដ៏យសនះសចញមែសរៅ ែ៏នឹង
រតូវដ៏ន់ែងណាត់សឈើរងច្ចងសដញប្ែាែ និងសុនខយ៉ាង
ពិតរ  ែដ ដ៏យមិនសាា តម្មនែលិនសាុយ ដូចជា
សាែសពសរបៀបដូចជាបងគន់ អនែម្មនបាដ ប្តងទិសតៀន 
បុ៉ប្នតមនុសសលងង់សលល ប្តងសភលើតសភលើន ប្ដលប្សបែ័សស់
បិទ  ងងទុែ ម្មនទវ រ៩ ម្មនដងសៅធង របស់មិនសាា ត 
ម្មនែលិនសាុយ  ូរសចញមែររប់ប្ផនែ ែ៏ែនុងដ៏លណា
ដ៏យសនាះសដែសាល ប់ស ើមស ៉ ងម្មនពណ៌សខៀវ រតូវ
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ស  ះបង់សច្ចលែនុងនរពសមសានែនុងដ៏លសនាះ ញាតិ
ទងងឡាយរប្មងមិន ួងប្ ងមិនអាស្រល័យ ប្ឆា័សែុប្ឆា
ចចែ រប្មងទងរសីុដ៏យសនាះ និងសតវរតដែ់ ដងាូវ 
សតវាម ត និងសតវទងងពួងដនទៗ រប្មងទងរសីុ។ 

 ភិែខុអនែម្មនញាណែនុងសាសនាសនះ   នសាត ប់
រពះពុទធវចនៈស ើយរប្មងដឹងចាស់នូវដ៏យសនាះ រប្មង 
ស ើញាមសសចែតីពិតថា រាងដ៏យសនះយ៉ាងណា រាង 
ដ៏យសនាះែ៏ដូសច្ចន ះ រាងដ៏យសនាះយ៉ាងណា រាងដ៏យ 
សនះែ៏រប្មងដូសច្ចន ះ រាងដ៏យសនះយ៉ាងណា រាងដ៏យ 
សនះែ៏ដូសច្ចន ះ ខញុង  នលះបង់សសចែតីសភលើតសភលើនែនុងដ៏យ 
ទងងខាងែនុងនិងខាងសរៅសចញស ើយ។ 

 បពិរតនាយ ខញុងនឹងរបោប់រាងដ៏យសនះសធវើអវី ដ៏រ
សធវើសសចែតីរបោប់រាងដ៏យសនះ រប្មងដូចជាសធវើចិតតែមម
ខាងសរៅឆ្ន ងង ប្ដលសពញសោយោមែ សសដឌីបុរត 
  នសាត ប់រែយរបស់នាងយ៉ាងដូសច្ចន ះ សទើបសរលថា 
នាងដ៏ចសរមើន នាងស ើញសទសទងងឡាយននរាងដ៏យ 
យ៉ាងសនះ សររះស តុអវីសទើបមិនបួស នាងសរលថា 
បពិរតនាយ ខញុងដ៏ល  នបួស នឹងបួសនថងសនះឯង សសដឌី
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បុរតសរលថា លាស ើយខញុងនឹងឲ្យនាងបួស ស ើយ 
បងសពញមុញទន សធវើមុញសដ៏ា រៈ ស ើយនាងសៅ 
សម្មន ែ់ភិែខុនីសោយបរវិារជាសរចើន ដ៏លនឹងឲ្យនាងបួស 
  នឲ្យបួសែនុងសម្មន ែ់របស់ភិែខុនី អនែជាបែសពួែរបស់
រពះសទវទតត នាង  នបពវជាជ ស ើយ ម្មនសសចែតីរតិះរះិ
សពញបរបូិណ៌សបាយចិតតស ើយ រោសនាះដ៏លរភ៌
របស់នាងច្ចស់ស ើយ ភិែខុនីទងងឡាយស ើញសសចែតី
ប្ដលឥរនីទយ៍ទងងឡាយប្របជាដនទសៅ សសចែតីប្ដល
ខនងនដ និងខនងសជើងស ើម និងសសចែតីប្ដលនផទសរះធង
សទើបសួរនាងថា នាងម្មច ស់ នាងរ  ែដដូចម្មនរភ៌ 
សនះជាអវី? ភិែខុនីសនាះសរលថា ប្ម៉ម្មច ស់ទងងឡាយ     
ខញុងម្មច ស់ែ៏មិនដឹងថាសនះជាអវីប្ដរ បុ៉ប្នតសីលរបស់ខញុង
ម្មច ស់សៅបរបូិណ៌ លងោប់សនាះ ភិែខុនីពួែសនាះសទើបនាង
នាងភិែខុនីសនាះសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រពះសទវទតត សួរ
រពះសទវទតតថា បពិរតសោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើន ែុលធីា
សនះញុាងងសាវ មីឲ្យអនុាដ ត  នសោយលង  ែ សទើប
  នបពវជាជ  ែ៏ឥ ូវសនះរភ៌របស់នាងរ  ែដ ខញុងម្មច ស់
ទងងឡាយមិនដឹងថា ែុលធីាសនះម្មនរភ៌ែនុងសវោ
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សៅជាររ សថ ឬែនុងសវោបួសស ើយសទ ឥ ូវសនះខញុង
ម្មច ស់ទងងឡាយនឹងសធវើយ៉ាងណា? សររះសសចែតីប្ដល
ខលួនមិនដឹង និងសររះខនតី សមាត  និងសសចែតីអាស្រណិតមិន
ម្មន រពះសទវទតតសទើបរិតយ៉ាងសនះថា សសចែតីរះិរន់
និនាទ នឹងសែើតម្មនដល់សយើងថា ភិែខុនីអនែសៅែនុងរែុម
រពះសទវទតតម្មនរភ៌ បុ៉ប្នតរពះសទវទតត រត ប់ជាមិន
សអើសពើ សយើងឲ្យភិែខុនីសនះសឹែសទើបសមរួរ រពះសទវទតត
សនាះមិនពិច្ចរណា សទុះសចញសៅដូចរសមៀលដុងថមសរល
ថា ពួែនាងចូរឲ្យភិែខុនីសនះសឹែសចញ ភិែខុនីពួែសនាះ
សាត ប់រែយរបស់រពះសទវទតតស ើយ សរដ៏ែស ើងថាវ យ 
បងគង ស ើយសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ភិែខុនីសនាះ លងោប់
សនាះ ភិែខុនីសនាះសរលដល់ភិែខុនីទងងឡាយថា ប្ម៉
ម្មច ស់ទងងឡាយ រពះសទវទតតសថរៈមិនប្មនជារពះពុទធ 
ដ៏របពវជាជ របស់សយើង  ែនុងសម្មន ែ់រពះសទវទតតសនាះែ៏
មិនប្មនប្ដរ ដ៏របពវជាជ របស់សយើងែនុងសម្មន ែ់របស់រពះ
សម្មម សមពុទធ ប្ដលជាបុរគលែងពូលែនុងសោែ មា៉ង
សទៀតបពវជាជ សនាះសយើង  នសោយលង  ែ អនែទងង
ឡាយ ែុងសធវើឲ្យដ៏របពវជាជ សនាះអនតរាន  ត់សៅស ើយ  
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មែចុះអនែទងងឡាយ    ចូរនាងសយើងសៅដ៏ន់វតតសជតពន 
ែនុងសម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  ភិែខុនីទងងឡាយសទើបនាង
ភិែខុនីសនាះ សៅអងពីរែុងរាជររឹះអស់ផលូវ៤៥សយាជន៍ដល់ 
វតតសជតពនមុញវុិញរសោយលងោប់ ថាវ យបងគងរពះ   
សាសាត  ស ើយរដ៏បទូលសរឿងសនាះឲ្យរទង់រជាប។ 
រពះសាសាត រទង់រពះតរមិះថា ភិែខុនីសនះម្មនរភ៌ 

ែនុងសវោជាររ សថសោយពិត សូមបជីាយ៉ាងសនាះ ពួែ
អនយតិរ ថយ៍ីនឹង  នឱដ៏សថា រពះសមណសោតមនាង
ភិែខុនីប្ដលរពះសទវទតតស  ះបង់ស ើយសដើរសៅ សររះ
ដូសច្ចន ះ សដើមបីនឹងដ៏ររររែយសនះ   រួរនឹងវនិិចឆ័យអធិ- 
ែរណ៍សនះែនុងែណាត លបរស័ិទប្ដលម្មនរពះរាជា ែនុង
នថងប្សាែស ើង សទើបឲ្យទូលអសញ្ជ ើញរពះ  ទសដ៏សល 
និងអសញ្ជ ើញមុញអនាថបិណឍិ ែសសដឌី ចូ អនាថ- 
បិណឍិ ែសសដឌី នាងវសិាខាមុញឧ  សិដ៏ និងរតែូល
ធងៗដនទៗ ប្ដលម្មនសែរ តិ៍សឈ្លម ះស  ះសងស ងែនុងសវោ
ោង ច សពលបរស័ិទទងង៤របជុងោន ស ើយ សទើបរាស់
សៅរពះឧ  លីសថរៈមែថា សោែចូរសៅជរមះែមម
របស់ភិែខុនីសនះែនុងែណាត លបរស័ិទ៤ រពះឧ  លីសថរៈ
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ទូលទទួលរពះតរម្មស់របស់រពះអងគស ើយ សទើបសៅ
ដ៏ន់ែណាត លបរស័ិទ អងគុយសលើអាស្រសនៈប្ដលសរ
ាែ់ប្តងទុែសដើមបីខលួន ស ើយឲ្យសៅនាងវសិាខាឧ  
សិដ៏មែរតង់ទីចងសរះរពះភក្រែតរបស់រពះរាជា ឲ្យទទួល
អធិែរណ៍សនះថា ម្មន លវសិាខានាងចូរសៅ ចូរដឹងសោយ
ចាស់ថា ភិែខុនីសនះបួសែនុងប្ខឯសនាះនថងឯសនាះ ស ើយ
ចូរដឹងថា នាងម្មនរភ៌សនះមុន ឬសរដ៏យបួស មុញ
ឧ  សិដ៏ទទួលរែយស ើយ សទើបឲ្យ  ងងវាងងននរតតួ
សមើលរតង់ចុងនដ សជើង ផចិត និងនផទសរះរបស់ភិែខុនីខាង
ែនុងវាងងនន រាប់ប្ខនិងនថងដឹងថា នាងម្មនរភ៌ែនុងសវោ
សៅជាររ សថសោយពិត សទើបសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់
រពះសថរៈ ស ើយរ  ប់សសចែតីសនាះ រពះសថរៈ  នសធវើ
ភិែខុនីសនាះ ឲ្យជាអនែបរសុិទធែនុងទីែណាត លបរស័ិទ៤ 
ភិែខុនីសនាះជា អនែបរសុិទធស ើយថាវ យបងគងរពះភិែខុសងឃ 
និងថាវ យបងគងរពះសាសាត  ស ើយសៅដ៏ន់សម្មន ែ់សនាះ
ឯង រពមជាមួយភិែខុនីទងងឡាយ ភិែខុនីសនាះអាស្រ័ស័យ
រភ៌សនាះច្ចស់ស ើយ   នរបសូតបុរតម្មនអាស្រនុភាព
សរចើន អនែាងងសសចែតីរ  ថាន ទុែសទៀប  ទមូលរបស់
រពះពុទធជាម្មច ស់រពះនាមថា បទុមុតតរៈ ។ 
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សវោនថងមួយ រពះរាជាសសតចយាងសៅែនុងទីជិតៗ 
សម្មន ែ់របស់ភិែខុនីសនាះ   នរទង់សាត ប់សងស ងទរែ 
សទើបរាស់សួរអាស្រម្មតយទងងឡាយ អាស្រម្មតយទងងឡាយ
ដឹងស តុសនាះសទើបរដ៏បទូលថា បពិរតរពះសមមតិសទព 
ភិែខុនីសនាះរបសូរតបុរតស ើយ សនាះសងស ងរបស់បុរត
ភិែខុនីសនាះឯង រពះរាជារាស់ថា ប្ននាយ! សឈ្លម ះថា
ដ៏ររបណិបតតិទរែ ជាសររឿងែងវល់សរម្មប់ភិែខុនីទងង 
ឡាយ ពួែសយើងនឹងរបណិបតតិទរែសនាះ រពះរាជារទង់
ឲ្យរបរល់ទរែសនាះដល់ស្រសតីរ  ងទងងឡាយ ឲ្យធងាត់
សោយដ៏របរុិញរសមើលប្ថរែារសបៀបដូចែុញ្ជ រ ែនុងនថង
ោែ់សឈ្លម ះែុម្មរសនាះ   នោែ់សឈ្លម ះថា ែសសបៈ រោ
សនាះមនុសសទងងឡាយ  នដឹងោន ថា ែុម្មរែសសបៈ 
សររះចសរមើនធងាត់ សោយដ៏របរុិញរប្បបែុម្មរ ែនុង
សវោ  នអាស្រយុ៧ខួប ែុម្មរែសសបៈសនាះ  នបួសែនុង
សម្មន ែ់របស់រពះសាសាត  សពលម្មនអាស្រយុ២០វសា     
បរបូិណ៌ែ៏  នឧបសមប័ទ ដ៏លសវោែនលងសៅ  នជា
អនែសរលធម៌ដ៏វចិិរត ែនុងបណាត ធមមែថិែទងងឡាយ 
លងោប់សនាះ រពះសាសាត រទង់ាងងរពះែុម្មរែសសបៈ
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សនាះទុែែនុងតងប្ណងឯតទរគ សោយរពះតរម្មស់ថា 
ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ែុម្មរែសសបៈសនះជាែងពូលនន 
សាវែ័ទងងឡាយរបស់តថារត  ប្ផនែខាងអនែសរល
ធម៌ដ៏វចិិរត ខាងសរដ៏យមែ រពះែុម្មរែសសបៈសនាះ     
បនលុះរពះអរ តតសររះ  នសាត ប់វមមិែសូរត សូមបីភិែខុនី 
ប្ដលជាម្មារបស់រពះែុម្មរែសសបៈសនាះស ើញចាស់ 
ស ើយបនលុះរពះអរ តត រពះែុម្មរែសសបសថរៈរ  ែដ 
ែនុងរពះពុទធសាសនាដូចរពះច័នទសពញបូណ៌មី ែនុង       
ែណាត លនផទសម ដូសច្ចន ះ។ 
តមែនថងមួយ រពះតថារតសសតចរត ប់អងពីបិណឍ  

  ត សវោខាងសរដ៏យភតតរបទនឱវាទដល់ភិែខុទងង 
ឡាយស ើយ សសតចចូលរពះរនធែុដិ ភិែខុទងងឡាយ
ទទួលរពះឱវាទស ើយ  ឲ្យភារែណាត លនថងអស់សៅែនុង
ែប្នលងប្ដលសរម្មែែណាត លយប់ និងែប្នលងសរម្មែ      
ែណាត លនថងរបស់ខលួនៗ ែនុងសវោោង ចរបជុងោន ែនុង   
សាោធមមសភា អងគុយពណ៌នារពះពុទធរុណថា ម្មន ល
អាស្រវសុសាទងងឡាយ រពះសទវទតតសធវើមនុសសទងងពីរ រឺ
រពះែុម្មរែសសបសថរៈនិងរពះសថរឲី្យវនិាស សររះ    
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សសចែតីប្ដលខលួនមិនដឹង និងសររះសសចែតីមិនម្មនខនតី
និងសមាត ជាសដើម បុ៉ប្នតរពះសម្មម សមពុទរទង់ជាបចច័យ
ដល់អនែទងងពីរសនាះ សររះរពះអងគជារពះធមមរាជា និង
សររះរទង់ដល់រពមសោយខនតី សមាត  និងសសចែតី
អាស្រណិត រពះសាសាត សសតចមែដ៏ន់សាោធមមសភា
សោយរពះពុទធលីោ របថាប់រង់សលើអាស្រសនៈប្ដលសរ
រដ៏លថាវ យស ើយរាស់សួរថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ 
ឥ ូវសនះពួែអនែអងគុយសនទនាោន សោយសរឿងអវី ន៎? ភិែខុ
ទងងឡាយរដ៏បទូលថា សោយសរឿងរពះរុណរបស់រពះ
អងគបុ៉សណាណ ះ ស ើយរដ៏បទូលសរឿងទងងពួងឲ្យរទង់
រជាប រពះសាសាត រាស់ថា  ម្មន លភិែខុទងងឡាយ តថា-  
រតជាបចច័យ និងជាទីពឹងដល់ជនទងងពីរសនះ ែនុងសពល
សនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏  នជា
ទីពឹងដូចោន ។ 
ភិែខុទងងឡាយសទើបទូលអាស្ររាធនា រពះដ៏ម្មនរពះ

ភារ សដើមបីរតូវដ៏រឲ្យសរឿងសនាះជាែ់ចាស់ រពះដ៏ម្មន
រពះភារ   នរទង់សធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ  ងងទុែ
ឲ្យរ  ែដដូចតសៅសនះ ៖ 
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ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររងរាជយ 
សមបតតិែនុងនររររាណសី  ចងប្ណែរពះសរធិសតវរទង់ 
ច្ចប់បដិសនធិែនុងែងសណើ តរមឹរជាតិ រពះសរធិសតវដ៏ល
សចញច្ចែនផទរបស់ម្មា ម្មនពណ៌សមបុរដូចពណ៌
ម្មស សនរាទងងពីររបស់រមឹរសនាះ   នដូចជាដុងប្ែវ
មណីមូលែលង ប្សនងទងងពីរម្មនពណ៌ដូចរ  ែ់ មុខម្មន
ពណ៌ដូចរងនរសងពត់ែមពលរែ ម ចុងរម្មមសជើងមុខ
និងសជើងសរដ៏យ ដូចសធវើបរែិមមសោយទឹែលែខ សរាម
ែនទុយ  នដូចជាសរាមច្ចមរ ី រាងដ៏យរបស់រមឹរសនាះធង 
ម្មនខាន តបុ៉នែូនសសះ រមឹរសនាះម្មនបរវិារ៥០០ សោយ 
សឈ្លម ះម្មនសឈ្លម ះថា និសរោធមិររាជ សសរមចដ៏រសៅ 
ែនុងនរព ែនុងទីមិនឆ្ង យពីែប្នលងសសតចរមឹរសឈ្លម ះ
និសរោធសនាះ ម្មនរមឹរសូមបីដនទប្ដលម្មនរមឹរ ៥០០
ជាបរវិារម្មនសឈ្លម ះថា សាខៈ អាស្រ័ស័យសៅ សូមបីរមឹរ
សាខៈែ៏ ម្មនពណ៌ដូចពណ៌ម្មស សម័យសនាះ
រពះ  ទររាណសី រទង់ខវល់ខាវ យែនុងដ៏រសម្មល ប់សតវ
រមឹរ សវៀរសាច់មិនសសាយ រទង់សធវើពួែមនុសសឲ្យ
សរម្មែសធវើដ៏រង្ករ ញុាងងអនែនិរមនិងអនែជនបទទងង 
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ពួងឲ្យរបជុងោន  ស ើយសសតចសៅសម្មល ប់រមឹររាល់នថង ពួែ
មនុសសរិតោន ថា រពះរាជាសនះរទង់សធវើពួែសយើងឲ្យ
សរម្មែដ៏រង្ករសបើដូសច្ចន ះ ពួែសយើងោែ់នុយ (ចងណី)
របស់រមឹរ ទុែែនុងរពះរាជឧទាន ោែ់ទឹែផឹែទុែ
ឲ្យរពម សែៀងរមឹរជាសរចើនឲ្យចូលសៅដ៏ន់រពះរាជ
ឧទាន ស ើយបិទទវ ររបរល់ថាវ យរពះរាជា មនុសសពួែ
សនាះទងងអស់សទើបោងបប្នលប្ដលជាចងណីរបស់រមឹរ ទុែ
ែនុងរពះរាជឧទាន សរៀបចងទឹែផឹែទុែឲ្យរពម ស ើយ
សបើែទវ រដ៏ន់អនាទ ែ់នដដ៏ន់អាស្រវធុនានា ម្មនញញួរជា
សដើម ស ើយចូលនរពប្សវងរែរមឹរ រិតថាពួែសយើងនឹង
ច្ចប់រមឹរទងងឡាយ ប្ដលសៅរតង់ែណាត ល សទើប ុ៊ម
ព័ទធទីរបម្មណ ១សយាជន៍ដ៏លបងខិតចូលមែ   ន ុ៊ម
ព័ទធែប្នលងប្ដលជាទីរស់សៅរបស់រមឹរនិសរោធ និងរមឹរ
សាខៈទុែរតង់ែណាត លរោស ើញពួែរមឹរសនាះ សទើប
យែញញួរវាយសដើមសឈើរសម្មព តនរព និងវាយប្ផនដី 
សដញពួែសតវរមឹរសចញអងពីទីសៅសផសងៗ នាងោន សលើែ
អាស្រវធុទងងឡាយម្មនោវលងប្ពងនិងធនូជាសដើម បនលឺ     
សងស ងខាល ងង សែៀងពួែសតវរមឹរសនាះ ឲ្យចូលរពះរាជ
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ឧទានស ើយបិទទវ រ នាងោន ចូលសៅោល់រពះរាជា
ស ើយរដ៏បទូលថា បពិរតរពះសមមតិសទព ដ៏លរពះ
អងគសសតចយាងសៅសម្មល ប់សតវរមឹរជារបច្ចង រទង់សធវើ
ដ៏រង្កររបស់ខញុងរពះអងគទងងឡាយឲ្យវនិាស ពួែខញុងរពះ
អងគសដញសតវរមឹរទងងឡាយមែអងពីនរព សពញរពះរាជ
ឧទានរបស់រពះអងគច្ចប់ពីនថងសនះសៅ រពះអងគនឹង  ន
សសាយសាច់របស់រមឹរពួែសនាះ ស ើយទូលោរពះ
រាជានាងោន សចៀសសចញសៅ។ 

 រពះរាជា   នសាត ប់រែយរបស់មនុសសពួែសនាះ
ស ើយសសតចយាងសៅរពះរាជឧទាន ទតរពះសនរត
ស ើញរមឹរទងងឡាយ រទង់ស ើញរមឹរពណ៌ម្មសពីរ 
ែាល សទើប  នរពះរាជទនអភ័យដល់រមឹរទងងពីរ 
សនាះ ាងងពីនថងសនាះមែ រោខលះសសតចយាងសៅខលួនឯង  
រទង់សម្មល ប់រមឹរមួយែាលស ើយនាងមែ រោខលះចុង 
សៅរបស់រពះអងគសៅសម្មល ប់ស ើយនាងមែ រមឹរទងង
ឡាយលមមស ើញធនូបុ៉សណាណ ះ រតូវសសចែតីខាល ចអងពីសសច-
ែតីសាល ប់ររបសងាត់នាងោន សចៀសសចញសៅ   នទទួលដ៏រ
របុញរពីរបីរោ លង  ែខលះ ែាួតចសង្កា រសៅខលះ ដល់សៅ
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សសចែតីសាល ប់ខលះ ពួែរមឹរសទើបរ  ប់ដ៏ររបរពឹតតស តុ
សនាះដល់រពះសរធិសតវ រពះសរធិសតវឲ្យសៅរមឹរ
សឈ្លម ះសាខៈ មែស ើយសរលថា ម្មន លសម្មល ញ់ រមឹរ
ជាសរចើនដល់នូវសសចែតីវនិាស ដ៏លរមឹរប្ដលនឹងរតូវ
សាល ប់ សោយចងប្ណែមួយាងងអងពីនថងសនះសៅ អនែ 
សម្មល ប់ចូរែុងយែែូនសរ  ញ់រមឹរ វារៈរបស់រមឹរទងង 
ឡាយចូរម្មនរតង់ែប្នលងញញួររបស់អនែសម្មល ប់ វារៈ 
ចូរម្មនដល់បរស័ិទរបស់សយើងមួយនថង ចូរម្មនដល់ 
បរស័ិទរបស់អនែមួយនថង រមឹរណាប្ដលដល់នូវវារៈ ចូរ
សៅសដែប្ផាែែាលែប្នលងញញួររបស់អនែសម្មល ប់ សូមបី
ដ៏លជាយ៉ាងសនាះ រមឹរទងងឡាយនឹងមិនខាល ច រមឹរ
សឈ្លម ះសាខៈទទួលរែយស ើយ ាងងពីសនាះមែរមឹរ
ប្ដលដល់វារៈ នឹងសៅសដែប្ផាែែប្នលងញញួររបស់អនែ
សម្មល ប់ ចុងសៅមែច្ចប់យែរមឹរមួយែាលប្ដលសដែ
សៅែនុងទីសនាះ នុះឯងសៅ តមែនថងមួយវារៈ  នមែ
ដល់សមរមឹរម្មនរភ៌មួយែាល ប្ដលជាបរស័ិទរបស់
រមឹរសឈ្លម ះសាខៈ សមរមឹរសនាះចូលសៅរែរមឹរសឈ្លម ះ
សាខៈស ើយសរលថា នាយ! ខញុងម្មច ស់ម្មនរភ៌របសូរត
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ែូនស ើយ ពួែសយើងទងងពីរនឹងសៅាមវារៈ សោែចូរ
ឲ្យវារៈរបស់ខញុងម្មច ស់ែនលង ួសសៅសិន រមឹរសឈ្លម ះ 
សាខៈសទើបសរលថា សយើងមិនអាស្រចសធវើវារៈរបស់នាងឲ្យ
ដល់សតវរមឹរដនទៗ នាងបុ៉សណាណ ះនឹងដឹងថានាងម្មន
បុរតនាងចូលសៅចុះ សមរមឹរសនាះដ៏លមិន  នសសចែតី
អនុសរោះអងពីសម្មន ែ់រមឹរ សឈ្លម ះសាខៈសទើបចូលសៅរែ
រពះសរធិសតវរ  ប់សសចែតីសនាះ រពះសរធិសតវ  ន 
សាត ប់រែយរបស់សមរមឹរសនាះស ើយសទើបរិតថា រពះ
សរធិសតវទងងឡាយែនុងដ៏លមុន ស ើញទុែខរបស់អនែ
ដនទ រប្មងមិនរពយួ  រមភជីវតិរបស់ខលួន របសយាជន៍
របស់អនែដនទសងខាន់ជាងរបសយាជន៍របស់ខលួន សនាះ
ឯងជាវតថុប្ដលធងន់ជាង សរម្មប់រពះសរធិសតវពួែ
សនាះ។ 
ពួែបែាបែសី បសុសតវ រមឹរែនុងនរពទងងអស់

រប្មងរស់សៅសោយខលួនឯង អនែរ  ជញទងងឡាយអនែ
សងប់សរតែអរស ើយែនុងរបសយាជន៍ជួយដល់សតវ រប្មង
ញុាងងអនែដនទឲ្យរស់សៅ អនែរ  ជញពួែសនាះលះបង់
រទពយសមបតតិ  អវយវៈ និងជីវតិសដើមបីរបសយាជន៍ដល់
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អនែដនទ សយើងសនាះជាអនែអាស្រចនឹងញុាងងពួែសតវជា
សរចើនរពមទងងសទវសោែឲ្យឆលងផុត  នផង សសចែតីមិន
ម្មនបុណយ សររះដ៏យប្ដលឥតសារៈសនះ សយើងនឹង
  នោភរបស់សោែជានិចចសោយខលួនឯង។ 
រោរិតដូសចនះស ើយសទើបសរលថា នាងចូរសៅចុះ 

សយើងនឹងឲ្យវារៈរបស់នាងែនលងសៅ រោសរលស ើយ 
ខលួនឯងែ៏សៅសដែោែ់សីសៈ ទុែែប្នលងញញួររបស់អនែ
សម្មល ប់ ចុងសៅស ើញដូសច្ចន ះសទើបរិតថា សសតចរមឹរសនះ
  នទទួលរពះរាជទនអភ័យ សដែសៅែប្នលងញញួរ
របស់អនែសម្មល ប់ ស តុអវី ន៎! សទើបរបញាប់សៅរដ៏ប
ទូលចងសរះរពះរាជា រពះរាជាសសតចស ើងជិះសលើរថែនុង
សពលសនាះឯង សសតចយាងសៅសោយបរវិារធងស ើញរពះ
សរធិសតវសទើបរាស់ថា សសតចរមឹរសម្មល ញ់ សយើង
ឲ្យអភ័យដល់អនែស ើយមិនប្មនឬ សររះស តុអវីអនែ
សទើបសដែសៅែនុងទីសនះ? សសតចរមឹររដ៏បទូលថា បពិរត
មុញរាជ សមរមឹរអនែម្មនរភ៌មែសរលថា សូមសោែ
ចូរញុាងងវារៈរបស់ខញុងឲ្យដល់រមឹរដនទ ខញុងមិនអាស្រចឲ្យ    
មរណៈទុែខរបស់រមឹរមួយែាលសនះ សៅសលើរមឹរដនទ
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  ន ខញុងសនាះសទើបឲ្យជីវតិរបស់ខលួនដល់សមរមឹរសនាះ 
ដ៏ន់យែសសចែតីសាល ប់ ប្ដលជារបស់សមរមឹរសនាះ 
ស ើយសទើបសដែសៅែនុងទីសនះ បពិរតមុញរាជ សូមរពះ
អងគរទង់ែុងសងស័យស តុអវីៗយ៉ាងដនទស ើយ រពះរាជា
រាស់ថា ម្មន លសុវណណមិររាជជាសម្មល ញ់  សូមបីែនុង
ពួែមនុសសទងងឡាយ សយើងែ៏មិនាល ប់ស ើញមនុសស
អនែដល់រពមសោយខនតី សមាត  និងសសចែតីអាស្រណិតដូច
ជាអនែ សោយស តុសនាះសយើងសទើបរជះថាល ជាមួយអនែ 
សរដ៏ែស ើងចុះសយើងឲ្យអភ័យដល់អនែ និងដល់សមរមឹរ
សនាះ សសតចរមឹរសរលថា បពិរតរពះសមមតិសទព ដ៏ល
ខញុងទងងពីរ  នអភ័យស ើយ រមឹរប្ដលសល់សរៅសនាះ
នឹងសធវើយ៉ាងណា រពះរាជារាស់ថា នាយ! សយើងឲ្យ
អភ័យសូមបដីល់រមឹរប្ដលសល់ផង សសតចរមឹររដ៏ប
ទូលថា បពិរតមុញរាជ សូមបដី៏លជាយ៉ាងសនាះរមឹរ
ទងងឡាយ ែនុងរពះរាជឧទានបុ៉សណាណ ះនឹង  នអភ័យ 
រមឹរប្ដលសៅសល់រទង់នឹងសធវើយ៉ាងណា រពះរាជា
រាស់ថា នាយ! សយើងឲ្យអភ័យដល់រមឹរសូមបពួីែសនាះ 
សសតចរមឹររដ៏បទូលថា បពិរតមុញរាជ ខាងសដើមរមឹរ
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ទងងឡាយ  នទទួលអភ័យ សតវសជើងបួនប្ដលសល់
នឹងសធវើយ៉ាងណា រពះរាជារាស់ថា នាយ! សយើងឲ្យ
អភ័យដល់សតវសជើងបួនសូមបីពួែសនាះ សសតចរមឹររដ៏ប
ទូលថា បពិរតមុញរាជ សតវសជើង៤  នទទួលរពះរាជ
ទនអភ័យស ើយ ពួែបែាបែសនឹីងសធវើយ៉ាងណា រពះ
រាជារាស់ថា នាយ! សូមបីពួែបែាបែសទីងងសនាះ 
សយើងែ៏ឲ្យអភ័យ សសតចរមឹររដ៏បទូលថាខាងសដើម ពួែ
បែាបែសនឹីង  នទទួលរពះរាជទនអភ័យ ពួែរតី
ប្ដលសៅែនុងទឹែនឹងសធវើយ៉ាងណា រពះរាជារាស់ថា 
នាយ! សូមបពួីែរតីទងងសនាះសយើងែ៏ឲ្យអភ័យ រពះ
សរធិសតវទូលសុងអភ័យ ដល់សពវសតវចងសរះរពះរាជា
យ៉ាងសនះស ើយ   នសរដ៏ែឈរស ើងឲ្យរពះរាជាាងង
សៅែនុងសីល៥ ស ើយសប្មតងធម៌ដល់រពះរាជាសោយ
ដងសណើ ររបស់រពះពុទធថា បពិរតមុញរាជ សូមរពះអងគ
ចូររបរពឹតតធម៌ែនុងរពះជនែ ជនី ែនុងរពះឱរសរពះធីា 
ែនុងរព មណ៍រ បតី ែនុងអនែនិរម និងអនែជនបទ 
ដ៏លរទង់របរពឹតតធម៌ របរពឹតតសសមើស ើយ ខាងមុខអងពី
សាល ប់សររះដ៏យប្បែាល យ នឹងចូលដល់សុរតិសទវ
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សោែដូសចនះ ស ើយសៅែនុងឧទាន ២-៣នថង ឲ្យឱវាទ
ដល់រពះរាជាស ើយ ប្ដលពួែរមឹរប្  មស ើយចូល
សៅនរព សមរមឹរសនាះរបសូរតែូនសចញមែដូចជា  ច់
ផ្ទា សឈើ ែូនរមឹរសនាះសពលរត់  ន នឹងសៅដ៏ន់សម្មន ែ់
របស់រមឹរសឈ្លម ះសាខៈ លងោប់សនាះ ម្មាស ើញែូន
សនាះែងពុងរត់សៅដ៏ន់សម្មន ែ់រមឹរសឈ្លម ះ សាខៈសនាះ 
សទើបសរលថា ែូនសអើយ!  ច្ចប់ពីសពលសនះសៅែូនឯងែុង
សៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រមឹរសឈ្លម ះសាខៈ ែូនឯងរបបី
សៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់រមឹរសឈ្លម ះ និសរដ៏ធបុ៉សណាណ ះ 
ដ៏លនឹងឲ្យឱវាទសទើបសរលោថា ថា ៖ 
ែូនឯង ឬអនែដនទែ៏សោយ របបរីប់រែប្តសសតចរមឹរ 

សឈ្លម ះថា និសរោធបុ៉សណាណ ះ មិនរួរចូលសៅអាស្រ័ស័យសៅ
ជាមួយសសតចរមឹរសឈ្លម ះថា សាខៈ សសចែតីសាល ប់ែនុង
សម្មន ែ់របស់សសតចរមឹរសឈ្លម ះថា និសរោធរបសសើរជាង 
ដ៏រម្មនជីវតិរស់សៅែនុងសម្មន ែ់សសតចរមឹរសឈ្លម ះសាខៈ
នឹងរបសសើរអវី។ 
បណាត បទទងងសនាះ បទថា និជរគាធជមវ ជសជវយយ   

សសចែតីថាម្មន លែូន ឯងឬអនែដនទែ៏សោយ អនែណា
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រ  ថាន នូវរបសយាជន៍ដល់ខលួនរួរសសព ឬរប់រែប្តសសតច
រមឹរសឈ្លម ះថា និសរោធៈសនាះ បទថា ន សាខំ ឧបសំវជស 
សសចែតីថា ប្តរមឹរសឈ្លម ះថាសាខៈ មិនរួរចូលសៅសៅ 
រមួ រឺមិនរួរចូលសៅជិតស ើយសៅរមួ   នដល់មិនរួរ 
អាស្រ័ស័យរមឹរសឈ្លម ះសាខៈសនាះចិញ្ច ឹមជីវតិ បទថា 
និជរគាធសមឹ មតំ ជសជយា សសចែតីថា សូមបីដ៏រសាល ប់សៅ 
សទៀបសជើងរបស់សសតចរមឹរសឈ្លម ះថា និសរោធៈ របសសើរ 
ជាង ខពង់ខពស់ជាង បទថា យជញ្ច  សាខសមិ ជីវិតំ សសចែតីថា 
ដ៏ររស់សៅែនុងសម្មន ែ់របស់សសតចរមឹរសឈ្លម ះថា សាខៈ 
សនាះមិនរបសសើរ រឺមិនលាមិនខពង់ខពស់ស ើយ។  
ច្ចប់សផតើមពីសពលសនាះមែ ពួែរមឹរប្ដល  នអភ័យ 

នាងោន សីុសងណាបរបស់ពួែមនុសស មនុសសទងងឡាយ 
មិនអាស្រចវាយ ឬសដញរមឹរទងងឡាយសោយរិតថា រមឹរ 
ពួែសនះ  នទទួលរពះរាជាទនអភ័យ សទើបនាងោន របជុង
ែប្នលងរពះោនសសតច រដ៏បទូលសសចែតីសនាះចងសរះ 
រពះរាជា រពះរាជារាស់ថា សយើងម្មនសសចែតីរជះថាល  
ឲ្យពរដល់សសតចរមឹរសឈ្លម ះថានិសរោធៈ សយើងសនះសូមបី
រតូវលះបង់រាជសមបតតិ ែ៏នឹងមិនអាស្រចទម្មល យរែយ    
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សបតជាញ សនាះ អនែទងងឡាយចូរសៅចុះ នរណាៗរប្មងមិន
អាស្រចនឹងរបុញរសតវរមឹរទងងឡាយ ែនុងប្ដនរបស់   
សយើង។  
សសតចរមឹរសឈ្លម ះ និសរោធៈ   នសាត ប់ស តុ

ដ៏រណ៍សនាះ សទើបឲ្យពួែរមឹររបជុងោន  ឲ្យឱវាទដល់រមឹរ
ទងងឡាយថា ច្ចប់សផតើមពីសពលសនះសៅអនែទងងឡាយ
ែុងសីុសងណាបរបស់មនុសសដនទ ដូសចនះស ើយរ  ប់ដល់ 
មនុសសទងងឡាយថា ច្ចប់ពីសពលសនះសៅមនុសសទងង 
ឡាយអនែសាបសងណាប ចូរែុងសធវើរបងសដើមបីដ៏រររ 
សងណាបស ើយ ប្តចូរចងសាដ សោយសលឹែសឈើសោត 
ចុះទុែែនុងប្័ស   នឮថា ច្ចប់សផតើមពីសពលសនាះសទើប
សែើតសាដ  ែនុងដ៏រចងសលឹែសឈើស ើងែនុងប្័សទងង
ឡាយ ច្ចប់ពីសពលសនាះសឈ្លម ះថា រមឹរអនែែនលងសលមើស 
សាដ ែនុងដ៏រចងសលឹែសឈើ រប្មងមិនម្មន   នឮថាខ
សនះជាឱវាទ ប្ដលពួែរមឹរទងងសនាះ  នទទួលអងពី 
រពះសរធិសតវ រពះសរធិសតវឲ្យឱវាទដល់ពួែរមឹរ 
យ៉ាងសនះ ស ើយរស់សៅរ ូតអស់អាស្រយុ រពមជាមួយ 
រមឹរទងងឡាយ  នសៅាមយថាែមមស ើយ ចងប្ណែ 
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រពះរាជា រទង់ាងងសៅែនុងឱវាទរបស់រពះសរធិសតវ 
រទង់សធវើបុណយទងងឡាយ   នសសតចសៅាមយថាែមម។ 
រពះសាសាត រាស់ថា  ម្មន លភិែខុទងងឡាយ

តថារតជាទីពឹង ជាទីអាស្រ័ស័យរបស់ភិែខុនី និងរពះ
ែុម្មរែសសបៈ ែនុងសពលសនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ    
សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏  នជាទីពឹង ជាទីអាស្រ័ស័យស ើយ
ដូចោន  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែស ើយ សទើប
រទង់របដ៏សអរយិសចចៈ៤ រាស់សរឿង ពីរសរឿងភាជ ប់ត
អនុសនធិោន  ស ើយរទង់របជុងជាតែថា សសតចរមឹរសឈ្លម ះ
សាខៈែនុងរោសនាះ   នមែជាភិែខុសទវទតត សូមបបីរ-ិ   
ស័ទរបស់រមឹរសឈ្លម ះ សាខៈសនាះ ែ៏  នមែជាបរស័ិទ
របស់សទវទតតសនាះឯង។  សមរមឹរែនុងរោសនាះ   នមែ
ជាភិែខុនី ែូនរមឹរែនុងរោសនាះ  នមែជារពះែុម្មរ     
ែសសបៈ រពះរាជា  នមែជារពះអាស្រននទ ចងប្ណែ     
សសតចរមឹរសឈ្លម ះនិសរោធ   នមែជាសយើងតថារតសនះ    
ឯង។ 

ចប់ អដឌែថានិសរោធមិរជាតែទី២ 
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៣. កណ្ឌិ នោតក 
ធិរតថុ កណ្ឌិ នំ សលលំ បុរសិំ គាឡេជវធនិ ំ
ធិរតថុ តំ ជនបទ្ំ យតតិតថី បរោិយិកា 

ជត វាបិ ធកិកិោ សោត  ជយ ឥតថនីំ វសំ គោតិ។ 
  ( រែុខសទវាសរធិសតវ សរលថា ) ចូរតិះសដៀលនូវ
បុរសអនែម្មនសរមុតចូលសៅ ប្ដលម្មនរបួសយ៉ាង 
ខាល ងង ័សីជាបរណិាយិដ៏ ( អនែរតួតរា) សៅែនុងជនបទ 
ណា ចូរតិះសដៀលនូវជនបទសនាះ មា៉ងសទៀតសតវទងង 
ឡាយណា លុះអងណាចពួែ័សី សតវទងងឡាយសនាះ 
ែ៏បណឍិ តតិះសដៀលស ើយ។ 

ចប់ ែណឍិ នជាតែ ទី ៣ 
 

 
៣. អដឋកថា កណ្ឌិ នោតក 

 រពះសាសាត  ដ៏លរបថាប់រង់សៅែនុងវតតសជតពន
មុញវុិញរ រទង់រ  រពធដ៏រលួងសោមរបស់ភរយិាច្ចស់ 
សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា ធិរតថ ុ
កណ្ឌិ នំ សលំល ដូសចនះ ។ 
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 ដ៏រលួងសោមសនាះ នឹងម្មនចាស់ែនុងឥរនិទយ 
ជាតែអដឌែនិ  ត រពះដ៏ម្មនរពះភារ  នរាស់រពះ 
តរម្មស់សនះដល់ភិែខុសនាះថា ម្មន លភិែខុសូមបីែនុងដ៏ល 
មុន សោែអាស្រ័ស័យម្មតុរោមសនះដល់សសចែតីអស់ 
ជីវតិ ប្័សែសៅសៅែប្នលងធយូងសភលើងប្ដលរ  សច្ចែ  
អណាត តសភលើង ភិែខុទងងឡាយទូលអាស្ររាធនារពះដ៏ម្មន 
រពះភារ សដើមបីរទង់របដ៏សសរឿងសនាះឲ្យជាែ់ចាស់ 
រពះដ៏ម្មនរពះភារ រទង់  នសធវើស តុប្ដលរវាងភពបិទ
  ងងទុែឲ្យរ  ែដស ើយ ខាងមុខអងពីសនះសៅតថារត 
នឹងមិនសរលដល់សសចែតី ប្ដលភិែខុទងងឡាយទូល
អាស្ររាធនា និងសសចែតីប្ដលរតូវភពបិទ  ងងទុែ នឹង 
សរលចងសរះរែយម្មនរបម្មណបុ៉សណណះថា អតីតំ អាហរ ិ
ប្របថា រទង់នាងអតីតនិទនមែសរលដូសចនះបុ៉សណាណ ះ  
សូមបដី៏លសរលរែយម្មនរបម្មណបុ៉សណណះ ែ៏របបី
របែបស តុដ៏រណ៍សនះទងងអស់ រឺដ៏រទូលអាស្ររាធនា 
ដ៏រសរបៀបសធៀបដូចនាងរពះច័នទសចញច្ចែដុងពពែ និង
សសចែតីប្ដលស តុរតវូរវាងភពបិទ  ងងទុែ សោយន័យ
ដូចសរលទុែែនុងខាងសរដ៏យសនាះឯង ស ើយរបបី
រជាបទុែ។ 
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 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទមរធៈររងរាជយ
សមបតតិសៅែនុងនរររាជររឹះប្ដនមរធៈ ែនុងសម័យ
សងណាបរបស់ជនអនែមរធៈ ពួែរមឹរទងងឡាយម្មន
អនតរាយសរចើន រមឹរពួែសនាះសទើបចូលសៅដ៏ន់ភនង រមឹរភនង
ប្ដលសៅែនុងនរពមួយែាល   នសធវើសសចែតីសនិទធសាន ល
ជាមួយែូនរមឹរញីរបស់អនែ័សែុមួយែាល ែនុងសវោ
ប្ដលពួែរមឹរទងងសនាះចុះមែអងពីសជើងភនង រត ប់មែ
ដ៏ន់ជាយប្ដនរបស់អនែ័សុែវញិ   នចុះមែជាមួយ
រមឹរពួែសនាះៗឯង សររះម្មនចិតតរបតិព័ទធជាមួយែូន
រមឹរញីសនាះ លងោប់សនាះែូនរមឹរញីសនាះសទើបសរល
ដល់រមឹរភនងសនាះថា ប្ននាយ! អនែឯងជារមឹរភនងប្ដល
លងង់សលល  ធមមាជាយប្ដនរបស់អនែ័សែុ រួររសងគៀស  
ម្មនភ័យចងសរះមុខ អនែែុងចុះមែជាមួយពួែសយើង
ស ើយ រមឹរភនងសនាះមិនរត ប់ សររះម្មនចិតត័សឡាញ់
ចងសរះែូនរមឹរញីសនាះ   នមែជាមួយែូនរមឹរញី
សនាះៗឯង ជនអនែមរធៈដឹងថា សពលសនះជាសវោ
ប្ដលពួែរមឹរចុះមែអងពីភនង សទើបឈរពួនសាទ ែ់ែនុងទី
ប្ដលបិទ  ងងសៅជិតផលូវ ែនុងផលូវប្ដលរមឹរទងងពីរសនាះ
សដើរមែ ម្មនររនម្មន ែ់ឈរសៅជិតផលូវប្ដលបិទ  ងងទុែ 
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ែូនរមឹរញី  នធុងែលិនមនុសសសទើបរិតថា នឹងម្មនររន
ម្មន ែ់ឈរសៅ សទើបសធវើរមឹរប្ដលលងង់សលល សនាះឲ្យសៅ
ខាងមុខ ចងប្ណែខលួនឯងសៅខាងសរដ៏យ នាយររន
  នសធវើរមឹរលងង់សនាះ ឲ្យដួលចុះរតង់ែប្នលងសនាះឯង 
សោយដ៏រ  ញ់សោយែូនសរមួយរោប់បុ៉សណាណ ះ ែូន
រមឹរញីសនាះដឹងថារមឹរសនាះរតូវ  ញ់សទើបសោតសជៀស 
សៅសោយដ៏រ សៅសោយែម្មល ងងរ ័សដូចែម្មល ងងខយល់ 
នាយររនសចញមែអងពីទីែប្នលងប្ដលបិទ  ងងសនាះឯង 
បង្កា ត់សភលើងអាស្រងងសាច់រមឹរសនាះសលើធយូងសភលើង ប្ដល
រ  សច្ចែអណាត តសភលើង ទងរសីុសាច់ស ើយផឹែទឹែ 
ប្រែសាច់ប្ដលសៅសល់ សោយដងប្រែម្មនតងណែ់
ឈ្លម ូរ   នសៅដ៏ន់ផទះ ឲ្យពួែសែមងៗសរតែអរ ។ 
 ែនុងដ៏លសនាះ រពះសរធិសតវសែើតជាសទវាសៅ
ែនុងនរពរដ៏ស់ែប្នលងសនាះ រពះសរធិសតវ  នស ើញ
ស តុដ៏រណ៍សនាះ សទើបរិតថា រមឹរលងង់សនះសាល ប់សររះ 
អាស្រ័ស័យម្មា សររះអាស្រ័ស័យបិាែ៏មិនប្មន សោយ
ប្ដលពិតសាល ប់សររះអាស្រ័ស័យដ៏ម ពិតប្មនសររះដ៏ម 
ជានិមិតតស តុ សតវទងងឡាយសទើបដល់នូវសសចែតីទុែខ
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សរចើនរបដ៏រ ម្មនដ៏រដ៏ត់នដជាសដើម ែនុងសុរតិនិង 
ចងណង ៥របដ៏រជាសដើម ែនុងទុរគតិ សឈ្លម ះថាដ៏រសធវើទុែខ 
រឺសសចែតីសាល ប់ឲ្យសែើតស ើងដល់អនែដនទ ែ៏រតូវតិះ
សដៀលែនុងសោែសនះ សូមបីជនបទណាម្មន័សីតជាអនែ
ដឹែនាងច្ចត់ប្ចងររប់ររងែ៏រតូវតិះសដៀល ពួែសតវអនែ
ាល ែ់សៅែនុងអងណាចរបស់ម្មតុរោម ែ៏រតូវតិះសដៀល
ដូចោន  ស ើយសងប្ដងសរឿងសរម្មប់តិះសដៀល ៣របដ៏រ
សោយមួយោថា ដ៏លសទវាទងងឡាយសៅែនុងនរព ឲ្យ
សាធុដ៏រស ើយបូជាសោយរបស់រែអូប និងផ្ទា សឈើជា 
សដើម ដ៏លនឹងញុាងងដងនរពសនាះឲ្យបនលឺស ើង សោយ
សងស ងដ៏ពីសរាះ សទើបសងប្ដងធម៌សោយោថាសនះថា៖ 

សយើងតិះសដៀលបុរសអនែម្មនែូនសរជាអាស្រវធុ  
អនែ  ញ់សៅសពញែម្មល ងង សយើងតិះសដៀលជនបទប្ដល
ម្មនស្រសតជីាអនែដឹែនាង  មា៉ងសទៀតសតវពួែណាាល ែ់សៅ
ែនុងអងណាចរបស់ស្រសតទីងងឡាយ សតវពួែសនាះបណឍិ តែ៏
តិះសដៀលស ើយដូចោន ។ 
 សពទថា ធិរតថ ុ ែនុងោថាសនះជាសពទនិ  ត សរបើែនុង
សសចែតីសងសៅថា តិះសដៀល ែនុងទីសនះសពទថា ធិរតថុ សនះ
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របបីស ើញថា   សរបើែនុងដ៏រតិះសដៀល     សោយអងណាច  
សសចែតីញសញើតតែ់សលុត ពិតប្មន រពះសរធិសតវជាអនែ
ទងងភាញ ែ់ភ័យខាល ច និងញសញើតតែ់សលុត  សទើបសរល
យ៉ាងសនាះ មនុសសសឈ្លម ះថា កណ្ឌី  សររះម្មនែូនសរនូវ
មនុសសអនែម្មនែូនសរសនាះ ែូនសរសនាះសរសៅថា   
សលលៈ សររះអតថថាស៊ែចូលសៅ សររះដូសច្ចន ះ ែនុងរែយ
ថា កណ្ឌិ នំ សលល ំ សនះសទើបម្មនសសចែតីសងសៅថា អនែម្មន
ែូនសរ មា៉ងសទៀតសឈ្លម ះថាអនែម្មនសលលៈ សររះម្មន
ែូនសរ អនែម្មនែូនសរសនាះសឈ្លម ះថា      គាឡេជវធី អនែ
  ញ់សៅសពញែម្មល ងង សររះដ៏លនឹងឲ្យដ៏ររបុញរ
យ៉ាងខាល ងង សទើប  ញ់យ៉ាងសពញទង ឹង សោយសធវើឲ្យ
ម្មនមុខដងសៅធង អនែ  ញ់សៅយ៉ាងសពញទង ឹងសនាះ 
ែនុងខសនះម្មនអធិបាយដូសចនះថា សយើងតិះសដៀល
មនុសស អនែរបែបសោយអាស្រវធុម្មនរបដ៏រសផសងៗ 
សឈ្លម ះថា សលលៈ ែូនសរសររះរត់សៅរតង់ៗ សោយម្មន
សណាឌ នដូចសលឹែសដ៏មុទជាផល អនែ  ញ់សៅយ៉ាង
សពញែម្មល ងង បទថា បរោិយិកា   នដល់ជាធងរឺជាអនែ
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ច្ចត់ប្ចង បទថា ធកិកិោ ប្របថាតិះសដៀលស ើយ រែយ
ប្ដលសៅសល់ែនុងោថាសនះង្កយយល់ទងងអស់។ 
 ខាងមុខអងពីសនះសៅ ខញុងនឹងមិនសរលរែយសូមបី
ម្មនរបម្មណបុ៉សណណះ នឹងពណ៌នារែយប្ដលមិនង្កយ
សនាះៗបុ៉សណាណ ះ រពះសរធិសតវ រោសប្មតងសរឿងសរម្មប់
តិះសដៀល៣របដ៏រ សោយោថាមួយយ៉ាងសនះស ើយ សធវើ
នរពឲ្យបនលឺស ើង ស ើយសប្មតងធម៌សោយដ៏រសប្មតង
យ៉ាងលា ដូចជារពះពុទធ។ 
 រពះសាសាត  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ
សប្មតងស ើយ សទើបរទង់របដ៏សសចចៈទងងឡាយែនុង
សវោចប់សចចៈ ភិែខុអនែអផសុែចង់សឹែាងងសៅែនុង
សសាាបតតិផល រពះសាសាត រាស់សរឿង ពីរសរឿងភាជ ប់ត
អនុសនធិោន ស ើយ រទង់របជុងជាតែ ខាងមុខអងពីសនះសៅ 
ខញុងនឹងមិនសរលរែយថា រាស់សរឿង ពីរសរឿងសនះ នឹង 
សរលចងសរះរែយម្មនរបម្មណបុ៉សណណះថា  រទង់ភាជ ប់
តអនុសនធិ រែយសនះសូមបីនឹងមិនសរលទុែែ៏របបី
របែបដ៏ន់យែសោយន័យដូចសរលទុែ ែនុងខាង
សរដ៏យសនាះឯង រមឹរភនងែនុងរោសនាះ  នមែជាភិែខុ
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ប្ដលចង់សឹែែនុងសពលសនះ ែូនរមឹរញីែនុងរោសនាះ
  នមែជាភរយិាច្ចស់ែនុងសពលសនះ ចងប្ណែសទវា
អនែស ើញសទសរបស់ដ៏មទងងឡាយ ែនុងរោសនាះ 
  នមែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាែណឍិ នជាតែទី ៣ 
 

 ៤. វាតមគិោតក 
ន កិរតថិ រជសហិ បាបិជយា 
អាវាជសហិ វា សនថជវហិ វា 

វាតមគិំ គហននិសសតិ ំ
វសោជនសិ រជសហិ សញ្ា ជយាតិ។ 

  ( រពះរាជារទង់ម្មនរពះឱង្កា រថា ឆនទរារៈ) សោយ
អាស្រវាសទងងឡាយ ឬសោយដ៏រសនិទធសាន លទងងឡាយ 
ជាសភាវៈោមែជាងឆនទរារៈ សោយរសទងងឡាយ 
មិនម្មនសទ ឧទាន  លសឈ្លម ះសញ្ជ ័យ   ននាងសតវ 
ឈលូស ប្ដលអាស្រ័ស័យនូវនរពសាត មែដ៏ន់អងណាច    
( របស់ខលួន )   នសររះប្តរសទងងឡាយ។ 

ចប់ វាតមិរជាតែ ទី ៤ 
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៤. អដឋកថា វាតមគិោតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរបថាប់រង់សៅែនុងវតតសជតពន
មុញវុិញរ រទង់រ  រពធរពះចូ បិណឍ   តិែតិសសសថរៈ
សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ       ម្មនរែយសផតើមថា 
ន កិរតថិ រជសហិ បាបិជយា ដូសចនះ ។ 
   នឮថា ដ៏លរពះសាសាត រទង់អាស្រ័ស័យ
នរររាជររឹះ របថាប់សៅែនុងរពះវុិញរសវ ុវន័។  នថង
មួយបុរតរបស់រតែូលសសដឌីអនែម្មនរទពយសរចើន សឈ្លម ះ
ថា តិសសែុម្មរ សៅរពះវុិញរសវ ុវន័ សាត ប់រពះធមម
សទសនារបស់រពះសាសាត ស ើយ រ  ថាន នឹងបួសសទើប
ទូលសូមបពវជាជ  បុ៉ប្នតម្មាបិាសៅមិនទន់  ន
អនុាដ ត សទើបរតូវបដិសសធ   នសធវើដ៏រអត់អាស្រុញរអស់
រយៈសពល៧នថង ស ើយឲ្យម្មាបិាអនុាដ ត សរឿងសនះ
ដូចរពះរដឌ  លសថរៈប្ដរ   នបួសែនុងសម្មន ែ់របស់រពះ
សាសាត ស ើយ រពះសាសាត រោរទង់ឲ្យតិសសែុម្មរសនាះ
បួសស ើយ របថាប់សៅែនុងរពះវុិញរសវ ុវន័របម្មណ
ែនលះប្ខ ស ើយ  នសសតចសៅរពះវុិញរសជតពន ែនុងវតត
សជតពនសនាះ ែុលបុរតសនាះសម្មទនធុតងគ១៣ រាច់
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សៅបិណឍ   តាមលងោប់រចែែនុងនររសាវតថី ញុាងង
ដ៏លសវោឲ្យែនលងសៅនរណាៗែ៏សៅថា រពះចូ -
បិណឍ   តិែតិសសសថរៈ   នជាអនែរ  ែដដឹងោន ទូសៅ 
ែនុងរពះពុទធសាសនា ដូចរពះច័នទសពញបូណ៌មី ែនុងនផទ
សម ដូសច្ចន ះ ។ 
 ែនុងដ៏លសនាះ សពលសវោសលងនែខតតឫែស ែងពុង
របរពឹតតសៅែនុងនរររាជររឹះ ម្មាបិារបស់រពះសថរៈ
រែាវតថុរបស់ប្ដលជាសររឿងរបោប់ប្ដលម្មននូវ ែនុង
រោរពះសថរៈសៅជាររ សថទុែែនុងរបអប់រ  ែ់ យែ
មែោែ់រតង់សដើមរទងូប្័សែយងបសណតើ រនិយាយថា ែនុង
ដ៏រសលងនែខតតឫែសដនទៗ បុរតរបស់ពួែសយើងសនះ 
របោប់សោយសររឿងរបោប់សនះសលងនែខតតឫែស រពះ 
សមណសោតម នាងយែបុរតតូចសនះរបស់ពួែសយើងសៅ 
ដ៏ន់នររសាវតថី សពលសនះបុរតតូចរបស់ពួែសយើងទងង 
ឡាយសនាះអងគុយសៅទីណា ន៎! ឈរសៅទីណា ន៎! 
លងោប់សនាះ នាងវណណទសីម្មន ែ់ សៅដ៏ន់រតែូលសនាះ 
ស ើញភរយិារបស់សសដឌីែងពុងប្័សែយង សទើបសួរថា ប្ម៉ 
ម្មច ស់ ស តុអវីប្ម៉ម្មច ស់ប្័សែយង? ភរយិារបស់សសដឌី
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សនាះសទើបរ  ប់សសចែតីសនាះ នាងវណណទសីសរលថា 
ប្ម៉ម្មច ស់ សោែែូន័សឡាញ់អវី ?  ភរយិាសសដឌីសរល
ថា័សឡាញ់របស់ឯសណាះនិងវតថុឯសណាះ នាងវណណ
ទសីសរលថា សបើប្ម៉ម្មច ស់នឹងឲ្យសសចែតីជាធងទងងអស់
ែនុងផទះសនះដល់ខញុងសសាត ខញុងនឹងនាងបុរតរបស់ប្ម៉ម្មច ស់ 
មែ ភរយិាសោែសសដឌីទទួលរែយថា  ន ស ើយឲ្យ
សសបៀងបញ្ជូ ននាងវណណទសីសនាះ សៅសោយបរវិារធង 
សោយនិយាយថា នាងចូរសៅនាងបុរតរបស់សយើងមែ 
សោយសសចែតីឈ្លល សរបស់ខលួន នាងវណណទសីសនាះ
អងគុយែនុងយានតូចប្ដលបិទ  ងង សៅដ៏ន់នររសាវតថី 
ដ៏ន់យែដ៏រសៅ អាស្រ័ស័យជិតផលូវប្ដលរពះសថរៈនិមនត
បិណឍ   ត មិនឲ្យរពះសថរៈស ើញពួែមនុសសប្ដលមែ 
អងពីរតែូលសសដឌី ប្  មសោយបរវិាររបស់ខលួន
បុ៉សណាណ ះ សពលរពះសថរៈចូលសៅបិណឍ   ត   នថាវ យ
យារូមួយដ៏ស  យ និងភិដ៏ខ ម្មនរសឆ្ង ញ់ ចងព័នធ
សោយសសចែតីរ  ថាន ែនុងរសទុែអងពីខាងសដើម ស ើយឲ្យ
រង់ែនុងផទះថាវ យភិដ៏ខ សោយលងោប់ ដឹងថារពះសថរៈាល ែ់
សៅែនុងអងណាចរបស់ខលួនសទើបសងប្ដងអាស្រដ៏រៈ សធវើជាឈ ឺ
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សដែសៅខាងែនុងបនទប់ ចងប្ណែរពះសថរៈនិមនតសៅ
បិណឍ   តាមលងោប់រចែែនុងសវោភិដ៏ខ ច្ចរ   នសៅ
ដល់ទវ រផទះ ជនប្ដលជាបរវិារទទួល  តរបស់រពះសថរៈ
ស ើយ និមនតរពះសថរៈឲ្យរង់ែនុងផទះ រពះសថរៈរង់ស ើយ
សួរថា ឧ  សិដ៏សៅណា? ជនជាបរវិារសរលថា
សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើន ឧ  សិដ៏ម្មនជងងឺរ  ថាន ចង់
ស ើញសោែ រពះសថរៈរតូវតណាា ែនុងរសចងព័នធទម្មល យ
ដ៏រសម្មទនវតតរបស់ខលួន ចូលសៅដ៏ន់ែប្នលងប្ដល
នាងវណណទសីសនាះសដែសៅ នាងវណណទសីដឹងស តុ
ននដ៏រមែសដើមបីខលួន សទើបលួងសោមរពះសថរៈសនាះចង
សោយតណាា ែនុងរស ឲ្យសឹែស ើយឲ្យាងងសៅែនុង
អងណាចរបស់ខលួន ឲ្យអងគុយសៅែនុងយាន  នសៅដ៏ន់
នរររាជររឹះសនាះឯងសោយបរវិារធង ដងណឹងសនាះ  ន
រ  ែដស ើយ ។ 
 ភិែខុទងងឡាយអងគុយរបជុងោន ែនុងសាោធមមសភា
សនទនាោន ស ើងថា   នឮថា នាងវណណទសីម្មន ែ់ចង
រពះចូ បិណឍ   តិែតិសសសថរៈ សោយតណាា ែនុងរស
  ននាងសៅស ើយ រពះសាសាត សសតចចូលសៅដ៏ន់     
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សាោធមមសភា របថាប់រង់សលើអាស្រសនៈប្ដលសរាែ់
ប្តងទុែ ស ើយរាស់សួរថា ភិែខុទងងឡាយឥ ូវសនះ
ពួែ សោែអងគុយសនទនាោន សោយសរឿងអវី? ភិែខុពួែសនាះ 
  នរដ៏បទូលសរឿងរ៉ាវសនាះ រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន ល 
ភិែខុទងងឡាយ ភិែខុសនះជាប់ែនុងរសតណាា  ាល ែ់សៅែនុង 
អងណាចរបស់នាងវណណទសីសនាះ ែនុងសវោឥ ូវសនះ
បុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏ាល ែ់សៅ
ែនុងអងណាចរបស់នាងដូចោន  ស ើយរទង់នាងអតីតនិទន
មែថា ។ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ែនុងនររររាណសី ម្មននាយ
ឧទាន  លរបស់រពះ  ទរព មទតតសឈ្លម ះថា សញ្ជ ័យ 
រោសនាះ សតវដ៏ត ន់មួយែាលមែដ៏ន់ឧទានសនាះ 
ស ើញនាយឧទាន  ល អនែសៅច្ចងឧទានសទើបសជៀស 
សចញសៅ ចងប្ណែនាយសញ្ជ ័យ មិន  នសមលុតរងរាម 
ែងប្ ងសតវដ៏ត ន់សនាះឲ្យសចញសៅសទ សតវដ៏ត ន់សនាះ
សទើបមែសដើរសលងែនុងឧទានសនាះឯងសរឿយៗ នាយ 
ឧទាន  លនាងយែផ្ទា សឈើ និងប្ផលសឈើ ម្មនរបដ៏រ 
សផសងៗមែអងពីឧទានពីរពឹែ នាងសៅផ្ទវ យចងសរះរពះ  
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រាជាសរៀងរាល់នថង រោនថងមួយរពះរាជារាស់សួរនាយ
ឧទាន  លសនាះថា ម្មន លសងឡាញ់ឧទាន  ល អនែ
ស ើញសសចែតីអសាច រយ អវីៗែនុងឧទានខលះសទ?  
 នាយឧទាន  លរដ៏បទូលថា  បពិរតរពះសមម-
តិសទព ខញុងរពះអងគមិនស ើញវតថុដនទ បុ៉ប្នតថាសតវដ៏ត ន់
មួយែាលមែសដើរែមានតសៅែនុងឧទាន ខញុងរពះអងគ
  នស ើញវតថុសនះ រពះរាជារាស់សួរថា អនែអាស្រចច្ចប់
វា  នសទ? នាយឧទាន  លរដ៏បទូលថា ខញុងរពះអងគ
ដ៏ល  នទឹែ មុងប្តបនតិច នឹងអាស្រចនាងសតវដ៏ត ន់សនាះមែ 
ខាងែនុងរពះរាជនិសវសន៍រពះអងគ  ន រពះរាជា  នឲ្យ
ទឹែ មុងដល់នាយឧទាន  លសនាះ នាយឧទាន  ល 
សនាះ ទទួលទឹែ មុងសនាះស ើយសៅដ៏ន់ឧទាន លប
យែទឹែ មុងោបសមម ទងងឡាយ ែនុងទីែប្នលងប្ដលសតវ
ដ៏ត ន់សនាះសដើរសៅ សតវដ៏ត ន់មែសីុសមម ប្ដលោប
សោយទឹែ មុង ជាប់ែនុងរសតណាា មិនសៅរែសីុែប្នលង
ដនទ មែរែសីុប្តែនុងឧទានសនាះបុ៉សណាណ ះ នាយ
ឧទាន  លដឹងថា សតវដ៏ត ន់សនាះជាប់រសជាតិសមម
ប្ដលោបសោយទឹែ មុង សទើបសប្មតងខលួនឲ្យស ើញ
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សោយលងោប់ សតវដ៏ត ន់សនាះរោស ើញនាយឧទាន  
  លសនាះ ២-៣ នថងដងបូង ែ៏សរចសជៀសសចញសៅ បុ៉ប្នត
សពលចូលមែស ើញសរឿយៗ សទើបម្មនភាពសនិទធសាន ល
ជាមួយោន  រ ូតដល់ុ៊ញនសីុសមម ប្ដលសៅែនុងនដរបស់
នាយឧទាន  ល  នសោយលងោប់ នាយឧាន  ល
ដឹងថា សតវដ៏ត ន់សនះសាគ ល់ុ៊ញនសៅជិត ស ើយសទើប
យែរែណាត់ ុ៊មព័ទធថនល់ រ ូតដល់រពះរាជនិសវសន៍ 
ស ើយយែប្មែសឈើដ៏ច់សោតចុះ ទុែែនុងទីសនាះៗ 
សាព យសងបែសឃល ែោែ់ទឹែ មុង សែៀប  ច់សមម  ស ើយ
ពរង្កយសមម  ប្ដលោបសោយទឹែ មុងចុះខាងមុខ      
ដ៏ត ន់ៗ   នសៅដ៏ន់ខាងែនុងរពះរាជនិសវសន៍សនាះឯង 
សពលសតវដ៏ត ន់ចូលសៅខាង ែនុងស ើយមនុសសទងង 
ឡាយសទើបបិទទវ រ សតវដ៏ត ន់ស ើញមនុសសទងងឡាយ 
ែ៏ញ័រខលួនខាល ចចងសរះមរណភ័យ រត់សៅរត់មែែនុងទី
ោនខាងែនុងរពះរាជនិសវសន៍ រពះរាជាសសតចចុះមែអងពី
រ  សាទទតរពះសនរតស ើញសតវដ៏ត ន់សនាះ ញ័រខលួន 
សទើបរាស់ថា ធមមារមឹររប្មងមិនសៅដ៏ន់ែប្នលងប្ដល
មនុសសស ើញរ ូត៧នថង រប្មងមិនសៅដ៏ន់ែប្នលង 
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ប្ដលរតូវរងរាមែងប្ ងរ ូតមួយជីវតិ សតវដ៏ត ន់អនែ
អាស្រ័ស័យនរពរដ៏ស់រស់សៅម្មនសភាពប្បបសនះ សនាះ 
រតូវចងសោយសសចែតីរ  ថាន ែនុងរស មែដ៏ន់ែប្នលងប្បប
សនះែនុងសពលសនះ អនែដ៏ចសរមើនទងងឡាយសឈ្លម ះថាវតថុ
ដ៏ោមែជាងសសចែតីរ  ថាន ែនុងរស រប្មងមិនម្មនែនុង
សោែ ន៎! ស ើយរទង់សផតើមាងងធម៌សទសនា សោយ
ោថាសនះថា៖  
   នឮថា វតថុដនទប្ដលនឹងអាស្ររែែ់នរែប្លងជាង
រសទងងឡាយរប្មងមិនម្មន រសជាសភាវៈអាស្ររែែ់សូមបី
ជាងែប្នលងសៅ សូមបជីាងែប្នលងសនិទធសាន ល នាយ
សញ្ជ យ័ឧទាន  ល នាងសតវដ៏ត ន់ប្ដលអាស្រ័ស័យសៅែនុង
នរពសាតមែដ៏ន់អងណាចរបស់ខលួន  ន សោយរសទងង
ឡាយ។ 
 សពទថា កិរ   នឮថា ែនុងែថាសនាះជានិ  ត សរបើ
ែនុងអតថថា   នឮ   នសាត ប់ បទថា រជសហ ិ ជាងរស
ទងងឡាយ សសចែតីថា ជាងរសប្ផាម និងរសជូរជាសដើម 
ប្ដលរបបដឹីងសោយអណាត ត បទថា បាបិជយា ប្របថា 
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អាស្ររែែ់ជាង បទថា អាវាជសហិ វា សនថជវហិ វា សូមបីជាង 
ែប្នលងរស់សៅ សូមបជីាងសសចែតីសនិទធសាន ល សសចែតីថា 
សសចែតីសរតែរតអាស្រលសោយអងណាច សសចែតីសពញចិតត 
ែនុងទីែប្នលងសៅសរលរឺ សាថ នទីសៅរបច្ចងែតី ែនុងសសចែតី 
សនិទធសាន ល សោយអងណាចសសចែតីជាមិតតែតី ោមែពិត 
បុ៉ប្នតរសែនុងដ៏របរសិភារប្ដលរបរពឹតតសៅសោយឆនទររៈ 
សនាះឯង ជាសភាពអាស្ររែែ់ជាង សូមបជីាងែប្នលងសៅ 
សូមបជីាងសសចែតីសនិទធសាន ល សោយសសចែតីជាមិតតប្ដល 
ម្មនដ៏របរសិភារសោយឆនទរារៈពួែសនះ សោយមួយរយ 
ដង មួយរន់ដង សររះអតថថា រតូវសសពចងសរះជា    
របច្ចង និងសររះសវៀរអាស្រុញរដ៏ររែាជីវតិិរនីទយ៍ែ៏មិន
ម្មន រពះសរធិសតវរទង់សធវើសសចែតីសនះ ឲ្យដូចជារមឹរ
ប្ដលាមមែសោយលា សទើបរាស់ថា   នឮថាសភាព
ប្ដលអាស្ររែែ់ជាងរសទងងឡាយរប្មងមិនម្មន រស់
ជាសភាពអាស្ររែែ់ជាង សូមបជីាងែប្នលងសៅ សូមបីជាង
សសចែតីសនិទធសាន ល ឥ ូវសនះរពះសរធិសតវដ៏លនឹង
សងប្ដងថា រសពួែសនះអាស្ររែែ់ សទើបរាស់រែយម្មនជា
សដើមថា វាតមគិ ំ ដូសចនះ បណាត បទទងងសនាះ បទថា         
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គហននសិសតិ ំ ប្របថា អាស្រ័ស័យទីប្ដលជានរពសាត 
សោែសរលអធិបាយទុែថា អនែទងងឡាយចូរសមើល
សសចែតីប្ដលរសទងងឡាយជាសភាពអាស្ររែែ់ នាយ
សញ្ជ ័យឧទាន  លនាងសតវដ៏ត ន់សឈ្លម ះសនះ ប្ដល
អាស្រ័ស័យសៅែនុងនរពសាតែនុងជាយនរព មែដ៏ន់
អងណាចរបស់ខលួនសោយរសទឹែ មុង វតថុដនទប្ដលអាស្ររែែ់
ជាង ោមែជាង សឈ្លម ះថាអាស្ររែែ់ជាងរសទងងឡាយ 
ប្ដលម្មនដ៏របរសិភារសោយឆនទរារៈ រប្មងមិនម្មន   
សូមបសីោយរបដ៏រទងងពួង រពះសរធិសតវរាស់សទស
ននតណាា ែនុងរសសោយរបដ៏រដូសចនះ រោរាស់ស ើយ
សទើបរទង់ឲ្យបញ្ជូ នសតវដ៏ត ន់សនាះសៅដ៏ន់នរពសនាះឯង។ 

រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ នាង
វណណទសីសនាះ ចងភិែខុសនាះសោយតណាា ែនុងរស 
ឲ្យាល ែ់ែនុងអងណាចរបស់ខលួន ែនុងសពលឥ ូវសនះ
បុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏  នសធវើ
ស ើយដូចោន  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះ មែភាជ ប់
អនុសនធិស ើយ រទង់របជុងជាតែថា នាយសញ្ជ ័យ
ឧទាន  លែនុងរោសនាះ   នមែជានាងវណណទសី
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សនះ សតវដ៏ត ន់ែនុងរោសនាះ  នមែជារពះចូ បិណឍ   -
តិែភិែខុ ចងប្ណែរពះ  ទររាណសីែនុងរោសនាះ   ន
មែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាវាតមិរជាតែ ទី៤ 
 

៥. ខរាទិយោតក 
អដ្ឋកខុរ ំខរាទ្ិជយ មគិំ វង្គគ តិវង្គនី ំ

សតតកាជលហតកិកនតំ ន នំ ឱវទ្តិុសសជហតិ។ 
 (រមឹរសរធិសតវ សរលថា) ម្មន លនាងខរាទិយា 

សយើងមិនអាស្រចទូនាម នរមឹរ ម្មនរែចែ៨ ម្មនប្សនងសវៀច
រល់នឹង័សចួចុងដ៏នរែប្លង ជាសតវែនលងនូវដ៏លនន 
ដងបូនាម ន៧ សនាះ  នស ើយ ។ 

 ចប់ ខរាទិយជាតែ ទី ៥ 
 
៥. អដឋកថា ខរាទយិោតក 

 រពះសាសាត  ដ៏លរបថាប់រង់សៅែនុងវតតសជតពន 
រទង់រ  រពធភិែខុប្ដលសររបសៅលង  ែមួយរបូ សទើប
រាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា អដ្ឋកខុរ ំ    
ខរាទ្ិជយ ដូសចនះ។ 
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   នឮថា ភិែខុសនះរបសៅលង  ែមិនទទួលឱវាទ
លងោប់សនាះ រពះសាសាត   នរាស់សួរភិែខុសនាះថា 
ម្មន លភិែខុ  នឮថា សោែរបសៅលង  ែមិនទទួលឱវាទ
ពិតឬ? ភិែខុសនាះរដ៏បទូលថា បពិរតរពះដ៏ម្មនរពះ
ភារពិតប្មនរពះអងគ រពះសាសាត រាស់ថា សូមបែីនុង
ដ៏លមុន អនែែ៏មិនទទួលឱវាទរបស់បណឍិ តទងង 
ឡាយ សររះសសចែតីជាអនែរបសៅលង  ែ សទើបជាប់
អនាទ ែ់ដល់នូវសសចែតីអស់ជីវតិ ស ើយរទង់នាងអតីត
និទនមែថា ។ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររងរាជយ
សមបតតិសៅែនុងនររររាណសី រពះសរធិសតវជារមឹរ
ប្  មសោយពួែរមឹរសៅែនុងនរព លងោប់សនាះរមឹរ
ប្ដលជាបាូន័សីរបស់រមឹរសនាះ សប្មតងបុរតតូចស ើយ 
ឲ្យទទួលយែសោយរែយនិយាយថា បពិរតបងរបសុ
សនះជាែមួយរបស់បង បងចូរឲ្យសរៀនម្មយារមឹរមា៉ង 
រមឹរសនាះសរលដល់ែមួយសនាះថា ែនុងសវោសឈ្លម ះឯ
សណាះ ឯងចូរមែសរៀនយែ រមឹរប្ដលជាែមួយមិនមែ
ាមសវោប្ដលែងណត់ទុែ សពលែនលងសៅ៧នថង ដូច
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ជាមួយនថងអញ្ច ឹង រមឹរប្ដលជាែមួយសនាះមិន  នសរៀន
ម្មយារបស់រមឹរសដើរែមានតសៅ សទើបជាប់អនាទ ែ់ 
ចងប្ណែម្មារបស់រមឹរសនាះ ចូលសៅរែរមឹរប្ដលជា
បងរបុសស ើយសួរថា បពិរតបងរបសុបងឲ្យែមួយសរៀន
ម្មយារបស់រមឹរស ើយឬ? រពះសរធិសតវសរលថា 
នាងែុងរិតខូចចិតតចងសរះបុរត ប្ដលមិនទទួលឱវាទ 
រែយសរបៀនរបសៅសនាះ បុរតរបស់នាងមិនសរៀនយែ
ម្មយារបស់រមឹរ នឹងសទ ជាអនែមិនម្មនសសចែតីរ  ថាន  
នឹងឲ្យឱវាទរមឹរសនាះស ើយ ែនុងសពលសនាះសទើបសរល
ោថាសនះថា ៖ 
 ម្មន លនាងខរាទិយា សយើងមិនអាស្រចនឹងទូនាម នរមឹរ
ម្មនរែចែ៨ ម្មនប្សនងសវៀចរល់និង័សួចចុងដ៏នរែ
ប្លង ជាសតវែនលងនូវដ៏លននដងបូនាម ន ៧នថង សនាះ  ន
ស ើយ។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា អដ្ឋកខុរ ំ   នដល់ម្មន
រែចែ៨ សោយសជើងម្មខ ងៗម្មនពីររែចែ រពះសរធិសតវ
សៅនាងរមឹរសនាះសោយសឈ្លម ះថា ខរាទ្យិា បទថា មគិ ំ
ជារែយរមួដ៏ន់យែរមឹរររប់របសភទ បទថា វង្គគ តិវង្គនី ំ
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  នដល់សវៀចនរែប្លងជាងសវៀច រឺសវៀចាងងអងពីែប្នលង
រល់ប្សនង សវៀចស ើងសៅដល់ចុងប្សនង សឈ្លម ះថាអនែ
ម្មនប្សនងសវៀចអងពីរល់រ ូតដល់ចុងប្សនង សររះរមឹរ
សនាះម្មនប្សនងដូសច្ចន ះ សទើបសឈ្លម ះថា ប្សនងសវៀចអងពី
រល់រ ូតដល់ចុងប្សនង រឺម្មនប្សនងសវៀចអងពីរល់ប្សនង
រ ូតដល់ចុងប្សនងសនាះ បទថា សតតកាជលហតិកកនត ំ   ន
ដល់អនែែនលង ួសឱវាទ សោយសវោប្ដលរតូវឲ្យ 
ឱវាទ ៧នថង សោយបទថា ន នំ ឱវទ្ិតសុសជហ    សនះសោែ 
សប្មតងថា សយើងមិនអាស្រចឲ្យឱវាទដល់រមឹរអនែរបសៅ
លង  ែសនះ សូមបីសសចែតីរិតសដើមបីនឹងឲ្យឱវាទរមឹរសនះ 
ែ៏មិនសែើតស ើងដល់សយើង។ 

រោសនាះ នាយររនសម្មល ប់រមឹរប្ដលរបសៅ
លង  ែសនាះ សពលប្ដលជាប់អនាទ ែ់ ដ៏ន់យែប្តរមឹរ
ស ើយសជៀសសចញសៅ។ 
 ចងប្ណែរពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុសោែជា
អនែរបសៅលង  ែ ប្តែនុងសពលសនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មន
ប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏ជាអនែរបសៅលង  ែដូចោន  
រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះ មែភាជ ប់តអនុសនធិោន  
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ស ើយ រទង់របជុងជាតែថា រមឹរប្ដលជាែមួយែនុងដ៏ល
សនាះ   នមែជាភិែខុអនែរបសៅលង  ែែនុងសពលសនះ សម
រមឹរប្ដលជាបាូន័សីែនុងដ៏លសនាះ   នមែជារពះនាង 
ឧបបលវណាណ ែនុងសពលសនះ ចងប្ណែរមឹរអនែឲ្យឱវាទ
ែនុងដ៏លសនាះ   នមែជាសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាខរាទិយជាតែ ទី ៥ 
 

 ៦. តិបលលតថមគិោតក 
មិគំ តិបលលតថមជនកោយ ំ
អដ្ឋកខុរ ំអឌ្ឍរោត  បបាយ ឹ

 ឯជកន ជសាជតន ឆោសសសជនាត  
 ឆហិ កលាហតិជភាតិ ភាគជិនជយាតិ។ 

 (រមឹរសរធិសតវ សរលថា) អញ  នញុាងងរមឹរ 
ម្មនដងសណែ៣ ម្មនរែចែ៨ ជាសតវផឹែទឹែែនុងសពល       
អរារត ឲ្យសរៀនម្មយាសរចើនស ើយ រមឹរជាែមួយ  ន 
ដែដសងាើមខទប់នឹងប្ផនដី សោយរនធរចមុះម្មខ ង បសាឆ ត 
(ររននរព) សោយែល៦យ៉ាង ។ 

ចប់ តិបលលតថមិរជាតែ ទី ៦ 
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    ៦. អដឋកថា តបិលលតថមគិោតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរបថាប់សៅែនុងពទរដិ៏រាម នររ 
សដ៏សមពី រទង់រ  រពធរពះរា ុលសថរៈអនែរ  ថាន ចងសរះ 
ដ៏រសិែា  សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះម្មនរែយ 
សផតើមថា មគិំ តបិលលតថ ំដូសចនះ។ 

សសចែតីពិសាត រថា  ដ៏លរោមួយសពលរពះសាសាត  
សសតចចូលសៅអាស្រ័ស័យ ទីរែងុអាស្រ វ ី របថាប់សៅែនុង   
អោគ  វសចតិយ ឧ  សែ ឧ  សិដ៏ ភិែខុ និងភិែខុនី
ចងនួនសរចើន សៅវុិញរសដើមបីសាត ប់រពះធម៌ សពលែណាត ល
នថងម្មនដ៏រសាត ប់រពះធម៌ ឯដ៏លសពលសវោែនលងសៅ 
ឧ  សិដ៏និងភិែខុនីទងងឡាយមិនសៅ ម្មនប្តពួែភិែខុ
និងឧ  សែទងងឡាយ ច្ចប់ាងងអងពីសពលសនាះមែ 
សទើបសែើតម្មនដ៏រសាត ប់រពះធម៌សពលយប់ ែនុងសវោចប់
ដ៏រសាត ប់រពះធម៌  ភិែខុទងងឡាយប្ដលជារពះសថរៈ នាង
ោន សៅដ៏ន់ែប្នលងសៅរបស់ខលួនៗ ភិែខុែងសោះជាមួយ
ពួែឧ  សែសដែែប្នលងឧបោឌ នសាោរឺ សរាងឆ្ន់ 
ដ៏លពួែភិែខុែងសោះ និងពួែឧ  សែទងងសនាះ ចូល
ដល់សសចែតីលែ់ ( សដែលែ់ ) អនែខលះសដែ័សមុែ
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សងស ងររឹែៗ ខលះសដែខាងសធមញ អនែខលះសដែមួយ
័សបែ់ស ើយសរដ៏ែស ើង ពួែឧ  សែស ើញរបដ៏រ
ប្ដលប្បលែរបស់ពួែភិែខុែងសោះ សទើបរដ៏បទូលចងសរះ
រពះដ៏ម្មនរពះភារ។ 
 រពះដ៏ម្មនរពះភាររទង់បញ្ដតិតសិដ៏ខ បទថា ភិែខុ
ណាសដែរមួជាមួយអនុបសមបនន    ភិែខុសនាះរតូវអាស្របតតិ-  
  ចិតតិយ  ដូសចនះស ើយ  នសសតចសៅដ៏ន់នររសដ៏សមពី 
ែនុងខប្ដលរទង់បញ្ដតតិសិដ៏ខ បទសនាះ ភិែខុទងងឡាយ
សទើបសរលដល់រពះរា ុលថា អាស្រវសុសារា ុល រពះដ៏
ម្មនរពះភាររទង់បញ្ដតតិសិដ៏ខ បទទុែស ើយ ឥ ូវសនះ
សោែចូរដឹងែប្នលងសៅរបស់ខលួន ដ៏លមុនភិែខុទងង
ឡាយ  នសសក្រង្កគ ះរពះរា ុលសនាះ ប្ដលមែដ៏ន់
ែប្នលងសៅរបស់ខលួនៗយ៉ាងលា សររះអាស្រ័ស័យសសចែតី 
សោរពែនុងរពះដ៏ម្មនរពះភារ និងសសចែតីប្ដលរពះ 
រា ុលសនាះជាអនែរ  ថាន ចងសរះដ៏រសិែា   នោត 
ប្ររតូចឲ្យចីវរសដើមបីសែើយសិសៈ ច្ចប់ពីនថងសនាះមែ    
សូមបែីប្នលងសៅែ៏មិន  នឲ្យ សររះខាល ចចងសរះសិដ៏ខ   
បទ។  
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ចងប្ណែរពះរា ុល ែ៏មិនសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ 
រពះទសពលសោយរិតថា ជារពះបិារបស់សយើង ឬ 
របស់រពះធមមសសនាបតីសារបុីតត សោយរិតថាជា 
ឧបជាយ៍របស់សយើង ឬរបស់រពះមុញសម្មរគោល ន 
សោយរិតថា ជាអាស្រច្ចរយរបស់សយើង ឬរបស់រពះអាស្រននទ 
សោយរិតថា ជាឪពុែម្មរបស់សយើង   នចូលសៅដ៏ន់ 
វចចែុដិ សរម្មប់បសនាទ បង់របស់រពះទសពល ុញែ់បីដូច
ជាចូលសៅដ៏ន់វមិ្មនរបស់រព ម  សសរមចដ៏រសៅ
ស ើយ ែ៏ទវ រវចចែុដិសរម្មប់សរបើរបស់រពះពុទធទងង 
ឡាយប្ដលបិទជិតសនិទធសនាះ សធវើដ៏រសរ  ះរពងសោយធូប
រែអូបម្មនរបស់រែអូប និងែរមងផ្ទា សឈើពយួរសងយុង 
អុជរបទីបរ ូតទល់ភលឺ រពះរា ុលអាស្រ័ស័យសមបតតិ
សនះរបស់វចចែុដិសនាះ សទើបចូលសៅសៅែនុងវចចែុដិសនាះ 
មា៉ងសទៀត សររះភិែខុទងងឡាយសរលថា សោែចូរដឹង
ទីសៅ និងសររះសសចែតីជាអនែរ  ថាន  ចងសរះដ៏រសិែា
សោយសសចែតីសោរពែនុងឱវាទ សទើបចូលសៅសៅែនុងែុដិ
សនាះ ែ៏ែនុងរវាងៗ ភិែខុទងងឡាយស ើញសោែអនែម្មន
អាស្រយុសនាះមែអងពីចម្មង យ សដើមបីរតូវដ៏រនឹងសាែលបង
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សោែដ៏ម្មនអាស្រយុសនាះ សទើបស  ះ  ច់ផ្ទា  ឬភាជនៈ 
សរម្មប់ស  សសងបុែពីងរងទុែខាងែនុង ដ៏លសោែ
ដ៏ម្មនអាស្រយុសនាះមែដល់សទើបសរលថា អាស្រវសុសា
នរណាស  ះសច្ចលវតថុសនះែនុងដ៏រសធវើសនាះ ដ៏លភិែខុពួែ
ខលះសរលថា រពះរា ុលមែាមផលូវសនះ បុ៉ប្នតរពះ
រា ុលសនាះមិនសរលថា សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើនខញុងមិន
ដឹងសរឿងសនះ     រត ប់ជារែាបិទ  ងងវតថុសនាះស ើយ
សុងខម្មសទសថា សោែម្មច ស់ដ៏ចសរមើន សូមសោែ
ទងងឡាយ ចូរអត់សទសដល់ខញុងស ើយសទើបសៅ រពះ
រា ុលសនះ ជាអនែរ  ថាន ចងសរះដ៏រសិែាយ៉ាងសនះ 
រពះរា ុលសនាះ អាស្រ័ស័យសសចែតីជាអនែរ  ថាន ចងសរះ
ដ៏រសិែាសនាះឯងសទើបចូលសៅសៅែនុងែុដិសនាះ។ 
 រោសវោអរណុរះស ើង រពះសាសាត របថាប់ឈរ
រតង់មុខទវ រវចចែុដិស ើយ រទង់ររប្ មស ើង ចងប្ណែ
សោែដ៏ម្មនអាស្រយុសនាះែ៏ររប្ មស ើង រពះសាសាត
រាស់សួរថា អនែណា នឹង? រពះរា ុលរដ៏បទូលថា 
ខញុងរពះអងគរា ុល ស ើយសចញមែថាវ យបងគង រពះសាសាត  
រាស់សួរថា រា ុល សររះស តុអវីសោែសទើបសដែសៅ 
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ទីសនះ?  រពះរា ុលរដ៏បទូលថា សររះមិនម្មនែប្នលង 
សៅ បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើនសោយថាដ៏លមុនភិែខុទងង
ឡាយ សធវើសសចែតីសសក្រង្កគ ះដល់ខញុងរពះអងគ ឥ ូវសនះមិន
ឲ្យែប្នលងសៅសររះខាល ចខលួនរតូវអាស្របតតិ ខញុងរពះអងគសនាះ
រិតថា ែប្នលងសនះជាែប្នលងមិនរបសរជៀតអនែដនទ សោយ
ស តុសនះសទើបសដែែនុងទីសនះ លងោប់សនាះរពះដ៏ម្មន
រពះភារសែើតធមមសសងវរស ើងថា ខាងសដើមភិែខុទងង
ឡាយលះបង់រពះរា ុលយ៉ាងសនះ តសៅឲ្យសែមងែនុង
រតែូលទងងឡាយដនទបួសស ើយ នឹងសធវើយ៉ាងណា
លងោប់សនាះ រពះដ៏ម្មនរពះភារ ឲ្យភិែខុទងងឡាយរបជុង
ោន អងពីរពឹែ ស ើយរាស់សួររពះធមមសសនាបតីថា សារ-ី
បុតតសោែដឹងសទថា នថងសនះរា ុលសៅទីណា? រពះ 
សារបុីតតរដ៏បទូលថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ខញុងរពះ 
អងគមិន  នដឹងសទ រពះសាសាត រាស់ថា សារបុីតតនថង 
សនះរា ុលសៅែប្នលងវចចែុដិ ម្មន លសារបុីតតអនែទងង 
ឡាយដ៏លលះបង់រា ុល  នយ៉ាងសនះតសៅខាងមុខ 
ឲ្យសែមងែនុងរតែូលទងងឡាយពួែដនទបួសស ើយ នឹង 
សធវើយ៉ាងណា?  ដ៏លសបើយ៉ាងសនាះែុលបុរតអនែបួស
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ែនុងរពះសាសនាសនះ នឹងជាអនែមិនម្មនទីពឹង ឥ ូវ
សនះច្ចប់ពីសពលសនះសៅអនែទងងឡាយ ចូរឲ្យអនុប-    
សមបននទងងឡាយសៅែនុងសម្មន ែ់របស់ខលួន១នថង ២នថង 
ែនុងនថងទី៣ របបីដឹងទីជាទីសៅរបស់អនុបសមបននពួែ
សនាះ ស ើយចូរឲ្យសៅខាងសរៅ ដូសចនះស ើយរទង់        
បញ្ដតិតសិដ៏ខ បទសទៀត រទង់សធវើឲ្យជាអនុបញ្ដតិតខសនះ។ 

សម័យសនាះ      ភិែខុទងងឡាយអងគុយរបជុងោន ែនុង      
សាោធមមសភា ស ើយសរលរុណរបស់រពះរា ុល
ថា សមើលចុះសោែដ៏ម្មនអាស្រយុទងងឡាយ រា ុលសនះ
រ  ថាន ចងសរះដ៏រសិែាជាែងណត់ សឈ្លម ះថាអនែរតូវភិែខុ
ទងងឡាយសរលថា សោែចូរដឹងទីសៅរបស់សោែែ៏
មិនសឆលើយតបសូមបីដល់ភិែខុមួយរបូថា សយើងជាឱរស
របស់រពះទសពល សោែទងងឡាយជាអនែណា ពួែ
សោែសនាះឯងចូរសចញសៅ ដូសចនះស ើយ  នសសរមច
ដ៏រសៅែនុងវចចែុដិ ដ៏លភិែខុពួែសនាះនាងោន សរលយ៉ាង
សនះ រពះសាសាត សសតចចូលសៅដ៏ន់សាោធមមសភា 
របថាប់រង់សលើអាស្រសនៈប្ដលសរៀបចងទុែស ើយរាស់ថា 
ភិែខុទងងឡាយឥ ូវសនះ ពួែអនែអងគុយសនទនាោន
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សោយសរឿងអវី ន៎!  ភិែខុទងងឡាយរដ៏បទូលថា បពិរត
រពះអងគដ៏ចសរមើន ពួែខញុងរពះអងគអងគុយសនទនាោន សោយ
សិដ៏ខ ដ៏មែថា សរលសោយសសចែតីរ  ថាន ចងសរះដ៏រ
សិែារបស់រពះរា ុល មិនប្មនសោយសរឿងដនទសទរពះ
អងគ រពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយរា ុល
ជាអនែរ  ថាន ដ៏រសិែាែនុងសពលសនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មន
ប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុន សូមបីសែើតែនុងែងសណើ តសតវ
តិរច្ចឆ ន ែ៏ជាអនែរ  ថាន ដ៏រសិែាដូចោន  ស ើយរទង់នាង
អតីតនិទនមែសប្មតងដូចតសៅសនះ។ 
 ែនុងអតីតដ៏ល រពះ  ទមរធៈរាជមួយរពះអងគ
ររងរាជយសមបតតិសៅែនុងនរររាជររឹះ ែនុងដ៏លសណាះ
រពះសរធិសតវ  នសែើតែនុងែងសណើ តរមឹរ ប្ដលពួែរមឹរ
ប្  មសៅែនុងនរព រោសនាះសមរមឹរជាបាូន័សីរបស់
រពះសរធិសតវសនាះ នាងែូនតូចរបស់ខលួនចូលសៅស ើយ
សរលថា បពិរតបងរបុសសោែចូរឲ្យែមួយរបស់សោែ
សនះសិែាម្មយារបស់រមឹរ រពះសរធិសតវសាត ប់ស ើយ
សរលថា ម្មន លែមួយរបសុអនែចូរសៅ ែនុងសវោសឈ្លម ះ  
ឯសណាះឯងចូរមែសិែា រមឹរប្ដលជាែមួយសនាះមិន 
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ែនលងសវោប្ដលអ៊ងរបសុរ  ប់ ចូលសៅរែអ៊ងសនាះស ើយ 
សិែាម្មយារបស់រមឹរ នថងមួយរមឹរសនាះសដើរែមានត 
សៅែនុងនរពជាប់អនាទ ែ់ស ើយ សទើបប្័សែរ  ប់ឲ្យដឹងថា
ជាប់អនាទ ែ់ស ើយ សមរមឹរសនាះចូលសៅសម្មន ែ់របស់ 
បងរបុសស ើយសួរថា បងរបុសឲ្យែមួយសិែាម្មយា 
របស់រមឹរស ើយឬ ?  

រពះសរធិសតវសរលថា នាងែុងរសងាៀសែមមដ៏
ោមែអវីៗរបស់បុរតនាង សយើងឲ្យបុរតរបស់នាងសនាះ
សិែាម្មយារបស់រមឹរយ៉ាងលាស ើយ សពលសនះបុរត
របស់នាងសនាះ លះបង់អនាទ ែ់ស ើយសជៀសសៅ  នឹងរត
 ប់មែស ើយសរលោថាសនះ ថា ៖ 
 ម្មន លបាូន័សី ខញុងញុាងងរមឹរប្ដលជាែូនែមួយអនែ
ម្មនរែចែ៨ ម្មនដងសណែ៣ ជាសតវផឹែទឹែែនុងសពល
អរារតឲ្យសរៀនម្មយាសរចើនស ើយ រមឹរជាែមួយ  នដែ
ដសងាើមទប់នឹងប្ផនដីសោយរនធរចមុះម្មខ ង បសាឆ ត  ររន
នរព សោយែល ៦យ៉ាង។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា មគិ ំ  នដល់រមឹរជា
ែមួយ បទថា តិបលលតថ ំ សសចែតីថា ដ៏រសដែសៅថា បលលតថៈ
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សឈ្លម ះថាអនែម្មនដងសណែ៣ សររះម្មនដ៏រសដែសោយ 
អាស្រដ៏រៈ៣យ៉ាងរឺ សដែសោយខាងទងងពីរ និងសោយ 
អាស្រដ៏រៈដូចសោសដែរតង់ មា៉ងសទៀតសររះម្មនដ៏រសដែ
ដងសណែ៣ ប្ដលសតវរមឹរសនាះអនែម្មនដ៏រសដែ៣
យ៉ាង បទថា អជនកោយំ   នដល់ម្មនលបចិែលសរចើនរឺ
ម្មនដ៏រឆស  ែសរចើន បទថា អដ្ឋកខុរ ំ  នដល់អនែរបែប 
សោយរែចែ៨ សោយសជើងម្មខ ងៗម្មនរែចែ២ បទថា 
អឌ្ឍរោត  បបាយ ឹសសចែតីថា រមឹរសឈ្លម ះថាផឹែទឹែែនុងសវោ 
អរារត សររះែនលងយាមដងបូងសៅស ើយ ែនុងសវោ   
មជឈមិយាម សទើបមែអងពីនរពស ើយផឹែទឹែ សររះស តុ 
សនាះសទើបសឈ្លម ះថា អនែផឹែទឹែែនុងសវោអរារតរបស់ 
រមឹរសនាះ អធិបាយថា រមឹរអនែផឹែទឹែែនុងសវោ
អរារត សយើងឲ្យរមឹរែមួយរបសុរបស់សយើងសរៀនម្មយា 
របស់រមឹរលាស ើយ សួរថាឲ្យសរៀនយ៉ាងណា?  សឆលើយថា 
ម្មន លបាូន័សី សយើងឲ្យសរៀនសោយរបដ៏រប្ដលរមឹរជា
ែមួយរបុសដែដសងាើមខទប់នឹងដី សោយចសនាល ះរចមុះម្មខ ង 
បសាឆ តនាយររនសោយលបិច៦របដ៏រ សោែអធិ-  
បាយរែយសនះទុែថា សយើងឲ្យបុរតរបស់នាងសរៀន 
យែស ើយ សោយរបដ៏រប្ដលរមឹរជាែមួយរបសុខទប់ 
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ខយល់ែនុងចសនាល ះរចមុះប្ផនែខាងសលើម្មខ ង ស ើយដែ
ដសងាើមខទប់ប្ផនដីសនាះឯង សោយចសនាល ះរចមុះប្ផនែខាង
សរដ៏មម្មខ ងប្ដលសែៀែជាប់ដីសទើបររបសងាត់ អធិបាយ
ថាសទើបស  ែនាយររនសោយលបិច៦របដ៏ររឺ សោយ 
ចងប្ណែ ៦ចងប្ណែ  លបិចែល៦របដ៏រជាយ៉ាងណា? 
លបចិែល៦របដ៏ររឺ សោយដ៏រសណតូ ែសជើងបួនសដែ 
សផាៀង១ សោយសរបើរែចែទងងឡាយែដ៏យសមម  និងដី 
័សួយ១ សោយសធវើអណាត តសលៀនសចញមែ១ សោយសធវើ
សរះឲ្យស ៉ ងស ើង១ សោយដ៏របសនាទ បង់ឧច្ចច របសាវៈ
ឲ្យ ូរសចញមែ១ សោយដ៏រខទប់ខយល់១ ន័យមួយសទៀត
សោែសប្មតងថា ម្មន លបាូន័សីសយើងឲ្យែមួយរបុសសនាះ
សរៀនលបចិែលរបស់រមឹរ សោយរបដ៏រប្ដលសរនឹង
ស  ែបសាឆ តសធវើឲ្យនាយររន សែើតសសចែតីដឹងថា រមឹរ
សនះសាល ប់ស ើយសោយលបចិែល ៦របដ៏រសនះរឺ សោយ
ែដ៏យយែដីមែទុែខាងមុខ១ សោយដ៏របសង្កា នខលួន
សៅ១ សោយដ៏រសដើររសាប់រសល់សៅទងងពីរខាង១ 
សោយដ៏រសធវើសរះឲ្យស ៉ ងស ើង១ សោយដ៏រសធវើសរះឲ្យ
ផតចុះ១ សធវើខលួនឲ្យរងឹ១ ន័យមួយសទៀត សយើងឲ្យែមួយ
របុសសនាះសរៀនយែស ើយ អធិបាយថា នឹងសធវើលបិច
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ែលរឺ នឹងស  ែបសាឆ តនាយររន រពះសរធិសតវសៅ
រមឹរប្ដលជាបាូន័សីថា ជភាត ិ នាងដ៏ចសរមើន សោយបទ
ថា ភាគិជនជយា សនះ រពះសរធិសតវសងសៅដល់រមឹរជា
ែមួយរបុសប្ដលស  ែបសាឆ តសោយស តុ ៦របដ៏រ 
សោយរបដ៏រយ៉ាងសនះ។ 

រពះសរធិសតវ ដ៏លសប្មតងសសចែតីប្ដលរមឹរជា 
ែមួយរបុសសរៀនលបិចែលរបស់រមឹរលាស ើយ សទើបលួង 
សោមរមឹរប្ដលជាបាូន័សីឲ្យធូរចិតត សោយរបដ៏រយ៉ាង 
សនះ ែូនរមឹរសនាះជាប់អនាទ ែ់ មិនសរ ើបរមះស ើយសដែ 
សណតូ ែសជើងទងង៤សៅផលូវប្ផនែម្មខ ង ប្ដលម្មនសសចែតី
សុខសរចើនសលើប្ផនដី យែរែចែទងងឡាយសនាះឯង 
ែដ៏យែនុងទីជិតៗ សជើងទងង៤សធវើដីនិងសមម ឲ្យរសង្កគ ះ
រសងគើ បសនាទ បង់ឧច្ចច របសាវៈសចញមែ សធវើឲ្យអណាត ត
សលៀនសចញមែ សធវើសររីៈឲ្យរបឡាែ់របលូសសោយទឹែ
ម្មត់ សធវើខលួនឲ្យស ៉ ងស ើងសោយដ៏រទប់ខយល់ សធវើប្ភនែ
ទងងពីរឲ្យរត ប់ សធវើខយល់ឲ្យសដើរផលូវរបសុញងរចមុះ
ខាងសរដ៏ម ខទប់ខយល់ផលូវរបសុញងរចមុះខាងសលើ សធវើសដើម
រទូងឲ្យរងឹ   សប្មតងអាស្រដ៏រៈរបស់រមឹរប្ដលសាល ប់ស ើយ 
ចងប្ណែរយុែាលសខៀវែ៏សច្ចមសរាមរមឹរសនាះ ប្ែាែ
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ទងងឡាយែ៏សច្ចមសរាមសៅទីសនាះៗ នាយររនមែ
យែនដសែះសរះរិតថា រមឹរសនះនឹងជាប់អនាទ ែ់អងពីរពឹែ
រពលឹមមែសមលះសទើបចង់សាុយរលួយ ស ើយ័សាយប្ខស
ប្ដលចងរមឹរសនាះសចញ រិតថាឥ ូវសនះសយើងនឹងពនលះ
សាច់រមឹរសនះែនុងទីសនះឯង យែប្តសាច់សៅ ជាអនែ
មិនសងស័យសផតើមរបមូលប្មែសឈើនិងសលឹែសឈើ ចងប្ណែ 
ែូនរមឹរ សរដ៏ែស ើងឈរសោយសជើងទងង៤ តរមង់
ដ៏យដែែ ស ើយ  នសៅដ៏ន់សម្មន ែ់របស់ម្មាយ៉ាង
រ ័ស។  ចងប្ណែរពះបរមសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុ
ទងងឡាយ រា ុលជាអនែរ  ថាន ចងសរះដ៏រសិែាែនុង
សពលសនះបុ៉សណាណ ះែ៏មិនប្មនប្ដរ សូមបីែនុងដ៏លមុនែ៏
ជាអនែរ  ថាន ចងសរះដ៏រសិែាដូចោន  រោរទង់នាងរពះ
ធមមសទសនាសនះមែតភាជ ប់អនុសនធិស ើយ សទើបរទង់
របជុងជាតែថា   ែូនរមឹរប្ដលជាែមួយរបសុែនុងរោសនាះ 
  នមែជារពះរា ុលែនុងសពលសនះ ចងប្ណែម្មាែនុង
រោសនាះ   នមែជារពះនាងឧបបលវណាណ ែនុងសពលសនះ
ចងប្ណែរមឹរប្ដលជាអ៊ងរបសុែនុងដ៏លសណាះ   នមែ
ជាសយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាតិបលលដឌមិរជាតែ ទី ៦ 



ជាតកដ្ឋកថា អដ្ឋកថា ខុទ្ទកនិកាយជាតក 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 217 

៧. មាលតុោតក 
កាជឡ វា យទ្ិ វា ជុជណ្េ  យោ វាយតិ ោលុជោ 

វាតជានិ ហិ សីោនិ ឧជភាតថមបរាជិោត។ិ 
 (ឥសីសរធិសតវ សរលថា) ដ៏លណាខយល់បែ់ 

សទះខាងរសនាចខាងសខនើតែតី ដ៏លសនាះរតជាែ់ទងង 
ឡាយែ៏សែើតអងពីខយល់ អនែទងងពីរមិនច្ចលច្ចញ់ែនុង 
របសាន សនះស ើយ។ 

ចប់ ម្មលុតជាតែ ទី ៧ 
 

 ៧. អដឋកថា មាលតុោតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរពះអងគរង់របថាប់សៅែនុងវតត
សជតពនមុញវុិញរ រទង់រ  រពធបពវជិតអនែបួសច្ចស់ពីរ
របូ សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយសផតើមថា 
កាជឡ វា យទ្ិ វា ជុជណ្េ  ដូសចនះ។ 
   នឮថា បពវជិតទងងពីររបូសនាះ សៅែនុងនរពមួយ
ែប្នលង ែនុងសដ៏សលជនបទមួយរបូសឈ្លម ះ ដ៏ សថរៈ 
មួយរបូសទៀតសឈ្លម ះ ជុណា សថរៈ តមែនថងមួយរពះជុណា ៈ 
សួររពះដ៏ សថរៈថា សោែម្មច ស់ដ៏ ៈដ៏ចសរមើន    
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ធមមាថា សសចែតីរតជាែ់ម្មនែនុងសវោណា? រពះ     
ដ៏ ៈសនាះសរលថា សសចែតីរតជាែ់ម្មនែនុងសវោខាង
រសនាច តមែនថងមួយ រពះដ៏ ៈសួររពះជុណា ៈថា 
សោែម្មច ស់ជុណា ៈដ៏ចសរមើន ធមមាថាសសចែតីរតជាែ់
រប្មងម្មនែនុងសវោណា? រពះជុណា ៈសនាះសរលថា 
ម្មនែនុងសវោខាងសខនើត ភិែខុទងងពីររបូសនាះ ដ៏លមិន
អាស្រចដ៏ត់សសចែតីសងស័យរបស់ខលួន  ន សទើបនាងោន សៅ
ដ៏ន់សម្មន ែ់រពះបរមសាសាត  ថាវ យបងគងស ើយទូលសួរ
ថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ធមមាថាសសចែតីរតជាែ់
រប្មងម្មនែនុងសពលណារពះអងគ? រពះសាសាត រទង់   
សាត ប់រែយរបស់ភិែខុទងងពីររបូសនាះ ស ើយរាស់ថា 
ម្មន លភិែខុទងងឡាយ សូមបីែនុងដ៏លមុនតថារតែ៏សឆលើយ
បាា សនះដល់សោែទងងពីរស ើយ បុ៉ប្នតសោែទងង 
ឡាយែងណត់មិន  ន សររះសៅែនុងសសចែតីសសងខបនន
ភព ស ើយរទង់នាងអតីតនិទន មែដូចតសៅសនះ ៖ 
 ែនុងអតីតដ៏លសៅែប្នលងសជើងភនងមួយ ម្មនសតវជា
សម្មល ញ់នឹងោន ពីរែាល រឺរាជសី ៍មួយែាល ខាល ធង
មួយែាល សៅែនុងោា ងភនងជាមួយោន សនាះឯង ែនុងដ៏ល
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សនាះ សូមបីរពះសរធិសតវែ៏បួសជាឥសីសៅែប្នលងសជើង
ភនងសនាះដូចោន  ខាងសរដ៏យមែនថងមួយ សសចែតីវវិាទសែើត
ស ើងដល់សម្មល ញ់ពួែសនាះ សររះអាស្រ័ស័យសសចែតី
រតជាែ់ ខាល ធងសរលថាសសចែតីរតជាែ់រប្មងម្មនសៅែនុង
សវោខាងរសនាច រាជសី ៍សរលថា ម្មនចងសរះែនុង
សវោខាងសខនើត សម្មល ញ់ទងងពីរសនាះដ៏លមិនអាស្រចដ៏ត់
សសចែតីសងស័យរបស់ខលួន  ន សទើបសួររពះសរធិសតវ 
រពះសរធិសតវសទើបសរលោថាសនះថា៖ 
 ខាងសខនើតឬខាងរសនាចែ៏សោយ សម័យណាខយល់ 
រប្មងបែ់មែ សម័យសនាះរប្មងម្មនសសចែតីរតជាែ់ 
សររះសសចែតីរតជាែ់សែើតអងពីខយល់ ែនុងបាា សនះ អនែ 
ទងងពីរមិនច្ចលច្ចញ់ោន ស ើយ។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា កាជឡ វា យទ្ិ វា ជុជណ្េ  
  នដល់ែនុងបែខខាងរសនាច ឬែនុងបែខខាងសខនើត បទថា 
យោ វាយតិ ោលុជោ សសចែតីថាសម័យណាខយល់ប្ដល 
សផសងសោយខយល់ទិសខាងសែើតជាសដើម រប្មងបែ់មែ 
សម័យសនាះ សសចែតីរតជាែ់រប្មងម្មន សររះស តុអវី? 
សររះសសចែតីរតជាែ់សែើតអងពីខយល់  អធិបាយថាសររះ 
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ស តុថា ដ៏លខយល់ម្មនសៅសនាះឯង សសចែតីរតជាែ់ 
សទើបម្មន ែនុងសសចែតីសនះបែខខាងរសនាច ឬបែខខាង 
សខនើតមិនជារបម្មណ បទថា ឧជភាតថមបរាជិោ សសចែតីថា 
សោែទងងពីរ មិនច្ចលច្ចញ់ោន ែនុងរបសាន សនះ។ 
 រពះសរធិសតវឲ្យសម្មល ញ់ពួែសនាះ យល់រពមោន  
សោយរបដ៏រយ៉ាងសនះ រពះសាសាត សទើបរាស់ថា ម្មន ល
ភិែខុទងងឡាយ សូមបីែនុងដ៏លមុនតថារតែ៏សឆលើយបាា  
សនះដល់អនែទងងឡាយស ើយ រោរទង់នាងធមមសទសនា 
សនះមែស ើយ សទើបរទង់របដ៏សសចចៈទងងឡាយែនុង 
សវោចប់សចចៈ រពះសថរៈទងងពីររបូសនាះែ៏  នសសរមច 
សសាាបតិតផល រពះសាសាត រទង់បនតអនុសនធិស ើយ 
របជុងជាតែថា ខាល ធងែនុងដ៏លសនាះ  នមែជារពះដ៏ ៈ 
រាជសី ៍ែនុងដ៏លសនាះ  នមែជារពះជុណា ៈ ចងប្ណែ 
ាបសអនែសឆលើយបាា ែនុងដ៏លសនាះ   នមែជាសយើង 
តថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាម្មលុតជាតែ ទី៧ 
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៨. មតកភតតោតក 
ឯវជញ្ច  សោត  ជាជនយយុ ំទ្កុាខ យំ ជាតិសមភជវា 

ន បាជោ បាណិ្នំ ហជញ្ា បាណ្ឃាតឹ ហិ ជសាចតីត។ិ 
 (រែុខសទវាសរធិសតវ សរលថា) សបើពួែសតវរបបី

ដឹងយ៉ាងសនះថា ដ៏រសែើតននជាតិសនះ រប្មងនាងមែនូវ 
ទុែខ សតវមិនរតូវសម្មល ប់សតវសររះថា បុរគលអនែសម្មល ប់ 
សតវរប្មងសសាយសសាែ។ 

ចប់ មតែភតតជាតែ ទី ៨ 
 
 

 ៨. អដឋកថា មតកភតតោតក 
 រពះសាសាត  ដ៏លរពះអងគរង់របថាប់សៅែនុងវតត
សជតពនមុញវុិញរ រទង់រ  រពធមតែភតត សទើបរាស់
រពះធមមសទសនាសនះម្មនរែយសផតើមថា ឯវជញ្ច  សោត  ជាជន
យយុ ំដូសចនះ។ 
 សសចែតីពិសាត រថា ែនុងដ៏លសនាះមនុសសទងងឡាយ 
សម្មល ប់ពប្ពជាសដើម ជាសរចើនឲ្យមតែភតតឧទទិសដល់ពួែ 
ញាតិទងងឡាយប្ដលសាល ប់សៅស ើយ ភិែខុទងងឡាយ 
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ស ើញមនុសសពួែសនាះសធវើយ៉ាងសនាះ សទើបទូលសួររពះ 
សាសាត ថា បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន ឥ ូវសនះមនុសស 
ទងងឡាយសធវើសតវម្មនជីវតិជាសរចើន ឲ្យដល់សសចែតី 
អស់ជីវតិ ស ើយឲ្យសឈ្លម ះថា មតែភតត សសចែតីចសរមើន 
ែនុងដ៏រឲ្យមតែភតតសនះម្មនប្ដរឬរពះអងគ? រពះសាសាត  
រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយសឈ្លម ះថាសសចែតីចសរមើន 
អវីៗែនុង  ណាតិ  ត សូមបីប្ដលសរសធវើសោយរិតថា 
ពួែសយើងនឹងឲ្យមតែភតតដូសចនះរប្មងមិនម្មន  សូមបីែនុង 
ដ៏លមុន បណឍិ តទងងឡាយអងគុយែនុងអាស្រដ៏សសប្មតង 
ធម៌សរលសទសែនុងដ៏រសធវើ  ណាតិ  តសនះ ឲ្យជន
អនែជមពូទវីបទងងអស់លះែមមសនាះ បុ៉ប្នតឥ ូវសនះែមម
សនាះ រត ប់រ  ែដសែើតស ើងសទៀត សររះសតវទងង 
ឡាយ ពួែសនាះជាអនែសៅែនុងសសងខបននភព ស ើយរទង់
នាងអតីតនិទនមែរាស់ដូចតសៅសនះ។ 
 ែនុងអតីតដ៏ល ដ៏លរពះ  ទរព មទតតររងរាជយ
សមបតតិែនុងនររររាណសី ម្មនអាស្រច្ចរយទិសា  សម្មែខ
អនែសសរមចនរតសវទម្មន ែ់រិតថា នឹងឲ្យមតែភតត សទើបឲ្យ
ច្ចប់ពប្ពមែមួយែាល សរលដល់អសនតវាសិែទងង 
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ឡាយថា អនែទងងឡាយ ពួែអនែចូរនាងពប្ពមួយែាល 
សនះសៅដ៏ន់សទឹង យែែរមងផ្ទា សឈើរែ់ែ យែសមៅ
មែសរ  ះរពងស ើយនាងមែ អសនតវាសិែទងងឡាយទទួល
រែយស ើយនាងពប្ពសនាះសៅដ៏ន់សទឹងឲ្យងូតទឹែរបោប់ 
ស ើយ សរម្មែទុែែប្នលងម្មត់សទឹង ពប្ពសនាះស ើញ 
ែមមច្ចស់របស់ខលួនសែើតសសចែតីសសាមនសសសបាយថា  
សយើងនឹងរចួផុតច្ចែទុែខ ប្ដលម្មនសភាពប្បបសនះែនុង 
នថងសនះ សទើបសសើចោន់ឮដូចវាយឆ្ន ងងដី រត ប់រិតថា 
ររ មណ៍សនះសម្មល ប់សយើងស ើយ នឹង  នសសចែតីទុែខ 
ប្ដលសយើង  នស ើយ សែើតសសចែតីអាស្រណិតររ មណ៍ 
សទើបប្័សែយងសោយសងស ងដ៏ខាល ងង លងោប់សនាះ  ម្ម- 
ណពពួែសនាះសទើបសួរពប្ពសនាះថា ម្មន លពប្ពអនែជា
សម្មល ញ់ អនែសសើចឬប្័សែយងសងស ងោន់ឮខាល ងង 
សររះស តុអវី ន៎! អនែសទើបសសើច និងសររះស តុអវីអនែ 
សទើបប្័សែយង? ពប្ពសនាះសរលថា អនែទងងឡាយរបប ី
សួរស តុសនះដល់សយើង ែនុងសម្មន ែ់ននអាស្រច្ចយរបស់
សោែ ម្មណពពួែសនាះសទើបនាងពប្ពសនាះសៅស ើយ 
រ  ប់ស តុសនាះដល់អាស្រច្ចរយ អាស្រច្ចរយ  នសាត ប់រែយ
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របស់ម្មណពពួែសនាះស ើយ សួរពប្ពថា ម្មន លពប្ព
សររះស តុអវី អនែសទើបសសើច សររះស តុអវីអនែសទើបយង?
ពប្ពរត ប់រលឹែដល់ែមម ប្ដលខលួនសធវើសោយញាណ
សររឿងរលឹែជាតិ  ន សរលដល់ររ មណ៍ថា ម្មន ល
ររ មណ៍ដ៏លពីមុន  សយើងជាររ មណ៍អនែសាវ ធាយ
មនតដូចជាសោែសនះឯង រិតថានឹងឲ្យមតែភតត សទើប 
  នសម្មល ប់ពប្ពមួយែាលស ើយឲ្យមតែភតត សររះ 
សយើងសម្មល ប់ពប្ពមួយែាល សយើងសនាះសទើបដល់ដ៏រ 
រតូវដ៏ត់ែាលអស់៤៩៩អតតភាពស ើយ សនះជាអតត 
ភាពទី៥០០របស់សយើង ប្ដលាងងសៅែនុងទីបងផុត សយើង 
សនាះសែើតសសចែតីរែីរាយថា នថងសនះសយើងនឹងរចួផុតច្ចែ 
ទុែខប្ដលម្មនសភាពប្បបសនះ សោយស តុសនះសទើប 
សយើងសសើច បុ៉ប្នតដ៏លសយើងយង សររះសសចែតីអាស្រណិត 
សោែសោយរិតថា ខាងសដើមសយើងសម្មល ប់ពប្ពមួយ 
ែាល ដល់នូវសសចែតីទុែខរឺដ៏ររតូវដ៏ត់ែាលរ ូត 
ដល់សៅ៥០០ជាតិ នឹងរចួផុតច្ចែទុែខសនាះែនុងនថងសនះ 
ចងប្ណែររ មណ៍សម្មល ប់សយើងស ើយ នឹង  នទទួល 
ទុែខរឺដ៏ររតូវដ៏ត់ែាលដល់សៅ ៥០០ជាតិដូចសយើង
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ប្ដរ ររ មណ៍សនាះសរលថា ម្មន លពប្ពអនែែុងខាល ច
ស ើយ សយើងនឹងមិនសម្មល ប់អនែ ពប្ពសរលថា
ររ មណ៍សោែនិយាយអវី ដ៏លសោែនឹងសម្មល ប់ែតី 
មិនសម្មល ប់ែតី នថងសនះ សយើងមិនអាស្រចរចួផុតច្ចែសសចែតី
សាល ប់  នស ើយ ររ មណ៍សរលថា ម្មន លពប្ពអនែែុង
ខាល ច សយើងនឹងដ៏ន់យែដ៏ររែាអនែ រាច់សៅជាមួយ
អនែបុ៉សណាណ ះ ពប្ពសរលថា ររ មណ៍ដ៏ររែារបស់
សោែម្មនរបម្មណតិច ចងប្ណែ  បប្ដលសយើងសធវើ 
ម្មនែម្មល ងងសរចើន ររ មណ៍ឲ្យសោះប្លងពប្ពស ើយ
សរលថា សយើងនឹងមិនឲ្យនរណាៗសម្មល ប់ពប្ពសនះ 
សទើបនាងពួែអសនតវាសិែ រាច់សៅជាមួយពប្ពសនាះឯង 
ពប្ពលមមសរសោះប្លងបុ៉សណាណ ះ ែ៏សអើតែសផតើមនឹងសីុ
សលឹែសឈើ ប្ដលអាស្រ័ស័យផ្ទទ ងងថមមួយែប្នលង ភាល មសនាះ
ឯងរនទះែ៏  ញ់ែប្នលងផ្ទទ ងងថមសនាះ ចងណិតថមមួយដុងប្បែ
ាល ែ់ចុះរតូវែពប្ពប្ដលសអើតសនាះឯង ដ៏ត់ែាលោច់
សៅ មុញជនរបជុងោន ែនុងដ៏លសនាះ រពះសរធិសតវសែើត
ជារែុខសទវាសៅែនុងទីសនាះ រពះសរធិសតវសនាះដ៏ល
មុញជនស ើញសនាះឯង អងគុយចសរមើនសម្មធិែនុង    
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អាស្រដ៏សសោយសទវានុភាព សរលថា សតវទងងអស់សនាះ
ដឹងផលរបស់  បយ៉ាងសនះ មិនរួរសធវើ  ណាតិ  ត 
ដ៏លរពះសរធិសតវនឹងសប្មតងធម៌សោយសងស ងយ៉ាង
ពីសរាះ សទើបសរលោថាសនះថា ៖ 
 សបើសតវទងងឡាយរបបដឹីងយ៉ាងសនះថា ជាតិដ៏រ
សែើតសនះជាទុែខ សតវមិនរួរសម្មល ប់សតវ សររះថា អនែ 
ម្មនរបរែតីសម្មល ប់សតវរប្មងសសាែសម។ 
 បណាត បទទងងសនាះ បទថា ឯវជញ្ច  សោត  ជាជនយយុ ំ
សសចែតីថា សតវទងងសនាះរបបីដឹងយ៉ាងសនះ របបដឹីង
យ៉ាងណា? របបដឹីងថា ជាតិដ៏រសែើតសនះជាទុែខ 
អធិបាយថា សបើរបបីដឹងថាសសចែតីសែើតែនុងភពសនាះៗ 
និងសសចែតីសែើត សរលរឺសសចែតីចសរមើនរបស់អនែប្ដល 
សែើតសោយលងោប់សនះសឈ្លម ះថាជាទុែខ សររះជាវតថុជាទី
ាងងននទុែខទងងឡាយម្មនជរា ពាធិ មរណៈ សសចែតី
ជួបជាមួយវតថុមិនជាទី័សោញ់ សសចែតីររត់រ  ស់
ច្ចែវតថុជាទី័សោញ់ និងដ៏ររតូវដ៏ត់នដដ៏ត់សជើងជា
សដើម។  បទថា ន បាជោ បាណិ្នំ ហជញ្ា សសចែតីថាសតវ
ណាៗដឹងស ើយថា ជាតិដ៏រសែើតសឈ្លម ះថា ជាទុែខ 
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សររះជាទីាងងននសសចែតីទុែខថា អនែសធវើសតវដនទឲ្យ
ចសរមើន រប្មង  នសសចែតីចសរមើនែនុងជាតិរឺ ដ៏រសែើត 
ដ៏លសបៀតសបៀនសតវដនទ រប្មង  នទទួលដ៏រ
សបៀតសបៀនវញិ ដូសចនះស ើយសទើបមិនរួរសម្មល ប់សតវ
ដនទ អធិបាយថា សតវមិនរួរសម្មល ប់សតវសររះស តុ
អវី?  សររះអនែម្មនរបរែតីសម្មល ប់សតវរប្មងសសាែសម 
អធិបាយថា សររះបុរគលអនែម្មនរបរែតីសម្មល ប់សតវ 
សោយដ៏រចូលសៅដ៏ត់ជីវតិិរនីទយ៍របស់សតវដនទ សោយ
របសយារយ៉ាងណាមា៉ង ែនុងបណាត របសយារទងង៦ 
ម្មនសា តថិែៈរបសយារជាសដើម សសាយសសចែតីទុែខសៅ
ែនុងអ  យភូមិទងង ៤សនះរឺ ែនុងមុញនរែទងង៨រសតត  
ែនុងឧសសទនរែ ១៦រសតត  ែនុងែងសណើ តសតវតិរច្ចឆ ន
ម្មនរបដ៏រសផសងៗ ែនុងសបតវស័ិយ និងែនុងអសុរដ៏យ 
សឈ្លម ះថារប្មងសសាែសម សោយសសចែតីសសាែសម 
ប្ដលម្មនសសចែតីដុតសឆះ ែនុងខាងែនុងជាលែខណៈ
រ ូតអស់ដ៏លយូរ មា៉ងសទៀតសតវដឹងថា ពប្ពសនះ
សសាែសមស ើយសររះមរណៈភ័យយ៉ាងណា? អនែ
ម្មនរបរែតីសម្មល ប់សតវ រប្មងសសាែសមអស់ដ៏លយូរ   



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 228 

សូមបដូីសច្ចន ះ ដូសចនះស ើយមិនរួរសម្មល ប់សតវ អធិបាយ
ថា នរណាៗមិនរួរសធវើែមមរឺ   ណាតិ  ត បុរគលអនែ      
វសងវងសររះសម្ម ៈ ដ៏លអវជិាជ សធវើឲ្យជាមនុសសខាវ ែ់
ស ើយ មិនស ើញសទសសនះ រប្មងសធវើ  ណាតិ  ត។ 
 រពះសរធិសតវសប្មតងធម៌ សោយយែភ័យែនុងនរែ 
មែរងរាមសោយរបដ៏រយ៉ាងសនះ មនុសសទងងឡាយ   
សាត ប់ធមមសទសនាសនាះស ើយ ខាល ចភ័យែនុងនរែ នាងោន  
សវៀរច្ចែ  ណាតិ  ត ចងប្ណែរពះសរធិសតវរោ     
សប្មតងធម៌ចប់ស ើយ  ញុាងងមុញជនឲ្យាងងសៅែនុង
បញ្ច សីល (សីល ៥) ស ើយសៅាមយថាែមម ចងប្ណែ
មុញជនាងងសៅែនុងឱវាទរបស់រពះសរធិសតវ សធវើ
បុណយម្មនទនជាសដើម សធវើសទពនររឲ្យសពញបរបូិណ៌
ស ើយ (សាល ប់សៅសែើតជាសទវា)។ 
 រពះសាសាត  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ
សប្មឋងស ើយ រទង់បនតអនុសនធិ រទង់របជុងជាតែថា 
ម្មន លភិែខុទងងឡាយ ែនុងសម័យសនាះតថារត  នជា
រែុខសទវាសនាះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាមតែភតតជាតែ ទី ៨ 
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 ៩. អាយាចិតភតតោតក 
សជច មុជញ្ច  ជបចច មុជញ្ច  មចុចោជនា ហិ ពជឈស ិ
ន ជហវំ ធរីា មចុចនតិ មុតតិ ោលសស ពនធននតិ។ 

 (រែុខសទវា សរលថា) សបើអនែចង់រចួ រតូវរចួែនុង
សោែខាងនាយ សររះថា អនែរចួឥ ូវសនះ រង់ជាប់ 
(សោយ  បែមម) អនែរ  ជញទងងឡាយ មិនាល ប់រចួយ៉ាង 
សនះស ើយ ដ៏ររចួរបស់ជនរល សឈ្លម ះថាចងណងវញិ 
សទ។ 

ចប់ អាស្រយាចិតភតតជាតែ ទី ៩ 
 

     ៩. អដឋកថា អាយាចតិភតតោតក 
រពះសាសាត  ដ៏លរង់របថាប់សៅែនុងវតតសជតពន

មុញវុិញរ រទង់រ  រពធពលិែមម អងវរែរសទវា
ទងងឡាយ សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មនរែយ
សផតើមថា សជច មុជញ្ច  ដូសចនះ។ 
  នឮថាែនុងដ៏លសនាះ មនុសសទងងឡាយដ៏ល

នឹងសៅសធវើជងនួញ      នសម្មល ប់សតវសធវើពលិែមម   ដល់  
សទវាទងងឡាយអងវរែរថា     សយើងខញុងទងងឡាយដល់  
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សសចែតីសសរមចរបសយាជន៍សោយមិនម្មនអនតរាយ មែ
ស ើយ នឹងសធវើពលិែមមដល់សោែទងងឡាយសទៀត 
ដូសចនះស ើយសទើបនាងោន សៅ ែនុងដ៏លសនាះពួែមនុសស
  នដល់សសចែតីសសរមចរបសយាជន៍ សោយមិនម្មន
អនតរាយមែស ើយ សម្មគ ល់ថាផលសនះសែើតសោយ
អាស្រនុភាពរបស់សទវា សទើបសម្មល ប់សតវជាសរចើនសធវើ
ពលិែមម សដើមបីសោះរែយអងវរែរ (ោបងណន់) ភិែខុទងង
ឡាយស ើញដូសចនះ  សទើបទូលសួររពះដ៏ម្មនរពះភារថា 
បពិរតរពះអងគដ៏ចសរមើន របសយាជន៍ែនុងដ៏រអងវរែរសនះ
ម្មនប្ដរឬ? រពះដ៏ម្មនរពះភារ សទើបរទង់នាងអតីត
និទនមែដូចតសៅសនះ។ 
ែនុងអតីតដ៏ល  ម្មនែុដុមពីែ៍ម្មន ែ់សៅែនុង័សុែមួយ 

ែនុងប្ដនដ៏សី សបតជាញ ដ៏រសធវើពលិែមមដល់សទវា អនែ
អាស្រ័ស័យសៅនឹងសដើមនរជ ប្ដលាងងសៅជិតទវ រ័សែុ 
ស ើយរត ប់មែសោយមិនម្មនអនតរាយ សទើបសម្មល ប់
សតវជាសរចើន ស ើយសៅដ៏ន់រល់នរជសោយាងងចិតតថា 
នឹងសធវើដ៏រោបងណន់ រែុខសទវាឈរសៅរតង់របោប
របស់សដើមសឈើសរលោថាសនះថា៖ 
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សបើអនែរ  ថាន  នឹងសោះខលួនឲ្យរចួផុត  អនែលះសោែ
សនះសៅស ើយែ៏នឹងរចួផុត  ន  សោែសោះខលួនយ៉ាង 
សនះរត ប់នឹងជាប់ (សោយ  បែមម) សររះអនែរ  ជញ 
មិន  នសោះខលួនសោយអាស្រដ៏រៈយ៉ាងសនះសទ  ដ៏រសោះ 
ខលួនយ៉ាងសនះជាសររឿងជាប់របស់មនុសសរល។ 
បណាត បទទងងសនាះ បទថា សជច មុជញ្ច  ជបចច មុជញ្ច  

សសចែតីថា ម្មន លបុរសដ៏ចសរមើន សបើអនែនឹងសោះខលួនរឺ 
អនែរ  ថាន នឹងសោះខលួន អនែលះសោែសនះសៅស ើយែ៏ 
នឹងរចួ  ន រឺចូររចួផុតសោយរបដ៏រប្ដលជាប់ែនុង
សោែខាងមុខ បទថា មុចចោជនា ហិ ពជឈស ិ សសចែតីថា
សោែដ៏លសោះសចញសោយរបដ៏រប្ដលរ  ថាន  សដើមបី
សម្មល ប់សតវ សោះសចញ (ោបងណន់) សឈ្លម ះថានូវជាប់
សោយែមមដ៏ោមែ សររះស តុអវី? សររះអនែរ  ជញ
ទងងឡាយមិន  នសោះខលួនសោយអាស្រដ៏រៈយ៉ាងសនះសទ 
អធិបាយថា បុរសប្ដលជាបណឍិ តពួែសនាះ រប្មងមិន
សោះខលួន សោយរែយសនាយ៉ាងសនះ សររះស តុអវី? 
សររះដ៏រសោះខលួនប្បបសនះ ជាស តុជាសររឿងជាប់របស់
ជនរលរឺ ធមមាដ៏រសោះខលួន សររះសធវើ  ណាតិ  ត
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សនះ រប្មងជាសររឿងជាប់យ៉ាងប្ណនរបស់ជនរល រែុខ
សទវា   សប្មតងធម៌សោយរបដ៏រដូចសរលមែសនះ។ 
ាងងអងពីសនាះមែ មនុសសទងងឡាយសវៀរច្ចែែមម រឺ
  ណាតិ  ត ម្មនសភាពប្បបសនាះ នាងោន របរពឹតតធម៌ 
លះសោែសនះស ើយ  នសៅសែើតឋានសួរ៌។                 

រពះសាសាត  រោរទង់នាងរពះធមមសទសនាសនះមែ
បនតអនុសនធិស ើយ រទង់របជុងជាតែថា សម័យសនាះ
តថារត  នសែើតជារែុខសទវាសនាះឯង។ 

  ចប់ អដឌែថាអាស្រយាចិតភតតជាតែ ទី ៩ 
 

   ១០. នឡបានោតក 
ទ្ិសាវ  បទ្មនតុតិណ្ណំ    ទ្សិាវ ជនាតរតិំ បទ្ ំ

នជឡន វារ ឹបិវិសាម  ជនវ មំ តវំ វធសិសសតីិ។ 
  (សាវ សរធិសតវ សរលថា) សយើងស ើញសាន មសជើង
ប្ដលមិនស ើង ស ើញប្តសាន មសជើងប្ដលចុះ សយើងផឹែ 
ទឹែសោយសដើមបបុស អនែនឹងសម្មល ប់សយើងមិន  ន  
ស ើយ។ 

ចប់ ន   នជាតែ ទី ១០ 
ចប់ សីលវរគទី ២ 
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      ១០. អដឋកថា នឡបានោតក 
រពះសាសាត  ដ៏លសសតចច្ចរែិសៅែនុងសដ៏សលជន 

បទដល់័សែុ     ន ែ  នរោម    របថាប់សៅែនុង    
សែតែវន័ ជិតន ែ  ណស  ែខរណី រទង់រ  រពធសដើម
បបុសទងងឡាយ សទើបរាស់រពះធមមសទសនាសនះ ម្មន
រែយ សផតើមថា ទ្ិសាវ  បទ្មនតុតិណ្ណំ  ដូសចនះ ។ 
  នឮថារោសនាះ ភិែខុទងងឡាយងូតទឹែែនុង័សះ

ស  ែខរណីសឈ្លម ះថា ន ែ  នៈ ស ើយឲ្យពួែ      
សាមសណរយែែងណាត់សដើមបបុសមែ សដើមបីរតូវដ៏រសធវើ 
ដ៏ល ែ់មជុល ស ើញែងណាត់សដើមបបុសពួែសនាះធលុះរ ូត 
សទើបចូលសៅោល់រពះសាសាត ស ើយទូលសួរថា បពិរត 
រពះអងគដ៏ចសរមើន ពួែខញុងរពះអងគឲ្យដ៏ន់យែែងណាត់ 
សដើមបបុសទងងឡាយមែ សដើមបីរតូវដ៏រសធវើដ៏ល ែ់មជុល 
ែងណាត់សដើមបបុសពួែសនាះជារបសុញងធលុះ ាងងអងពី 
រល់រ ូតដល់ចុង សនះស តុអវី ន៎រពះអងគ? រពះសាសាត  
រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ សនះជាដ៏រអធិោឌ នពី 
ខាងសដើមរបស់តថារត ស ើយរទង់នាងអតីតនិទនមែ 
ដូចតសៅសនះ ។ 
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  នឮថាែនុងអតីតដ៏ល ែនុងដ៏លមុននរពរដ៏ស់
សនាះជានរពម្មនអាស្ររែខទឹែម្មន ែ់ ទងរសីុមនុសសសតវណា
ប្ដលចុះសៅៗែនុង័សះស  ែខរណីសនាះ ែនុងដ៏លសណាះ 
រពះសរធិសតវជាសសតចសាវ ម្មនខាន តបុ៉នសតវរម្មងង ប្  
 មសោយពួែសាវ  ៨០.០០០ែាល ដ៏រររ វូងសៅ
ែនុងនរពសនាះ សសតចសាវ សនាះ  នឲ្យឱវាទដល់ពួែសាវ ថា 
អនែទងងឡាយែនុងនរពសនះម្មនសដើមសឈើពិសខលះ ័សះ
ស  ែខរណីសែើតឯង ប្ដលអមនុសស ួងប្ ងខលះ ម្មន
សៅែនុងនរពសនាះៗឯង អនែទងងឡាយដ៏លនឹងទងរសីុ
ប្ផលសឈើតូចធង ប្ដលមិនាល ប់ទងរសីុ ឬដ៏លនឹងផឹែទឹែ
ប្ដលមិនាល ប់ផឹែ រតូវសាែសួរសយើងមុន ពួែសាវ ទងង
សនាះទទួលរែយស ើយ នថងមួយសៅដល់ទីប្ដលមិន
ាល ប់សៅ រាច់សៅែនុងទីសនាះសរចើននថងសនាះឯង ដ៏ល
នឹងប្សវងរែទឹែផឹែស ើញ័សះស  ែខរណីមួយ សៅមិន
ផឹែទឹែ អងគុយរងច្ចងងដ៏រមែរបស់រពះសរធិសតវ រពះ 
សរធិសតវមែដល់ស ើយសទើបសរលថា អនែទងងឡាយ 
ស តុអវីសទើបសៅមិនផឹែទឹែ? ពួែសាវ សរលថា ពួែខញុងរង
ច្ចងដ៏រមែដល់របស់សោែ រពះសរធិសតវសរលថា អនែ
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ទងងឡាយពួែអនែសធវើលាស ើយ សទើបសដើរជុងវញិ័សះ 
ស  ែខរណីសនាះ ែងណត់សាន មសជើងស ើញប្តសាន មសជើង 
ចុះមិនស ើញសាន មសជើងស ើង រពះសរធិសតវដឹងថា 
័សះស  ែខរណីសនះ ម្មនអមនុសស ួងប្ ងសោយមិន 
សងសយ័ស ើយ សទើបសរលថា អនែទងងឡាយ អនែ
ទងងឡាយមិនផឹែទឹែសធវើយ៉ាងសនះលាស ើយ ័សះ
ស  ែខរណីសនះអមនុសស ួងប្ ងស ើយ ចងប្ណែអាស្ររែខ
ទឹែដឹងថា សាវ ពួែសនាះមិនចុះ សទើបប្ែលងសភទជាអនែ
ម្មនសរះសខៀវមុខសលឿង នដសជើងរែ មជាង របូរាងរួរ
ខាល ច សមើលរួរសខពើម ប្ញែទឹែសចញមែសរលថា សររះ
ស តុអវីពួែអនែសទើបអងគុយសៅ ចូរចុះ័សះស  ែខរណីសនះ
ផឹែទឹែចុះ លងោប់សនាះរពះសរធិសតវសួរអាស្ររែខទឹែ
សនាះថា សោែជាអាស្ររែខទឹែសែើតសៅែនុង័សះសនះឬ? 
អាស្ររែខទឹែសរលថា សអើ! សយើងជាអនែសែើតស ើយ រពះ
សរធិសតវសួរថា សោែរប្មង  នអនែប្ដលចុះសៅៗ
ដ៏ន់័សះស  ែខរណីឬ?  អាស្ររែខទឹែសរលថា សអើ! សយើង
  ន សយើងមិនសោះប្លងអនែណាៗ រ ូតសូមបបីែា
បែសបី្ដលាល ែ់ចុះែនុង័សះស  ែខរណីសនះ សូមបីអនែទងង
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អស់សយើងែ៏នឹងសីុ រពះសរធិសតវសរលថា ពួែសយើង
នឹងមិនឲ្យអនែសីុពួែសយើង  អាស្ររែខទឹែសរលថា អនែ
ទងងឡាយនឹងផឹែទឹែមិនប្មនឬ?  រពះសរធិសតវ
សរលថា សអើ! ពួែសយើងនឹងផឹែទឹែ នឹងមិនាល ែ់សៅែនុង
អងណាចរបស់សោែ អាស្ររែខទឹែសរលថាដ៏លសបើដូសច្ចន ះ 
ពួែអនែនឹងផឹែទឹែយ៉ាងណា?  រពះសរធិសតវសរលថា 
សោែរប្មងសងោល់ឬថានឹងចុះសៅផឹែ សោយថាពួែ
សយើងនឹងមិនចុះសៅ សាវ ទងង៨០.០០០ ដ៏ន់ែងណាត់
សឈើ ម្មន ែ់មួយែងណាត់នឹងផឹែទឹែែនុង័សះស  ែខរណី
របស់សោែ ដូចផឹែទឹែសោយាងឈែូ ដ៏លសបើយ៉ាង
សនះ សោែនឹងមិនអាស្រចសីុពួែសយើង រពះសាសាត រោ
រទង់ដឹងចាស់សសចែតីសនះជារពះអភិសមពុទធ  អនែរាស់
ដឹងរពមដ៏នរែប្លង   នរាស់ពីរបទដងបូងននោថា
សនះថា ៖ 
សសតចសាវ មិនស ើញសាន មសជើងស ើង   ស ើញប្តសាន ម 
សជើងចុះ សទើបសរលថា ពួែសយើងនឹងផឹែទឹែសោយសដើម 
បបុស អនែនឹងសម្មល ប់សយើងមិន  នស ើយ។  
 សសចែតីននរែយប្ដលជាោថាសនាះថា  ម្មន លភិែខុ                                  
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ទងងឡាយ សសតចសាវ សនាះជាមុញបុរស មិន  នស ើញ
សាន មសជើងស ើង សូមបីប្តសាន មសជើងមួយែនុង័សះស  ែខ-  
រណីសនាះ   នស ើញប្តសាន មសជើងចុះបុ៉សណាណ ះ រោ 
ស ើញយ៉ាងសនាះ រឺមិនស ើញសាន មសជើងស ើង ស ើញប្ត 
សាន មសជើងចុះសទើបដឹងថា ័សះស  ែខរណីសនះ អមនុសស 
 ួងប្ ងពិតរ  ែដ ដ៏លនឹងចរច្ចជាមួយអាស្ររែខទឹែ 
សនាះសទើបសរលថា ពួែសយើងនឹងផឹែទឹែសោយសដើម 
បបុស អធិបាយសសចែតីរបស់រែយសនាះថា ពួែសយើង 
នឹងផឹែទឹែែនុង័សះស  ែខរណីរបស់សោែ  សោយសដើម 
បបុស រពះសរធិសតវសរលបនតសៅថា សោែនឹង 
សម្មល ប់សយើងមិន  ន អធិបាយថា សយើងរពមទងង 
បរស័ិទផឹែទឹែសោយសដើមបបុសយ៉ាងសនះ សូមបីសោែ 
ែ៏នឹងសម្មល ប់មិន  ន។ 

 រពះសរធិសតវរោសរលយ៉ាងសនះស ើយ សទើបឲ្យ
នាងែងណាត់សដើមបបុសមែមួយែងណាត់ រ ងពឹងដល់  រមី
ទងងឡាយ ស ើយសធវើសចចែិរយិាយែម្មត់ផលុងសដើមបបុ-
សៗ  នជារបសុញងរ ូតសៅ មិនម្មនសល់ែងណាត់ 
អវីៗទុែខាងែនុង រពះសរធិសតវឲ្យនាងែងណាត់សដើម 
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បបុស សូមបែីងណាត់ដនទមែស ើយ  នផលុងឲ្យសៅជា 
ម្មនរបសុញងសោយទងនងសនះ ដ៏លសប្មតងដូចសរល 
មែដូសចនះ មិនអាស្រចឲ្យសសរមចចុះ  ន សររះដូសច្ចន ះមិន
រួរសជឿយ៉ាងសនាះ ចងប្ណែរពះសរធិសតវ  នអធិោឌ ន
ថា សដើមបបុសសូមបីទងងអស់ប្ដលដុះជុងវញិ័សះស  ែខ- 
រណីសនះ ចូរម្មនរបសុញងរ ូត ែ៏សររះឧបច្ចរៈនន
របសយាជន៍របស់រពះសរធិសតវទងងឡាយជាសភាពធង
នរែប្លង ដ៏រអធិោឌ នរប្មងសសរមច ាងងអងពីសនាះមែ 
សដើមបបុសប្ដលដុះជុងវញិ័សះស  ែខរណី សូមបីររប់ 
សដើមសែើតជារបសុញងរ ូតមែ។ 

 ពិតប្មន ែនុងែបបសនះសឈ្លម ះថា  ដិុញរយ៍ិប្ដល
ាងងសៅរ ូតែបប ម្មន៤របដ៏រជាយ៉ាងណា?  សររឿង
សម្មគ ល់របូទនាយសលើឋានរពះច័នទ នឹងាងងសៅរ ូត
ែបបសនះសូមបទីងងអស់១  ទីែប្នលងប្ដលសភលើងរលត់ែនុង 
វដតែជាតែ សភលើងនឹងមិនសឆះរ ូតែបបសនះសូមបីទងង
អស់១ សាថ នទីជាទីសៅរបស់ ដិដ៏សមួនឆ្ន ងង សភលៀងមិន
ាល ែ់នឹងាងងសៅរ ូតែបបសនះសូមបទីងងអស់១ សដើម
បបុសប្ដលដុះជុងវញិ័សះស  ែខរណីសនះ នឹងម្មន
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របសុញងរ ូតែបបសនះសូមបទីងងអស់១ សឈ្លម ះថា 
  ដិុញរយ៍ិ ប្ដលាងងសៅរ ូតែបប៤របដ៏រសនះដូច
ពណ៌នាមែដូសចនះ។ 
រពះសរធិសតវរោអធិោឌ នយ៉ាងសនះស ើយ សទើប

អងគុយដ៏ន់សដើមបបុសមួយសដើម ចងប្ណែសាវ  ៨០.០០០
ែាល សូមបពួីែសនាះែ៏ដ៏ន់យែសដើមបបុសមួយសដើមៗ 
អងគុយព័ទធជុងវញិ័សះស  ែខរណី       ែនុងសវោប្ដលរពះ  
សរធិសតវយែសដើមបបុសបូមទឹែមែផឹែ សាវ ពួែសនាះ
ទងងអស់អងគុយសៅរតង់ម្មត់រច្ចងងសនាះឯង ផឹែទឹែ
ស ើយ ដ៏លសាវ ពួែសនាះផឹែទឹែយ៉ាងសនះ អាស្ររែខទឹែ
មិន  នសាវ ជាអាស្រុញរ សូមបីប្តមួយែ៏អត់ប្ដរ ែ៏ខូចចិតត 
សទើបសៅដ៏ន់ែប្នលងសៅរបស់ខលួនសនាះឯង ចងប្ណែរពះ
សរធិសតវរពមទងងបរវិារ ែ៏ចូលសៅនរពដូចោន ។ 
ចងប្ណែរពះសាសាត រាស់ថា ម្មន លភិែខុទងងឡាយ 

សឈ្លម ះថា សសចែតីប្ដលសដើមបបុសទងងឡាយពួែសនាះ 
ជាសឈើម្មនរបសុញងប្តមួយសនាះ ជាដ៏រអធិោឌ នប្ដល 
ម្មនែនុងដ៏លមុនរបស់តថារតសនាះឯង រោរទង់នាង 
រពះធមមសទសនាសនះមែបនតអនុសនធិស ើយ សទើបរទង់ 



អដ្ឋកថាឯកនិបាតជាតក អបណ្ណកវគ្គ អបណ្ណកជាតកទី១ 

ប្របនិងប្ែសរមួលសសចែតីសោយ ភិែខុ ចនទជជាជោ ជលឿម សុភាព 240 

របជុងជាតែថា អាស្ររែខទឹែែនុងដ៏លសនាះ   នមែជាភិែខុ 
សទវទតតែនុងសពលឥ ូវសនះ សាវ ៨០.០០០ែនុងដ៏លសនាះ 
  នមែជាពុទធបរស័ិទែនុងសពលឥ ូវសនះ ចងប្ណែ   
សសតចសាវ អនែឆ្ល តែនុងឧ  យ ែនុងដ៏លសនាះ  នមែជា
សយើងតថារតសនះឯង។ 

ចប់ អដឌែថាន   នជាតែ ទី១០ 
ចប់ អដឌែថាសីលវរគ ទី ២ 
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៥. ខរាទិយជាតែ ៦. តិបលលតថមិរជាតែ 
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